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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Negocjacje płacowe w AMP SA 

Mija trzeci miesiąc od rozpoczęcia negocjacji płacowych w AMP 

SA. Niestety zapowiadane przez Prezesa Spółki Pana S. Sa-

maddara zakończenie rozmów jeszcze w 2021 roku nie powio-

dło się. Strona pracodawcy twierdzi, iż dzieli nas znaczna różni-

ca w negocjacjach. Zapomina jednak o tym, że pracownicy za 

swój trud i pracę powinni być godnie wynagradzani. Rekordowe 

zyski Spółka AMP osiągnęła zwłaszcza dzięki zaangażowaniu 

pracowników, pracy w zmniejszonych obsadach i pracy w nad-

godzinach kosztem życia rodzinnego. Niestety przedstawiciele 

pracodawcy nie są w stanie zbliżyć się w swoich propozycjach 

do oczekiwań Strony związkowej pomimo zdecydowanego 

zmniejszenia naszego pierwotnego wystąpienia. Rozumiejąc 

samych negocjatorów nie jesteśmy w stanie zaakceptować, iż 

Spółka założyła tak niski budżet na podwyżki wynagrodzeń. 

Proponowane środki wielu pracowników przyjmie za obrazę ich 

pracy i zaangażowania. Przy tak trudnej sytuacji na rynku pracy 

obawiamy się, że mogą nastąpić kolejne odejścia pracowników, 

którzy czują się sfrustrowani takim podejściem pracodawcy do 

rozmów płacowych. Pracodawca po trzech miesiącach negocja-

cji proponuje:  

1. łączny wzrost płac zasadniczych o 225zł/średnio na pracow-

nika z podziałem na ogólny i indywidualny wzrost płac wg 

uzgodnień stron negocjacji, 

2. wypłatę rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funk-

cjonowanie Spółki w roku 2021 roku w wysokości 1000 złotych 

dla każdego uprawnionego pracownika + za przekroczenie 

EBITDA max 20%. 

3. wypłatę nagrody za osiągnięcie zakładanego wyniku EBIDTA 

w wysokości 325 złotych dla każdego uprawnionego pracownika 

+ za przekroczenie EBITDA max 20%. 

Strona Związkowa przedstawiła zmodyfikowane stanowisko 

płacowe zakładające: 

1. wzrost płac zasadniczych dla każdego pracownika Spółki 

objętego ZUZP o 475 zł.  

2. wypłatę rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funk-

cjonowanie Spółki w roku 2021 roku w wysokości 1700 złotych 

dla każdego uprawnionego pracownika + za przekroczenie 

EBITDA max 25%, 

3. wypłatę nagrody za osiągnięcie zakładanego wyniku EBIDTA 

w wysokości 400 złotych dla każdego uprawnionego pracownika 

+ za przekroczenie EBITDA max 25%, 

4. zaoferowanie pracownikom Spółki możliwości zakupu ubez-

pieczenia opieki medycznej (Pakiet Opieki Medycznej) z zakre-

sem świadczeń zdrowotnych KOMFORT. 

Ponieważ pracodawca za możliwą uznał dalszą modyfikację 

stanowiska poprzez podwyższenie kwoty na zmiany płac zasad-

niczych do 250zł w przypadku, gdy oczekiwany przez Stronę 

Związkową wzrost płac zasadniczych nie przekroczy kwoty 

400zł, Strona Związkowa za możliwą uznała modyfikację stano-

wiska poprzez obniżenie kwoty na zmiany płac zasadniczych do 

450zł w przypadku zaakceptowania pozostałych żądań płaco-

wych określonych w pkt 2-4. Obecnie wydaje się, że Strony 

osiągnęły swoje granice oczekiwań i koniecznym staje się by do 

rozmów włączył się Zarząd Spółki. Dlatego też Strona związko-

wa zdecydowała się wystąpić do Prezesa S. Samaddara prze-

kazując stanowisko dotyczące prowadzonych negocjacji wzro-

stu miesięcznych wynagrodzeń. Stanowisko poniżej: 

Pan Sanjay Samaddar 

Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. 

Stanowisko Organizacji Związkowych.  

Dotyczy: wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku. 

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. wyra-

żają głębokie niezadowolenie z dotychczasowego przebiegu 

negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.  

Uważamy, że Strona Pracodawcy od początku prowadziła ww. 

rozmowy w złej wierze i bez poszanowania słusznych interesów 

Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., między innymi poprzez 

przedstawianie swoich stanowisk negocjacyjnych na bardzo 

niskim poziomie, całkowicie oderwanych od polskich realiów 

gospodarczych oraz rynku pracy, jednocześnie przedstawiają-

cych ArcelorMittal Poland S.A. jako nieatrakcyjnego pracodawcę 

zarówno w oczach już zatrudnionych pracowników, jak i poten-

cjalnych kandydatów do pracy. Zwracamy uwagę, iż wielu pra-

cowników – zgodnie z ich deklaracjami – uzależnia dalszą pracę 

w ArcelorMittal Poland S.A. od efektu prowadzonych rokowań w 

zakresie wzrostu płac. 

Sposób prowadzenia negocjacji płacowych przez Pracodawcę 

spowodował, iż złamane zostały ogłoszone Pracownikom dekla-

racje Pana Prezesa o zakończeniu rokowań i zawarciu porozu-

mienia płacowego na 2022 rok w IV kwartale 2021 roku (tj. do 

dnia 17.12.2021 r.), co w niekorzystnym świetle stawia naszą 

Spółkę oraz samą osobę Pana Prezesa. Kolejne spotkania, 

podczas których miał nastąpić „przełom”, zbliżenie stanowisk i 

zawarcie porozumienia – nie przyniosły pożądanego efektu, a 

wręcz przeciwnie – spowodowały frustrację załogi, która pomi-

mo tak trudnej pracy w dobie pandemii i ogromnych braków 

kadrowych – utrzymała i wciąż utrzymuje produkcję na bardzo 

wysokim poziomie oraz przyniosła firmie bardzo wysokie zyski w 

2021 r.   

Mając na uwadze bardzo napiętą sytuację społeczną w Arcelor-

Mittal Poland S.A., spowodowaną przede wszystkim dotychcza-

sową nieodpowiedzialną postawą negocjacyjną Przedstawicieli 

Pracodawcy oraz wobec powstałego z winy Pracodawcy impasu 

w negocjacjach płacowych, Organizacje Związkowe oczekują 

od Strony Pracodawcy niezwłocznego przedstawienia pro-

pozycji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych 

w 2022 roku na poziomie dostosowanym do polskich rea-

liów gospodarczych i konkurencyjności na rynku pracy 

oraz apelują do Pana Prezesa o osobiste zaangażowania w 

rokowania płacowe i przełamanie trwającego od kilku tygo-

dni impasu w tych rozmowach.  

Czasu na zakończenie negocjacji pozostaje niewiele. Oczekiwa-

nia pracowników odnośnie wzrostu wynagrodzeń są ogromne, 

zwłaszcza, że Firmy porównywalne z działalnością naszej Spół-

ki ale i dużo mniejsze uzgadniają podwyżki rzędu 10-12 %, a do 

tego dokładają dodatkowe nagrody pieniężne. Strona związko-

wa przekazała pracodawcy, że nasze możliwości do negocjacyj-

ne praktycznie się skończyły. Obecnie zadajemy otwarte pytanie 

do Zarządu Spółki AMP SA: Czy pracownicy nie zasługują na 

godne podwyżki wynagrodzeń, które rekompensowałyby ich 

zaangażowanie, dobrą pracę oraz olbrzymią inflację w naszym 

kraju? Czy pracownik w AMP jest „Podmiotem” czy staje się 

„przedmiotem”.      K.W.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Zniżki dla związkowców należących do OPZZ na pobyt w 

ośrodkach  Relax-Tour 

Podjęta Uchwała wprowadza z dniem 2 lutego 2022 roku bonifi-

katę cenową w wysokości 10% sumy kosztów korzystania z 

usług świadczonych w obiektach należących do Spółki ( Ośro-

dek Sudety i Ośrodek Bożena w Szklarskiej Porębie oraz Ośro-

dek Albatros Medical SPA w Mielnie) organizacjom związków 

zawodowych zrzeszonych w OPZZ oraz członkom tych organi-

zacji w tym NSZZ Pracowników AMP SA. 
 

Apel Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych  

ArcelorMittal Poland S.A. z dnia 27.01.2022r. 

Dotyczy: wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku 

dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- 

rekreacyjnych  itp.) dofinasowanych z ZFŚS 

Ponownie jak w latach poprzednich, z uwagi na pandemię wiru-

sa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Małopol-

ska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal 

Poland S.A. (MTKŚS) działając w poczuciu odpowiedzialności 

za zdrowie i życie ludzkie  

do odwołania nie zaleca 

wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku dzieci, wy-

cieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- rekreacyj-

nych  itp.) dofinasowanych z ZFŚS. 

MTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z 

ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. (pracownicy oraz emeryci i ren-

ciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie jakichkolwiek wyjaz-

dów, które nie są konieczne.  

Ponadto MTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz 

osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniże-

nia poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo przed 

skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS 

uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia 

rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie 

rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. 

chorobę COVID-19. 

W trosce o siebie samych, nasze rodziny naszych współpracow-

ników , wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożo-

nych rozwiązań, zachować czujność oraz odpowiedzialne za-

chowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swo-

ich rodzin i swoich współpracowników.  
Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych  

ArcelorMittal Poland S.A. 

 
Nowy Program ubezpieczeniowy 

Przypominamy, że dyżury przedstawicieli PZU Życie, podczas któ-

rych będą Państwo mogli przystąpić do nowego Programu ubezpie-

czeniowego oraz uzyskać niezbędne informacje na jego temat, od-

będą się: 

Oddział w Krakowie (budynek LTT, parter, pok. nr 27)  

10 lutego (godz. 12.00 – 15.00), 15 lutego (godz. 12.00 – 15.00) 

18 lutego (godz. 12.00 – 15.00) 

Oddział Dąbrowa Górnicza (pokój obok koordynatorów kadro-

wych) - 10 lutego (godz. 12.00 – 16.00),,15 lutego (godz. 12.00 – 

16.00), 17 lutego (godz. 12.00 – 16.00) 

Oddział Huta Królewska Chorzów (budynek dyrekcji, parter, 

pok. nr 2) - 7 lutego (godz. 12.00 – 15.00), 9 lutego (godz. 12.00 – 

15.00), 15 lutego (godz. 12.00 – 15.00), 22 lutego (godz. 12.00 – 

15.00) 

Oddział Świętochłowice (budynek dyrekcji, parter, pok. nr 10) - 

9 lutego (godz. 12.00 – 15.00), 10 lutego (godz. 12.00 – 15.00), 16 

lutego (godz. 12.00 – 15.00), 23 lutego (godz. 12.00 – 15.00) 

Spotkania z przedstawicielami PZU będą się odbywać z zachowa-

niem zasad reżimu sanitarnego.   

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  S.A .  
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