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Spotkanie organizacji związkowych  

z Dyrektorem Generalnym AMP S.A 

W dniu 8 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie Dyrektora Ge-

neralnego Frederika Van De Velde, przedstawicieli HR z prze-

wodniczącymi największych organizacji związkowych w AMP 

S.A. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Personalny Pan Stanisław 

Ból przedstawiając agendę spotkania, następnie zadał wcze-

śniej wysłane pytania od organizacji związkowych do Dyrektora 

Generalnego Frederika Van De Velde, który w odpowiedzi na 

nie wyjaśnił kwestię dotyczącą inwestycji. Przedstawiając plany 

inwestycyjne na 2023 rok, które przewidują zaangażowanie 200 

mln Euro i są najwyższe od czasu inwestycji w nową Walcownię 

Gorącą w Krakowie, dodając, iż te nakłady zabezpieczają nas 

na przyszłość. Inwestycje w wytrawialnię w Krakowie, które zo-

staną zrealizowane w 2023 roku to piece wodorowe, które za-

stąpią stare piece, co pozwoli zmniejszyć zużycie gazu i energii. 

Dyrektor Generalny odniósł się do planów rozbudowy trzeciej 

nitki Ocynkowania zwracając uwagę na nasycenie rynku blachą 

ocynkowaną dodając, iż w tym zakresie nie ma jeszcze decyzji 

ponieważ rozważana jest zamiana oraz zainstalowanie takiej 

linii aby mogła walcować na zimno i na gorąco. Ta decyzja za-

padnie w drugim półroczu wtedy będzie gotowy projekt i na jego 

podstawie zostanie złożony wniosek. Następnie Dyrektor Gene-

ralny wyjaśnił kwestię zabezpieczenia w surowce naszej Spółki, 

mając na uwadze odpowiednią ilość slabów potrzebnych do 

produkcji podczas remontu WP nr 2. Przy tej okazji podał, iż 

prace przy Wielkim Piecu są dość zaawansowane. WP nr 2 

zostanie zatrzymany 25 marca, a jego remont potrwa do począt-

ku lipca. Według zapowiedzi Dyrekcji jest szansa, że w pierw-

szym tygodniu lipca zostanie on ponownie rozpalony. W kra-

kowskiej Koksowni przygotowywany jest projekt odnośnie 

usprawnienia dostawy koksu do punktu załadunku. W odpowie-

dzi na pytanie odnośnie części zamiennych i surowców Dyrektor 

Generalny poinformował, że nie zostało zmienione postępowa-

nie dotyczące zamówień surowców, a przypadek zamówień 

amoniaku (wydłużenie czasu dostawy i wyższe koszty) to była 

sprawa marży i trzeba było zmienić dostawę z PKP na cysterny. 

Na pytanie dotyczące Spółki Tameh i dalszych jej losów, Dyrek-

tor Personalny Pan Stanisław Ból zapewnił, że każdy pracownik 

z Zakładu PED, który obsługuje Spółkę Tameh jest traktowany 

perspektywicznie. Dla osób pracujących w PED obsługujących 

urządzenia Spółki Tameh w przypadku braku sprzedaży tej 

Spółki i zmniejszeniu zakresu ich obowiązków AMP zapewni 

każdemu pracownikowi pracę. Dyr. S. Ból zapewnił, iż nikt z tej 

grupy pracowników nie będzie pozbawiony stosownego zabez-

pieczenia. Kolejne pytanie dotyczyło zakupu Spółki ZŁOMEX. 

Dyrektor Generalny zaznaczył, iż kupno takiej Spółki zapewni 

złom. AMP będzie korzystał w przyszłości ze złomu w większej 

ilości wynikającej z potrzeb pieców elektrycznych, które mają 

być wybudowane w naszej Spółce. Wyjaśnił, iż Spółka ZŁOMEX 

nie będzie częścią AMP, będzie natomiast częścią centralnej 

organizacji i strategii Grupy AM, która zajmuje się zarządzaniem 

złomem. Kolejne pytanie dotyczyło rozdzielenia walcowni śred-

niej i dużej w Dąbrowie Górniczej. Dyrektor Generalny wspo-

mniał o grupach roboczych, które mają za zadanie upewnić się 

co do zasadności rozdziału tych walcowni. Obecnie nie podjęto 

decyzji w tej sprawie. Podczas spotkania pojawiły się także py-

tania dotyczące negocjacji cen posiłków oraz dalszych losów 

Firm żywieniowych. Dyrektor Stanisław Ból oznajmił, że rozmo-

wy EPO z Firmami żywieniowymi w najbliższym czasie będą 

kontynuowane. Natomiast ich wynik będzie zależny od wielu 

czynników już wcześniej wspólnie ustalanych. Jedno z ostatnich 

pytań dotyczyło kosztów pracy Walcowni Gorącej w Krakowie 

po wyłączeniu Stalowni. Jak wiemy znaczna część tych kosztów 

pozostawała właśnie w zlikwidowanym zakładzie i być może 

dzięki temu BWG było liderem w Grupie AM. Dyr. Generalny 

odpowiadając na pytanie nie przytoczył konkretnych liczb i miej-

sca Zakładu w Grupie AM, jednak zapewniał, że nasza Walcow-

nia jest jedną z najlepszych jeśli chodzi o zaangażowanie załogi 

jak i koszty produkcji. Kończąc spotkanie podziękował Stronie 

Społecznej za zakończenie negocjacji płacowych i podpisanie 

Porozumienia.                   J. Kawula 

 

Jak postrzegasz bezpieczeństwo  

w swoim miejscu pracy?  

Ankieta Grupy ArcelorMittal 

Grupa ArcelorMittal podjęła decyzję o przeprowadzeniu ankie-

ty o postrzeganiu Kultury Bezpieczeństwa w poszczególnych 

segmentach, klastrach, regionach, krajach i oddziałach. Wy-

brała partnera - wiodącą firmę konsultingową w zakresie bez-

pieczeństwa, firmę dss+ (wcześniej DuPont Sustainable Solu-

tions), do przeprowadzenia tej ankiety w firmie i wsparcia nas 

w rozwoju i opracowaniu bieżących planów działania, które 

zostaną wdrożone w celu spełnienia naszego zobowiązania w 

zakresie bezpieczeństwa. Czym jest “Kultura Bezpieczeń-

stwa”? Kultura Bezpieczeństwa to wartości i praktyki podzie-

lane przez wszystkich pracowników firmy, aby kontrolować 

ryzyko zawodowe związane z ich pracą. Kultura Bezpieczeń-

stwa jest zawsze zależna od Kultury Firmy. Jest źródłem 

wszystkich naszych zachowań, od menedżerów, po naszych 

pracowników i funkcje wsparcia. Wyniki posłużą jako istotna 

baza do doprecyzowania naszej mapy drogowej w zakresie 

bezpieczeństwa i opracowania planów działań. Ankieta „Jak 

postrzegasz bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy?” jest 

całkowicie poufna i anonimowa. Jest koordynowana i analizo-

wana przez firmę dss+. Wszyscy z nas, w tym pracownicy Ar-

celorMittal Poland, spółek zależnych i wykonawcy, zostaliśmy 

poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 24 pytania. Udzielone 

odpowiedzi pozwolą na zrozumienie, jaki jest całościowy i rze-

czywisty obraz bezpieczeństwa w naszej firmie. Ta 20-

minutowa ankieta będzie dostępna od 20 lutego do 19 mar-

ca. Możliwe będzie wypełnienie kwestionariusza za pośrednic-

twem telefonu komórkowego, tabletu lub komputera. W przy-

padku braku dostępu do Internetu, przełożeni udostępnią an-

kiety w formie drukowanej. Podsumowanie wyników zostanie 

przekazane pracownikom w okolicach kwietnia 2023.         BHP 
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Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy 

W środę 8 lutego Sejm przyjął nowelizację Ko-

deksu pracy. Wprowadza ona m.in dłuższy urlop 

rodzicielski oraz nowy urlop opiekuńczy. Za 

głosowało 439 posłów, przeciwko było sześciu posłów i tylu 

samo też wstrzymało się od głosu.  

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unij-

nych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Chodzi 

o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warun-

ków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. 

"To kolejna nowelizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwa-

niom pracowników, rodziców i pracodawców. Przyjęte przez 

Sejm przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwia-

ją elastyczny czas pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i 

rodzinnych" - powiedziała minister Marlena Maląg. 

Najważniejsza zmiana dotycząca urlopu rodzicielskiego dotyczy 

tego, że pracownicy i pracownice będą mieli do niego indywidu-

alne prawo. Wprowadzona zostanie również w ramach urlopu 

rodzicielskiego nieprzenoszalna część urlopu w wymiarze do 9 

tygodni dla każdego z rodziców. Dla obojga rodziców będzie też 

wprowadzony 70% zasiłek macierzyński za cały okres urlopu. 

Pracownik będzie mógł skorzystać z pięciu dni bezpłatnego 

urlopu opiekuńczego. Będzie go można wykorzystać, aby za-

pewnić opiekę na członka rodziny bądź krewnego, który wyma-

ga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Nie będzie 

jednak przysługiwało za niego wynagrodzenie.  

Nowelizacja Kodeksu pracy obejmuje też urlop "z powodu 

działania siły wyższej" i elastyczną organizację pracy. W 

ciągu roku pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od 

pracy "z powodu działania siły wyższej". Będzie można z niego 

skorzystać w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch 

dni albo 16 godzin. Za ten rodzaj zwolnienia pracownik będzie 

mógł zachować prawo do połowy swojego wynagrodzenia. 

Nowe przepisy uwzględniają też dodatkowe przerwy wlicza-

ne do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy 

niż 9 godzin, pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy 

trwającej co najmniej 15 minut. Trzecia przerwa trwająca co 

najmniej 15 minut dotyczy wymiaru dobowego pracy pracowni-

ka, który jest dłuższy niż 16 godzin.  

Pracownicy i pracownice będą mogli skorzystać 

też z elastycznej organizacji pracy: pracę zdalną czy elastycz-

ny rozkład czasu pracy. Zmiany dotyczą również umów o pracę 

- np. wykonując pracę przez pół roku pracownik będzie mógł 

wystąpić z prośbą o zmianę rodzaju umowy na np. czas nieokre-

ślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. 

Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz zabraniania pracowni-

kowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z in-

nym pracodawcą. Będzie też zakaz poddawania pracownika 

niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu.  

Pracownik będzie miał też prawo do nieodpłatnego i wliczanego 

w czas pracy szkolenia, jeśli jest ono niezbędne do wykonywa-

nia określonego rodzaju pracy.  

 

Nowelizacja kodeksu pracy dot. pracy zdalnej i kontroli 

trzeźwości opublikowana w Dzienniku Ustaw 

Nowelizacja kodeksu pracy: praca zdalna 

Znowelizowany kodeks pracy wprowadza możliwość wykonywa-

nia pracy zdalnej - z regulacją zasad świadczenia pracy z inne-

go miejsca, niż siedziba firmy. Oznacza to, że praca może być 

wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym 

przez pracownika, ale uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. 

Pracownik będzie mógł np. wykonywać pracę w miejscu za-

mieszkania wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewa-

nia się na odległość w formie pracy zdalnej. 

Praca zdalna może być wykonywana za zgodą pracodawcy i 

pracownika. Pracodawca może też polecić wykonywanie pracy 

zdalnej, ale może to zrobić tylko w jasno określonych przypad-

kach. Są to m.in. stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epide-

micznego czy stan epidemii. Takie polecenie może wydać także, 

gdy firma nie jest w stanie zapewnić pracownikowi BHP. 

Uwaga: nowelizacja kodeksu pracy zakłada, że pracownik bę-

dzie miał prawo wykonywać pracę zdalną okazjonalnie - w wy-

miarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. 

Nowelizacja kodeksu pracy: pracodawca z możliwością spraw-

dzenia trzeźwości pracownika 

Nowelizacja kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość spraw-

dzenia, czy pracownik nie pojawia się w pracy po spożyciu alko-

holu. Zgodnie z art. 22(1c) par. 1 kodeksu pracy: Jeżeli jest to 

niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników 

lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowa-

dzić kontrolę trzeźwości pracowników. 

Nowelizacja kodeksu pracy ws. pracy zdalnej i kontroli trzeźwo-

ści: kiedy przepisy wchodzą w życie?  

21 lutego 2023 będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych 

przepisów dotyczących kontroli trzeźwości. Z kolei przepisy do-

tyczące pracy zdalnej wejdą w życie za dwa miesiące, tj. 7 

kwietnia 2023. 
 

Awaria wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej 

Wielki piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej stracił 9 lutego jedną z 

instalacji granulacji żużla. Dyrekcja ArcelorMittal Poland zapew-

nia, że w czasie awarii nikt nie odniósł obrażeń. Nie ucierpiała 

także produkcja, bo piec jest w fazie wygaszania i przygotowy-

wania do remontu, który ma ruszyć w marcu. 

- Uszkodzeniu uległa konstrukcja podtrzymująca jeden z silosów 

instalacji granulacji żużla przy piecu nr 2 w hucie ArcelorMIttal 

Poland w Dąbrowie Górniczej. 

- Dyrekcja ArcelorMittal Poland wciąż nie podaje konkretnej daty 

rozpoczęcia remontu WP. Prawdopodobnie problemy logistycz-

ne opóźniają dotarcie do zakładu nowych urządzeń. 

- Nowe uszkodzenia zwiększą zakres planowanego remontu, 

który będzie prawdopodobnie kosztował ponad 100 mln euro i 

potrwa 2-3 miesiące. 

9 lutego w godzinach popołudniowych uległa uszkodzeniu kon-

strukcja podtrzymująca jeden z silosów instalacji granulacji żużla 

przy piecu nr 2 w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górni-

czej. W wyniku uszkodzenia metalowej konstrukcji jeden z tych 

silosów obsunął się w dół. Nikt nie odniósł obrażeń. Pracownicy 

AMP ustalają, co było powodem awarii. 

Każdy piec ma dwie instalacje granulacji żużla, po sześć silosów 

każda. ArcelorMittal Poland zapewnia, że w tym wypadku nie 

ma mowy o stratach produkcji, bo awaria dotyczy pieca, który 

jest wygaszany i przygotowywany do modernizacji. Firma dekla-

ruje także, że uszkodzenie jednej z instalacji powoduje, że cały 

ciężar pracy przenosi się na drugą. 
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