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Przewodniczący Związku Jacek Zub poinformował o zmianie na stanowisku dyrektora 
generalnego w naszej fi rmie. Od stycznia dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland jest 
Marc De Pauw. Dotychczasowy dyrektor generalny i prezes Zarządu Geert Verbeeck został 
członkiem dyrekcji wykonawczej i dyrektorem zarządzającym spółki ArcelorMittal Nippon 
Steel India.  

Głównym tematem posiedzenia były sprawy płacowe i projekt Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020. 

Pracodawca odniósł się do stanowiska związków zawodowych dotyczącego wzrostu mie-
sięcznych wynagrodzeń pracowników Spółki z 25 września 2019 roku. 

- Strona pracodawcy dokonała szczegółowych analiz związkowych propozycji płaco-
wych na rok 2020 w kontekście m.in. ich korelacji z możliwościami fi nansowymi oraz wyni-
kami gospodarczymi Spółki – czytamy w piśmie skierowanym do orga-
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Grudniowe posiedzenie Zarządu Związku, choć odbywało się tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, nie napawało optymizmem. Trudna 
sytuacja europejskiego hutnictwa, która przekłada się na sytuację 
naszej firmy, niestety nie uległa zmianie. Wysokie ceny surowców, 
rosnące koszty uprawnień do emisji CO

2
, wzrost importu 

z krajów trzecich, przy globalnej nadwyżce zdolności produkcyjnych 
w hutnictwie to problemy, z którymi nadal mierzy się branża hutnicza. 

Z posiedzenia Zarządu

Kwestie płacowe i brak 
Regulaminu ZFŚS na rok 2020

Geert Verbeeck był dyrektorem ge-
neralnym ArcelorMittal Poland od roku 
2015, a od stycznia 2019 roku – preze-
sem Zarządu spółki. Obecnie został po-
wołany na stanowisko dyrektora zarzą-
dzającego i członka dyrekcji wykonawczej 
ArcelorMittal Nippon Steel India. Marc 
De Pauw, który zastąpił na stanowisku 
dyrektora generalnego Geerta Verbeec-
ka, swoją karierę w grupie ArcelorMittal 
zaczął w 1991 roku na wydziale metalu-
rgicznym w Gandawie w Belgii. Przeszedł 
wszystkie szczeble kariery - od inżyniera 

projektu przez kierownika liniowego, kie-
rownika wsparcia, szefa postępu aż po 
stanowisko dyrektora wydziału produkcji 
koksu i energii. W roku 2014 stanął na 
czele Biura Transformacji południowo-
zachodniej części ArcelorMittal Europe – 
wyroby płaskie. Od stycznia 2018 roku 
był dyrektorem zarządzającym części su-
rowcowej w hiszpańskiej Asturii. Jest ab-
solwentem telekomunikacji i elektroniki 
na Uniwersytecie w Gandawie, ukończył 
także studia MBA. 

ArcelorMittal Poland

Nowy dyrektor generalny ArcelorMittal Poland 
Od stycznia dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland jest Marc 
De Pauw. Dotychczasowy dyrektor generalny i prezes Zarządu Geert 
Verbeeck, po pięciu latach zarządzania polskimi zakładami został 
członkiem dyrekcji wykonawczej i dyrektorem zarządzającym spółki 
ArcelorMittal Nippon Steel India.
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nizacji związkowych 17 grudnia ubie-
głego roku. - W ich efekcie, biorąc pod 
uwagę aktualną, bardzo trudną sytuację 
nie tylko ArcelorMittal Poland, lecz całego 
przemysłu hutniczego w Europie, działając 
w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 
Spółki, której aktualna trudna sytuacja jest 
z pewnością znana całej stronie związko-
wej, strona pracodawcy nie widzi w chwili 
obecnej możliwości zawarcia Porozumienia 
Płacowego na rok 2020, zawierającego 
uzgodnienia stron o dokonaniu zmian płac 
zasadniczych dla wszystkich pracowników 
Spółki. Za możliwe uznajemy jednakże do-
konanie ustaleń stron w zakresie wypłaty 
kwartalnej nagrody rocznej za wkład pra-
cy pracowników w funkcjonowaniu Spółki 
w powiazaniu z wynikiem EBITDA za dany 
kwartał kalendarzowy oraz włączenia do 
płac zasadniczych dodatku układowego. 

Pracodawca poinformował także, że jest 
gotowy na przeanalizowanie wdrożenia 
każdej propozycji związków w zakresie 
zmian ZUZP, która jest zgodna z intencją 
zmiany ZUZP przekazaną stronie związko-
wej. 

Zmiany płacowe w 2020 roku

Strona pracodawcy proponuje, aby od 
1 stycznia 2020 roku włączyć do 
wynagrodzenia pracowników objętych 
ZUZP pozostałą części dodatku układowe-
go, czyli 80 zł metodą uzgodnioną przez 

Z posiedzenia Zarządu

Kwestie płacowe i brak Regulaminu ZFŚS na rok 2020
strony (my propo-
nujemy metodę „na 
wprost”). 

W przypadku 
osiągnięcia zakłada-
nego wyniku EBIT-
DA za dany kwartał 
kalendarzowy roku 
2020, uprawnionym 
pracownikom Spółki 
objętym ZUZP, któ-
rzy przepracowali 
ww. okres, wypła-
cana będzie nagroda 
dodatkowa w wyso-
kości 250 zł dla każ-
dego pracownika za wkład pracy na rzecz 
Spółki. Nagroda ta będzie wypłacana wraz 
z wynagrodzeniem za miesiąc następujący 
po danym kwartale. W przypadku niewy-
konania zakładanego wyniku EBITDA za 
dany kwartał kalendarzowy, przy jedno-
czesnym osiągnięciu zakładanego wyniku 
EBITDA za cały rok 2020, niewypłacona 
kwota powiększy nagrodę za IV kwartał 
2020 roku.

Rozwiązania płacowe zaproponowane 
przez pracodawcę nie spełniają oczekiwań 
strony związkowej. 10 stycznia organizacje 
związkowe przekazały pracodawcy swoje 
stanowisko dotyczące wzrostu wynagro-
dzeń w Spółce.  

Projekt Regulaminu ZFŚS

W połowie grudnia pracodawca przeka-
zał organizacjom związkowym dwa zmo-
dyfi kowane warianty Regulaminu Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 
ArcelorMittal Poland w 2020 roku. W dru-
gim wariancie różnica polega na wyłączeniu 
z maks. tabeli świadczeń wypoczynku dzieci 
i świadczeń turystyczno-rekreacyjnych (ta-
bela nr 1). W trzecim wariancie limit maks. 
dofi nansowania dla uprawnionych pracow-
ników zwiększony został o 300 zł (przy 
dochodzie do 1300 zł na osobę w rodzinie), 
natomiast dla emerytów i rencistów o 100 zł.  

Przypomnijmy, w pierwszej wersji Regu-
laminu ZFŚS strona pracodawcy zapropo-

Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal 
Poland S.A. i podpisane pod niniejszym stanowiskiem 
oświadczają, co następuje:

1. Z wyłącznej winy Pracodawcy ArcelorMittal Poland S.A. nie 
został dotrzymany termin zawarcia porozumienia płacowe-
go wynikający z zapisów par. 31 ust. 2 Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland 
S.A. (ZUZP), tj. termin do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Główną przyczyną braku zawarcia porozumienia płacowego 
na 2020 rok w powyższym terminie było nieprzystąpienie 
Strony Pracodawcy do merytorycznych i konstruktywnych 
rozmów płacowych, co najdobitniej potwierdza fakt, iż do 
dnia przedstawienia Stanowska Strony Związkowej w tym 
zakresie (tj. od 25.09.2019 r.) do 31.12. 2019 roku nie odby-
ło się ani jedno spotkanie negocjacyjne w zakresie wzrostu 
miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych w 2020 roku. 

3. Skutkiem braku porozumienia płacowego na 2020 rok jest 
bardzo napięta sytuacja społeczna w naszym zakładzie, 
którą dodatkowo potęguje katastrofalna sytuacja w sferze 
stanu zatrudnienia, spowodowana brakiem polityki płaco-
wo-kadrowej, odpowiadającej obecnej sytuacji na polskim 
rynku pracy oraz powszechne i nagminne łamanie przez Pra-
codawcę przepisów polskiego prawa pracy, m.in. w zakresie: 

prawa pracowników do zdrowych i bezpiecznych warunków 
pracy, dopuszczalnych norm czasu pracy oraz prawa do od-
poczynku po pracy i wypoczynku. 

Wobec powyższego Organizacje Związkowe wzywają Praco-
dawcę do niezwłocznego przedstawienia stanowiska odnoszą-
cego się do wszystkich postulatów związkowych dotyczących 
wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę w 2020 roku, za-
wartych w wystąpieniu Strony Związkowej z dnia 25.09.2019 
roku, ponieważ wymogów merytorycznej odpowiedzi na na-
sze postulaty płacowe nie spełnia pismo znak: DK/188/2019 
z 17.12.2019 roku oraz do niezwłocznego przystąpienia do ne-
gocjacji celem jak najszybszego uzgodnienia i podpisania poro-
zumienia placowego na 2020 rok.

   Jednocześnie uprzedzamy, że nieprzedstawienie przez Pra-
codawcę merytorycznej odpowiedzi uwzględniającej postulaty 
Strony Związkowej oraz nieprzystąpienie do negocjacji placo-
wych w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszego pi-
sma, spowoduje podjęcie przez Organizacje Związkowe odpo-
wiednich działań protestacyjnych, a wszelka odpowiedzialność 
za niepokoje społeczne spadnie wyłącznie na Pracodawcę. 

Pismo podpisało 15 organizacji związkowych działających 
w ArcelorMittal Poland.

Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące wzrostu miesięcznych 
wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy 
Kapitałowej ArcelorMittal w 2020 roku
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nowała łączne maksymalne wyko-
rzystanie dopłat i świadczeń ZFŚS 
w 2020 roku (bez zapomóg i poży-
czek na cele mieszkaniowe). W tej 
wersji próg maksymalnego dofi -
nansowania dla pracowników naj-
niżej zarabiających (do 1300 zł na 
osobę w rodzinie) wynosi łącznie 
dla wszystkich członków rodziny 
3000 zł w skali roku, a w przypad-
ku emerytów i rencistów – 500 zł. 

Kontrowersje budzi także pro-
pozycja pracodawcy, aby świad-
czenie wychowawcze 500+ wyka-
zywać w informacji o dochodach 
w rodzinie (ustawa na to zezwala, 
ale nie obliguje). 

Po zapoznaniu się z wprowa-

dzonymi przez pracodawcę zmia-
nami, żadna z wersji regulaminu 
ZFŚS nie została zaakceptowana 
przez stronę związkową. 

10 stycznia organizacje związ-
kowe przekazały pracodawcy 
pismo nawołujące do natychmia-
stowych negocjacji Regulaminu 
ZFŚS. Trzeba podkreślić, że dotąd 
nie zdarzyła się taka sytuacja, aby 
z początkiem roku nie było uzgod-
nionego Regulaminu ZFŚS. Jest 
to tym bardziej dotkliwe, że roz-
poczęły się już ferie zimowe dla 
dzieci i młodzieży, a nasi pracow-
nicy z powodu braku regulaminu 
nie mogą korzystać ze świadczeń 
socjalnych. 

cd. ze str. 1

W związku z pismem znak: DK/187/2019 z dnia 16.12.2019 roku 
Organizacje Związkowe działające w ArcelorMital Poland S.A. (pismo 
podpisało 15 organizacji związkowych) oświadczają, co następuje: 

1. Z wyłącznej winy Pracodawcy ArcelorMittal Poland S.A. do dzisiaj (8 stycznia 
2020 r.) nie został uzgodniony i wprowadzony Regulamin Funduszu Świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS) na 2020 rok w ArcelorMittal Poland S.A., co pozostaje w oczy-
wistej sprzeczności z zapisami par.71 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP). Należy podkreślić, że wyjątkowo 
naganna społecznie sytuacja braku Regulaminu ZFŚS na następny rok ma miej-
sce po raz pierwszy w kilkudziesięcioletniej historii naszego zakładu pracy i jego 
poprzedników prawnych oraz stanowi bardzo jaskrawy przykład bardzo złej jako-
ści, a wręcz upadku dialogu społecznego. 

2. Główną przyczyną braku Regulaminu ZFŚS na 2020 rok jest jednostronna i bez-
prawna decyzja Pracodawcy o nieprzekazaniu w terminie do dnia 30.09.2019 
roku odpisu na emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne i inne uprawnione 
osoby, a więc na osoby najsłabsze społecznie. Pomijając bezprawność tej decyzji, 
należy stwierdzić, że jest to działanie nieetyczne i niehumanitarne. 

3. Zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodo-
wych, w dniu 28.10.2019 roku Zakładowe Organizacje Związkowe (w tym repre-
zentatywne w rozumieniu art. 251 ust. 1 lub 2 Ustawy o związkach zawodowych) 
przekazały wspólne stanowisko odnoszące się do projektu Regulaminu Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok w ArcelorMittal Poland S.A. 
przesłanego Stronie Związkowej w dniu 02.10.2019 roku, a więc zgodnie z wyżej 
przytoczonymi przepisami prawa Pracodawca jest zobligowany do uzgodnienia 
ze związkami zawodowymi Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych na 2020 rok w ArcelorMittal Poland S.A. Jednocześnie przypominamy 
i podtrzymujemy nasze stanowisko z dnia 28.10.2019 roku, aby Regulamin Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok w ArcelorMittal Poland S.A. 
bez zmian przyjąć jako obowiązujący w 2020 roku. 

Wobec powyższego Organizacje Związkowe wzywają Pracodawcę do niezwłoczne-
go przystąpienia do kontynuacji uzgadniania treści Regulaminu ZFŚS na rok 2020 
w ArcelorMittal Poland S.A. oraz odstąpienia od bezprawnej decyzji o nieprzekazy-
waniu odpisu na ZFŚS na emerytów, rencistów, osoby niepełnosprawne i inne upraw-
nione osoby.

Jednocześnie uprzedzamy, że nieprzystąpienie Pracodawcy do uzgadniania treści 
Regulaminu ZFŚS na 2020 rok w ArcelorMittal Poland S.A. w terminie do 7 dni od 
daty doręczenia niniejszego pisma, spowoduje podjęcie przez Organizacje Związko-
we odpowiednich działań protestacyjnych, a wszelka odpowiedzialność za niepokoje 
społeczne spadnie wyłącznie na Pracodawcę. 

Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące 
negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2020 rok 
w ArcelorMittal Poland S.A. 

Nowa forma ubezpieczenia 

Odprawa 
pośmiertna 
Pracodawca proponuje pracowni-
kom nową formę ubezpieczenia 
grupowego dotyczącą umowy 
pośmiertnej. Uwzględniając po-
stanowienia art. 93. §7 Kodeksu 
pracy, ArcelorMittal Poland za-
warł stosowną umowę ubezpie-
czenia grupowego dla pracowni-
ków. 

Jest to polisa obejmująca wypłatę 
odprawy pośmiertnej w razie śmierci 
pracownika w czasie trwania stosun-
ku pracy lub w czasie pobierania po 
jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu nie-
zdolności do pracy wskutek choroby. 

Zawarta umowa przewiduje ko-
rzystniejsze rozwiązanie niż określone 
w Kodeksie pracy, gdyż wysokość 
odprawy będzie w tym przypadku każ-
dorazowo ustalana jako sześciomie-
sięczne wynagrodzenie. Natomiast 
w przypadku rozwiązań przewidzianych 
w Kodeksie pracy wysokość odprawy 
jest uzależniona od stażu pracy, a w 
przypadku stażu krótszego niż 15 lat, 
jest niższa niż proponowane nowe roz-
wiązanie.

Przystąpienie do ubezpieczenia 
jest dobrowolne i możliwe w każdym 
czasie, a pracownik nie ponosi żad-
nych dodatkowych kosztów związa-
nych z przystąpieniem do programu. 

Aby skorzystać z tej formy ubezpie-
czenia, należy wypełnić stosowną de-
klarację. Jeżeli pracownik nie przystą-
pi do programu – wówczas wysokość 
odprawy pośmiertnej ustalana będzie 
zgodnie z zasadami kodeksowymi.
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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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Oprócz niedziel i świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od 
pracy, dla pracowników ArcelorMittal Poland zatrudnionych 
w jedno-dwu- i trzyzmianowej organizacji pracy (zgodnie z Za-
rządzeniem nr 2/2019 DK) w 2020 roku dniami wolnymi są:
- wszystkie soboty
- poniedziałek 4 maja (Dzień Hutnika)
- piątek 14 sierpnia 
- czwartek 24 grudnia 

Dni wolne w ArcelorMittal Poland 
w 2020 roku

Zmiany w prawie w 2020 roku
Od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy. Wzrośnie 
minimalne wynagrodzenie, dodatek stażowy za 
wysługę lat nie będzie już wliczany do minimalnego 
wynagrodzenia, o 70 złotych wzrosną najniższe 
emerytury. 

Warto wiedzieć

Wzrost minimalnego wynagrodzenia 
Od 1 stycznia tego roku pensje Polaków, którzy zarabiają naj-
mniej, wzrosną do 2600 zł brutto (1,878 zł na rękę), czyli 
o 350 złotych, co oznacza wzrost o 15,6 proc., a stawka godzi-
nowa wyniesie 17 zł (11 zł netto). 

W świetle obowiązującego prawa, do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia nie wlicza się:

• dodatku za pracę w nadgodzinach

• nagrody jubileuszowej

• odprawy emerytalnej

• odprawy rentowej

Od 2020 roku dodatek stażowy nie będzie włączany do mini-
malnego wynagrodzenia, ale wypłacany niezależnie. 

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom około 
1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.

W przypadku umowy zlecenia płaca minimalna nie obowiązuje, 
ale obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa. Oznacza 
to, że pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż 
wynosi kwota określona przez państwo. Dotychczas było 14,70 
złotych, a w 2020 roku wzrośnie do 17 złotych.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy 
Od nowego roku obowiązują indywidualne mikrorachunki podat-
kowe służące do wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT.  Nie prze-
lewamy już należnego podatku na konto odpowiedniego urzę-
du skarbowego. Aby otrzymać numer rachunku, należy zgłosić 
się do urzędu skarbowego. Można to zrobić także przez in-
ternet, wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl, w zakładce 
generator–mikrorachunku–podatkowego należy wpisać swój 
PESEL lub NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospo-
darczej). 

Nowe wysokości dodatku 
zmianowego i nocnego 
Od 1 stycznia 2020 roku nowe wysokości dodatków wynoszą:

1) zmianowy dodatek kwotowy – 6,23 zł za każdą godzinę pra-
cy w 4BOP w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, co 
oznacza jego wzrost o 0,26 złotych,

2) dodatek nocny – 4,04 zł za każdą godzinę pracy w porze 
nocnej, tj. w godz. od 2200 do 600, co oznacza jego wzrost 
o 0,17 złotych.
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