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Szef dialogu społecznego poinformował, że od maja trwały przygotowania związane z za-
bezpieczeniem zagrożonych utratą pracy hutników – pracowały dwa zespoły. Prowadzone były 
rozmowy w zakładach, w których odnotowano wakaty, przeprowadzono analizy dotyczące 
rezygnacji z usług firm zewnętrznych i zastąpienia ich pracownikami własnymi. W tym celu 
porównywane były kompetencje pracowników. W ostatnim etapie do prac włączony został trze-
ci zespół, składający się z pracowników HR i przedstawicieli krakowskich organizacji związ-
kowych, który sprawował pieczę nad przebiegiem procesu zatrzymania wielkiego pieca. Po 
ogłoszeniu ostatecznej decyzji o zatrzymaniu pieca, prezes Zarządu Geert Verbeeck spotkał się 
z pracownikami krakowskiej części surowcowej i przedstawił przyczyny podjętej decyzji oraz 
dalsze plany Spółki. Odbyły się także spotkania z kadrą kierowniczą, kierownikami liniowymi  
i mistrzami oraz spotkania indywidualne z pracownikami, na których każdy otrzymał propozy-
cję pracy na czas zatrzymania surowcówki. 

Jak to wygląda statystycznie?
Wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni Krakowie dotyka bezpośrednio 843 pracow-

ników PSK i PED, z czego 120 osób pozostanie w PSK w celu zabezpieczenia instalacji i obiek-
tów. Dla pozostałych 723 osób trzeba znaleźć pracę poza Zakładem Wielkie Piece i Stalow-
nia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracodawcę, 292 osoby  
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Listopadowe posiedzenie Zarządu MZZP AM DG zdominowały kwestie 
dotyczące konsekwencji zatrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni 
w krakowskim oddziale. Obecny na posiedzeniu Stanisław Ból, szef 
dialogu społecznego przedstawił dotychczasowe działania, jakie zostały 
podjęte, aby zabezpieczyć pracę wszystkim osobom zatrudnionym  
w krakowskiej części surowcowej. 

Z posiedzenia Zarządu

Czy na pewno nikt nie straci pracy? 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego  
Narodzenia wszystkim Pracownikom i ich rodzinom 
składamy najlepsze życzenia. 
Niech ten wyjątkowy czas upłynie Wam  
w ciepłej, rodzinnej atmosferze i przyniesie  
mnóstwo radości i spokoju. 

A w Nowym 2020 Roku życzymy  
Państwu zdrowia, spełnienia marzeń i planów 
zawodowych oraz wszelkiej pomyślności. 
Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd MZZP AM DG



zostaną w krakowskim oddziale. Jakie są możliwości ich zatrud-
nienia? Do wykorzystania są aktualnie 54 wakaty, 40 pracowników 
posiada uprawnienia emerytalne, 44 stanowiska zwolnią się po pra-
cownikach z grupy Interim, którym nie zostaną przedłużone umowy 
o pracę, 139 osób zastąpi pracowników z firm zewnętrznych. Pozo-
staje 444 pracowników, którym pracodawca zaproponował czasowe 
zatrudnienie w oddziale w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Z analiz 
HR wynika, że dostępne są następujące rozwiązania: do obsadzenia 
jest około 120 wakatów w obydwu oddziałach, 57 osób do końca 
roku nabędzie uprawnienia emerytalne, około 50 stanowisk zwol-
ni się po pracownikach Interim (nieprzedłużone umowy), do obsa-
dzenia będzie 138 miejsc pracy po rezygnacji z firm zewnętrznych. 
Pozostaje około 70 pracowników, dla których nie znaleziono pracy 
i będą mogli skorzystać z urlopu postojowego. Ponadto 204 pra-
cowników firm zewnętrznych nie będzie świadczyć usług dla PSK 
i PED. 

Gdzie trafią pracownicy z krakowskiego oddziału?
W Dąbrowie Górniczej jest aktualnie 71 wakatów. Największe 

braki są w Zakładzie Walcownie (PSD) i tam trafi najwięcej pracow-
ników. Do Zakładu Stalownia (PSD) przewidzianych jest 28 osób, 
do Zakładu Wielkie Piece (PPD) – 38, do GJ (Jakość i Rozwój Pro-
duktu) – 8 osób, 1 osoba do Zakładu Energetycznego (PED), inne 
zakłady – 16 pracowników, 7 osób będzie wykonywać usługi dla 
AMP Service Groupe. Pracowników, którzy odejdą na emerytury 
zastąpią pracownicy z Krakowa. 

Jak zapewnia Stanisław Ból, wszyscy pracownicy ze stanowisk 
robotniczych otrzymali ofertę pracy. Przygotowany plan zatrudnie-
nia codziennie ulega drobnej aktualizacji ze względu na zmieniają-
ce się liczby osób odchodzących na emerytury oraz indywidualne 
potrzeby pracowników (chodzi głównie o osoby mające dojeżdżać 
do Dąbrowy Górniczej). Nie wszyscy pracownicy, który otrzyma-
li propozycję pracy poza Krakowem chcą z niej skorzystać. Około 
60 osób, głównie ze względów rodzinnych, złożyło odwołanie od 

Czy ustalenia dotyczące „urlopów 
postojowych” będą kontynuowane  
w roku 2020? 

Zarząd AMP nie podjął jeszcze żadnej decyzji w 
tej kwestii. Priorytet mają teraz sprawy związane  
z konsekwencjami zatrzymania części surow-
cowej w Krakowie. 

Co dalej z Regulaminem ZFŚS  
na rok 2020?

Pracodawca nie może wprowadzić regulaminu 
ZFŚS, gdy reprezentatywne organizacje 

związkowe mają jednolite stanowisko, a w tym 
przypadku – wszystkie związki zawodowe dzia-
łające w firmie nie akceptują projektu regulami-
nu funduszu socjalnego na rok 2020, tłumaczył 
Stanisław Ból. Związki stoją na stanowisku, 
aby Regulamin ZFŚS z 2019 roku obowiązy-
wał także w roku 2020, na co nie wyraża zgody 
pracodawca. 
26 listopada, z inicjatywy związków zawodo-
wych, odbyło się spotkanie przedstawicieli 
sześciu największych organizacji związkowych 
z szefem dialogu społecznego Stanisławem 
Bólem i Jadwigą Radowiecką, przewodniczą-
cą Komisji Świadczeń Socjalnych, dotyczące 
zmian w zapisach ZFŚS w 2020 roku. 
Rozmowy związane były także ze skutkami wy-
nikającymi z decyzji pracodawcy o rezygnacji 
z odpisu środków finansowych ZFŚS w części 
przeznaczonej dla emerytów i rencistów. Stro- 
na związkowa proponuje, aby pracodawca  
w związku z tym zobowiązał się do zwiększe-
nia wysokości corocznego dodatkowego odpi-
su podstawowego, która byłaby negocjowana. 
Jak poinformował szef dialogu społecznego, 

obecnie Państwowa Inspekcja przeprowadza 
kontrolę odnośnie prawidłowości podjęcia ta-
kiej decyzji. Dlatego z dalszymi ustaleniami 
dotyczącymi ZFŚS trzeba poczekać do zakoń-
czenia kontroli. 

Co z podwyżką płac? 

Negocjacje płacowe utknęły w martwym 
punkcie, gdyż nie ma jednolitego stanowiska 
związków zawodowych. Stanowisko dotyczące 
wzrostu płac w 2020 roku podpisane przez 14 
organizacji związkowych przekazane zostało 
pracodawcy 25 września. Brakuje podpisu jed-
nego związku, który - jak twierdzi – pozostaje  
w sporze zbiorowym z pracodawcą, czego  
z kolei nie potwierdza strona pracodawcy. 
To jest powodem, dla którego do tej pory nie 
rozpoczęły się negocjacje. W związku z po-
wyższym – jak zakomunikował Stanisław Ból 
– strona pracodawcy przygotowuje swoje sta-
nowisko dotyczące porozumienia płacowego 
na rok przyszły, które zostanie przekazane 
związkom zawodowym. Przedstawienie projek-
tu będzie rozpoczęciem negocjacji. 

Z posiedzenia Zarządu cd. ze str. 1

tej decyzji. Część z nich została przez pracodawcę uwzględniona. 
Plan zatrudnienia ma być tak skonstruowany, aby pracownicy sami 
nie chcieli się zwalniać. Pracodawcy zależy na tym, aby zatrzymać 
kompetentnych pracowników do ponownego uruchomienia instala-
cji, podkreślał Stanisław Ból. 

Dodatkowe ustalenia na czas postoju
W październiku krakowskie organizacje związkowe podpisa-

ły Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne  
w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i sta-
lowni w ArcelorMittal Poland. Najważniejsze ustalenia, które wyni-
kają z tego Porozumienia to podstawa do obliczania „postojowego” 
w 2020 roku, którą będzie średnie wynagrodzenie obliczone z płac 
IV kwartału 2019 roku, bez pomniejszania za okres „postojowego”; 
pełna dieta delegacyjna, czyli 30 zł za każdy dzień pracy poza Kra-
kowem oraz utrzymanie dodatku mistrzowskiego i brygadzistow-
skiego za czas postoju. Pracownicy, którzy otrzymali ofertę pracy  
w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, mają zapewniony dowóz do no-
wego miejsca pracy (szczegóły Fakty związkowe nr 15/2019). 

Czy na pewno nikt nie straci pracy? 

Związkowcy pytali… 
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W sprawie sytuacji w hucie  
ArcelorMittal Poland S.A.  
w Krakowie

W sprawie 
zasiłków chorobowych 

Sebastian Koćwin nowym 
wiceprzewodniczącym OPZZ

OPZZ

Stanowisko Rady OPZZ – 27 listopada 2019 Oświadczenie OPZZ

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
jest zaniepokojona decyzją spółki ArcelorMittal Poland o wielo-
miesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej 
Hucie w Krakowie. W świetle składanych przez zarząd tej spół-
ki deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej  
o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania 
produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa 
społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widze-
nia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski. 
W tej sytuacji Rada OPZZ w pełni identyfikuje się z protestującymi 
pracownikami Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie. 

Rada OPZZ obawia się, że wygaszenie produkcji będzie trwałe, 
a nie tymczasowe, co będzie skutkować redukcją zatrudnienia 
na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i doty-
czy 1500 do 2000 osób, a także firm zależnych i kooperujących 
z ArcelorMittal Poland S.A. Pozbawienie krakowskiej huty pracy 
wielkiego pieca oraz stalowni spowoduje poważne skutki spo-
łeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców województwa mało-
polskiego. W pierwszej kolejności odczują je osoby zatrudnione  
w krakowskiej hucie oraz ich rodziny. Dlatego Rada OPZZ oczeku-
je, że spółka ArcelorMittal Poland, która deklaruje przestrzeganie 
w prowadzonej przez siebie polityce zasad zrównoważonego roz-
woju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie dopuści 
do tego, aby pracownicy spółki stracili pracę. 

Rada OPZZ uważa ponadto, że niezbędne jest zaangażowanie 
się rządu w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, która ma obecnie 
miejsce, i doprowadzenie do przywrócenia pracy części surowco-
wej w Krakowie. Takie zaangażowanie jest również uzasadnione 
w kontekście działań podejmowanych przez związki zawodowe  
i organizacje pracodawców w ramach Trójstronnego Zespołu ds. 
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa oraz Rady Dia-
logu Społecznego. To właśnie w trakcie ostatniego posiedzenia 
Rady, które odbyło się 17 października 2019 roku strona pra-
cowników i strona pracodawców podjęły uchwałę nr 84 w spra-
wie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży 
hutniczej. 

Rada OPZZ wskazuje również na konieczność rozwiązania wie-
lu problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich 
kosztów energii w Polsce. Niezbędne są także konkretne działa-
nia na poziomie unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej 
stali z importu. OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii 
na poziomie unijnym, która zapewni utrzymanie konkurencyjno-
ści sektorom przemysłowym UE w trakcie procesu transformacji. 
Należy uwzględnić ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza 
UE oraz zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane  
w trakcie swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu wę-
glowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie UE tzw. węglowego 
środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowa-
dzenie transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. 

Niezależnie od powyższego Rada OPZZ apeluje do Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie  
z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska 
związków zawodowych w kwestii wielomiesięcznego wygaszenia 
wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMit-
tal Poland S.A. w Krakowie. 

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
krytycznie ocenia propozycję rządu przewidującą wpro-
wadzenie wydłużenia okresu oczekiwania na prawo do 
zasiłku chorobowego. Nie do przyjęcia jest zaprezen-
towane przez rząd uzasadnienie, wprowadzające odpo-
wiedzialność zbiorową pracowników za nieskuteczność  
w uszczelnianiu systemu wypłat zasiłków chorobowych. 

Zgodnie z przekazem medialnym, rząd już przygoto-
wał projekt ustawy regulujący zasiłki chorobowe. Zgod-
nie z nim, prawo do zasiłku chorobowego będzie możli-
we dopiero po 90, a nie jak dotychczas 30 dniach od 
rozpoczęcia pracy. Dla samozatrudnionych będzie to aż 
180 dni! Ponadto, po zakończeniu choroby, prawo do 
nowego zasiłku będzie przysługiwało po 90 dniach od 
zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy. Nowa 
zasada ma objąć wszystkie rodzaje zasiłków, w tym tak-
że macierzyński. 

OPZZ z oburzeniem przyjmuje te zapowiedzi 
 Podważają one sens ubezpieczeń społecznych jako 

elementu budowania bezpieczeństwa socjalnego pra-
cownic i pracowników. Przypominamy, że świadczenie 
chorobowe jest opłacane z obowiązkowych wpłat pra-
cowników pomniejszających ich wynagrodzenie. Naszym 
zdaniem propozycja rządu nie spełni swojej roli zagwa-
rantowania pracownikom dochodów w okresie choroby. 
Dotknie to szczególnie chorych długotrwale, przewlekle 
czy onkologicznie.

W ocenie OPZZ jest to fiskalizacja systemu kosztem 
ochrony ubezpieczeniowej. Narusza to konstytucyjną 
zasadę zawartą w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP stano-
wiącej że: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia spo-
łecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na 
chorobę lub inwalidztwo (…)”. Uważamy, że jest to ko-
lejny projekt rządu poszukujący pieniędzy na realizację 
obietnic wyborczych kosztem osób pracujących. Rząd 
szuka oszczędności w kieszeniach pracujących, a to oni 
wypracowują dochód narodowy i w największym stopniu 
są źródłem wzrostu gospodarczego.

 OPZZ apeluje do rządu o wycofanie się z tej pro-
pozycji.

Kierownictwo OPZZ

27 listopada na posiedzeniu Rady OPZZ wybrano 
nowego wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych. Został nim przewod-
niczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian 
Koćwin. 

Przypomnijmy, po przedwczesnej śmierci przewod-
niczącego OPZZ Jana Guza, nowym przewodniczącym 
został Andrzej Radzikowski, który do tego czasu pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ. I to właśnie jego 
miejsce zajmie teraz Sebastian Koćwin. 
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Rekrutacje to jeden z filarów każdej firmy. 
Procesy związane z tym obszarem generują wiele 
interakcji i wymagają czytelnej, przyjaznej formy 
dla użytkowników po wszystkich stronach działań 
rekrutacyjnych: dla kierownika rekrutującego, 
kandydata, rekrutera. Dlatego w ramach 
digitalizacji procesów HR-owych, już w grudniu 
tego roku zaczniemy korzystać z nowej platformy 
w tzw. „chmurze”.

ArcelorMittal Poland wprowadza dla swoich 
pracowników aplikację do indywidualnej rejestracji 
nieobecności, która pozwala zaoszczędzić czas  
i znacznie ogranicza zużycie papieru. Do 31 
grudnia wszyscy pracownicy powinni w tej aplikacji 
zaplanować urlop na rok przyszły.  

Efektem uruchomienia platformy będzie znaczne 
uproszczenie procesów związanych z rekrutacją, większa 
transparentność i dostępność dla wszystkich stron uczest-
niczących w rekrutacji 

 Zarówno kandydaci, jak i ci, którzy szukają pracowni-
ków, korzystać będą z jednego, prostego w obsłudze sys-
temu. W nim każdy z nas będzie w stanie błyskawicznie 
znaleźć wszystkie oferty pracy (także zagraniczne), łatwo 
zaaplikować oraz sprawdzić status swojej aplikacji. Kie-
rownicy, którzy poszukują nowych osób do swoich ze-
społów, będą w łatwy sposób składać zapotrzebowanie 
na rekrutację oraz doglądać procesu z poziomu swojego 
konta użytkownika. Ponadto każdy użytkownik będzie 
otrzymywał automatyczne powiadomienia informujące 
o statusie danej rekrutacji. 

- Naszym celem jest wdrożenie takiego narzędzia, które 
będzie przyjazne dla użytkowników i dzięki któremu do-
stęp do informacji będzie możliwy w każdym miejscu i 
czasie. Przenosimy procesy z symbolicznej „kartki papieru” 
do tzw. „chmury”, czyli krótko mówiąc na wirtualny dysk, 
który zapewnia taki dostęp i jest w pełni bezpieczny – wy-
jaśnia Agnieszka Gałka-Woźniak, szef Biura GEDP, Szko-
leń i Rekrutacji.

Łatwy dostęp dla wszystkich

Wgląd do systemu będzie możliwy z każdego miejsca 
z dostępem do Internetu, poprzez zakładkę „Kariera” na 
naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy pracownik 
będzie posiadać w systemie automatycznie wygenero-
wane konto, dzięki czemu po wybraniu opcji dla pracow-
ników będzie mógł zapoznać się także z wewnętrznymi 
ofertami pracy, zaaplikować lub polecić znajomego. 

 Dotychczas platforma znalazła swoje zastosowanie 
w Bremie, która odpowiedzialna była za wdrożenie pi-
lotażowe. Następne w kolejce są spółki na terenie Pol-
ski – oprócz ArcelorMittal Poland system obejmie także  
ArcelorMital BCoE, Kolprem oraz ArcelorMittal Service 
Group. Rozwiązanie jest obecnie testowane – w pełni do-
stępne będzie u nas jeszcze w grudniu tego roku.

HRapka umożliwia szybkie złożenie wniosku urlopowego, z do-
wolnego miejsca z dostępem do Internetu. Aplikacja jest dostęp-
na nie tylko na komputerach, ale także w wersji mobilnej, kompa-
tybilnej z Androidem i iOS. Można na nią wchodzić przez strony 
www lub ją ściągnąć na telefon, tablet służbowy lub prywatny. 
Choć aplikacja jest intuicyjna, przewidziane są szkolenia pracow-
ników, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dany zakład. 

Za pomocą tej aplikacji pracownicy powinni do końca grud-
nia zaplanować urlop na rok przyszły, z wyłączeniem 4 dni, któ-
re pracownik może brać na żądanie. Wprowadzony do aplikacji  
wniosek urlopowy pracownika, po akceptacji przełożonego, sta-
je się przyjętym planem urlopu na dany rok. W uzasadnionych 
przypadkach można zaplanowany urlop anulować i wyznaczyć 
inny termin, także uzgodniony z przełożonym. Jeśli pracownik 
do końca roku nie złoży wniosku o urlop w HRapce, pracodaw-
ca zobowiązany do tworzenia planu urlopów, zrobi to za niego  
w systemie, uwzględniając konieczność zapewnienia normalne-
go toku pracy.  

Od stycznia 2020 roku pracownicy w tej aplikacji będą także 
rejestrować pracę w godzinach nadliczbowych oraz wybór dnia 
wolnego będącego rekompensatą za nadgodziny. Podobnie, jak 
w przypadku wniosku o urlop, nie będzie już potrzeby wypełnia-
nia dokumentu papierowego.

Rekrutacja w chmurze 
dla wszystkich 
pracowników

Plan urlopów i godziny 
nadliczbowe w HRapce 

Nagroda wynosić będzie średnio 200 zł dla pracownika, obligatoryj-
nie 150 zł dla każdego pracownika, 50 zł pozostaje do dyspozycji praco-
dawcy i kierowników centralnej kuchni, transportu, bufetu szwedzkiego 
i administracji. 

Ponadto pracownicy tradycyjnie otrzymają karpia oraz dodatkowe 
wynagrodzenie za pracę w święta i Nowy Rok – 75 zł za konkretne dni. 

Pracodawca poinformował, że trwają negocjacje dotyczące umowy 
żywieniowej z ArcelorMittal Poland oraz zaproponowanego modelu ży-
wienia. Zwrócił uwagę na spadkową tendencję w sprzedaży posiłków, 
która związana jest także z urlopami postojowymi w piątki dla pracow-
ników administracji. Tylko w październiku odnotowano 11-procentowy 
spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. 

W związku z zapowiadanym od stycznia 2020 roku wzrostem najniż-
szej krajowej do wysokości 2600 zł, podwyżka wyrównująca do najniż-
szego krajowego wynagrodzenia ma objąć 71 pracowników spółki. Stro-
ny ustaliły, że do tematu podwyżek wrócą w styczniu 2020 roku. Strona 
związkowa podtrzymała wniosek o wypłacenie pracownikom nagrody ze 
środków finansowych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. 

Spółki

Nagroda dla pracowników 
spółki Consensus
Podczas spotkania zarządu i dyrekcji spółki Consensus 
z działającymi w niej organizacjami związkowymi:  
MZZP AM DG i MOZ NSZZ „Solidarność”, które 
odbyło się 3 grudnia, uzgodniono wysokość nagrody dla 
pracowników spółki.

Porady prawne  
w poniedziałki i środy 
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Od 1 stycznia 2020 roku dyżury prawne dla członków Związku 
odbywać się będą w budynku związkowym DAMM 4 pok. 111,  

w poniedziałki i środy w godzinach od 10.0 do 14.00.
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- 14 stycznia podpisano porozumienie płacowe odnośnie wzrostu płac w 2019 roku w ArcelorMittal Service Group.
- Przedłużono zmodyfikowaną treść „Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej  

w ArcelorMittal Poland”, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

- Podpisano Aneks do Umowy Zakładowej dotyczący zmiany od 1 maja 2019 roku wysokości składki na PPE z 1,5 proc. na 
3,5 proc., w całości finansowanej przez pracodawcę.

- Rozpoczęła się kampania sprawozdawcza przed Konferencją Sprawozdawczą X kadencji. W marcu zebrania 
sprawozdawcze odbyły się w organizacjach zakładowych spółek. 

- Pracodawca dokonał drobnych modyfikacji w pierwotnej wersji Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP.
- Kobiety należące do Związku otrzymały po 120 zł z okazji Dnia Kobiet. 

- W kwietniu odbyły się zebrania sprawozdawcze w organizacjach wydziałowych ArcelorMittal Poland.
- Trzydziestu członków Związku uczestniczyło w szkoleniu „Ubezpieczenia społeczne – emerytury i renty”.  

- 6 maja Zarząd ArcelorMittal Poland ogłosił decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim 
oddziale. Związki zawodowe przedstawiły swoje stanowisko, w którym nie akceptują tej decyzji. Wystosowały także list do 
premiera Morawieckiego w tej sprawie.  

- Przyjęto budżet Związku na nowy rok rozliczeniowy od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku. 

- Organizacje związkowe wyraziły zgodę na dwie zmiany w zapisach ZUZP. Jedna dotyczy możliwości zatrudniania nowych 
pracowników na podstawie umowy o pracę na okres 33 miesięcy; druga – możliwości przeszeregowania pracowników, 
którzy w ciągu roku zdobyli nowe kompetencje lub awans. 

- Wycieczka z cyklu Stolice Europy. W tym roku związkowcy zwiedzili Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę. 

- 8 lipca organizacje związkowe ArcelorMittal Poland po raz kolejny zaapelowały do Zarządu Spółki o wycofanie decyzji  
o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie. 

- 24 lipca przed budynkiem dyrekcji w Dąbrowie Górniczej odbyła się pikieta w obronie miejsc pracy. Ponad 1000 
pracowników domagało się wycofania decyzji o wyłączeniu pieca. Następnego dnia Zarząd ArcelorMittal Poland podjął 
decyzję o bezterminowym odroczeniu tej decyzji. 

- 27 sierpnia Zarząd ArcelorMittal Poland podjął decyzję dotyczącą  wykorzystania zaległych i bieżących urlopów do końca 
2019 roku. Pracodawca zalecił, aby wszyscy pracownicy umysłowi przebywali na urlopach od 23 do 31 grudnia oraz we 
wszystkie piątki do końca roku (począwszy od 6 września). W przypadku braku urlopu  pracownik może skorzystać z tzw. 
urlopu postojowego. 

- 5 września pracodawca przekazał zakładowym organizacjom związkowym projekt Protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP. 
- 23 września odbyła się I Konferencja Sprawozdawcza X kadencji. 
- 25 września organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy o podwyżki płac w 2020 roku. Związki proponują 400 zł 

podwyżki dla pracownika. 

- Podpisano Aneks do „Porozumienia w sprawie działań w okresie z zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland na 
lata 2019-2020” w związku z trudną sytuacją w krakowskim oddziale.  

- Organizacje związkowe nie akceptują projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal 
Poland w 2020 roku, który jest niekorzystny dla pracowników. 

- Zapadła decyzja o tymczasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie od 23 listopada br. Na znak 
protestu 18 i 21 listopada  związkowcy zorganizowali w Krakowie pikiety. 

- 15 listopada na związkowej biesiadzie w „Jedenastce”, wraz z zespołem Szwarne Karlusy, tancerkami i aktorem Teatru 
Zagłębia Wojciechem Leśniakiem, bawiło się 150 osób. 

 
- Mikołaj obdarował upominkami 100  dzieci członków naszego Związku.
- Członkowie Związku otrzymali po 150 zł na święta Bożego Narodzenia.

Styczeń

ROK 2019 - KALENDARIUM WYDARZEŃ

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień
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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 śr. 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

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
tel. 32 776 93 14,              fax 32 776 85 02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                     Nakład: 1500

Chociaż za oknami nie ma jeszcze 
śniegu, to w piątek 6 grudnia 
można było poczuć świąteczny 
klimat. A to za sprawą Świętego 
Mikołaja, który przybył do 
restauracji „Jedenastka, aby 
spotkać się z setką dzieci naszych 
związkowców.

Zanim to długo oczekiwane spotka-
nie nastąpiło dzieci świetnie się bawiły  
w towarzystwie elfów: Psotki i Hipka. Było 
radośnie i gwarno. Tańczyły, śpiewały, 
malowały buźki, brały udział w różnego 
rodzaju konkursach i zabawach. Nie lada 
atrakcją były ogromne mydlane bańki,  
w których zamykała je Psotka. Najwięcej 
emocji wzbudził konkurs na najpiękniej-
szą bombkę, którą dzieci malowały na 
czarnej folii. Po dwóch godzinach rado-
snej zabawy, z niecierpliwością czekały 
na Mikołaja. Przejęte i uradowane buźki 
krzyczały: „Mikołaju Święty, przynieś nam 
prezenty”. Gdy wreszcie się pojawił, za-
śpiewały mu gromkie sto lat! Co odważ-
niejsze wyrecytowały wierszyk i zaśpie-
wały piosenkę. Każde dziecko otrzymało 
od Mikołaja upominek. Ta pełna wrażeń 
wizyta wprowadziła także nas dorosłych  
w wyjątkowy, świąteczny nastrój, a zdjęcia 
zrobione z Mikołajem będą miłą pamiątką 
z tego spotkania. Zapraszamy do galerii 
na naszej stronie www. 

Mikołaju czekamy za rok!

Mikołaju, ho, ho, ho!

Spotkanie opłatkowe
Koło Emerytów i Rencistów

Spotkanie przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Nie zabra-
kło tradycyjnych wigilijnych potraw - zupy grzybowej, ryby i kapusty. 
Życzenia świąteczno-noworoczne złożył gościom Jacek Zub, przewod-
niczący Związku oraz Maria Zych, przewodnicząca Koła Emerytów 
i Rencistów. Wszyscy uczestnicy spotkania życzyli sobie nawzajem 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. 

Spotkania emerytów są dowodem na to, że mimo upływu lat nadal 
pozostają oni grupą przyjaciół, dla których wspólnie spędzony czas jest 

miłą odskocznią od codzienności. Dlatego, jak najdłużej, warto 
pielęgnować takie tradycje.

Grudzień to czas, kiedy składamy sobie życzenia  
i dzielimy się opłatkiem. 11 grudnia, tradycyjnie jak 
każdego roku, w restauracji „Jedenastka” odbyło się 
spotkanie wigilijne Koła Emerytów i Rencistów. 


