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Wybory Przewodni-

czącego OPZZ 

15 i 16 grudnia br. w 

Ożarowie Mazowieckim ob-

radował X Kongres OPZZ. 

Delegatki i Delegaci wybrali 

przewodniczących Porozu-

mienia i Komisji Rewizyjnej, 

przyjęli program działania na 

nową, pięcioletnią kadencje 

(2022 – 2027) i wnieśli po-

prawki do statutu Konfedera-

cji. Szefem OPZZ został Piotr 

Ostrowski – reprezentujący Ogólnopolski Pracowniczy Związek 

Zawodowy „Konfederacja Pracy”, wiceprzewodniczący Porozu-

mienia od 2018 roku. Nowy przewodniczący jest doktorem nauk 

humanistycznych w zakresie socjologii. Do związków zawodo-

wych przystąpił w 2001 roku. Współtworzył organizacje związ-

kowa OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich 

marketów budowlanych, gdzie był pracownikiem ds. sprzedaży. 

Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 

dniach od utworzenia związku zawodowego. Od 2005 roku pra-

cował jako radca, a następnie dyrektor Wydziału Międzynarodo-

wego OPZZ. Od 2010 roku przez dwie kadencje pełnił funkcje 

członka Prezydium i Rady OPZZ. W listopadzie br. został wy-

brany na   członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodo-

wej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Przewodni-

czącym Komisji Rewizyjnej został Mateusz Nabiałczyk ze 

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Nowy szef Komisji 

jest przewodniczącym Organizacji Zakładowej ZZG w Kopalni 

Węgla Kamiennego Knurów – Szczygłowice. Członkiem Komisji 

Rewizyjnej jest nasza koleżanka Halina Szpakowska  Cd str nr 3 

 

Nowa cena posiłku w AMP SA 

Od kilku miesięcy toczą się rozmowy na temat wzrostu ceny 

posiłków, które otrzymują pracownicy AMP oraz Spółek hutni-

czych. Niestety tradycją w AMP jest prowadzenie rozmów na 

zakończenie roku, gdy postanowienia w tym zakresie powinny 

być już wypracowane. W Polsce wszyscy wiedzą jaka wysoka 

jest inflacja, jak drogie są produkty żywnościowe, jak droga jest 

produkcja (gaz, prąd) jak wzrastają płace minimalne tylko nikt w 

Luksemburgu, gdzie podejmowane są decyzje tego nie dostrze-

ga. Także nasze służby w AMP zajmujące się negocjacjami 

stawek wydają się nie widzieć tych olbrzymich wzrostów kosz-

tów. Niestety jak zawsze w takich sytuacjach najbardziej po-

szkodowanymi będą pracownicy zarówno AMP jak i spółek ży-

wieniowych. Ci piersi nie wiedzą jaka będzie cena posiłku od 

nowego roku, a jak wynika z zapisów Porozumienia partycypują 

w kosztach posiłku. Ci drudzy nie wiedzą czy ich ciężka praca 

przełoży się na oczekiwany od dawna wzrost wynagrodzenia i 

stabilną pracę w kolejnych latach. Niestety nasze (Strony związ-

kowej) apele do EPO nie pomagają. Nawet próby rozmów i 

wyjaśnienia tych sytuacji skutkują stwierdzeniem, że jest to po-

za możliwościami HR Spółki oraz nawet Zarządu AMP. Niestety 

nie wiemy czy tegoroczne negocjacje zakończyły się, czy mamy 

nową stałą cenę  posiłków, czy Spółki dalej negocjują, czy będą 

konieczne nowe oświadczenia? Tych pytań jest o wiele więcej, 

niestety służby EPO tego nie dostrzegają, a adresatem wielu 

pytań niestety bez odpowiedzi są Związki Zawodowe.  

Po interwencji w ostatnim dniu 2022 roku otrzymaliśmy komuni-

kat przesłany do organizacji związkowych dotyczący nowej ce-

ny posiłków, jednak czy jest to cena, która będzie obowiązywała 

przez cały 2023r nikt z pytanych nie potrafił nam tego zagwa-

rantować. Komunikat, który otrzymały organizacje związkowe: 

Uprzejmie informuję, że od 01.01.2023 r. nowa cena posiłku 

wynosi 20,02 zł  brutto (18,54 zł  netto) - wzrost o 1,37zł brutto 

(z 18,65 zł brutto). 

Dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego będzie wynosi-

ła 2,17 zł t.j. wzrost o 0,69 zł (z 1,48 zł). 

Należy pamiętać, iż organizacje związkowe występując do pra-

codawcy w sprawie wzrostu płac w 2023 roku oczekują wycofa-

nia się z zapisów dotyczących dopłat pracowniczych do posił-

ków. Ten temat w dalszym ciągu pozostaje w dyskusji Stron. 

Mamy nadzieję na rozwiązanie kompromisowe zwłaszcza w 

obecnym niepewnym czasie, gdy inflacja może „wywrócić” 

wszystkie założenia i wyliczenia.    K.W.  

 

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy na Kadencję  

2023 – 2026 r w AMP S.A. Oddział Kraków 

Zakładowe Komisje Wyborcze SIP przeprowadziły wybory 

zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą SIP, Regulami-

nem SIP AMP S.A. Oddział Kraków oraz schematem organiza-

cyjnym SIP na kadencję 2023 - 2026 dla AMP S.A. Oddział 

Kraków. Główna Komisja Wyborcza stwierdziła, że wybory zo-

stały przeprowadzone w sposób prawidłowy i Komisja nie wnio-

sła żadnych zastrzeżeń. Główna Komisja Wyborcza SIP AMP 

S.A. Oddział Kraków potwierdziła ważność wyborów na wszyst-

kich szczeblach zakładów AMP S.A. Oddział Kraków. W wyniku 

przeprowadzonych wyborów Społecznymi Inspektorami Pracy 

zgodnie z obowiązującym Schematem Organizacyjnym SIP na 

kadencję 2023 - 2026 dla AMP S.A. Oddział Kraków zostali: 

Zakładowy SIP AMP S.A. Oddział Kraków 

Andrzej Grabski 

Zastępcy Zakładowego SIP AMP S.A. Oddział Kraków 

1. Robert Kołodziej 

2. Wojciech Piotrowski 

3.         Grzegorz Rybiński 

BWZ 

1. Grzegorz Rybiński Zakładowy SIP BWZ 

2. Robert Strzelecki Wydziałowy SIP BWZ-1 

3. Robert Kołodziej Wydziałowy SIP BWZ 2-S 

4. Leszek Grabowski Wydziałowy SIP BWZ-3 

5. Mirosław Raś Wydziałowy SIP BWZ-5 

6. Stanisław Szałapaj Wydziałowy SIP BWZ-UR 

7. Zbigniew Heretyk Oddziałowy SIP BWZ Zm. A 

8. Zbigniew Jarosz Oddziałowy SIP BWZ Zm. B 

9. Piotr Sokół Oddziałowy SIP BWZ Zm. C 

10. Jarosław Kuśmierz Oddziałowy SIP BWZ Zm. D      Cd str 2 
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 BWG 

1. Artur Dutka – Zakładowy SIP BWG 

2. Marek Sroka – Wydziałowy SIP BWG-0 

3. Wiesław Manijak Wydziałowy SIP-BWG 1 i Administracji 

4. Albert Nowak Wydziałowy SIP BWG-2 

5. Wojciech Halek Wydziałowy SIP BWG-42 

6. Łukasz Szczybelski Wydziałowy SIP BWG-43 

BTL 

1. Mirosław Kotański Zakładowy SIP BTL 

2. Bogusław Śmietana Wydziałowy SIP BTL 1 

3. Zbigniew Cieślik Wydziałowy SIP BTL 2 

4. Henryk Kramarz Wydziałowy SIP BTL 3 

5. Paweł Podskarbi Oddziałowy SIP BTL Zm. A, B 

6. Rafał Gaudyn Oddziałowy SIP BTL Zm. C, D 

PED 

1. Krzysztof Kuśmirek Zakładowy SIP PED 

2. Stanisław Kubala Wydziałowy SIP PED 0 

3. Robert Dziadoń Wydziałowy SIP PED 1 

4. Marcin Walczyk Wydziałowy SIP PED 2 

5. Jadwiga Sterkowiec Wydziałowy SIP PED 3 

6. Tomasz Przeszłowski Wydziałowy PED 4 

7. Stanisław Tomczyk Oddziałowy SIP PED Zm. 

ZK 

1. Marcin Nosek Zakładowy SIP ZK 

2. Roman Świgoń Wydziałowy SIP ZKK 1 

3. Jan Wąsacz Wydziałowy SIP ZKK 2 

4. Krzysztof Pociecha Wydziałowy SIP ZKK 3 

5. Bożena Lubowicka Wydziałowy SIP ZKK 4 

Centrala Kraków 

1. Jacek Sania Wydziałowy SIP BJ, DB, DHC6K1, PSK 

2. Donata Boćniewicz Wydziałowy SIP CO21, DT2, GM, GN, 

K23, DE EPO, GC2, G2, C3, C1, CL19 

3. Jacek Krupa Wydziałowy SIP BU2, BU3, BU4 

4. Andrzej Dziad Wydziałowy SIP DT11, DT3, DT5, DTM, BU5, 

BU6 

5. Wojciech Piotrowski Wydziałowy SIP SFC, ZB, ZB2 

Zakładowe Organizacje Związkowe AMP SA podjęły decyzję 

zgodnie z Porozumieniem związkowym, iż funkcja Zakładowe-

go SIP AMP SA będzie pełniona przemiennie co dwa lata. Bio-

rąc powyższe pod uwagę : 

1. W latach 2023-2024 funkcję ZSIP w AMP SA będzie pełnił 

kol. Andrzej Grabski z Oddziału Kraków 

2. W latach 2025-2026 funkcję ZSIP w AMP SA będzie pełnił 

kol. Pietruszka Mariusz z Oddziału Dąbrowa Górnicza 

O decyzjach Głównej Komisji Wyborczej został powiadomiony 

Dyrektor Generalny AMP SA.    K.W. 

 

Sprawozdanie z posiedzenia przygotowawczego 

 i plenarnego ERZ w dniach 13-15 12 2022r. 

W dniach 13-15.12.2022r w siedzibie ArcelorMittal w Luxem-

burgu odbyło się plenarne posiedzenie Europejskiej Rady Za-

kładowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

związkowych działających w zakładach ArcelorMittal na terenie 

Europy. Pierwszy dzień był dniem przygotowawczym do właści-

wego spotkania ERZ-tu w dniach 14-15.12 z przedstawicielami 

pracodawcy. 

13.12.2022 

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru na sekretarza ERZ Jean-

LucRuffina a także członka prezydium DirkaVogelera. Następ-

nie omówiono propozycje pracodawcy co do kształtu i sposobu 

funkcjonowania ERZ w nowej kadencji.Propozycja pracodawcy 

zakłada 28 osobowy skład ERZ, Polska miałaby w tej wersji 

sześciu przedstawicieli. Omówiono konieczność wznowienia 

działalności Komitetu BHP  przy ERZ, który składałby się z 

siedmiu członków (każdy kraj miałby jednego przedstawicie-

la).Przewodnictwo w komitecie przypadłoby Polsce. Przedysku-

towana została także sprawa kandydatur do Światowego Komi-

tetu BHP w którym ERZ miałby dwóch lub trzech przedstawicie-

li. Po długiej dyskusji postanowiono, że decyzja dotycząca kan-

dydatów do obsadzenia tych miejsc powinna przypaść nowej 

ERZ, gdyż kadencja obecnej dobiega końca i w lutym 2023 

prawdopodobnie będzie już nowa.  

Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do omówie-

nia raportu SYNDEXU na temat działalności ArcelorMit-

tal.Raport przedstawił koordynator IndustrialaJose Manuel Ca-

sado Lopez wspólnie z Aną Martinez Garcią z ERZ.  Niestety, 

mimo wystąpienia do pracodawcy o potrzebne informacje nie 

wszystkie zostały udzielone. Sprawa dekarbonizacji została 

sprowadzona do przekazania komunikatów prasowych, a wyro-

by długie zostały pominięte prawie całkowicie. Podsumowując 

raport można wyciągnąć następujące wnioski: 

- Istnieją zagrożenia wynikające z możliwości przeniesienia 

produkcji slabów do Indii wynikające z obniżenia cen transportu 

przy jednoczesnym wzroście kosztów energii i emisji CO2 w 

Europie,  

- dalej występuje wysoka marża na produkty stalowe(zysk Fir-

my) mimo obniżenia mocy produkcyjnych związanych z wyłą-

czeniami kilku pieców w Europie, 

- wysoka inflacja w poszczególnych krajach wpływa na spadek 

realnych zarobków pracowników, 

- wysoki zwrot akcjonariuszom, a niewystarczające nakłady na 

inwestycje i rozwój badawczy firmy, 

- projekty dekarbonizacji w firmie w poszczególnych krajach są 

zależne od zaangażowania władz państw w co najmniej 50% 

co czyni je wtedy wolnymi od ryzyka, 

- przejście na wodór i pełna dekarbonizacja są mało prawdopo-

dobne, gdyż na tą chwile nie ma tyle wodoru na rynku,  wypro-

dukowanie potrzebnych ilości wymaga ogromnych zasobów  

prądu których w obecnej sytuacji geopolitycznej również braku-

je. 

14.12.2022 

Drugi dzień rozpoczął się od przedstawienia przez Anę Marti-

nez Garcią przedstawicielom pracodawcy sprawozdania z ra-

portu przygotowanego przez Syndex. Następnie pan Robin 

Paulmier przedstawił raport BHP omawiając wypadki śmiertelne 

z IV kwartału zwracając uwagę na powolną poprawę wskaźni-

ków. Ocenił dostawców ArcelorMittal zaznaczając, że głównym 

kryterium przy ich wyborze jest dostosowanie do obowiązują-

cych w firmie standardów BHP, co jak zaznaczył jest rzeczą 

nienegocjowalną. Omówiono także sytuację w kopalniach w 

Kazachstanie po ostatnich wypadkach. Złoża węgla położone 

tam są na największych głębokościach, ponadto są najbardziej 

zagazowane metanem. Dodatkowo wdrażanie nowych techno-

logii wydobycia napotyka kłopoty prawne(legislacyjne). 

Kolejnym prelegentem była pani Stephani Werner-Dietz z HR 

która poinformowała o sytuacji kadrowej i ambitnych planach 

zatrudniania osób szukających ścieżki rozwoju zawodowego. 

Zwróciła uwagę, że firma kładzie nacisk na wprowadzanie róż-

nych szkoleń, równouprawnienie kobiet, zapobieganie przeja-

wom wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz wprowadzaniu 

różnorodności. Przedstawiono nam sytuację produkcyjną na 

Ukrainie w związku trwającą tam wojną, ograniczenia produkcji 

związane z brakami w dostawie energii. Zapewniono o wspar-

ciu dla rodzin pracowników, którzy zginęli w Ukrainie na które 

przeznaczono 0,5 ml euro. 

Omówiono sytuacje kadrową w zakładach, która lokalnie  
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zależna jest od sytuacji ekonomicznej. W odpowiedzi na pytanie 

o indeksacje zarobków o stopień inflacji, przekazano, że tam 

gdzie jest ona automatyczna (Luksemburg, Belgia) będzie, nato-

miast w pozostałych zakładach po badaniach rynkowych zosta-

nie to uwzględnione w negocjacjach z związkami lokalnie. 

Pan Eric Niedziela omówił przygotowania firmy na wdrożenie 

dekarbonizacji, wpływ wojny na szybkość transformacji oraz za-

leżność od transformacji energetycznej na poziomie krajowym. 

Poruszony został temat przyspieszenia w stosowaniu wodoru 

celem zastąpienia paliw kopalnych oraz fakt, że wodór najlepiej 

zużywać w miejscu wytwarzania celem uniknięcia kłopotów z 

jego transportem. Przedstawiona została kwestia jak największe-

go wykorzystania złomu w produkcji, zwłaszcza w miejscu jego 

zbiórki, a także rozwiniecie skupu złomu w firmie. Wynikiem róż-

norodności sposobu wytwarzania energii  w poszczególnych 

krajach jest rożne tempo celów dekarbonizacyjnych oraz nie-

zbędne jest dostosowanie planów do możliwości krajów ze 

względu na braki w ilości dostępnego prądu. Lobbowanie w ko-

misji europejskiej na rzecz przyspieszenia prac legislacyjnych 

wprowadzających mechanizmy prawne chroniących rynek euro-

pejski - niezbędna jest współpraca z rządami krajowymi celem 

uzyskania subwencji, a także dostosowanie mocy produkcyjnych 

do potrzeb rynku celem utrzymania na nim pozycji. Pan Yves 

Koeberle omówił sytuację na rynku wyrobów płaskich wynikającą 

z spadku popytu oraz konieczność zatrzymania pracy kilku pie-

ców w grupie w oczekiwaniu na poprawę koniunktury. Z zadowo-

leniem przyjął poprawę wskaźników bezpieczeństwa w stosunku 

do roku 2021 które jednak są słabsze od lat 2019,2020 oraz od-

notował wzrost wskaźnika rozpoznawania zagrożeń. 

Pan Cedric Bouzar przedstawił sytuację w AMDS. Pytany o inwe-

stycję w Polsce podkreślił że ich realizacja zależna jest od sytua-

cji geopolitycznej i rynkowej. Przypomniał o prowadzonych pra-

cach naprawczych dachu na jednej z hal. 

15.12.2022 

Ostatni dzień poświęcony był w pierwszej części sytuacji wyro-

bów długich. Temat ten przedstawił pan Sanjay Samaddar od 

kwietnia 2022 odpowiedzialny za ten odcinek. Wprowadzone 

zmiany organizacyjne zdaniem pana Samaddara mają poprawić 

funkcjonowanie działu wyrobów płaskich, a dołączenie nowych 

komórek zwiększyć ich skuteczność. Omówił procedury BHP w 

oddziałach i dążenie do ich standaryzacji, aby wszędzie były 

takie same. Przedstawił priorytety biznesowe na 2023 rok, chęć 

poprawy wskaźnika absencji, nacisk na szkolenia, poprawę logi-

styki i współpracę z klientami, konieczność wprowadzania dekar-

bonizacji i poprawę recyklingu. Powiedział o słabych prognozach 

na I kw 2023 wynikających z wysokich cen energii i gazu. Pytany 

o przyszłość wielkich pieców w Dąbrowie powiedział, że jest to w 

dużej mierze zależne od sytuacji politycznej Polski w świetle zbli-

żających się wyborów. Inwestycje w piece elektryczne uzależnił 

od kierunku w jakim pójdzie nowy rząd po  wyborach.  Czy Pol-

ska przyspieszy z transformacją energetyczną w stronę zielonej 

energii czy zostanie przy węglu. Dotyczy to głownie przyszłości 

wyrobów długich. 

Omówione zostały też wyniki finansowe firmy po III kw,  które  

mimo pogarszającej się sytuacji na rynku nadal są dobre. Na 

koniec spotkania sekretarz ERZ pan Jean-LucRuffin odczytał 

wspólną deklarację ERZ która została złożona na ręce praco-

dawcy        M. Kowalski 
 

Cd ze str nr 1….  X Kongres przyjął Program OPZZ na nowa kaden-

cje. Realizacja 39 zadań przedstawionych przez Komisje Progra-

mową wymaga aktywności wszystkich członkiń i członków 

wszystkich organizacji członkowskich OPZZ oraz jego struktur 

terytorialnych i branżowych.  

39 zadań OPZZ: 

• walczmy razem o wyższe płace w Polsce; 

• pracujmy krócej; 

• cywilizujmy rynek pracy; 

• organizujmy nowych członków; 

• poprawmy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej; 

• oczekujmy edukacji na najwyższym poziomie; 

• domagajmy się sprawnego i dostępnego transportu publiczne-

go; 

• zadbajmy o stabilność systemu ubezpieczeń społecznych; 

• zwiększmy ochronę liderów związkowych; 

• domagajmy sie sprawnego sadownictwa i znaczącego skróce-

nia czasu postępowań w sadach pracy; 

• odliczajmy składkę związkowa od podatku; 

• sprawmy, aby podatki w Polsce były sprawiedliwe; 

• przeciwdziałajmy rozwarstwieniom społecznym; 

• działajmy wspólnie na rzecz godnych emerytur i rent; 

• postawmy na poprawę warunków pracy; 

• wzmocnijmy negocjacje zbiorowe i układy zbiorowe pracy; 

• usprawnijmy prowadzenie sporów zbiorowych; 

• wzmocnijmy partycypacje pracownicza; 

• promujmy równość w każdej dziedzinie życia; 

• uczyńmy kulturę bezpieczeństwa wspólna sprawa; 

• zwiększajmy nasza skuteczność i rozpoznawalność; 

• uregulujmy łączenie się i podział związków zawodowych; 

• wzmocnijmy związkowa reprezentacje na poziomie zakładu 

pracy; 

• zagwarantujmy skuteczna komunikacje z pracownikami na tere-

nie zakładu pracy; 

• wspierajmy rozwój ambitnej polityki mieszkaniowej; 

• zapewnijmy, aby polityka klimatyczna uwzględniała postulaty 

pracownicze i związkowe; 

• domagajmy się aktywnej polityki migracyjnej; 

• budujmy potencjał nowych organizacji OPZZ; 

• podejmijmy wyzwania zdrowotne: demograficzne, kadrowe i 

finansowe; 

• zagwarantujmy prawo do wstępu na teren zakładu pracy przed-

stawicielom związków 

zawodowych; 

• zagwarantujmy uwzględnienie kwestii społecznych w zamówie-

niach publicznych; 

• wzmacniajmy równość szans dla osób z niepełnosprawnością; 

• dążmy do silniejszej integracji społecznej Unii Europejskiej; 

• wprowadźmy prawo do odłączenia się od pracy (prawo do bycia 

online); 

• domagajmy się przestrzegania praw człowieka; 

• zwiększmy związkowa kontrole nad wypowiedzeniami umów o 

prace; 

• wzmocnijmy dostęp organizacji związkowych do informacji; 

• promujmy społeczną odpowiedzialność biznesu oraz admini-

stracji publicznej; 

• promujmy dorobek Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

 

Koledze Januszowi Lemańskiemu 

      wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

        śmierci Mamy składa 

Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA 
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Zmiany na stanowiskach  

ArcelorMittal Poland 

Ireneusz Góral, dyrektor Zakładu Huta Kró-

lewska ArcelorMittal Poland po ponad 39 latach pracy w naszej 

firmie 23 lutego 2023 roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.  

Marcin Bołda 1 stycznia 2023 r. obejmie stanowisko dyrektora 

Zakładu Huta Królewska. Jego przełożonym będzie Marek Kem-

pa, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów długich ArcelorMittal 

Poland. Ireneusz Góral będzie wspierał Marcina i pełnił rolę dy-

rektora eksperta do czasu przejścia na emeryturę. Marcin swoją 

karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Hucie Królewskiej w 

wydziale wykańczalni. Po roku pracy objął stanowisko technologa 

walcowni średnio-małej. W 2008 roku został kierownikiem tego 

odcinka, a w 2011 r. - po wejściu Huty Królewskiej w struktury 

ArcelorMittal Poland - dodatkowo był odpowiedzialny za walcow-

nię dużą, gdzie powierzono mu kierowanie całym wydziałem wal-

cowni. Do obowiązków Marcina należało zarządzanie wydziałem 

zgodnie z obowiązującą technologią, założonymi wskaźnikami 

techniczno-ekonomicznymi oraz zasadami BHP, wdrażanie 

usprawnień technicznych, technologicznych i organizacyjnych w 

obszarze doskonalenia procesu. Od zeszłego roku powierzono 

Marcinowi obszar tokarni walców oddziału Huta Królewska. Mar-

cin jest absolwentem Wydziału Metalurgii Politechniki Śląskiej w 

Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu 

przeróbki plastycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

wie.        HR 

 

Decyzja o uruchomieniu WP3 w Dąbrowie Górniczej 

20 grudnia 2022 roku podczas nadzwyczajnego spotkania TOP6, 

strona związkowa została poinformowana przez dyrektora gene-

ralnego Frederika Van De Velde, że zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami wielki piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej jest przygo-

towywany do remontu w I kwartale 2023r. Dlatego też aby utrzy-

mać produkcję i zagwarantować klientom dostawy zamówionego 

asortymentu, w terminie od 3 stycznia uruchomiony zostanie wiel-

ki piec nr 3, który został zatrzymany w październiku 2022 roku. 

Dyrekcja Spółki zapowiada po zakończeniu remontu WP nr 2 

pracę dwóch pozostałych Pieców w AMP SA.  

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MPKZP  

przy AMP S.A. Oddział w Krakowie  

W ostatnich dniach 2022 roku w sali Hut-Pus odbyło się nadzwy-

czajne Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapo-

mogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w 

Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło 29 delegatów z 40 wybra-

nych. Głównym tematem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów 

była przejęta przez Sejm Ustawa o kasach zapomogowo-

pożyczkowych, a właściwie jej szczegółowe zapisy dotyczące 

funkcjonowania jednej „kasy” w jednym zakładzie. W świetle no-

wo wprowadzonej Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach 

zapomogowo-pożyczkowych, Zarząd krakowskiej Kasy zobowią-

zany jest dostosować statut, regulamin i zasady funkcjonowania 

do nowych przepisów prawa, co z kolei wymagało podjęcia wielu 

czynności i konsultacji prawnych. Delegaci jednogłośnie podjęli 

cztery Uchwały. Pierwszą o przedłużeniu o rok kadencji organów 

MPKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. Drugą o wystąpieniu do 

Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej o 

nadanie numeru REGON. Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych należy dostosować 

nowe nazewnictwo Kas, dlatego Walne Zebranie podjęło trzecią 

Uchwałę mówiącą o wykreśleniu z nazwy Statutu Międzyzakłado-

wej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Arcelor-

Mittal Poland S.A. oddział Kraków słowa (Pracowniczej). Nowa 

nazwa będzie brzmiała: Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-

Pożyczkowa przy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków. 

Ostatnia Uchwała mówi o połączeniu się kas MPKZP działają-

cych przy ArcelorMittal Poland S.A., tak by pracodawca mógł w 

dalszym ciągu prowadzić obsługę pracowników we wszystkich 

Oddziałach AMP. Mamy nadzieję, że związki zawodowe ……. 

z wszystkich oddziałów osiągną w tej sprawie porozumienie, 

pomimo wcześniejszych trudnych do zrozumienia decyzji pod-

jętych przez niektóre organizacje związkowe. Zaproponowane 

przez krakowską „Kasę” rozwiązanie dotyczące połączenia 

MPKZP w AMP z jednoczesnym stosowaniem własnych statu-

tów, decydowaniem o organizacji, zarządzaniu środkami itp. 

wydaje się jak najbardziej możliwe do zaakceptowania. Teraz 

czas na wspólne rozmowy i właściwe decyzje.  

 

Z prasy związkowej: Złom kluczowy w dekarbonizacji stali. 

ArcelorMittal kupił kolejną spółkę. ArcelorMittal Europe kupił 

w 2022 roku cztery firmy złomowe, które łącznie przetwarzają 

ponad 1,5 mln ton złomu rocznie. Ostatnim nabytkiem jest pol-

ski Złomex. Stal ze złomu pozwala koncernom stalowym na 

szybkie zmniejszenie ich śladu węglowego. ArcelorMittal kupił 

w tym roku firmy złomowe w Szkocji, Holandii, Niemczech i 

Polsce. W żadnym z 4 przypadków ArcelorMittal nie ujawnił 

wartości zawieranych transakcji. Zwiększenie wykorzystania 

złomu stalowego to jedna z pięciu kluczowych dźwigni planu 

dekarbonizacji firmy ArcelorMittal. 

Płaca minimalna w 2023 roku w górę. Wraz z początkiem 

2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. 

Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 zł. Kolejna 

podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce 1 lipca br., 

wówczas płaca minimalna wyniesie 3600 zł. Od 1 lipca br. mi-

nimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł. 

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub 

częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdora-

zowo uzgodnionym z pracodawcą. Nowela wprowadza do Ko-

deksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to 

wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wska-

zanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z praco-

dawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w 

szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje zarówno 

pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb 

konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie 

polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przy-

padkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, 

stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. W 

uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna może być wyko-

nywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w 

postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekra-

czającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej 

formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydental-

nych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykła-

dem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraź-

nego wsparcia członkiem rodziny. Według nowelizacji praco-

dawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej 

m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, 

rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełno-

sprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie bę-

dzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj 

pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.  

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szczegółowe uregulo-

wanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonują-

cego pracę zdalną. Pracodawca będzie zobowiązany: zapew-

nić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i na-

rzędzia pracy; zapewnić instalację, serwis, konserwację narzę-

dzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wyko-

nywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty; pokryć 

koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych; 

pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem 

pracy zdalnej; zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc tech-

niczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; ustalić wyso-

kość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywat-

nego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnio-

nych przez pracodawcę. Ważne jest to, że ekwiwalent nie bę-

dzie stanowić dla pracownika przychodu 


