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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Negocjacje płacowe w AMP SA 

Tradycją w AMP staje się negocjowanie podwyżek wynagro-

dzeń poprzez przedstawianie propozycji na bardzo niskim po-

ziomie bez wzięcia pod uwagę oczekiwań pracowników. Pomi-

mo, iż Związki Zawodowe złożyły już w październiku 2022 roku 

stosowne wystąpienie i pracodawca wiedział jakie są oczekiwa-

nia wzrostu wynagrodzeń, przekazywane propozycje płacowe i 

stanowcze stwierdzenia o ograniczonej kwocie od samego po-

czątku negocjacji nie wróżyły powodzenia w osiągnięciu porozu-

mienia. Niestety Strona Związkowa po ostatnim spotkaniu Ze-

społu Centralnego doszła do wniosku, że należy poinformować 

Zarząd Spółki o naszym niezadowoleniu z prowadzonych nego-

cjacjach. Proponowana kwota na wzrost płacy zasadniczej dla 

wszystkich pracowników jest dla nas nie do zaakceptowania. 

Zaangażowanie pracowników, zdecydowanie mniejsze obsady, 

rekordowa inflacja, ogromny wzrost kosztów utrzymania rodzin 

hutniczych dają nam podstawy do tego by oczekiwać od naj-

większego producenta stali w Europie najwyższych podwyżek 

wynagrodzeń. To hutnicy z AMP w Polsce powinni liderować w 

zakresie płac, a niestety jesteśmy daleko za czołówką gdzie 

średnie płace sięgają ponad 10 tys zł. Dlatego też wystosowano 

do Prezesa S. Samaddara stosowne Stanowisko. Oczekujemy 

włączenia się do rozmów Zarządu Spółki, który według nas po-

winien wziąć pod uwagę nasze postulaty i zagrożenia jakie nie-

sie za sobą brak stosownego porozumienia płacowego.     K.W. 

  

Stanowisko Organizacji Związkowych.  

Dotyczy: wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 roku. 

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

żają niezadowolenie i oburzenie z dotychczasowego przebiegu 

negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 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 przedstawia-

nie swoich stanowisk negocjacyjnych na bardzo niskim pozio-

mie, całkowicie oderwanym od polskich realiów gospodarczych 

oraz sytuacji na ogólnopolskim i lokalnym rynku pracy. Obecne 

propozycje płacowe Strony Pracodawcy na poziomie ok. 6% 

wobec bardzo wysokiego średniorocznego wskaźnika inflacji za 

2022 rok (wg. GUS – 14,4%) i prognozowanego na 2023 rok 

(ok. 13%) daleko odbiegają od oczekiwań Pracowników, ponie-

waż w kolejnym roku nie zrekompensują drastycznego wzrostu 

kosztów utrzymania rodzin pracowniczych. Zwracamy uwagę, iż 

wielu Pracowników – zgodnie z ich deklaracjami – uzależnia 

dalszą pracę w ArcelorMittal Poland S.A. od efektu prowadzo-

nych rokowań w zakresie wzrostu płac, co przy obecnych bra-

kach kadrowych i problemach z rekrutacją pracowników na ist-

niejące wakaty może spowodować dodatkowe zagrożenie w 

sferze bezpieczeństwa i przerwy w produkcji 

Ostatnie spotkania, podczas których miał nastąpić „przełom”, 

zbliżenie stanowisk i zawarcie porozumienia – nie przyniosły 

pożądanego efektu, a wręcz przeciwnie – spowodowały podję-

cie decyzji przez Stronę Związkową o przerwaniu negocjacji 

płacowych przede wszystkim z powodu propozycji płacowych 

Strony Pracodawcy na żenująco niskim poziomie.  

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 2023 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 obecnego impasu w tych 

rozmowach.  

 

Sytuacja społeczna w Spółkach Kolprem i Hut-Pus 

Od początku Nowego Roku źle się dzieje w Spółce Kolprem. 

Głównym źródłem konfliktu pomiędzy Zarządem Spółki, a 

Związkami i pracownikami są nie do końca przemyślane decyzje 

dotyczące zwłaszcza krakowskiego oddziału firmy. Problem 

zaczął się od momentu kiedy Zarząd Spółki zdecydował o 

opuszczeniu dotychczasowej lokalizacji Działu Przewozów We-

wnętrznych. Pomieszczenia, które zadecydowano przejąć od 

AMTubular, a zwłaszcza szatnie, łaźnie i toalety oględnie mó-

wiąc nie przystają do podstawowych wymogów sanitarnych. 

Dodatkowo brak pomieszczeń suszarni tak niezbędnej dla kole-

jarzy dopełnia czary goryczy. Nie może więc dziwić fakt nieza-

dowolenia załogi Spółki w Krakowie. Związek wielokrotnie inter-

weniował w tej sprawie przesyłając Zarządowi Spółki zdjęcia 

tych, pomieszczeń socjalnych, informując o niezadowoleniu 

pracowników. Na nasze monity niestety nie uzyskaliśmy żad-

nych sensownych odpowiedzi, a wręcz twierdzono, że wszystko 

jest w najlepszym porządku, a stosowne remonty i naprawy 

będą lada dzień realizowane. Przeniesiono też do innych po-

mieszczeń w Spółce AMTubular mistrzów i odbiorców pocią-

gów. Dla pracowników Spółki Kolprem w Krakowie to degrengo-

lada naszego oddziału. Nie wiem czy decydenci w naszej Spół-

ce zdają sobie sprawę jak się czują pracownicy gdy ważna dla 

funkcjonowania huty Spółka zaczyna się „zwijać”, jak „szanuje 

się” pracowników?, jak oddajemy zarządzanie innym Wydzia-

łom, jak spada prestiż naszego zawodu ? Dodatkowo „po cichu, 

pod stołem” wprowadza się osławioną transformację, nie prowa-

dząc w tym zakresie żadnego dialogu społecznego. Brak infor-

macji nawet wśród kadry, brak konsultacji ze Związkami Zawo-

dowymi, a przy tym niezrozumiały pośpiech powoduje, że at-

mosfera wśród załogi jest bardzo zła. Decyzje podejmowane w 

Dąbrowie Górniczej o funkcjonowaniu Krakowa są w wielu przy-

padkach kuriozalne. Nie twierdzimy, że może to być zła wola. 

Uważamy bardziej jest to brak wiedzy na temat organizacji 

transportu kolejowego w Krakowie. Jako Przewodniczący Zarzą-

du Zakładowego Związku w Kolprem z trzydziesto-paroletnim 

stażem piszę to z pełną odpowiedzialnością gdyż trudno się 

pogodzić z tym co „zrobiono i robi” się dalej w Spółce Kolprem w 

Krakowie. Jest jeszcze wiele spraw,…..  Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  S.A. 



   2      KURIER     AKTUALNOŚCI   NSZZ   PRACOWNIKÓW      AMP  SA    
Zmiana ceny ubezpieczenia zdrowotnego 

Z dniem 01.02.2023. wzrasta cena ubezpie-

czenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA 

funkcjonującego w Spółce. Nowa wysokość składki za Pakiet 

KOMFORT wynosić będzie 37,40 zł, z czego 95% t.j. 35,50 zł 

zapłaci pracodawca, a 1,90 zł - wzrost o 0,50 zł zapłaci pra-

cownik. Decyzją PZU Życie S.A. wzrastają także ceny innych 

Pakietów, które pracownik może wybrać dopłacając różnicę 

pomiędzy danym Pakietem, a Pakietem KOMFORT. 

Szczegółowe informacje na temat przyczyn wzrostu cen OPIEKI 

MEDYCZNEJ oraz nowe ceny wszystkich dostępnych Pakietów 

zawiera załącznik opracowany przez PZU Życie. 

UWAGA! 

Zmiana składki z dniem 01.02.2023 r. nastąpi automatycz-

nie, jeżeli pracownik do dnia 31.01.2023 r. nie zgłosi rezy-

gnacji  z Programu OPIEKA MEDYCZNA. 

W przypadku rezygnacji z OPIEKI MEDYCZNEJ po tym ter-

minie, powyższe zostanie zrealizowane w miesiącu następ-

nym po dokonaniu rezygnacji.  

Ewentualną rezygnację z OPIEKI MEDYCZNEJ należy składać:  

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza: 

CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMit-

tal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej al. Piłsudskiego 92 

(budynek Unitechu) 

tel. 32 794 59 96, godz. 7-15. 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków: 

POLISHUT Sp. z o.o. Biuro obsługi PZU Życie: 

ul. Mrozowa 1 pok. 28; 31-752 Kraków 

tel. 788 655 124, tel. 788 523 796 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice: 

ul. Powstańców Śląskich 1  

Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w nowym biurow-

cu,  pok. nr 4, 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.  

Grażyna Waloszek tel. 666 880 908 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Świętochłowice oraz Huta 

Królewska w Chorzowie: Pracownicy mogą składać rezygna-

cje do „skrzynek PZU” umieszczonych: 

- Huta Królewska Biuro Dyspozytora, budynek dyrekcji pokój nr1 

- Oddział Świętochłowice, kadry, pok. nr 1 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.  

Katarzyna Teleśnicka-Kapica tel. 666 880 904 

ArcelorMittal Poland SA Oddział w Sosnowcu 

Oddział Sosnowiec ul. Niwecka 1. 

Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w Budynku Ochrony 

i Kadr, 1 piętro – przed wejściem do kadr. 

Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE SA  

Agnieszka Malinowska-Baszczyńska tel. 601 848 919 

 

Treść ulotki wydanej przez PZU  

1 lutego 2023 r. mija szósta rocznica funkcjonowania w Arcelor-

Mittal Poland S.A. ubezpieczenia zdrowotnego – OPIEKA ME-

DYCZNA. Dziękujemy Ci za zaufanie i powierzenie nam tak 

ważnej sprawy, jaką jest Twoje zdrowie. Na bieżąco staramy się 

zapewnić Ci usługi medyczne i obsługę na jak najwyższym po-

ziomie. Dlatego, w trosce o utrzymanie jakości dostosowaliśmy 

składkę za ubezpieczenie zdrowotne do cen, które obowiązują 

obecnie na rynku usług medycznych. Uprzejmie informujemy, że 

w rocznicę polisy ulegają zmianie składki za poszczególne za-

kresy Opieki Medycznej. 

O ile wzrośnie Twoja składka? 

 Zakres KOMFORT  wysokość składki: 37,40 zł     

pracownik: 1,90 zł     pracodawca: 35,50 zł 

KOMFORT PLUS  wysokość składki: 59,80 zł     

pracownik: 24,30 zł     pracodawca: 35,50 zł 

OPTIMUM  wysokość składki: 94,50 zł     

pracownik: 59,00 zł     pracodawca: 35,50 zł 

Dlaczego podnosimy składkę? Dzięki podniesieniu składki mo-

żemy: utrzymać i nawiązywać współpracę z renomowanymi 

placówkami, które gwarantują wysoką jakość usług – uwzględ-

niając zmiany w cennikach usług naszych dostawców, konty-

nuować rozwój sieci medycznej i zapewniać pacjentom dostęp 

do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, utrzymać i za-

trudniać doświadczony personel medyczny, cieszący się zaufa-

niem pacjentów. Nasza decyzja o zmianie wysokości składek 

jest podyktowana troską o najwyższą jakość opieki medycznej, 

a co za tym idzie o zdrowie naszych Klientów. Wierzymy, że 

spotka się to z Twoim zrozumieniem. WAŻNE! Zmiana składki 

nastąpi automatycznie, jeżeli nie zgłosisz rezygnacji. Akceptacja 

składki nie wymaga od Ciebie podpisywania nowej deklaracji 

ubezpieczeniowej. Warunkiem dalszego funkcjonowania ubez-

pieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA jest utrzymanie 

minimum 80 proc. aktualnie ubezpieczonych. Dlaczego warto 

być z nami: - gwarantujemy dostępność lekarzy – konsultacje 

lekarskie realizujemy w terminie określonym w ogólnych warun-

kach ubezpieczenia (OWU) – 5 dni roboczych specjalista, 2 dni 

robocze lekarz pierwszego kontaktu, - mamy rozbudowaną sieć 

placówek medycznych w całej Polsce – z naszej opieki medycz-

nej można skorzystać w ponad 600 miastach (również powiato-

wych), nawet podczas delegacji czy urlopu, - ograniczamy for-

malności do minimum – nie wymagamy skierowań na konsulta-

cje lekarskie, - honorujemy skierowania na badania diagnostycz-

ne wystawione przez lekarzy spoza sieci PZU, - dostosowujemy 

się do trudnych sytuacji (np. pandemii) i potrzeb pacjentów – 

oferujemy telekonsultacje, wystawiamy erecepty i e-skierowania, 

- umożliwiamy samodzielne umawianie i odwoływanie wizyt dla 

siebie i dzieci oraz podgląd zakresu ubezpieczenia w serwisie 

mojePZU. Od dłuższego czasu odczuwamy znaczący wzrost 

cen na rynku usług medycznych, spowodowany zarówno obec-

ną sytuacją gospodarczą na świecie, jak i trudnościami w pozy-

skaniu wykwalifikowanej kadry medycznej. Zakładem ubezpie-

czeń jest PZU Życie S.A. Ten materiał nie stanowi oferty handlo-

wej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wy-

łącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubez-

pieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzial-

ności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpie-

czenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych na 

stronie pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów. 

 

Cd ze str nr 1...które wymagają rozmów z Zarządem Spółki. Mamy 

nadzieję wiele z tych problemów poruszyć i uzyskać odpowiedzi 

na spotkaniu z Zarządem Spółki 6.02.2023 roku. O czym poin-

formujemy na łamach Kuriera Aktualności. 

Nie mniej trudna sytuacja panuje w Spółce Hut-Pus. Po zeszło-

rocznych i tegorocznych zmianach w Zarządzie i dyrekcji Firmy 

nie zmieniła się sytuacja załogi. Braki w zatrudnieniu, groźba 

ograniczania czasu pracy (nie wiadomo czym spowodowana?) 

wypowiedzenie umowy na dojazd pracowników na terenie AMP, 

zwiększony zakres obowiązków, tak przywitał 2023 rok załogę 

Spółki. Dodatkowo Zarząd Hut-Pus zwrócił się do organizacji 

Związkowych z „propozycją” zamrożenia odpisu na ZFŚS. Brak 

zgody ze strony Związków na takie rozwiązanie będzie skutko-

wał, według Zarządu możliwą upadłością Firmy. My zadajemy 

pytanie czy pracownicy i Związki mają odpowiadać za problemy 

finansowe Spółki?. Nie ma naszej zgody na pozbawienie załogi 

świadczeń socjalnych, której i tak odebrano już prawie wszystkie 

przywileje. Czekamy na kolejne spotkanie, na którym Zarząd 

powinien przedstawić nam poważne propozycje.      T. Ziołek 
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