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Związki zawodowe protestują

Wielki piec w krakowskiej 
hucie zostanie wygaszony 
Zarząd	ArcelorMittal	Poland	tymczasowo	wstrzymuje	pracę	części	
surowcowej	w	krakowskiej	hucie,	o	czym	12	listopada	poinformował	
pracowników	i	związki	zawodowe	dyrektor	generalny	i	prezes	zarządu	
spółki	Geert	Verbeeck.	Nie	pomogły	protesty,	apele,	petycje.	Proces	
zatrzymania	instalacji	rozpocznie	się	23	listopada.	Taka	decyzja	
podyktowana	jest	sytuacją	na	rynku	-	tłumaczy	Zarząd	Spółki. 
Związki	zawodowe	nie	zgadzają	się	z	tą	decyzją.

- Nasze trzy wielkie piece pra-
cują obecnie na technologicznym 
minimum, co sprawia, że dalsze 
ograniczenie wielkości produk-
cji nie wchodzi w grę. Sytuacja 
rynkowa wciąż się pogarsza,  
a prognozy nie napawają optymi-
zmem, dlatego nie mamy wyboru 
– niestety musimy tymczasowo 
zatrzymać wielki piec w naszej 
krakowskiej hucie – wyjaśniał 
prezes Geert Verbeeck. – Nato-
miast dalej będą pracowały wal-
cownie i koksownia. 

Wyłączenie części surowcowej w Krakowie planowane było we wrześniu, ale protesty 
pracowników i związkowców skłoniły Zarząd do odroczenia tej decyzji. 

Zarząd spółki nie precyzuje dokładnie na jak długo piec zostaje wygaszony, ale mówi się 
o kilku miesiącach. Jednocześnie podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko odnośnie 
wznowienia pracy pieca, jak tylko poprawi się koniunktura i produkcja stanie się opłacalna. 

Przypomnijmy, że wielki piec i stalownia w krakowskiej były już tymczasowo zatrzymane 
w przeszłości – nie pracowały od sierpnia 2010 do marca 2011roku i ponownie uruchomio-
ne, gdy sytuacja rynkowa uległa poprawie. 

Teraz najważniejsze jest zapewnienie pracy ponad 800 osobom zatrudnionym w części 
surowcowej. Dyrekcja zapewnia, że nie będzie żadnych zwolnień. Deklaracja ta nie dotyczy 
jednak pracowników z grupy Interim i firm zewnętrznych (ok. 300 osób). Prawdopodobnie  
z częścią pracowników Interim nie zostanie przedłużona umową o pracę. Mają ich zastą-
pić pracownicy z krakowskiego oddziału. - Znaleźliśmy rozwiązania dla osób zatrudnionych  
w ArcelorMittal Poland dotkniętych tą decyzją. Będziemy także korzystać z tzw. postojo-
wego, ale w niewielkim zakresie, bo ogromna większość naszych pracowników otrzyma 
propozycję pracy w innych zakładach krakowskiej huty oraz w oddziale w Dąbrowie Górniczej 
– mówi Monika Roznerska, dyrektor personalny Spółki. 

Związkowcy	protestują

„Po raz kolejny cierpliwość pracowników krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland 
oraz hutniczych spółek wystawiona została na ciężką próbę po ogłoszeniu przez Zarząd AMP 
hiobowej informacji o czasowym zatrzymaniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni w dniu  
23 listopada br. – czytamy w komunikacie organizacji związkowych  
ArcelorMittal Poland. 
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Organizacje związkowe podtrzymują swoje stanowisko  
z maja br. dotyczące czasowego zatrzymania części surowco-
wej, co skutkuje trudnymi do przewidzenia konsekwencjami 
dla pracowników, jak i dla samego koncernu. Żądamy wyco-
fania się z tej decyzji. Nie zgadzamy się na dalszą degradację 
miejsc i atmosfery pracy oraz urządzeń hutniczych”. 

W poniedziałek, 18 listopada, odbyła się akcja protesta-
cyjna w oddziale w Krakowie. Hutnicy z flagami i trąbkami 
zablokowali drogi dojazdowe do huty.

W pikiecie wzięło udział kilkuset pracowników AMP, któ-
rzy w obronie swoich miejsc pracy domagali się wycofania 
decyzji o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i zatrzymaniu 
stalowni. 

„Nie	dla	wstrzymania	WP	i	stalowni” – takie napisy wid-
niały na transparentach rozwieszonych przed hutą. Kolegów  
z Krakowa wspierali związkowcy z pozostałych oddziałów  
ArcelorMital Poland, m.in. z Dąbrowy Górniczej, a także gór-
nicy z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla których ta 
decyzja też nie jest bez znaczenia.  

Na 21 listopada zapowiedziana jest kolejna pikieta przed 
budynkiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, związkow-
cy chcą przekazać wojewodzie małopolskiemu petycję do pre-
miera Morawieckiego. 

Przewodniczący Jacek Zub przekazał 
pracownikom najnowsze informacje o praw-
dopodobnym wycofaniu się ArcelorMittal  
z zakupu włoskiej huty Ilva, co zmniejszy-
łoby znacznie moce produkcyjne koncernu  
w Europie i mogło wpłynąć na zmianę decyzji 
o wyłączeniu pieca w Krakowie. Niestety, na-
dzieja ta została rozwiana 12 listopada, kiedy 
Zarząd ArcelorMittal Poland poinformował  
o tymczasowym zatrzymaniu pracy części 
surowcowej w Krakowie. Proces wygaszania 
instalacji rozpocznie się jeszcze w listopadzie. 

Jacek Zub przedstawił najistotniejsze 
zmiany zaproponowane przez pracodawcę  
w Protokole dodatkowym nr 7. Zaznaczył, że 
negocjacje dotyczące tego projektu powinny 
rozpocząć się jak najszybciej, w przeciwnym 
razie pracodawca może wypowiedzieć ZUZP, 
a tym na pewno nie jest zainteresowana strona 
związkowa. 

Dyskusja wśród pracowników potwier-
dziła, że nie ma zgody na zmiany dotyczące 
nagród jubileuszowych i odpraw emerytal-
no-rentowych. Pracownicy obawiają się ja-
kichkolwiek zmian w zapisach ZUZP mają-
cych wpływ na ich wynagrodzenia, gdyż jak 
wynika z doświadczenia, część pracowników 
może na tym stracić. 

Spotkania z pracownikami 

Trudne rozmowy o trudnych sprawach 
Przewodniczący	Związku	Jacek	Zub	oraz	wiceprzewodniczący:	Mirosław	Cerazy	i	Adam	Wdowiak	spotkali	
się	w	listopadzie	z	pracownikami	Zakładu	Stalownia,	Wielkie	Piece	i	Walcownie.	Spotkania	miały	na	celu	
przedstawienie	trudnej	sytuacji,	w	jakie	znajduje	się	obecnie	nasza	firma	oraz	poznanie	opinii	pracowników	
dotyczących	zaproponowanych	przez	pracodawcę	zmian	w	ZUZP.	

W kwestii podwyżki płac, organizacje 
związkowe proponują 400 zł podwyżki dla 
każdego pracownika Spółki objętego ZUZP. 
Stanowisko dotyczące wzrostu płac w 2020 
roku przekazane zostało pracodawcy 25 
września. Pierwsze rozmowy na ten temat, 
które odbyły się 7 listopada nie przyniosły 
żadnych rezultatów. 

Kontrowersje budzi także projekt Regu-
laminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2020. Zaproponowane 
przez pracodawcę zmiany dotyczące kwoto-
wego limitu świadczeń znacznie ogranicza-
ją dotychczasowe możliwości korzystania  
z ZFŚS. Najbardziej dotkną one pracowni-
ków o najniższych dochodach oraz emerytów 
i rencistów. Organizacje związkowe nie wy-
rażają zgody na takie zmiany 
i proponują, aby Regulamin 
ZFŚS w ArcelorMittal Po-
land pozostał taki sam jak w 
roku ubiegłym. Niestety, jak 
na razie, stanowisko praco-
dawcy pozostaje bez zmian. 

Podczas dyskusji pracow-
nicy poruszyli jeszcze kilka 
innych problemów. Pytali, 
dlaczego posiłki wydawane 

na stołówce w stalowni są gorszej jakości niż 
te serwowane w bufecie w Denver? Skarżyli 
się na brak szacunku młodych w stosunku do 
starszych pracowników, a także na niskie mo-
rale załogi wynikające m.in. z trudnej sytuacji 
spółki oraz różnic płacowych między młody-
mi a starszymi pracownikami. Sygnalizowali 
problem częstego odchodzenia z firmy ludzi 
młodych, a także doświadczonych pracow-
ników. Zastanawiali się, co jest przyczyną 
braku motywacji do dalszej pracy w naszej 
firmie? Może warto byłoby dokonać analizy 
tego problemu? 

Pracownicy Zakładu Walcownie wyrazili 
chęć spotkania się z przedstawicielami Za-
rządu Spółki, aby odpowiedzieli na nurtujące 
załogę pytania. 

Obietnice bez pokrycia
12 października – dzień przed wyborami:
Doniesienia o rzekomym wygaszeniu zdementował także wiceminister energii 
Adam Gawęda.
- To były nieprawdziwe informacje. Ten piec nie zostanie wygaszony. W spra-
wie wygaszenia pieca zaangażował się osobiście premier Mateusz Morawiecki, 
uzyskując zapewnienia, że sytuacja jest stabilna i nie dojdzie do wygaszenia 
pieca - powiedział PAP sekretarz stanu w ME.
Ile są warte słowa naszych polityków? 
Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wiceminister-ener-
gii-piec-w-hucie-w-krakowie-nie-zostanie-wy,nId,3274520#utm_source=pa-
ste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Wielki piec w krakowskiej hucie  
zostanie wygaszony
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Co wybrać: ZUS czy IKE?
Przebudowa modelu funkcjonowania OFE

Poprzez inwestowanie na giełdzie, Otwarte Fundusze Eme-
rytalne, miały być sposobem na wyższe emerytury niż te wy-
płacane przez ZUS. Po zmianach przeprowadzonych w 2014 
roku przez rząd Donalda Tuska, ponad połowa środków zgro-
madzonych w OFE trafiła do ZUS na specjalne subkonto, 
funkcjonujące obok normalnego i inaczej oprocentowane.  
3 lutego 2014 roku umorzone zostało 51,5 proc. jednostek 
rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego 
członka OFE i wprowadzona dobrowolność odnośnie dalsze-
go przekazywania przyszłych składek do OFE. 

Obecnie podział tej składki pomiędzy poszczególne konta 
wygląda następująco: 

- 12,22 proc. trafia na indywidualne konta ZUS,

- 7,3 proc. jest zapisywane na indywidualnym subkoncie  
w ZUS (dotyczy to osób, które zrezygnowały z OFE),

- 4,38 proc. jest zapisywane na indywidualnym subkoncie  
w ZUS (dotyczy to osób, które pozostały w OFE), 

- 2,92 proc. zostaje na koncie w OFE (dotyczy to osób,  
które pozostały w OFE). 

Projekty ustawy o likwidacji OFE, który został opublikowa-
ny kilka miesięcy przed wyborami, przewiduje, że pieniądze  
z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne (IKE) oszczę-
dzającego. 

Dwie opcje do wyboru

Zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego, środki  
z OFE mają być przekazane na indywidulane konta emerytal-
ne uczestników OFE. Średnio daje to każdemu uczestnikowi 
OFE 10,2 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że z każdych 100 tys. zł 
zgromadzonym na koncie w ZUS, emerytura będzie wynosiła 
około 500 zł, to z tych 10 tys. – będzie wynosić około 50 zł 
miesięcznie. 

Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza - środki z OFE zostaną 
przekazane do IKE. W takim przypadku państwo pobiera 
15-procentową opłatę przekształceniową, którą trzeba bę-
dzie zapłacić w dwóch ratach - pierwszą w 2020 roku i drugą 
w 2021 roku. 

Druga opcja - pieniądze trafią na nasze konta w ZUS. Praw-
dopodobnie trzeba to będzie zlecić w formie oświadczenia. 
Rząd proponuje, aby przystąpienie do IKE było domyślne, 
natomiast przejście do ZUS wiązało się z dodatkową formal-
nością. W przypadku drugiej opcji trzeba będzie zapłacić 18 
proc. podatku w momencie, gdy będziemy wypłacać pienią-
dze, czyli już na emeryturze. 

Kilka	niewiadomych,	jeden	pewnik

Jak dotąd nie wiadomo, czy w przypadku wyboru ZUS, pie-
niądze z OFE trafią na konto czy subkonto ZUS? Czy i jakie 
składki będą kierowane do nowego IKE? Czy będzie to 2,92 
proc., które dziś jest kierowane do OFE? Czy sami zaintere-

sowani będą deklarować, ile chcą odkładać? Jeśli koś ma 
konto w IKE, czy będzie miał drugie, czy zostaną one połączo-
ne? Czy nowe IKE będą dziedziczone po śmierci właściciela 
konta? 

Co	wybrać:	ZUS	czy	IKE?	

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – 
czy likwidacja OFE zmniejsza bezpieczeństwo przyszłych 
emerytów czy zwiększa? W przypadku skierowania tych środ-
ków na IKE – likwidacja OFE spowoduje, że nasze emerytury 
będą niższe. 

Zdaniem OPZZ, opieranie dochodów mających zapewnić 
środki do życia ludziom starym na inwestycjach na rynku fi-
nansowym jest błędem, ponieważ wraz z postępującym pro-
cesem starzenia się społeczeństwa rentowność tych inwe-
stycji będzie spadać. OPZZ niezmiennie uważa, że dochody 
na starość zapewnić może jedynie publiczny sektor emery-
talny, oparty na solidarności społecznej. Jest to najbardziej 
sprawiedliwy, transparentny i najmniej kosztowny sposób 
zapewnienia środków do życia po zakończeniu aktywności 
zawodowej.

Co	przemawia	na	korzyść	ZUS?	

1. W ZUS zostanie zapisane 100 proc. wartości aktywów 
z OFE (bez konieczności 15-proc. opłaty przekształce-
niowej), które będzie waloryzowane w każdym kolejnym 
roku. Oznacza to, że kwota ta w ZUS będzie dość szybko 
rosła, minimum w tempie inflacji. 

2. Dodatkowo kwota na koncie w ZUS nie będzie się 
zmniejszać, ponieważ waloryzacja nie może być ujemna 
– nawet w przypadku deflacji Może to oznaczać, że eme-
rytura z ZUS będzie potencjalnie wyższa. 

3. ZUS wypłaca emeryturę do końca życia. Potencjalnie 
więc możemy wypłacić z ZUS znacznie więcej niż kwoty 
zapisane na koncie i subkoncie. 

Co	przemawia	na	korzyść	IKE?	

1. Środki publiczne – bo teraz aktywa w OFE są publiczne – 
staną się środkami prywatnymi i można je dziedziczyć. 

2. Środki te nie są podatne na przyszłe problemy systemu 
emerytalnego, np. niewypłacalność ZUS, bo wychodzą 
poza pulę środków publicznych. 

3. Niskie opłaty za zarzadzanie w IKE, maks. 045 proc.

Co	przemawia	przeciwko	IKE?	

Opłata przekształceniowa powoduje, że pracować będzie tyl-
ko 85 proc. obecnego kapitału. Niemal całkowite uzależnie-
nie wyniku inwestycyjnego od sytuacji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych (GPW). Ta polityka inwestycyjna jest narzuco-
na. Wypłata możliwa jedynie do momentu wyczerpania środ-
ków, a nie tak jak w ZUS dożywotnio.

Bogdan Grzybowski OPZZ

Na	początku	2020	roku	mają	zniknąć	Otwarte	Fundusz	Emerytalne.	Rada	Ministrów	przyjęła	projekt	
ustawy,	który	zakłada	przeniesienie	środków	z	Otwartych	Funduszy	Emerytalnych	(OFE)	na	indywidualne	
konta	emerytalne	(IKE).	Zgromadzone	w	nich	środki	–	około	162	mld	zł	–	trafią	w	całości	bądź	do	ZUS,	
bądź	na	indywidualne	konta	emerytalne	obecnych	posiadaczy	OFE.	Blisko	16	mln	Polaków	będzie	musiało	
zdecydować,	co	dalej	stanie	się	z	ich	oszczędnościami	w	OFE.	

Ministerstwo	Inwestycji	i	Rozwoju	szacuje,	
że	80	proc.	członków	OFE	zdecyduje	się	na	

IKE,	a	zaledwie	20	proc.	na	ZUS.
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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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Związki	zawodowe	ArcelorMittal	Poland	nie	wyrażają	
zgody	na	projekt	Regulaminu	ZFŚS	w	2020	roku	
przedstawionego	przez	pracodawcę.	

W odpowiedzi na projekt pracodawcy organizacje związkowe 
proponują, aby przyjąć Regulamin Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland w 2019 roku. Jest to wspól-
ne stanowisko strony związkowej. 

Spotkanie Zespołu Centralnego, dotyczące m.in. Regulaminu 
ZFŚS na rok 2020, które odbyło się 7 listopada, nie przyniosło 
rezultatu. Stanowisko pracodawcy pozostaje niezmienione i pro-
wadzi do sporu ze stroną społeczną. Do końca roku pozostało już 
niewiele czasu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, pracodaw-
ca wprowadzi swoją wersję regulaminu, która dewastuje ZFŚS! 
Można zadać pytanie, po co nam taki regulamin, w którym jedna 
tabela (wprowadzająca limity), zaproponowana przez pracodaw-
cę, pozbawia pracowników i emerytów możliwości korzystania  
z większości dotychczasowych świadczeń?

Jaki będzie Regulamin 
ZFŚS na rok 2020?

Przednia	zabawa,	wyśmienite	przekąski	i	napitki	 
z	pianką	to	atuty	hutniczej	biesiady	zorganizowanej	
przez	nasz	Związek.	15	listopada	w	restauracji	
„Jedenastka”	bawiło	się	blisko	150	osób.

Choć formuła biesiady pozostaje taka sama, ale jak co 
roku - i tym razem - nie obyło się bez wielu atrakcji i nie-
spodzianek. 

Było smaczne, wesoło i radośnie. Bawił nas zespół 
estradowo-biesiadny Szwarne Karlusy, a Roman Kurosz 
zachęcał do wspólnego śpiewania popularnych piosenek 
biesiadnych i udziału w licznych konkursach z nagrodami 
ufundowanymi przez Związek. Jak to na biesiadzie bywa, 
nie obyło się bez wyboru króla i królowej piwa. 

Clou programu było taneczne show w wykonaniu trzech 
atrakcyjnych i niezwykle kolorowych tancerek, które zapre-
zentowały kankana, sambę, taniec brzucha i kilka innych 
gorących tańców, wprowadzając nas - choć w niewielkim 
stopniu - w czarujący świat legendarnego kabaretu Moulin 
Rouge. Każde wystąpienie tancerek wzbudzało entuzjazm 
oraz zachwyt biesiadników. 

Gościem specjalnym był Wojciech Leśniak, aktor Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu, który zabawiał nas humorystycznymi 
opowieściami i anegdotami. 

Wszyscy bawili się znakomicie. Tych, którzy nie skorzy-
stali z okazji zapraszamy w przyszłym roku. Więcej zdjęć 
można obejrzeć w galerii na stronie naszego Związku:  
www.mzzparmdg.pl

Biesiada związkowa

W rytmie kankana

Dodatkowe świadczenie na święta
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania 
z ZFŚS dodatkowe świadczenie pieniężne na święta Bożego 
Narodzenia. 

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy 
tych pracowników, którzy w 2019 roku jeszcze takiej informacji 
nie złożyli) należy składać w BP Partner do 13 grudnia 2019 roku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu na osobę 
w rodzinie (zgodnie z regulaminem ZFŚS). 


