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– odstąpiła od wspólnego stanowiska (z 8 
stycznia 2020 roku). 

Stwierdzenie kolegów z dąbrowskiej „So-
lidarności”, że „…już było tak blisko, już 
była nadzieja na merytoryczne rozmowy nt. 
utrzymania świadczeń socjalnych na po-
ziomie z 2019 roku…” mija się z prawdą. 
W naszej opinii upieranie się przy stano-
wisku z 8 stycznia br. mogło spowodować 
przeciąganie negocjacji nie wiadomo jak dłu-
go. Czy w związku z tym pracownicy mieli być 
pozbawieni możliwości korzystania z fundu-
szu socjalnego przez kilka miesięcy? Wybra-
liśmy więc – w naszym odczuciu – mniejsze 
zło. A nazywanie dziesięciu organizacji zdraj-
cami jest mocno przesadzone. Jak z tego 
wynika zupełnie inaczej rozumiemy poczucie 
odpowiedzialności. Nasza decyzja miała na 
celu jak najszybsze wdrożenie regulaminu 
i odblokowanie pracownikom możliwości ko-
rzystania ze świadczeń funduszu socjalnego 
(m.in. z powodu trwających ferii zimowych 
w województwie śląskim), a co ważniejsze 
otworzyła drogę do dalszych negocjacji Re-
gulaminu ZFŚS na 2020 rok. W stanowisku 
wysłanym do pracodawcy jest wyraźnie na-
pisane, że oczekujemy zmian w tabeli nr 1, 
która w obecnej formie 

Obrady pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu naszego 
Związku, które odbyło się 15 stycznia, skoncentrowane były na braku 
uzgodnionej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2020. Zaproszeni na posiedzenie przedstawicie-
le pracodawcy z Biura Dialogu Społecznego: Stanisław Ból, Ceza-
ry Koziński i Jadwiga Radowiecka wyjaśniali przyczyny opóźnienia 
negocjacji treści tegorocznego Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 
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Z posiedzenia Zarządu

Projekt Regulaminu ZFŚS 
ciągle dyskutowany 

Wróćmy do początków całego zamiesza-
nia wokół regulaminu. Głównym powodem, 
dla którego strona związkowa nie przystąpiła 
do negocjacji regulaminu był zaproponowa-
ny przez pracodawcę kwotowy limit świad-
czeń dla pracownika i członków jego rodziny 
w postaci maksymalnej kwoty świadczeń 
w ciągu całego roku, który znacznie ogra-
nicza możliwości korzystania z funduszu. 
Mimo wprowadzonych w kolejnym etapie 
modyfikacji żadna z przedstawionych propo-
zycji pracodawcy nie została zaakceptowana 
przez związki zawodowe. 8 stycznia wszyst-
kie organizacje związkowe podpisały pismo 
podtrzymujące stanowisko z września 2019 
roku, w którym wzywały pracodawcę do jak 
najszybszego uzgodnienia treści regulaminu 
(pełna treść Fakty nr 1/2020).

Jednak kolejne rozmowy utwierdziły nas 
w przekonaniu, że nie ma szans na  szybkie 
porozumienie się z pracodawcą, który sta-
nowczo obstawał przy zaproponowanych za-
pisach regulaminu, a zwłaszcza przy wzbu-
dzającej największy sprzeciw tabeli nr 1, 
określającej kwotę, jaką maksymalnie może 
wykorzystać pracownik w ciągu roku. W wy-
niku tych przemyśleń dziesięć organizacji 
związkowych - w tym nasza reprezentatywna 

Mijanie się z faktami i prawdą 
Żaden związek zawodowy działający w ArcelorMittal Poland nie podpisał 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok. 
Regulamin został wprowadzony jednostronnie przez pracodawcę wobec 
braku wspólnego stanowiska organizacji związkowych.
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cd. ze str. 1

jest nie do przyjęcia oraz wyłączenia na-
grody świąteczno-noworocznej z podstawy 
obliczania wypłaconych świadczeń. I chce-
my negocjować dalej!

Ponadto organizacje związkowe wystą-
piły do pracodawcy o jak najszybsze przy-
stąpienie do rozmów dotyczących okre-
ślenia wysokości i sposobu zrekompen-
sowania odpisu na emerytów i rencistów 
oraz osoby niepełnosprawne, nad którymi 
Spółka sprawuje opiekę socjalną. 

Przypomnijmy, w 2019 roku praco-
dawca nie dokonał dodatkowego odpisu 
na emerytów i rencistów, co skutkowało 
naruszeniem rezerwy. We wrześniu ubie-
głego roku związki zawodowe wystąpiły 
do pracodawcy o odpis dodatkowy na rok 
2019 w wysokości 4 mln zł, który miał 
zrekompensować brakujące środki na 

emerytów i rencistów. Rozmowy na ten 
temat zostały jednak zablokowane przez 
jeden ze związków reprezentatywnych - 
dąbrowską „Solidarność”, a pieniądze 
bezpowrotnie zaprzepaszczone. Przez 
nieprzemyślane decyzje i zacietrzewienie 
kolegów z „Solidarności” stracili wszyscy 
pracownicy firmy uprawnieni do korzysta-
nia z funduszu socjalnego. 

O wystąpieniu przed sądem w tej spra-
wie publicznie zapewniał jeden z przewod-
niczących „Solidarności”. Czekamy zatem 
na decyzję sądu, który według zapewnień 
przedstawicieli „Solidarności” przywróci 
nam stracone pieniądze. Chcielibyśmy 
uzyskać odpowiedź, na jakim etapie jest 
obecnie sprawa sądowa w tej kwestii? Je-
żeli wyrok będzie korzystny i pracownikom 
zostanie zwrócona choć jedna złotówka, 

Mijanie się z faktami i prawdą 

Obowiązujący Regulamin jest wersją 
pracodawcy z uwzględnionymi zmianami 
„po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk 
organizacji związkowych” -  jak napisano 
w stanowisku pracodawcy z 17 stycznia 
br. W stosunku do pierwszej wersji pro-
jektu Regulaminu ZFŚS na rok 2020 
z kwotowego „limitu świadczeń przypada-
jących na osobę uprawnioną do świadczeń 
i członków jego rodziny…”, wyłączone zo-
stało dodatkowe świadczenie socjalne 
(tzw. nagroda świąteczno- noworoczna).  

Najistotniejszą zmianą w porównaniu 
z regulaminem z ubiegłego roku jest 
wprowadzenie limitu świadczeń przypada-
jących na pracownika i członków jego ro-
dziny w postaci łącznej maks. wysokości 
dopłat i świadczeń z ZFŚS w 2020 roku, 
z wyłączeniem wypoczynku dzieci, świad-
czeń turystyczno-rekreacyjnych, zapomóg, 
pożyczek na cele mieszkaniowe i dodat-
kowego świadczenia socjalnego (nagrody 
świąteczno-noworocznej). 

Do powyższego limitu kwotowego zali-
czane są takie świadczenia jak: wypoczy-
nek urlopowy pracowników, wypoczynek 
po pracy, dofinansowanie do pobytu dzie-
ci w żłobku i/lub przedszkolu. Oznacza 
to, że w przypadku wnioskowania o świad-
czenie z ZFŚS, którego realizacja spo-
wodowałaby przekroczenie powyższego 
limitu, realizacja tego świadczenia będzie 
niższa, tj. do wysokości kwoty limitu. 

Limit jest zależny od dochodu pracow-
nika. Składając informację o dochodach 
w rodzinie na potrzeby ZFŚS w ArcelorMit-
tal Poland, należy pamiętać o wykazaniu 
świadczenia wychowawczego tzw. 500+ 
w pozycji „inne średniomiesięczne do-
chody w rodzinie”. Regulamin wprowadza 
także zmiany dotyczące składania wnio-

sku na „wczasy pod gruszą”. Wnioski 
można składać na 14 dni przed urlopem, 
ale ostateczny termin złożenia wniosku 
upływa 60 dni po zakończeniu urlopu, 
a w przypadku  urlopu kończącego się lub 
zaczynającego w IV kwartale – do 28 grud-
nia 2020 roku. 

Regulamin został wdrożony 17 stycz-
nia, ale obowiązuje od 1 stycznia 2020 
roku. W przypadku takich świadczeń jak 
wypoczynek dzieci, wypoczynek urlopowy 
pracowników, dofinansowanie do pobytu 
dzieci w żłobku i/ lub przedszkolu, poży-
czek na zakup lub budowę pierwszego 
lokalu mieszkalnego lub częściową likwi-
dację skutków zdarzenia losowego po-
wstałego w mieszkaniu lub domu – termin 
składania wniosków został przedłużony 
do 14 lutego (jeśli upłynął termin wskaza-
ny w regulaminie).

ArcelorMittal Poland

Regulamin ZFŚS na rok 2020 
wdrożony decyzją pracodawcy  
W związku z brakiem wspólnego stanowiska organizacji związkowych 
pracodawca wprowadził Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 roku Zarządzeniem 
Dyrektora Personalnego Nr 1/2020 DK z dnia 17.01.2020 roku. 
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

publicznie podziękujemy kolegom z „Soli-
darności”. 

W piśmie skierowanym do pracodawcy 
na ostatnim posiedzeniu Zespołu Central-
nego (24 stycznia) przedstawiciele strony 
związkowej zaproponowali, aby „Praco-
dawca zobowiązał się do zwiększenia 
w każdym roku odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych o 50 
proc. odpisu podstawowego, o którym 
mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego 
uprawnionego”.

Warto też dodać, że Sejm zatwierdził 
już projekt ustawy budżetowej na rok 
2020, zgodnie z którą kwota odprowa-
dzana na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych za jednego pracownika będzie 
naliczana od wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia z 2018 roku. W efekcie 
odpis podstawowy powinien wzrosnąć 
z 1271,20 zł do 1550,25 złotych.
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Przypomnijmy, w odpowiedzi na stanowisko organizacji 
związkowych z 8 stycznia 2020 roku w sprawie wzrostu wyna-
grodzeń pracowników Spółki w roku 2020, pracodawca po raz 
kolejny jako powód opóźnienia zawarcia porozumienia płaco-
wego wskazał brak wspólnego stanowiska strony związkowej 
w tym zakresie, czego nie potwierdza strona związkowa. W jej 
opinii stanowisko podpisało 13 organizacji związkowych będą-
cych stroną ZUZP. Pracodawca zwrócił także uwagę, że część 
związkowych postulatów wykracza poza treść par. 31 Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Spółce. 

…Pomimo ww. sytuacji, dążąc do jak najszybszego zawarcia 
porozumienia płacowego, po dokonaniu analiz tych propozycji 
związkowych, które odnoszą się bezpośrednio do zmian pła-
cowych, o których mowa w par. 31, Strona Pracodawcy prze-
kazała Stronie Związkowej za pismem DK/188/2019 roku 
kompleksowe stanowisko w przedmiotowym zakresie, przeka-
zując m.in. proponowaną treść Porozumienia Płacowego na rok 
2020. Zwracam w tym miejscu uwagę, że zgodnie z zapisami 
układu zakładowego zawarcie uzgodnień płacowych możliwe 
jest w każdym uzgodnionym przez strony terminie…) – czytamy 
w odpowiedzi pracodawcy wystosowanej do organizacji związ-
kowych 17 stycznia br. 

Podczas posiedzenia Zespołu Centralnego strona związko-
wa przekazała pracodawcy zmodyfikowane stanowisko doty-
czące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń z 25 września 2019 
r.  (jego treść publikujemy obok), rezygnując na razie z trzech 
wnioskowanych zmian płacowych. Dotyczyły one: redystrybucji 
środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących pra-
cownikach w 2019 roku i latach następnych do dyspozycji dy-
rektorów zakładów; podwyższenia zakresu i sfinansowania ze 
środków własnych pracodawcy zakresu świadczeń zdrowotnych 
KOMFORT; rozszerzenia zapisu w ZUZP odnośnie zasad wypła-
cania Karty Hutnika. 

Jak deklaruje Stanisław Ból, szef dialogu społecznego, ne-
gocjacje płacowe rozpoczną się niezwłocznie po uzupełnieniu 
podpisów dwóch brakujących pod wspólnym stanowiskiem or-
ganizacji związkowych. 

Dodatkowy odpis na ZFŚS
Kolejnym punktem obrad był zgłoszony przez stronę związ-

kową wniosek dotyczący dodatkowego odpisu na ZFŚS. Chodzi 
o określenie wysokości i sposobu zrekompensowania brakują-
cych środków na emerytów i rencistów, które w ubiegłym roku 
nie wpłynęły do ZFŚS. Wkrótce –  jak deklaruje pracodawca  - 
odbędzie się w tej sprawie spotkanie.  

Protokół dodatkowy nr 7 
W dalszym ciągu na uzgodnienie czeka Protokół dodatkowy 

nr 7. Stanisław Ból zaproponował, aby najpierw porozumieć 
się w tych kwestiach, które nie budzą kontrowersji. Realne do 
uzgodnienia są dwie sprawy: włączenie do wynagrodzenia czę-
ści dodatku układowego w wysokości 80 zł oraz zmiana kon-
cepcji odnośnie Karty Hutnika. W najbliższym czasie ma się 
odbyć spotkanie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
i częściowe uzgodnienie Protokołu dodatkowego nr 7.

Pracownicy z Krakowa na nowych stanowiskach pracy
Stanisław Ból przedstawił bieżący stan zagospodarowania 

pracowników z krakowskiego Zakładu Wielkie Piece i Stalow-
nia. Na starcie plan alokacji obejmował 857 pracowników, 

z czego 122 pozostało w PSK w celu zabezpieczenia instalacji 
i urządzeń. Z 582 pracowników podlegających alokacji – 511 
pracuje już w innych zakładach. 71 osób jeszcze nie podjęło 
pracy (z czego 41 przebywa na zwolnieniu lekarskim, 30 odby-
wa badania lekarskie). Dąbrowskie walcownie zasiliły 64 osoby 
(z planowanych 81), a do Zakładu Stalownia dojeżdża aktualnie 
60 pracowników (z planowanych 66). 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracodawcę 
32 osoby odeszły na emeryturę, część przebywa na urlopach 
i zwolnieniach lekarskich, 63 osoby są przewidziane na po-
stojowe.  Reasumując, 88 proc. osób z obszaru krakowskiego 
wielkiego pieca i stalowni pracuje już na nowych stanowiskach.

Zespół Centralny

W kierunku porozumienia płacowego
Głównym tematem obrad Zespołu Centralnego, które odbyło się 24 stycznia, były kwestie związane 
z ustaleniem treści Porozumienia Płacowego na rok 2020. Organizacje związkowe przekazały pracodawcy 
zmodyfikowane stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników w 2020 roku.

Na podstawie § 31 ust. 1 Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
(ZUZP) Zakładowe Organizacje Związkowe będące stroną 
ZUZP, występują o dokonanie z dniem 1 stycznia 2020 
roku następujących zmian płacowych: 

1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pra-
cowników Spółki objętych ZUZP o kwotę 400 PLN/
pracownika.

2. Ustalenie minimalnej płacy zasadniczej obowiązującej 
w Spółce na poziomie nie niższymi niż 3000 PLN. 

3. Wypłacenie nagrody za wkład pracy w 2019 roku 
w wysokości 2000 złotych dla każdego Pracownika 
objętego ZUZP, który był zatrudniony w 2019 roku 
w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej 
usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., w terminie 
uzgodnionym przez Strony.

4. Włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnione-
go pracownika kwoty 80 PLN, wypłacanej obecnie jako 
odrębny składnik płacowy pod kodem „dodatek ukła-
dowy” tzw. „metodą na wprost”.

5. Dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony 
ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania 
z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady 
rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych 
oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pra-
cy, stosowane do końca 2015 r., będą kontynuowa-
ne nie krócej jak do 31.12.2021 r.”. 

Ze względu na fakt, iż nie został dotrzymany termin za-
warcia porozumienia płacowego na 2020 rok, o którym 
mowa w § 31 ust. 2 ZUZP, Zakładowe Organizacje Związ-
kowe wzywają Pracodawcę do niezwłocznego rozpoczęcia 
negocjacji płacowych, celem jak najszybszego zawarcia 
ww. porozumienia płacowego. 

Stanowisko Strony Związkowej dotyczące Stanowisko Strony Związkowej dotyczące 
wzrostu miesięcznych wynagrodzeń wzrostu miesięcznych wynagrodzeń 
za pracę Pracowników ArcelorMittal za pracę Pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej Poland S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej 
ArcelorMittal Poland w 2020 rokuArcelorMittal Poland w 2020 roku



4

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
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Trzynasta emerytura 
w Sejmie 

Związki zawodowe 
walczą o wyższą 
europejską pensję 
minimalną 

OPZZ

Podczas III posiedzenia Sejmu RP (8 stycznia) odbyło się pierw-
sze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym 
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych przekazało opinię do projektu, 
wysłaną 30 grudnia 2019 roku do Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Marleny Maląg (pełna opinia dostępna jest na stronie 
internetowej OPZZ).

Podkreślono w niej negatywną ocenę OPZZ dotyczącą mechanizmu 
finansowania świadczenia, zwracając uwagę, że tzw. „13. emery-
tura” w 2020 roku ma zostać sfinansowana ze środków Funduszu 
Solidarnościowego, głównie poprzez zaciągnięcie nieoprocentowa-
nej pożyczki w kwocie 9 mld zł ze środków Funduszu Rezerwy De-
mograficznej (FRD). Przypominamy, że fundusz ten został powołany 
w 1999 roku na tzw. ,,czarną godzinę”, w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa wypłacalności świadczeń emerytalnych i przyszłości eme-
rytalnej przyszłych pokoleń. Tymczasem rząd sięga po te pieniądze 
już teraz.

Wielokrotnie też sygnalizowano, że projekt nie zawiera systemowe-
go rozwiązania problemu zbyt niskich świadczeń. Dlatego od zawsze 
zwracamy uwagę na inne mechanizmy, które efektywnie mogłyby 
rozwiązać problem niskich świadczeń emerytalno-rentowych, na 
przykład zwiększania minimalnej emerytury do poziomu 70 proc. 
płacy minimalnej czy waloryzowania minimalnej emerytury wskaźni-
kiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domo-
wych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, po-
większonym o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Prace parlamentarne dopiero się rozpoczęły, ale pilny tryb zwołania 
komisji wskazuje, że będą one przebiegały w ekspresowym tempie.

3100 zł zamiast 2600 zł – taka byłaby 
pensja minimalna, gdyby Komisja Europejska 
i kraje unijne zgodziły się na propozycje 
polskich związków zawodowych, które 
chcą zmienić zasady wyliczania najniższego 
wynagrodzenia.
W Brukseli rozpoczęły się prace nad ustaleniem tzw. 
europejskiej pensji minimalnej, zgodnie z obietnicą 
szefowej KE  Ursuli von der Leyen.  Europejska pen-
sja minimalna nie byłaby jednakowa w całej Unii, ale 
wyliczana na tych samych zasadach. Według wstępnej 
propozycji miałaby ona wynieść 60 proc. mediany (naj-
częściej występujących płac) w danym kraju. Ponieważ 
na takim sposobie wyliczenia polscy pracownicy nic by 
nie zyskali, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych  proponuje, aby najniższa pensja wynosiła 
60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. 
A w Polsce przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż 
mediana. W tym roku według prognozy budżetowej 
ma być na poziomie 5227 zł – 60 proc. z tej kwoty 
to ponad 3100 zł. OPZZ zamierza swoją propozycję 
przedyskutować z przedstawicielami związków zawo-
dowych z innych krajów. 

W Polsce płacę minimalną otrzymuje 1,5 miliona 
osób.  

PRZEKAŻ LUB DAROWIZNĘ NA SZLACHETNY CEL!

KRS:

0000270809
Zacharzewska Maja

Maja ma , potrzebujeCUKRZYCĘ typu 1
sensorów monitorujących poziom glikemii,
informujących ją o spadkach, które zagrażają jej życiu.

Fundacja Avalon
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 266 82 36; kom.: 666 324 238
www.fundacjaavalon.pl

kontakt@fundacjaavalon.pl

TYTUŁ WPŁATY / CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zacharzewska, 2113
SMS pod nr: o treści75165 POMOC 2113

Porady prawne 
w poniedziałki 
i środy
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 10.00 do 14.00.
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