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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Negocjacje płacowe w AMP SA - ZAKOŃCZONE 

15 lutego przedstawiciele ArcelorMittal Poland i zakładowych 

organizacji związkowych uzgodnili porozumienie w zakresie 

wzrostu płac na rok 2022.   

I. Wzrost płacy zasadniczej 

Uzgodniono wzrost płac zasadniczych pracowników spółki obję-

tych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) o 320 zł z 

podziałem na: 

1. Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników obję-

tych ZUZP z dniem 01.02.2022 r. -  300 zł/pracownika. 

Wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 zostanie wypłacone wy-

równanie płacowe za styczeń 2022 roku tj kwota 300 zł oraz 7% 

premii. Do otrzymania ww. nagrody uzupełniającej uprawnieni 

są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w dniu 01.03.2022r. 

będą pozostawali w zatrudnieniu. Ww. nagroda uzupełniająca 

nie będzie uwzględniana w:  

- w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasił-

ków, 

- w podstawie średniej urlopowej i w podstawie ekwiwalentu za 

urlop. 

2. Wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników 

objętych ZUZP: 20 zł/średnio na pracownika do dyspozycji Dyr. 

Generalnego oraz Dyr. Zakładów z proporcjonalnym podziałem 

tych środków do ilości pracowników zatrudnionych  

w Zakładach/Biurach Spółki oraz na pracowników na stanowi-

skach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości 

przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami. Powyż-

sze środki zostaną rozdysponowane w całości nie później niż do 

30.04.2022r. 

II. Nagrody: 

Dodatkowo uzgodniono również przeznaczenie środków finan-

sowych na:   

1. Nagrodę za wkład pracy w roku 2021: 1000 zł/pracownika 

Wysokość nagrody rocznej zostanie wypłacona wg następują-

cych zasad w 3 częściach: 

- wraz z wynagrodzeniem za marzec 2022r.  uprawnionym 

pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w 

wysokości 500 PLN/pracownika, 

- wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022r. uprawnionym pra-

cownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wyso-

kości 250 PLN/pracownika, 

- wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022r. uprawnionym 

pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w 

wysokości 250 PLN/pracownika. 

Nagroda ta w przypadku przekroczenia wyniku EBITDA zwięk-

szy się o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie 

więcej jednak niż o 20%,  

2. Nagrodę za wykonanie wyniku EBITDA: 400 zł/pracownika 

Wysokość nagrody za wynik EBITDA zostanie ustalona i wypła-

cona wg następujących zasad w 3 częściach: 

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3 

pierwsze miesiące roku 2022 wraz z wynagrodzeniem za kwie-

cień 2022r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zo-

stanie 1 część nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika, 

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 6 

pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem za 

lipiec 2022r uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zo-

stanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika, 

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA 

za 10 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem 

za listopad 2022r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 

zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika. 

W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA 

za okresy, w których będą wypłacane nagrody, następuje zwięk-

szenie kwot nagród za EBITDA o procentową wielkość przekro-

czenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%,  

3. Ponadto uzgodniono biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w 

roku 2022, iż uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zo-

stanie nagroda wyrównawczo-inflacyjna. Wysokość nagrody 

wyrównawczo-inflacyjnej wynosi 500 PLN/pracownika i zostanie 

wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty 2022r. 

W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA 

także ta nagroda zostanie zwiększone o max 20%.   

Podsumowując jeśli zostanie wykonany wskaźnik EBIDTA to 

pracownicy AMP mogą maksymalnie otrzymać w 2022 roku 

2280 zł z tzw nagród. 

III. Program Opieka Medyczna 

Strony postanowiły, iż stosownie do postanowień § 58 ZUZP z 

dniem 01.06.2022r. Pracodawca zaoferuje pracownikom możli-

wość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej  

w wersji KOMFORT oferowanej przez PZU Życie (lub jego od-

powiednik w innej firmie), na zasadach określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Pracodawcą, a firmą wyspecjalizowaną  

w świadczeniu tego typu usług.   

Stosownie do postanowień ZUZP:  

1. Pracownik przystępujący do w/w ubezpieczenia będzie 

uprawniony do zakupu ubezpieczenia opieki medycznej po ce-

nie niższej niż detaliczna, ubezpieczenie opieki medycznej bę-

dzie współfinansowane przez Pracodawcę i Pracownika w na-

stępujących proporcjach: 

- Pracodawca opłaci 95 % wartości pakietu opieki medycznej, 

- Pracownik opłaca 5 % wartości pakietu opieki medycznej. 

kwota odpowiadająca procentowi współfinansowania pakietu 

opieki medycznej potrącana będzie z miesięcznego wynagro-

dzenia pracownika na podstawie jego pisemnej zgody, począw-

szy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika nowym pakie-

tem medycznym.  

2. W związku z dokonaniem w/w uzgodnienia z dniem 

31.05.2022r. Pracodawca zaprzestanie refundowania pracowni-

kom kwoty 14,90 PLN/za każdy miesiąc uczestnictwa pracowni-

ka w Programie Opieka Medyczna. 

Ponieważ wielu pracowników posiada wykupiony indywidualnie 

wyższy Pakiet medyczny (KOMFORT PLUS lub OPTIMA), każ-

dy kto będzie chciał nadal korzystać z tych pakietów będzie 

dopłacał różnicę pomiędzy ceną Pakietu KOMFORT, a tego 

Pakietu który obecnie opłaca.    Cd str nr 2 
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2022 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagro-

dzenia wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodatko-

wego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za 

pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Progra-

mu Emerytalnego w łącznej wysokości 53 PLN średnio w mie-

siącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochodnych 

od kwoty podwyżki średnio 320 PLN na pracownika).  

Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdziły, iż dodatkowym 

składnikiem wzrostu płac roku 2022 dla pracowników jest walo-

ryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,51 PLN/h  

tj. średniomiesięcznie o 85,01 PLN. 

Już teraz można mówić, iż kolejny 2023 rok przyniesie rekordo-

wy wzrost waloryzacji dodatku zmianowego gdyż zapisy walory-

zacji właśnie wywalczyły organizacje związkowe podczas nego-

cjacji ZUZP dla pracowników AMP, a obecny wzrost płacy za-

sadniczej będzie dużo wyższy niż w 2021 roku. To z kolei prze-

kłada się na porównanie płac zasadniczych rok do roku zgodnie 

ze wskaźnikiem waloryzacji. 

Ponadto Strony ustaliły, iż przez przepracowanie lub pozostawa-

nie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku 

pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, 

opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społeczne-

go. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres prze-

bywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub 

nad członkiem rodziny. 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, wysokość nagród została ustalona w wysokości propor-

cjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pra-

cę. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpły-

wem na sytuację zdrowotną pracowników, ustalono, że nagrody 

nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na 

zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodzi-

ny lub chorym lub zdrowym dzieckiem. 

Pełny tekst Porozumienia płacowego na 2022 rok posiadają 

Przewodniczący Zarządów Zakładowych Związku. Zostanie on  

także umieszczony na naszej stronie internetowej.  

Podsumowując te trzy miesiące negocjacji należy powiedzieć, 

że bez zaangażowania zakładowych organizacji związkowych 

biorących udział w rozmowach bez merytorycznego przygotowa-

nia i prowadzenia negocjacji, podwyżki płac byłyby zapewne 

porównywalne z tymi z 2021 roku. Oczywiście nie jest to po-

ziom, który zakładaliśmy osiągnąć rozpoczynając rozmowy jed-

nak gdy zsumujemy wszystkie składniki płacowe to miesięczny 

przyrost płacy możemy określić średnio na około 10 -11% po-

równując go do płacy brutto. Strona Społeczna walczyła zgodnie 

z decyzjami związkowymi o jak największą kwotę do płacy za-

sadniczej po równo dla każdego pracownika. I to nam się udało. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób nie będą 

to zadawalające środki finansowe ale możemy zadeklarować, że 

nasze dążenie do wzrostu płac nie zakończy się na podpisaniu 

Porozumienia płacowego. Zapewne i pracodawca zdaje sobie 

sprawę z tego, że dobrych pracowników można zatrzymać tylko 

znaczącym wynagrodzeniem, a nasza huta nie jest „samotną 

wyspą” i koniecznie trzeba będzie reagować w sytuacji gdy inni 

pracodawcy zaoferują lepsze wynagrodzenie. W trakcie nego-

cjacji padły zapewnienia o podsumowaniu w drugim półroczu 

tego roku efektów Porozumienia płacowego. Jesteśmy przeko-

nani, że mogą pojawić się dodatkowe środki finansowe gdy z 

końcem obecnego roku zostanie podsumowane zatrudnienie 

pracowników oraz oszczędności, po tych którzy odeszli, a ich 

miejsca nie zostały uzupełnione. Liczymy także, iż uaktywnią się 

dyrektorzy Zakładów w „naciskach” na Zarząd AMP by ten 

„swoimi sposobami” otrzymał zgodę na dodatkowe środki na 

wynagrodzenia dla pracowników od Grupy AM. Podczas nego-

cjacji płacowych podnosiliśmy także kwestię objęciem pracowni-

ków Spółek zależnych takim samym Porozumieniem płacowym 

jak wynegocjowane w AMP. Treść Porozumienia została wysła-

na do Spółek zależnych (KOLPREM, AMR) oraz tych, których 

Grupa ArcelorMittal jest właścicielem (AMDS, Tubular). Treść 

Porozumienia płacowego została także przesłana do Interimów 

z oczekiwaniem wdrożenia takich samych warunków płacowych. 

Także Dyrekcja Spółki Tamech została poinformowana o zakoń-

czeniu rozmów płacowych i poziomie wzrostu płac. 

Mamy nadzieję, że pracownicy tych Spółek otrzymają w wyniku 

rozmów ze Stroną społeczną podwyżki wynagrodzeń na co naj-

mniej takim samym poziomie jak to zostało wynegocjowane w 

AMP. O przebiegu rozmów będziemy informować naszych czy-

telników.       K.W.   

 

Wzrósł dodatek mentorski.  

Wysokość dodatku mentorskiego jest corocznie waloryzowana o 

wskaźnik inflacji za rok poprzedzający dokonanie waloryzacji, 

podany przez GUS. Uwzględniając inflację w wys. 5,1% w 2021 

r., dodatek będzie teraz wynosił 315 zł, czyli o 15 zł więcej niż 

ostatnio. Zgodnie z § 73 ZUZP, dodatek mentorski przysługuje 

pracownikom, tzw. mentorom, przekazującym umiejętności i 

kompetencje osobom nowo zatrudnionym na stanowiskach ro-

botniczych, które przed zatrudnieniem nie wykonywały pracy na 

rzecz Spółki oraz wdrażającym te osoby do pracy (tzw. szkole-

nie stanowiskowe lub mentoring). Dodatek przysługuje w okre-

sie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia nowego 

pracownika. Nasz Związek wnosił by rozszerzyć zapis § 73 

ZUZP o osoby, które przechodzą z innych Zakładów Spółki na 

nowe stanowiska i konieczne staje się ich szkolenie. Mamy na-

dzieję, że te propozycje zostaną zaakceptowane, a mentorin-

giem zostaną objęci wszyscy pracownicy 

 

Pobierz e-PIT 

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, informu-

jemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo udostępniliśmy 

wszystkim pracownikom naszej firmy PIT w wersji elektronicz-

nej w HRapce. Pliki będą dostępne do pobrania w aplikacji do 

21.02 włącznie. E-PIT i E-RMUA (podsumowanie dot. składek 

do ZUS płaconych przez pracodawcę) w HRapce znajdują się w 

części „Mój profil”, w sekcji „Pliki do pobrania”. Prosta instruk-

cja pobrania plików znajduje się tutaj. Pamiętajmy, aby ko-

niecznie potwierdzić w aplikacji pobranie plików zgodnie z in-

strukcją. Dostęp do plików zabezpieczony jest takim samym 

hasłem jak e-pasek płacowy. Pobranie plików zgodnie z in-

strukcją będzie jednoznaczne ze wstrzymaniem wysyłki doku-

mentów pocztą, dzięki czemu unikniemy konieczności odbioru 

przesyłki. Niepobranie plików z HRapki może oznaczać koniecz-

ność samodzielnego odbioru dokumentów na poczcie. Z przy-

czyn bezpieczeństwa rekomendujemy wybranie wersji elektro-

nicznej.        HR 

 

Poziom zaszczepienia w AMP 

Z ubiegłego tygodnia z uzyskanych informacji od Sztabu Kryzy-

sowego wynika, że wg deklaracji złożonych z wnioskiem o wy-

płatę bonusu covidowego w AMP i spółkach zależnych w pełni 

zaszczepionych jest 64,15 proc. ogółu pracowników, w tym 

38,8% przyjęło już dawkę przypominającą. Dane te zmieniają 

się z tygodnia na tydzień, przybywa osób zaszczepionych choć 

spadła ilość wniosków o wypłatę bonusa covidowego, a to może 

oznaczać mniejsze zainteresowanie. Dlatego też pracodawca 

na wniosek organizacji związkowych przedłużył pierwszy okres 

składania deklaracji z 28.02. do 30.04. 2022 roku.  
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