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Zespół Centralny

Jak przeciwdziałać skutkom 
zatrzymania wielkiego pieca  
w Krakowie
Tematem	obrad	Zespołu	Centralnego,	13	czerwca,	była	sytuacja	 
w	przemyśle	stalowym	w	2018	roku	w	Europie	i	na	świecie	oraz	dyskusja	
dotycząca	działań	łagodzących	społeczne	skutki	w	okresie	wstrzymania	
pracy	wielkiego	pieca	i	stalowni	w	Krakowie.

Zaproszony na pierwszą część spotkania Tomasz Ślęzak, członek Zarządu, dyrektor 
energetyki i ochrony środowiska, przedstawił aktualną sytuację w przemyśle stalowym 
na rynku europejskim w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Zaznaczył, że sytuacja  
w europejskim sektorze stalowym jest niezwykle dynamiczna, ale niestety nie są to dobre 
wieści. Problemem jest sytuacja w obszarze wyrobów płaskich, w którym odnotowano 
znaczny spadek cen wyrobów gorącowalcowanych i innych, przy utrzymującej się dłuższy 
czas wysokiej cenie surowców. Problemem w skali globalnej są Chiny mające ogromne 
moce produkcyjne, które wciąż rozwijają. W tym roku ich produkcja osiągnie ok. 1 mld ton 
stali, podczas gdy w Europie wielkość produkcji szacowana jest na ok.140 mln ton stali. 
Przemysł stalowy rozwijają także Indie, Wietnam, Iran, Turcja czy kraje Afryki Północnej.  
I to jest jedną z przyczyn zaistniałych turbulencji na rynku stali. Do tego dochodzą wysokie 
ceny surowców, głównie rudy żelaza i węgla – to wszystko przekłada się na wyższe koszty 
produkcyjne stali. Z jednej strony wysokie ceny surowców, a z drugiej globalna nadpro-
dukcja stali i wysoki poziom importu z krajów spoza Unii Europejskiej. Dyrektor Ślęzak 
wyjaśniał także kwestie związane z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla i dynamicznym wzrostem cen energii, które mają ogromny wpływ na ceny naszych 
wyrobów. 

Drugim punktem obrad była dyskusja dotycząca wypracowania rozwiązań, dzięki któ-
rym pracownicy dotknięci tymczasowym wstrzymaniem pracy wielkiego pieca w jak naj-
mniejszym stopniu odczują negatywne skutki tego postoju. Jak już wcześniej poinfor-
mował pracodawca, wstrzymana została rekrutacja pracowników z zewnątrz i zawieszo-
ne przejmowanie do oddziałów pracowników firm zewnętrznych, w tym z grupy Interim.  
W pierwszej kolejności pracownicy z części surowcowej zostaną oddelegowani do innych 
prac zarówno na terenie krakowskiej huty, jak i w innych oddziałach, głównie w Dąbrowie 
Górniczej i Sosnowcu. – To wymaga szczegółowych analiz, a następnie uzgodnień w za-
kresie potrzeb szkoleniowych i organizacji dojazdu – wyjaśniał Stanisław Ból, szef dialogu 
społecznego. - Pracuje nad tym specjalnie powołany zespół złożony z przedstawicieli HR 
i przedstawicieli zakładów. Naszym celem jest zabezpieczenie pracy dla maksymalnej 
liczby pracowników z Krakowa. 

Pracodawca zakłada, że część osób skorzysta z tzw. „postojowego” przewidzianego 
w Kodeksie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie świadczy pracy z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy. W takim przypadku przysługuje mu częściowe wynagrodzenie, przy 
czym wynagrodzenie za „postojowe” jest w ArcelorMittal Poland korzystniejsze niż to 
wynikające z Kodeksu pracy. Zdaniem przedstawicieli dialogu społecznego, obowiązujące 
w naszej firmie Porozumienie postojowe z 2013 roku, należy rozszerzyć o dodatkowe 
działania, ponieważ tym razem „postojowe” może okazać się dłuższe niż to miało miej-
sce dotychczas. Stąd potrzeba dyskusji ze stroną społeczną nad opracowaniem projektu 
takiego dokumentu. 



2

Tegoroczną	kampanię	sprawozdawczą	Związku	
zakończyły	zebrania	w	Zakładzie	Wielkie	Piece	 
i	centralnym	utrzymaniu	ruchu	(GU),	które	odbyły	się	
w	maju.		

KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZA 
DOBIEGŁA KOŃCA 

ZMIANY W ZARZĄDZIE 
ZWIĄZKU W WALCOWNI
ŚREDNIEJ  

NOWE FORMULARZE NA 
ŚWIADCZENIA  

Wśród wielu tematów poruszanych niemal na wszystkich spotkaniach 
przewijała się sprawa włączenia części dodatku zmianowego do płacy 
zasadniczej. Temat ten nadal wzbudza wątpliwości. 

Inną kwestią, którą zasygnalizowali pracownicy wielkich pieców jest 
żywienie. Pracownicy są niezadowoleni z posiłków na zmianie nocnej. 
Postulują, aby posiłek wydawany na stołówce zamienić na catering. 

Mimo odwołania tegorocznych pikników, związkowy skrytykowali 
zmiany wprowadzone w ich organizacji, argumentując to przerostem for-
malności, które trzeba wypełnić, aby móc uczestniczyć w pikniku. 

Z kolei spotkanie związkowców centralnego utrzymania ruchu zdo-
minowały pytania dotyczące odpraw emerytalno-rentowych. Propozycja 
pracodawcy, by dodatkowe odprawy gwarantowane ZUZP utrzymane 
były tylko przez okres 6 miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego 
budzi sprzeciw, szczególnie tych osób, które zbliżają się do wieku eme-
rytalnego. Zdaniem niektórych jest to karanie pracowników za to, że chcą 
dłużej pracować. 

Zebrania sprawozdawcze, które odbyły się w marcu w organizacjach 
zakładowych spółek, a w kwietniu i maju w organizacjach wydziałowych 
kończą przygotowania do wrześniowej konferencji sprawozdawczej XI 
kadencji MZZP AM DG. 

Podczas zebrania sprawozdawczego MZZP AM DG, w wyborach 
uzupełniających do zarządu walcowni średniej, został wybrany Grzegorz 
Bąk. Dołączył on do dotychczasowego składu zarządu, w którym są: Zbi-
gniew Franusiewicz, Grażyna Kowalewska i Mariusz Przybylski. 

Od 1 czerwca, wraz z nowym rokiem budżetowym 2019-2020, obo-
wiązują nowe formularze na wszelkiego rodzaju świadczenia wynikające 
z regulaminu świadczeń statutowych. Zmiana ta spowodowana jest wej-
ściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO.

Przedłuża się trwająca od miesięcy trudna sytuacja eko-
nomiczna spółki ZE ZEN. W sądzie złożony jest wniosek  
o ogłoszenie upadłości spółki. W rozmowy prowadzone z po-
tencjalnymi inwestorami, które miały przynieść najkorzystniej-
sze dla pracowników w tej sytuacji rozwiązania, włączyły się 
dwie największe centrale związkowe. W efekcie wypracowany 
został projekt porozumienia trójstronnego, które miało zapew-
nić pracownikom spółki ciągłość zatrudnienia. Niestety, nie zo-
stało ono wprowadzone w życie. 

Na koniec maja pracownicy otrzymali wypowiedzenie o pra-
cę ze skróconym okresem wypowiedzenia, a od 1 czerwca oko-
ło 65 osób zostało zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenia 
już w nowej spółce ZEN Serwis. Część pracowników przebywa 
na zaległych urlopach. 

Pracownicy powoli tracą nadzieję na pozytywne rozwiązanie 
problemów spółki. Chcieliby, aby sąd jak najszybciej ogłosił jej 
upadłość, gdyż jest to warunkiem wypłacenia wszystkich na-
leżnych im świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

Ponieważ załoga ZE ZEN nie otrzymała do tej pory wypła-
ty za kwiecień i maj, a formalności związane z ogłoszeniem 
upadłości co rusz napotykają na dodatkowe trudności, Prezy-
dium naszego Związku podjęło decyzję o przyznaniu zapomogi  
w wysokości 700 zł, a zarząd wydziałowy spółki – 50 zł dla 
pracowników ZEN będących członkami MZZP AM DG. Od  
13 czerwca zapomogi wypłaca Bożena Kurpik, przewodnicząca 
zarządu wydziałowego spółki ZEN. 

Spółki

Pomoc finansowa dla 
pracowników ZE ZEN 
Pracownicy	Zakładu	Energetycznego	ZEN	 
z	końcem	maja	otrzymali	wypowiedzenia,	zgodnie	
z	uruchomioną	w	spółce	procedurą	zwolnień	
grupowych.	

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych 

Wsparcie dla najbardziej 
potrzebujących 

Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 85 wniosków 
o pomoc finansową – przyznała 63 zapomogi losowe i 14 
zapomóg materialnych. W 8 przypadkach zapomogi nie zo-
stały przyznane. Rozpatrzone wnioski przekazane zostały 
do BP „Partner” do realizacji. 

Komisja zaakceptowała przygotowane przez BP „Part-
ner” na wniosek związków zawodowych oferty dwóch wy-
cieczek krajowych (dofinansowanie wg przyjętego limitu 
w 2019 roku). Wyraziła także zgodę na dofinansowanie 
otwartej imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników, 
emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin zgłoszonej 
przez MK WZZ „Sierpień 80”. 

Ponadto Komisja rozpatrzyła sprawy indywidualne pra-
cowników. 

Na	czerwcowym	posiedzeniu	Śląsko-Dąbrowskiej	
Terenowej	Komisji	Świadczeń	Socjalnych,	
oprócz	spraw	bieżących,	rozpatrywano	wnioski	
pracowników	o	pomoc	finansową.
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25-lecie Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Dialog - partnerstwo - zespół
W	tym	roku	upływa	25	lat	od	utworzenia	Związku	Pracodawców	Przemysłu	
Hutniczego.	Jubileusz	jest	okazją	do	podsumowania	dokonań	Związku,	
jego	kondycji	i	formułowania	planów	na	przyszłość.	Zapytaliśmy	Andrzeja	
Węglarza,	przewodniczącego	Zarządu	ZPPH,	o	najważniejsze	wydarzenia	
minionego	okresu.	
-	 A.W.: Kolejne zarządy Związku stara-
ły się rozwiązywać problemy związane  
z funkcjonowaniem hutnictwa w dostoso-
waniu go do nowych dla nas warunków 
gospodarki wolnorynkowej oraz wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadze-
nie niezbędnych dla polskiego hutnictwa 
zmian wymagało zastosowania rozwią-
zań opartych na spójnym programie rzą-
dowym, który pozwalał na prowadzenie 
restrukturyzacji hutnictwa z pomocą Pań-
stwa i społecznej akceptacji przyjmowa-
nych rozwiązań gwarantujących zabezpie-
czenia socjalne dla pracowników branży 
hutniczej. Najbardziej wymiernym efektem 
dialogu w hutnictwie było zawarcie „Po-
nadzakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy dla Pracowników Przemysłu Hutnicze-
go” (1996), a następnie w ramach prac 
Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych 
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa ta-
kich porozumień jak: Hutniczy i Koksow-
niczy Pakiet Socjalny czy Hutniczy Pakiet 
Aktywizujący. 

Podstawowe cele dla branży hutniczej 
na lata 1998–2010 określone zostały 
w „Programie restrukturyzacji przemysłu 

hutnictwa żelaza i stali w Polsce”. Dzia-
łalność naszego Związku ukierunkowana 
była głównie na realizację zadań ujętych  
w tym programie i pakietach socjalnych. 
W moim odczuciu, w dużej mierze udało 
się to zrealizować.

-	 A	Pana	osobisty	sukces…
-	 A.W.: Najważniejszy jest zespół, który 
budowaliśmy od początku istnienia Związ-
ku. Jeden człowiek może wiele, ale zespół 
znacznie więcej. Dlatego zespół, zespół  
i jeszcze raz zespół. Takie jest moje credo 
w tej pracy. 

-	 Jak	układają	się	relacje	między	praco- 
	 dawcą	a	związkami	zawodowymi?	
-	 A.W.: Nasze relacje są relacjami part-
nerskimi. Pracodawca i związki zawodo-
we są skazani na siebie. To nie są nasi 
wrogowie tylko partnerzy. A ja jestem czło-
wiekiem dialogu. Od zawsze byłem blisko 
ze związkami zawodowymi. Partnerstwo  
i współpraca to jest to, czym kierujemy się 
od lat. I mam nadzieję, że tak pozostanie. 
Trzeba ze sobą rozmawiać. 

-	 Na	 jakich	działaniach	koncentruje	się	 
	 Związek	Pracodawców	dzisiaj? 

-	 A.W.: Związek Pracodawców uczestni-
czy we wszystkich działaniach mających 
istotny wpływ na funkcjonowanie branży 
hutniczej. Jednak największym proble-
mem ostatnich lat pozostaje luka poko-
leniowa. Brakuje fachowców na poziomie 
szkoły zawodowej i średniej. Związek  
Pracodawców wielokrotnie sygnalizował 
ten problem na szczeblu rządowym, po-
czątkowo bez większych efektów. Bra-
kowało ogólnopolskich uregulowań doty-
czących szkolnictwa zawodowego. To się 
zmieniło, pewnie też za sprawą działania 
Związku. Koncentrujemy się na zmianie 
szkolnictwa zawodowego w kierunku du-
alizmu, czyli szkolić i praktykować. To jest 
główny nurt naszej działalności w ciągu 
ostatnich lat. 

Najważniejsze zmiany 
w Kodeksie pracy 
Dokumentacja	pracownicza,	monitoring,	sposób	
wypłaty	wynagrodzenia	i	świadectwa	pracy	–	to	kilka	
najważniejszych	elementów,	które	zmieniły	się	 
w	Kodeksie	pracy	w	2018	i	2019	roku.		

Zmiany te wynikają z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie da-
nych osobowych. Zmianą, która weszła w życie 25 maja 2018 roku, 
jest wprowadzenie monitoringu. Jego cel, zakres i sposób zastoso-
wania pracodawca ustala w ZUZP, Regulaminie pracy lub obwiesz-
czeniu. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, sto-
łówek, pralni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organiza-
cji związkowej. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać 
tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. 
Po trzech miesiącach od dnia nagrania należy je zniszczyć.

Największy pakiet zmian dotyczy okresu i formy przechowywa-
nia dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia skróceniu uległ okres 
przechowywania dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia. 
Dokumentacja pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku 
będzie przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym stosunek pracy wygaśnie. Po tym okresie może 
zostać zniszczona. 

W przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 do 
31 grudnia 2018 roku, pracodawca może wybrać, czy będzie prze-

chowywał dokumentację 10 czy 50 lat. Jeśli zdecyduje się na okres 
krótszy - musi złożyć do ZUS raport informacyjny. Dokumentację 
pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku trzeba prze-
chowywać przez 50 lat. 

Pracodawca ma też możliwość wyboru prowadzenia dokumentacji 
w formie elektronicznej lub papierowej. Do tej pory podstawową była 
forma papierowa. Od nowego roku zarówno dokumentacja papiero-
wa, jak i elektroniczna są formami równoważnymi. 

Od 1 stycznia zmieniły się zasady dokonywania wypłat wynagro-
dzeń. Formą obowiązującą jest bezgotówkowa wypłata wynagrodze-
nia (przelewem) na konto bankowe pracownika. Pracownik ma także 
możliwość otrzymywania swojego wynagrodzenia w gotówce, jeśli 
złoży odpowiedni wniosek do pracodawcy. 

Zmiany dotyczą także świadectwa pracy. Od 1 stycznia praco-
dawca ma obowiązek przekazać pracownikowi dodatkowe informacje 
o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli okresie 
10 lat, licząc od roku, w którym wygasł stosunek pracy, chyba że od-
rębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania. 

Od 1 stycznia ograniczona została liczba szkoleń BHP na stano-
wiskach narażonych na najmniejsze ryzyko. Pracownicy wykonujący 
pracę w grupie ryzyka od 1 do 3 (pracodawca ustala kategorie ryzyka 
od 0 do 30 na podstawie oceny ryzyka) mogą być zwolnieni z kolej-
nych szkoleń BHP. 

Od 1 stycznia przepisy dotyczące reprezentatywności zakładowej 
zostały przeniesione z Kodeksu pracy do ustawy o związkach zawo-
dowych. Układ zbiorowy pracy może dotyczyć praw i obowiązków 
osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Szkolimy się 
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Sekretariat		e-mail:	sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32	776	95	70
Płace	i	zatrudnienie		
Mirosław Cerazy – tel.	32	776	95	82
kom.	531	472	293
BHP	i	sprawy	socjalne 
Adam Wdowiak – tel.	32	776	93	52
kom.	531	293	937
Skarbnik	
Grażyna Kowalewska – tel.	32	776	83	49
kom.	531	506	872
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800	–	1000, 1300	–	1430 
Główna	Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32	776	83	29
Radca Prawny
Paweł Sikora – tel.	32	776	84	14 
w pon. i wt. w godz. od 1100 do 1500

Koło	Emerytów	i	Rencistów
Maria Zych tel.	32	776	94	56	 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP	AM	DG												Redakcja:	Ewa	Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail:	faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
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Oczyszczanie stalowni

Wysoka waloryzacja 
emerytury w czerwcu

BHP (śladem naszych interwencji)

Dyrektor zakładu Sebastian Lis, do którego zwróciliśmy się 
z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji zadeklarował, że pra-
ce mające rozwiązać ten problem rozpoczną się z końcem maja. 
Obietnica została dotrzymana. 

Od 3 czerwca roz-
poczęły się prace 
związane z remontem 
kanalizacji w stalow-
ni. Odcinki dróg po-
między halą stalowni  
i halą dołów żuż-
lowych zostały za-
mknięte w celu zabez-
pieczenia rejonu prac. 
11 czerwca firma rozpoczęła pierwsze prace budowlane związane 
z remontem kanalizacji. Termin zakończenia robót przewidziany 
jest na czwarty kwartał bieżącego roku. - Nie jest to proste zada-
nie, gdyż prace prowadzone są na czynnej instalacji, kanalizacja 
położona jest ponad 5 m pod ziemią, przewidywane do wymiany 
odcinki rur to 300 m o średnicy DN 200, 500 m o średnicy DN 500 
oraz 23 studnie – mówi Marek Gołkowski, kierownik wsparcia. 
- Równolegle do wykonywanych prac został uruchomiony system 
pomp przepompowujących na bieżąco wodę i ścieki z rejonu wokół 
budynku administracyjnego do czynnych studzienek kanalizacyj-
nych – dodaje. Koszt projektu to 3 mln złotych.

Dzięki tym działaniom udało się przywrócić bezpieczny i ergo-
nomiczny stan w okolicy budynku socjalnego i warsztatów. 

W	poprzednim	wydaniu	„Faktów	związkowych”	
pisaliśmy	o	zalegającym	szlamie	i	nadmiarze	wody	
przed	budynkiem	socjalnym	i	przy	wejściu	do	hali	
stalowni,	które	nie	tylko	utrudniały	pracę,	ale	także	
zagrażały	bezpieczeństwu	pracowników.		 

Wskaźnik	waloryzacji	składek	emerytalnych	w	ZUS	za	
2018	rok	wyniesie	109,2	proc.	-	ogłosiło	Ministerstwo	
Rodziny	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	a	więc	składki	
zgromadzone	na	dzień	1	czerwca	zostały	podwyższone	
o	9,2	proc.	Jest	to	jeden	z	najwyższych	wskaźników	
waloryzacji	w	ostatnich	latach.	

Warto wiedzieć

Oznacza to, że osoby, które przejdą na emeryturę w lipcu 
dostaną ją wyższą o prawie o 10 procent, w porównaniu z tym, 
jaką ZUS przyznałby im przed czerwcową waloryzacją. 

Składki wpłacone do ZUS przez pracujących podlegają co-
rocznej waloryzacji, ale nie w marcu jak u emerytów, lecz dopie-
ro w czerwcu. Inaczej jest też liczony wskaźnik waloryzacji kapi-
tału emerytalnego, bo zależy od przyrostu składek emerytalnych 
odprowadzanych przez wszystkich zatrudnionych. A ponieważ 
bezrobocie jest niskie, znacznie wzrosły płace minimalne i śred-
nie zarobki, ten wskaźnik jest wyjątkowo wysoki.

Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji na-
stępuje z urzędu, a jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana 
— po jej wznowieniu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosku 
o podwyższenie świadczenia, ZUS wyda decyzję bez tego.

Od połowy kwietnia w restauracji „Jedenastka” (na parterze od 
strony apteki) otwarty jest nowy bufet prowadzony przez spółkę 
Consensus. 

W ofercie wyroby własne – m.in. pasztet, galantyna i różnego 
rodzaju ciasta oraz mrożonki: bigos, bogracz, flaki, fasolka po 
bretońsku, krokiety, kartacze, kluski z mięsem i różnego rodzaju 
pierogi.

Bufet realizuje kartki żywieniowe, a także przyjmuje zamówie-
nia na cały asortyment. 

Bufet w restauracji 
„Jedenastka” zaprasza

Consensus 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30 do 15.00.


