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AKTUALNOŚCI 

Odpowiedź pracodawcy w sprawie wniosku o wypłacenie  

II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej 

Związki Zawodowe działające w AMP 17.05.2022 roku wystąpiły 

do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie II części nagrody 

wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 2500 zł dla każdego pra-

cownika. Uzasadnienie jaki zostało przedstawione w wystąpie-

niu dotyczyło przede wszystkim inflacji jaka obecnie dotyka pra-

cowników w Polsce. Nasze realne wynagrodzenia zdecydowa-

nie spadły. Ponadto z końcem lipca 2022 roku wygaśnie ochro-

na związana z tarczą antyinflacyjną. A to z kolei spowoduje 

wzrost zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe. Kolejny 

argument, który pracodawca powinien wziąć pod uwagę to ol-

brzymie zaangażowanie pracowników we wszystkich oddziałach 

AMP, rekordowa produkcja oraz ceny wyrobów stalowych zde-

cydowanie przekraczające wzrost kosztów produkcji. Oczekiwa-

liśmy od pracodawcy zrozumienia naszego wystąpienia i szuka-

nia możliwości polepszenia „bytu finansowego” naszych pra-

cowników. Niestety tak się nie stało Dyrektor Pracy w odpowie-

dzi na nasze wystąpienie próbuje przekonać nas o znacznym 

wzroście płaca porównując podwyżki 2021 roku do 2022 roku. 

Procentowo jest to dla pracodawcy bardzo dobre porównanie 

biorąc pod uwagę jakie były podwyżki rok do roku. Ale wskaza-

ne procenty nie zastąpią braku środków pracowników AMP już 

nie na koniec miesiąca, ale jak słyszymy od wielu osób w trak-

cie. Niestety można się spodziewać, że inflacja będzie rosła i na 

koniec roku może być nawet w okolicach 20 procent. Kuriozal-

nym tłumaczeniem wydaje się przytaczanie wzrostu kosztów 

produkcji gdy ceny gotowych wyrobów wielokrotnie je przekro-

czyły, ale o tym pracodawca zapomina. W ostatniej części odpo-

wiedzi pracodawca poddaje w wątpliwość czy nasze wystąpie-

nie jest prawnie zasadne oczywiście jednostronnie interpretując 

zapisy ZUZP. Wydawało nam się, że po okresie pandemii mo-

żemy liczyć na inne tak zwane „ludzkie” podejście pracodawcy 

do oczekiwań pracowników, niestety bardzo się pomyliliśmy o 

czym świadczy ostatnie zdanie pracodawcy :”...uwzględniając 

wszystkie w/w uwarunkowania uprzejmie informuję Państwa, iż 

pracodawca nie widzi w chwili obecnej zarówno możliwości jak i 

potrzeby dokonywania zmian treści Porozumienia Płacowego, 

którego efektem byłoby dokonanie wnioskowanej przez Stronę 

Związkową wypłaty II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej”. 

Nie cytujemy odpowiedzi pracodawcy by nie denerwować pra-

cowników przedstawioną argumentacją. Strona Społeczna nie 

poprzestanie na tym wystąpieniu. Będziemy domagać się by 

pracownicy otrzymali dodatkowe wsparcie finansowe za swą 

ciężką pracę. Apelujemy do wszystkich o wsparcie naszych 

działań. Na wszystkich spotkaniach powinniśmy domagać się by 

pracodawca przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla załogi 

ArcelorMittal Poland. 

 

Odpowiedź pracodawcy w sprawie dodatkowego odpisu na 

ZFŚS AMP za 2021 i 2022 rok 

19 kwietnia 2022 roku Związki Zawodowe działające w AMP 

wystosowały pismo w sprawie przekazania na konto ZFŚS do-

datkowego odpisu, o którym mowa w rozdziale 10 §56 ust 2 

ZUZP. Pracodawca wielokrotnie na spotkaniach ze Związkami 

Zawodowymi informował o dobrych wynikach co potwierdzał 

Pan A. Mittal w kwartalnych informacjach o stanie Grupy AM 

szczególnie „chwaląc” się poziomem finansów. Ustawodawca 

jak zapewniają nas prawnicy związkowi w Ustawie z 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zamie-

rzał bezwzględnie blokować dodatkowych odpisów na ZFŚS. 

Jednak AMP tak właśnie interpretuje zapisy tej Ustawy. Spółka 

przywołuje oczywiście opinię kancelarii prawnej tłumacząc się z 

braku możliwości zasilenia dodatkowymi środkami finansowymi 

ZFŚS. To kolejna odpowiedź w której pracodawca nie chce 

wspierać finansowo pracowników w tak trudnych czasach jedno-

cześnie oczekując pełnego zaangażowania i czasem pracy po-

nad możliwości pracowników.  

Dwie negatywne odpowiedzi jednoznacznie pokazują jak Spółce 

zależy na załodze. W sytuacji gdy zakłady szukają pracowników 

taka postawa nie wydaje się racjonalna. Sygnały o wspieraniu 

zatrudnionych pracowników mogą pomóc w szukaniu wykwalifi-

kowanych osób do pracy. Natomiast takie decyzje będą znie-

chęcać do wybrania oferty pracy w AMP, a ponadto na pewno 

nie będą bodźcem do wytężonej pracy na liniach produkcyjnych. 

Apelujemy do pracodawcy o ponowne przemyślenie swych od-

powiedzi. Tylko dialog społeczny, a nie jednoznacznie negatyw-

ne odpowiedzi na wystąpienia Strony Społecznej może zacho-

wać spokój i dobrą pracę w Firmie.     K.W. 

 

GK BHP ArcelorMittal Poland S.A. 

W dn.01.06 2022r odbyło się posiedzenie GK BHP ArcelorMittal 

Poland S.A. Spotkanie zrealizowano z wykorzystaniem progra-

mu ZOOM. Posiedzenie Komisji rozpoczął Dyrektor Służb BHP 

Pan Wojciech Kozak. Przedstawił zaproszonych gości oraz pro-

gram spotkania, który zawierał: statystykę BHP, status realizacji 

zadań z poprzedniej komisji, nowe wnioski. Bezpieczeństwo to 

MY - Take Care - informacja o realizacji projektu oraz założenia 

do projektu zaprezentowała Pani M. Kowalska. Monitorowanie 

zaleceń PIP, SIP, PSP zaprezentował Pan W. Kozak. W kolej-

nej części spotkania Dyrektor służb BHP analizując statystykę 

oparł się na piramidzie bezpieczeństwa porównując 5 - miesięcy 

zeszłego roku do 5 – miesięcy bieżącego roku. Analizie podda-

na została Piramida Bezpieczeństwa bez Wykonawców oraz 

Piramida Bezpieczeństwa z Wykonawcami. Porównując pirami-

dę bezpieczeństwa rok do roku należy stwierdzić, że 2022 rok 

przyniósł nam zdecydowanie poprawę statystyki wypadków, 

zwłaszcza tych ciężkich. Powrót do Zakładów dozoru i uczest-

nictwo w przygotowaniu prac, nadzór nad ich wykonaniem powi-

nien poprawić jeszcze bardziej tendencję wypadkową. Realiza-

cja Parasola bezpieczeństwa z pełnym zaangażowaniem kie-

rownictwa zakładów oraz samych pracowników powinna dać 

oczekiwane efekty poprawy stanu BHP w AMP SA. W kolejnej 

części spotkania omówiono wnioski z poprzedniej Komisji BHP - 

stan ich realizacji. Pierwszy wniosek dotyczył br. Nr 5 w Krako-

wie i jej otoczenia. Strona Społeczna otrzymała informacje, iż 

wniosek jest w trakcie realizacji. Sytuację związaną z tym tema-

tem należy cały czas monitorować. Z przekazanej informacji 

wynika, iż rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy zostanie 

rozstrzygnięte w lipcu, a rozpoczęcie robót ma nastąpić we 

wrześniu tego roku. Strona Społeczna oczekuje na przedstawie-

nie kolejnych etapów planu przebudowy (modernizacji) bramy nr 

5 w Krakowie. Niestety wokół przebudowy tej bramy narosło tyle 

nieścisłości oraz niespełnionych obietnic AMP, że nie uwierzy-

my w zapewnienia o realizacji tej inwestycji ..         Cd str nr 2 
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Cd ze str nr 1...  dokąd nie zobaczymy zakończonej przebudowy 

bramy nr 5. Kolejne wnioski dotyczyły Oddziału Dąbrowa Górni-

cza. Następnie przysąpiono do omówienia nowych wniosków. 

Wpłynęły 3 nowe wnioski w tym 2 z Krakowa. Pierwszy wniosek 

dotyczył rozszerzenie listy osób mogących skorzystać ze szcze-

pienia na odkleszczowe zapalenie mózgu. Do tej pory na liście 

osób mogących się zaszczepić były wąskie służby, takie jak 

straż pożarna, BHP. W tym roku jest bardzo duże nasilenie 

kleszczy w trawach i takie Zakłady jak: Koksownia i Zakład 

Energetyczny powinny sporządzić listę osób często poruszają-

cych się przez takie tereny. Strona pracodawcy poinformowała, 

że lista z PED została przesłana i ci pracownicy mogą już sko-

rzystać z takiego szczepienia. Drugi wniosek dotyczył pilnego 

podjęcie uzgodnień ze Spółkami żywieniowymi HUT PUS i Con-

sensus w celu rozwiązania problemu wzrostu cen produktów 

żywnościowych. Pracownicy korzystający z posiłków są bardzo 

zaniepokojeni informacjami o braku możliwości żywienia ze 

względów ekonomicznych. Obie Spółki zwróciły się z wnioskiem 

o renegocjacje umów ze względu na inflację i za tym idący 

wzrost cen. W odpowiedzi Dyrektor Pracy Pan Stanisław Ból 

zasłaniając się tajemnicą handlową nie chciał rozmawiać o tym 

wniosku. Przekazał, że rozmowy trwają, a AMP znana jest sytu-

acja rosnącej inflacji i problemów Spółek żywieniowych. 

Następnie omówiono XVI Dzień Bezpieczeństwa w ArcelorMittal 

Poland. Podsumowując ten dzień Pani M. Kowalska omówiła 

główne tematy i aktywności. Audyty „Wspólnie identyfikujemy 

zagrożenia / zdarzenia potencjalnie wypadkowe”, Odprawy 

przed-zmianowe – udział dyrektorów, kierowników liniowych w 

odprawach, praktyczne ćwiczenia oparte na standardach: 

FPS001, 003, 006, 007, 002/012, promowanie bezpiecznych 

nawyków poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych, promo-

wanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i 

prywatnym, fizjoterapeuta na stanowisku pracy fizycznej i biuro-

wej, szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące profilaktyki uza-

leżnień, interwencji. Następnie została podana ilość uczestników 

Dnia Bezpieczeństwa. W Dniu Bezpieczeństwa udział wzięło: 

3188 pracowników AMP i spółek zależnych oraz 318 wykonaw-

ców oraz 88 gości. W spotkaniu inaugurującym Dzień Bezpie-

czeństwa prowadzonym on-line via Zoom uczestniczyło 454 

pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. 

Następny omawiany temat to „Bezpieczeństwo to MY - Take 

Care”. Na koniec maja 2022 roku w ramach drugiej fazy Take 

Care (od 2019 roku) przeszkolono 6278 pracowników AMP oraz 

spółek (AMR, KOLPREM), co stanowi 75% zatrudnionych. Faza 

druga szkoleń Take Care powinna zostać zakończona do końca 

2022 roku. Na zakończenie posiedzenia GK BHP przekazano 

zalecenia PIP, PIS, PSP. Jedno z zaleceń PIS dotyczyło Krako-

wa w szczególności Zakładu BTL. W tym zaleceniu chodzi o  

właściwe natężenie oświetlenia sztucznego zgodne z Polską 

Normą na stanowiskach pracy w poszczególnych pomieszcze-

niach pracy. W związku z tak trudnym tematem uzyskano pro-

longatę wykonania tego zalecenia do końca 2022 roku. Duża 

część tego zalecenia już została zrealizowana pozostałe po-

mieszczenia według informacji pracodawcy zostaną poprawinie 

zgodnie z terminem.  

Kończąc spotkanie Strona Społeczna wnioskowała o powrót do 

spotkań bezpośrednich co pozwali na lepszą komunikację oraz 

da większe efekty działań GK BHP.     M. Kopeć 

 

Portal pracowniczy MyHrPortal już działa 

Przez ostatnie lata w ramach digitalizacji pro-

cesów HR w naszej firmie, wprowadziliśmy 

kilka aplikacji i systemów do indywidualnej obsługi spraw pra-

cowniczych, np. HRapkę czy Oracla. Dodatkowo szukamy czę-

sto informacji i dokumentów w zakładce HR Studni lub Sharepo-

incie HR. Teraz dostęp do wszystkich tych spraw i aplikacji jest 

możliwy z jednej platformy – portalu pracowniczego MyHrPortal.  

MyHrPortal to dla nas wszystkich indywidualna „baza do-

wodzenia” sprawami personalnymi. 

Wystarczy wejść na www.MyHrPortal.com.pl lub www.portal-

pracowniczy.com.pl. Wszyscy pracownicy w naszej firmie mają 

konto w portalu i mogą się do niego zalogować z każdego miej-

sca z dostępem do Internetu! MyHrPortal to jednak nie tylko 

„klamra” łącząca aplikacje – to także miejsce gdzie samodziel-

nie wyślemy wnioski do HR z wybranych kategorii spraw pra-

cowniczych oraz uzyskamy dostęp do artykułów na najważniej-

sze tematy z zakresu prawa pracy, kadr i płac. Korzyści: 

- Możliwość składania wniosków z różnych kategorii spraw pra-

cowniczych w dowolnym momencie oraz poglądu ich statusu, 

- Dostęp do artykułów na najważniejsze tematy z zakresu prawa 

pracy i spraw kadrowo-płacowych, 

- Łatwy dostęp do wszystkich aplikacji HR-owych, z których ko-

rzystamy w firmie (np. HRapka, Oracle).                     Zespół HR 

 

16-17 czerwca poradnie medycyny pracy nieczynne 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 i 17 czerwca poradnie 

medycyny pracy w Centrum Medycznym Ujastek w Krakowie 

oraz Unimed w Dąbrowie Górniczej będą nieczynne. Prosimy o 

przekazanie informacji osobom kierującym na badania, aby 

przekazali pracownikom, żeby w tym dniu nie zgłaszali się na 

badania profilaktyczne. Badania mogą wykonać w terminie 

wcześniejszym bądź późniejszym w zależności od rodzaju wy-

konywanych badań. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.  
Centrum Medyczne Ujastek i UNIMED 

 

Z prasy związkowej: 9 maja br. Zespół problemowy ds. budże-

tu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecz-

nego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne 

wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad 

projektem budżetu państwa na rok 2023. Dokonał ponadto oce-

ny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-

2025. Przyjęty przez rząd scenariusz zakłada, że tempo wzrostu 

realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8%, a w 2023 roku 3,2%. 

W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 

3,0% oraz 3,1%. Inflacja w 2022 wyniesie 9,1% a w 2023 r. 

7,8%. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, strona pracow-

ników i strona pracodawców RDS, powinna ocenić WPFP 2022-

2025 oraz przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 

2023 roku: 

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwo-

wej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, 

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Partnerzy społeczni ocenili m.in. zaproponowane przez rząd 

wskaźniki makroekonomiczne oraz wpływ Krajowego Planu Od-

budowy i Zwiększania Odporności na plan finansowy państwa, 

wysokość deficytu, planowane wydatki i dochody. Zwrócili się 

ponadto do strony rządowej z wnioskiem o przedstawienie do-

datkowych analiz dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz rent i 

emerytur, jak również o wyjaśnienie, jaki mechanizm będzie 

kształtował dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r. 

W trakcie negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia. Roz-

mowy będą jednak kontynuowane w trakcie kolejnych posie-

dzeń.  
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