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Podpisane 10 stycznia tego roku „Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji 
produkcyjnej w ArcelorMittal Poland na lata 2019-2020”, zwane Porozumieniem postojowym, 
uległo dalszej modyfikacji. 
Strona społeczna wynegocjowała dodatkowe ustalenia:
– dopuszcza się zwiększenie liczby dni pracy wykonywanej w miejscu zamieszkania, przy pomo-

cy urządzeń elektronicznych maksymalnie do 8 dni w miesiącu (tzw. Home Office); 
– jeżeli zmiana stałego miejsca wykonywania pracy spowoduje zwiększenie czasu dojazdu (tam 

i z powrotem) pracownik będzie uprawniony do otrzymywania pełnej diety delegacyjnej, jak  
w przypadku podróży krajowej, czyli 30 złotych za każdy dzień pracy poza Krakowem.

Pracodawca jest zobowiązany do za-
pewnienia dowozu lub zwrotu dodatko-
wych kosztów dojazdu w sytuacji, gdy 
okresowa zmiana stałego miejsca wyko-
nywania pracy powoduje zwiększenie 
odległości z miejsca zamieszkania o po-
nad 20 km, z jednoczesnym zwiększe-
niem czasu dojazdu do nowego miejsca 
pracy. 
Ponadto strony ustalają, że podstawą do 
obliczania „postojowego” dla roku 2020 
będzie średnie wynagrodzenie obliczo-
ne z płac IV kwartału 2019 roku, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres przebywania pra-
cownika na „postojowym”(pkt 6 Porozumienia).
W celu zachęcenia pracowników do skorzystania z posiadanych uprawnień emerytalnych praco-
dawca zapewnia, że: 
– dla osób, które rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego lub obniżonego wieku emerytal-
nego (emerytury pomostowe);

– dla pracowników, którzy w dniu wejścia w życie tego porozumienia będą posiadać uprawnienia 
emerytalne (uwzględniając obniżony wiek emerytalny i emerytury pomostowe) i którzy roz-
wiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 3 mie-
siące od daty wejścia w życie porozumienia – podstawą wymiaru odprawy emerytalnej będzie  
średnie wynagrodzenie pracownika za ostatnie 3 miesiące zatrudnienia, obliczone jak za urlop 
wypoczynkowy, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres przebywania na „postojowym” 
(pkt 7). 

Październikowe	posiedzenie	Zarządu	naszego	Związku	poświęcone 
było	Porozumieniu	w	sprawie	działań	łagodzących	skutki	społeczne	 
w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni 
w	krakowskim	oddziale	naszej	firmy.

Z posiedzenia Zarządu

Dodatkowe ustalenia na czas 
postoju krakowskiego wielkiego 
pieca i stalowni 

cd. na str. 2

zarząd Międzyzakładowego 
Związku zawodowego 

Pracowników ArcelorMittal 
Dąbrowa Górnicza 

zaprasza na 

IBD�@�� 
• I która odbędzie się 

w Restauracji „JEDENASTKA" 
15 listopada 2019 r .. w godz. 15:00-20:00 � I zapewniamy napitki z pianką, golonkę 

• oraz inne atrakcje i niespodzianki

••• I Do udziału w biesiadzie uprawnieni są
• • członkowie MZZP AM DO ral wg stanu na 31 października 2019 r. 

Odpłatność wynosi 20 zł 

zapisy do 8 listopada 2019 r. przyjmują: 
przewodniczący zarządów Wydziałowych 
MZZP AM DO oddziału ArcelorMlttal 
w Dąbrowie Oórniczej 
oraz 
przewodniczący zarządów Zakładowych 
MZZP AM DO w Spółkach zależnych. 
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Porozumienie to wejdzie w życie z dniem i na okres tymczasowego 
wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddzia-
le, z tym, że uzgodnienia stron, o których mowa w punkcie 6 i 7, wej-
dą w życie następnego dnia po dokonaniu przez strony stosownych 
uzupełnień „Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sy-
tuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland na lata 2019-2020” z 10 
stycznia 2019 roku w formie aneksu. 
Oznacza to, że te dwa ostatnie punkty (Aneks nr 1 do „Porozumie-
nia…) będą obowiązywać we wszystkich oddziałach naszej firmy. 
W związku z trudną sytuacją w krakowskim oddziale Zarząd MZZP 
AM DG podjął decyzję o podpisaniu Aneksu do „Porozumienia  
w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w Arce-
lorMittal Poland na lata 2019-2020”. 
Kierownictwo ArcelorMittal Poland potwierdza, że sytuacja na rynku 
stali w ciągu ostatnich miesięcy uległa pogorszeniu, dlatego musimy 
być przygotowani na ewentualny postój części surowcowej w Krako-
wie, ale żadnych terminów nie podaje. 

Z posiedzenia Zarządu

Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do RODO

Dodatkowe ustalenia na czas postoju krakowskiego 
wielkiego pieca i stalowni 

cd. ze str. 1

Nie tylko o zasiłkach chorobowych  
i macierzyńskich 
W	październiku	członkowie	naszego	Związku	uczestniczyli	w	dwóch	szkoleniach.	Tematem	jednego	z	nich	były	
„Ubezpieczenia	społeczne	–	zasiłki	na	wypadek	choroby	i	macierzyństwa”,	organizowanego	ramach	projektu	
„Dobre	prawo	wymaga	kompetentnych	autorów”.	Drugie	szkolenie	dotyczyło	RODO	-	ochrony	danych	osobowych	
po	reformie.	 

W programie szkolenia znalazły się informacje dotyczące ubez-
pieczeń społecznych rozszerzone o wybrane zagadnienia w kon-
tekście nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Szczegóło-
wo omówione zostały kwestie wynagrodzenia i zasiłku chorobo- 
wego w przypadku niezdolności do pracy, rozwiązania umowy  
o pracę bez winy pracownika, a także komu i jak długo przysługu-
je zasiłek chorobowy i macierzyński. 

Jednym z punktów szkolenia było dostosowanie przepisów Ko-
deksu pracy do RODO, z uwzględnieniem nowelizacji z 25 maja 
2018 i 4 maja 2019 roku. Najważniejsze zmiany wprowadzone 
w Kodeksie pracy w ciągu dwóch ostatnich lat dotyczą okresu  
i formy przechowywania dokumentacji pracowniczej, świadectwa 
pracy, wprowadzenia monitoringu, dodatku stażowego, mobbin-
gu i dyskryminacji (Fakty związkowe nr 9 i 13/ 2019).

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziło kontrowersyjne 
badanie stanu trzeźwości w świetle ochrony danych osobowych 
RODO. W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samo-
dzielnie przeprowadzać kontroli trzeźwości pracowników, o czym 
mówi art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, w tym także kontroli wyrywkowych. Obowią-
zujący od 4 maja br. art. 22 1b Kodeksu pracy określa, „że tzw. 
dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może 
przetwarzać, gdy pracownik wyrazi na to zgodę i z własnej inicja-
tywy przekaże takie dane”. W opinii UODO, wiedza o tym, czy 
ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia. 

W programie znalazły się także kwestie związane z wynagro-
dzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za staż 
pracy oraz zagadnienia dotyczące szczególnej ochrony pracow-
nika w wieku przedemerytalnym, któremu brakuje nie więcej niż  
4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Sporo czasu poświęcono zmianom w ustawie o związkach za-
wodowych z 23 maja 1991 roku. Nowelizacja weszła w życie 
1 stycznia 2019 roku (o najważniejszych zmianach pisaliśmy  
w Faktach związkowych nr 10). Zmiany obejmują m.in. rozszerze-
nie grona osób, które mogą przystąpić do związków zawodowych, 
nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej 
osób innych niż pracownicy. Wprowadzono obowiązek informo-
wania pracodawcy o liczbie członków związku i możliwość zgło-
szenia pisemnego zastrzeżenia odnośnie liczebności organizacji 
związkowej, podwyższono progi reprezentatywności zakładowej. 

Zmiany w prawie pracy 
Szkolenie, prowadzone przez przedstawiciela CDO24, w któ-

rym uczestniczyli członkowie Zarządu naszej organizacji związ-
kowej, poświęcone było nowelizacji Kodeksu pracy po 4 maja 
2019 roku w odniesieniu do RODO. Omawiane zmiany dotyczyły 
kategorii danych osobowych niezbędnych do pozyskania przez 
pracodawcę od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  
i pracowników, uregulowania kwestii przetwarzania danych 
wrażliwych, ustawy o ochronie praw konsumentów. Prowadzący 
szczegółowo przedstawił zmiany w ustawie Prawo bankowe i Pra-
wo pacjenta oraz znowelizowaną ustawę o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej, m.in. poprzez wprowadzenie usta-
wowej podstawy dla przetwarzania danych dotyczących zdrowia 
ubezpieczonych. Kolejne omawiane zmiany dotyczyły procesów 
rekrutacyjnych pod kątem zakresu i formy danych zbieranych od 
kandydatów, regulaminu ZFŚS oraz zasad przyznawania świad-
czeń z funduszu, jeśli chodzi o sposób i formę danych zbieranych 
od wnioskujących o świadczenie. 

Zaprezentowane kwestie poparte były przykładami z bogatej 
praktyki zawodowej prowadzącego, co zachęciło uczestników do 
aktywnego udziału w szkoleniu. 

W przypadku jej zatrzymania 843 pracowników z Zakładu Wielkie 
Piece i Stalownia oraz Zakładu Energetycznego w Krakowie będzie 
potrzebować pracy. Z tego 120 osób zostanie na miejscu w celu za-
bezpieczenia instalacji, a dla 723 pracowników trzeba będzie znaleźć 
pracę. Z analiz przeprowadzonych przez HR wynika, że w Krakowie 
są 54 wakaty. W grupie zagrożonej utratą pracy 40 osób ma upraw-
nienia emerytalne, 44 pracownikom z grupy Interim, ze względu na 
niskie oceny, nie zostaną przedłużone umowy, 139 osób zastąpi pra-
cowników z firm zewnętrznych. Pozostaje 444 pracowników, dla któ-
rych trzeba będzie znaleźć pracę w oddziale w Dąbrowie Górniczej  
i Sosnowcu. 
Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu były sprawy płacowe. Nie 
ma żadnego postępu, jeśli chodzi o rozpoczęcie rokowań dotyczących 
zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i Protokole dodat-
kowym nr 7. Strona związkowa nalega, aby jak najszybciej rozpocząć 
negocjajce płacowe na kolejny rok. Przypomnijmy, że 25 września 
przekazała pracodawcy stanowisko dotyczące miesięczych wynagro-
dzeń za pracę w 2020 roku.
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Na	początku	października	pracodawca	przekazał	organizacjom	związkowym	projekt	Regulaminu	Zakładowego	
Funduszu	Świadczeń	Socjalnych	w	ArcelorMittal	Poland	w	2020	roku.	

Generalnie projekt bazuje na zapisach regulaminu ZFŚS z ubie-
głego roku, ale różni się w części dotyczącej wysokości dopłat i więk-
szości świadczeń socjalnych, co znacznie ogranicza dotychczasowe 
możliwości korzystania przez pracowników z funduszu w skali roku. 
Pracodawca proponuje wprowadzenie kwotowego limitu świad-
czeń przypadającego na uprawnionego do świadczeń pracownika 
i członków jego rodziny w postaci łącznej maksymalnej w 2020 
roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS, za wyjątkiem zapomóg 
i pożyczek na cele mieszkaniowe. Limit ten ma być zróżnicowany  
i zależny od dochodu pracownika. 

Ponadto projekt zakłada wykazanie świadczenia wychowawcze-
go tzw. 500+ w informacji o dochodach w rodzinie, czego nie było 
w ubiegłorocznym regulaminie. 

Ograniczenia w korzystaniu ze świadczeń funduszu socjalnego 
dotyczą także dzieci po osobach pobierających emerytury lub ren-
ty, dla których ArcelorMittal Poland było ostatnim miejscem za-
trudnienia przed przejściem na świadczenie, jeżeli pozostawały na 
ich utrzymaniu i pobierały rentę z tego tytułu. 

Kolejna zmiana dotyczy wypoczynku dzieci. Rodzice lub opieku-
nowie zobowiązani są (tak jak było dotychczas) do pokrycia co naj-
mniej 10 proc. kosztów skierowania do określonego limitu 30 dni. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek TKŚS lub GKŚS można 
było zwiększyć dofinansowanie do 99 proc. Nowy regulamin też 
daje taką możliwość, ale przy zachowaniu kwotowego limitu świad-
czeń ujętego w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

Jeśli chodzi o wczasy pod gruszą, pracodawca proponuje wy-
dłużenie ostatecznego terminu złożenia wniosku – w przypadku 
urlopu kończącego lub zaczynającego się w IV kwartale – do 28 
grudnia 2020 roku (było do 20 grudnia). 

Projekt regulaminu wprowadza również drobne zmiany doty-
czące funkcjonowania Głównej i Terenowych Komisji Świadczeń 
Socjalnych. Mają być powołani stali zastępcy – w przypadku, gdy 
przewodniczący Komisji lub jej członek nie może brać udziału w 
pracach Komisji.

Nowym w regulaminie jest zapis odnośnie przetwarzania da-
nych dotyczących zdrowia przez osoby upoważnione do tego przez 
pracodawcę. Dane te objęte są tajemnicą. 

– Zaproponowane przez pracodawcę zmiany dotyczące kwo-
towego limitów świadczeń są nie do zaakceptowania – mówi 
Adam Wdowiak, wiceprzewodniczący MZZP AM DG ds. socjalnych  
i BHP. – Ograniczą one w znacznym stopniu dotychczasowe moż-
liwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Najbardziej ucierpią 
na tym pracownicy o najniższych dochodach oraz emeryci i renci-
ści, którzy przy tak niskich limitach na niewiele będą mogli sobie 
pozwolić. 

W odpowiedzi na projekt pracodawcy zakładowe organizacje 
związkowe zaproponowały, aby przyjąć Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland z 2019 
roku jako wspólne stanowisko strony związkowej.

Projekt Regulaminu ZFŚS na rok 2020 

Rozmowa z Moniką Roznerską, dyrektor personalną ArcelorMittal Poland 

Urlopy postojowe do końca 
roku czy dłużej?
Pani	Dyrektor,	spotkaliśmy	się,	żeby	uzy-
skać	odpowiedź	na	pytania	często	zada-
wane	 ostatnio	 przez	 pracowników.	 Czy	
ustalenia	 dotyczące	 „urlopu	 postojowe-
go”	będą	kontynuowane	w	 roku	2020?	
Jeżeli	tak	–	to	w	jakim	zakresie?

– „Urlopy postojowe” są wynikiem kryzysu, w ja-
kim znalazł się polski i europejski przemysł stalo-
wy. W ArcelorMittal Poland odnotowaliśmy spadki 
produkcji praktycznie we wszystkich oddziałach 
produktowych; w przypadku niektórych nawet 
dwucyfrowe. Konsekwencją tego jest fakt, że nie 
możemy zapewnić pracy wszystkim naszym pra-
cownikom i - aby uniknąć zwolnień - musimy po-
dejmować trudne decyzje. Od początku 2019 roku 
stosujemy tzw. „urlopy postojowe” w zakładach 
produkcyjnych, a we wrześniu poprosiliśmy pra-
cowników umysłowych, aby wykorzystali urlop wy-
poczynkowy w piątki i podczas przerwy świątecz-
nej w grudniu. Spadki produkcyjne i spowolnienie 
naszej działalności przekładają się na niższe obło-
żenie pracą. Zależy nam, aby pracownicy umysło-
wi wykorzystali cały urlop wypoczynkowy do końca 
2019 roku. Mamy bardzo dużą rezerwę urlopową – 
w sierpniu pracownicy umysłowi posiadali średnio 
16 dni niewykorzystanego urlopu. Mam nadzieję, 
że wejdziemy w rok 2020 bez zaległości w tym za-
kresie. Pamiętajmy, że rezerwa urlopowa to jeden 
z elementów obciążających wynik Spółki.

Bardzo trudno przewidzieć, czym przywita nas 
nowy rok; obecnie nie widzimy oznak poprawy 
sytuacji na rynku stalowym w Europie. Obserwu-
jemy spadki zapotrzebowania ze strony branż sta-
lochłonnych – szczególnie budownictwa i sektora 
motoryzacyjnego, a te dwa sektory odpowiada-
ją aż za 63 proc. zużycia stali w skali globalnej.  
Z całą mocą chcę podkreślić, że dla pracodawcy 
priorytetem jest zapewnienie zatrudnienia w Spół-
ce wszystkim naszym pracownikom, nawet w okre-
sie kryzysu. Ale aby tak się stało, także pracownicy 
muszą się wykazać zrozumieniem i otwartością. 
Pojawiają	się	o	pogłoski	o	dodatkowym	
dniu przeznaczonym na wykorzystanie 
urlopu	–	miałby	to	być	poniedziałek	 lub	
czwartek.	Czy	są	takie	plany?

– Nie, nie mamy takich planów. Chcemy, aby 
pracownicy wykorzystywali urlopy wypoczynkowe 
zgodnie z rocznym planem urlopów. Dzięki temu 
unikniemy kumulowania urlopów w ostatnich mie-
siącach roku.
A	co	w	roku	2020?

– Chciałabym przypomnieć, że od 1 stycznia urlop 
za rok ubiegły staje się urlopem zaległym i praco-
dawca ma prawo wysłać pracownika na ten urlop 
w każdym czasie. W związku z tym w roku 2020 
będziemy mogli udzielić pracownikom urlopu za 
rok 2019 w każdym dogodnym dla pracodawcy 

czasie. Nie została podjęta decyzja o kontynuacji 
wolnych piątków w 2020 roku. 
W sytuacji zmniejszenia produkcji lub okresowego 
wstrzymania pracy naszych linii produkcyjnych 
będziemy stosować urlopy postojowe dla pracow-
ników zatrudnionych w tych obszarach, a wynagro-
dzenie podczas postoju będzie w dalszym ciągu 
obliczane w oparciu o zasady uzgodnione z orga-
nizacjami związkowymi, które są dla pracowników 
korzystniejsze od zapisów Kodeksu pracy. Musimy 
pamiętać, że sytuacja na rynku pozostaje trudna  
i nie wiemy, jakie nadzwyczajne działania przyjdzie 
nam podjąć. Należy jednak pamiętać, że hutnictwo 
jest branżą cykliczną i że już nie raz przeżyliśmy 
kryzysy. Wyszliśmy z nich silniejsi. Wierzę, że tak 
będzie i teraz.
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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 1000 do 1400

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

Masz sprawę - zadzwoń
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Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy na nasz 
apel przekazali pieniądze na operację Olafa Siewiorka. Dzięki 
Waszej pomocy Olaf i jego mama znajdują się już pod opie-
ką niemieckich specjalistów. W imieniu wdzięcznych rodziców  
i najbliższej rodziny jeszcze raz bardzo dziękujemy za życzli-
wość i okazane serce.

zarząd Międzyzakładowego 
Związku zawodowego 

Pracowników ArcelorMittal 
Dąbrowa Górnicza 

zaprasza na 

IBD�@�� 
• I która odbędzie się 

w Restauracji „JEDENASTKA" 
15 listopada 2019 r .. w godz. 15:00-20:00 � I zapewniamy napitki z pianką, golonkę 

• oraz inne atrakcje i niespodzianki

••• I Do udziału w biesiadzie uprawnieni są
• • członkowie MZZP AM DO ral wg stanu na 31 października 2019 r. 

Odpłatność wynosi 20 zł 

zapisy do 8 listopada 2019 r. przyjmują: 
przewodniczący zarządów Wydziałowych 
MZZP AM DO oddziału ArcelorMlttal 
w Dąbrowie Oórniczej 
oraz 
przewodniczący zarządów Zakładowych 
MZZP AM DO w Spółkach zależnych. 

Nagroda dla prymusa
Wieloletnią tradycją jest, że dzieci pracowników należących do 
naszego Związku są nagradzane za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Tym razem wyróżniony został Franciszek Kudera, syn pracow-
nika spółki Kolprem, który zamiast tradycyjnej wycieczki dla 
prymusów, otrzymał dwa piękne wydawnictwa albumowe: Atlas 
historii Polski i Historię świata każdego dnia. Mamy nadzieję, że 
okażą się one pomocne w dalszym rozwijaniu jego historycznej 
pasji.

Franek jest uczniem ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 13 im. 
Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej. Interesuje się historią, 
ale dobre wyniki osiąga także z innych przedmiotów. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy 
za wsparcie 


