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Trwa akcja protestacyjna
Prezydium	MZZP	AM	DG	podjęło	uchwałę	o	rozpoczęciu	od	
13	marca	do	odwołania	akcji	protestacyjnej,	której	celem	jest	
uzyskanie	podwyżki	płac	i	korzystnych	świadczeń	socjalnych	dla	
pracowników	ArcelorMittal	Poland	w	2020	roku.	

– Ponieważ nasze dotychczasowe działania nie wpłynęły na zmianę stanowiska stro-
ny pracodawcy, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. Zbyt długo 
czekamy na podwyżki i wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe formy nacisku na praco-
dawcę, jak na razie bez rezultatu – mówi przewodniczący Związku Jacek Zub. – Argu-
menty pracodawcy nie przekonują ani nas, ani pracowników. Tym bardziej, że w innych 
zakładach w otoczeniu naszej firmy wynagrodzenia wzrastają, a nowo przyjmowanym 
osobom oferowane są wyższe płace w stosunku do pracowników z wieloletnim stażem. 
Mimo problemów z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, atmosfera wzburzenia w na-
szych zakładach pogłębia się z dnia na dzień. Jeżeli w najbliższym czasie nie przystąpi-
my do rozmów, będziemy zmuszeni podjąć kolejne kroki zgodne z ustawą o związkach 
zawodowych – dodaje przewodniczący. 
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Piszę do Was, aby podzielić się przemyśleniami związanymi z wy-
buchem pandemii COVID-19 i ogromnym wyzwaniem dla ludz-
kości, które będzie miało poważny wpływ na gospodarkę. Od kil-
ku tygodni obserwujemy wpływ epidemii, jednak sytuacja, jaka 
rozwija się w Europie, wymaga natychmiastowych działań, które 
chciałbym pokrótce wyjaśnić. 

Podejmując działania zapobiegawcze i zaradcze, koncentrujemy 
się na dwóch podstawowych celach dla ArcelorMittal: 

• Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników 

• Utrzymanie - na ile to możliwe - pracy naszych zakładów, aby-
śmy nadal mogli obsługiwać klientów 

Po pierwsze, wyjaśnię, co zrobiliśmy do tej pory (krok pierwszy): 

Rozdystrybuowaliśmy obszerny katalog z rekomendowanymi 
działaniami. Te działania zawierają wszystko, co możemy zrobić, 
aby uchronić pracowników przed zakażeniem koronawirusem 
oraz, aby poradzić sobie z potencjalnym wybuchem infekcji, jeśli 
taka pojawi się w naszych zakładach. Poniższe podstawowe zasa-
dy są wprowadzane, dopóki nie wróci normalna sytuacja: 

• Zaprzestać wszystkich spotkań fizycznych. Wyjątki za zgodą 
odpowiedniego członka dyrekcji wykonawczej.

• Zaprzestać wszystkich podróży. Wyjątki za zgodą odpowied-
niego członka dyrekcji wykonawczej.

• Zaprzestać wszelkich wizyt w biurach i zakładach. Wyjątki za 
zgodą odpowiedniego członka dyrekcji wykonawczej. 

• Zakłady przygotowują plany działań; zastępstwa na wypadek 
potwierdzonego wyniku COVID-19, plany działań, aby zapo-
biec zakłóceniom w produkcji. 

• Zakłady przygotowują plan dla interesariuszy, takich jak wy-
konawcy, dostawcy, firmy transportowe, wszystko zgodnie  
z wewnętrznymi planami zakładów i lokalnymi przepisami. 

• Co do zasady, biura nie są zamknięte, jeśli nie ma takiego 
zarządzenia przez rząd. Należy jednak korzystać z opcji pracy 
zdalnej. Jeśli praca w biurach okaże się niebezpieczna lub nie-
możliwa, personel powinien pracować w biurach na zasadzie 
rotacyjnej. 

• Należy zamknąć stołówki w budynkach administracyjnych. 
Stołówki w zakładach pozostaną otwarte, ale konieczne jest 
ustalenie odpowiednich odległości i zachowanie higieny. 

• Zamknięcie budynków administracyjnych - do oszacowania  
- aby przekierować środki dezynfekcyjne i higieniczne na za-
kłady w razie braków.

• Plany awaryjne; jak przeorganizować pracę na zmianach, aby 
móc bezpiecznie produkować. 

Wprowadzając te działania, nie wiemy jak będzie wyglądała ko-
lejna faza i intensywność pandemii. Jednak jak wskazują epide-
miolodzy, to bardzo prawdopodobne, że najgorsze przed nami. 
To widać po tym, jak większość naszych klientów z branży moto-
ryzacyjnej ogłasza tymczasowe zamknięcia zakładów w związku 
z zakłóceniami łańcucha dostaw. 

Zaobserwowaliśmy mocno spadkowy trend aktywności prze-
mysłowej, prowadzącej klientów do odwoływania/przekładania  

w czasie ich decyzji zakupowych. Zamówienia i zapotrzebowania 
klientów znacznie spadły i będą nadal spadać bez wcześniejsze-
go powiadamiania. W tej sytuacji to byłoby nieodpowiedzialne, 
gdybyśmy opóźniali naszą odpowiedz na sytuację. 

Wyciągając wnioski z kryzysu finansowego w 2008 r, nie będzie-
my polegali wyłącznie na myśleniu życzeniowym i nadziei na 
szybkie zakończenie tego bezprecedensowego kryzysu. Musimy 
działać, zmniejszając naszą produkcję do poziomu zapotrzebo-
wania rynku; nie możemy produkować, jeśli nie sprzedajemy. 

Wyjaśnię, co proponujemy zrobić, aby utrzymać naszą działal-
ność (krok drugi):

• Natychmiastowe zmniejszenie produkcji we wszystkich zakła-
dach i przygotowania do zamknięcia wielkich pieców, spowol-
nienie wstrzymania pracy baterii koksowniczych, zatrzyma-
nia wykańczalni w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. 
Szczegółowe plany w zakładach są przygotowywane. Czas 
wdrożenia tych planów będzie połączony z rozwojem sytuacji, 
a także wysyłkami i będzie stopniowo wdrażany. 

• Zachowanie gotówki. Redukcja zapasów, zakupy połączone 
z mniejszą produkcją. Wszystkie nowe zakupy muszą być za-
twierdzone przez odpowiedniego członka dyrekcji wykonaw-
czej ArcelorMittal Europe - wyroby płaskie. 

• Zróżnicowanie kosztów stałych do poziomu ograniczonej pro-
dukcji. 

• Sprostanie oczekiwaniom klientów w tych zmiennych okolicz-
nościach. 

Wiem, że niełatwo się to czyta, jednak doświadczamy nad-
zwyczajnych czasów. Chciałbym jednak powiedzieć, że nasze 
doświadczenia z lat 2008/2009 nauczyły nas radzić sobie z wy-
zwaniami na taką skalę. Proszę Was o zastosowanie Waszych 
narzędzi na czas kryzysu, który jest - miejmy nadzieję - tymcza-
sowy. Wiecie z poprzednich doświadczeń, że te wszystkie trudne 
decyzje są odwracalne i powrócimy do normalnego trybu pracy, 
jak tylko nastąpi zmiana na rynku. 

COVID-19 w przeciwieństwie do kryzysu z lat 2008/2009 jest 
tymczasowy i obserwując trend w Chinach, spodziewam się, że 
kryzys powinien wygasnąć za kilka miesięcy. 

Jestem pewien, że wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi. A przeko-
nanie wynoszę z poprzednich działań i naszej pracy zespołowej, 
które pomogły nam poradzić sobie wcześniej z równie trudnymi 
wyzwaniami.

Przypomnę jeszcze, abyście przestrzegali zasad higieny w pracy 
tak samo, jakbyście to robili w domu. To najważniejsze w walce 
z COVID-19. 

Życzę Wam powodzenia i sukcesów we wprowadzaniu planu, 
zdrowia dla Was i waszych rodzin, zrównoważonej działalności 
biznesowej i doskonałej obsługi klienta. Dyrekcja wykonawcza 
ArcelorMittal - wyroby płaskie zawsze jest do Waszej dyspozycji. 

Z pozdrowieniami,
Geert Van Poelvoorde

dyrektor generalny 
ArcelorMittal Europe  – wyroby płaskie  

List od dyrektora generalnego ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie

Nasza odpowiedź na COVID-19  
Drogie	Koleżanki,

Drodzy	Koledzy,
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Zarząd podjął decyzję o podtrzymaniu do odwołania akcji protestacyjnej mającej na celu 
uzyskanie podwyżek płacowych oraz korzystniejszych dla pracowników zapisów regulaminu 
ZFŚS. Zarząd nie wyraża zgody na podpisanie porozumienia cząstkowego, które proponuje 
strona pracodawcy (szczegóły na ulotce). 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i coraz większym ryzykiem 
zachorowań wśród pracowników, Zarząd podjął uchwałę o odwołaniu wszystkich zebrań spra-
wozdawczych w organizacjach zakładowych spółek i organizacjach wydziałowych Arcelor-
Mittal Poland, które były zaplanowane w marcu i kwietniu. Zdecydowano także o zawieszeniu 
kwietniowych obrad Zarządu MZZP AM DG i przekazaniu na ten czas kompetencji Prezy-
dium Związku, z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby zostanie zwołane posiedzenie Zarządu.

Marcowe	obrady	Zarządu	naszej	organizacji	związkowej	dotyczyły	
trwającej	od	13	marca	akcji	protestacyjnej	MZZP	AM	DG	oraz	spraw	
organizacyjnych	związanych	z	rozprzestrzenianiem	się	choroby	COVID-19.	

Z posiedzenia Zarządu

Akcja protestacyjna w cieniu 
koronawirusa

W sprawie 
epidemii 
koronawirusa

Stanowisko Rady OPZZ 

Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych z niepokojem obser-
wuje sytuację związaną z rozprzestrze-
niającą się epidemią koronawirusa 
(COVID-19) w Polsce. OPZZ już 4 marca 
poruszał tę kwestię na posiedzeniu Rady 
Dialogu Społecznego. Głosy partnerów 
społecznych o spowolnieniu gospodar-
czym zostały jednak zbagatelizowane. 
Dzisiaj z mediów słyszymy od przedsta-
wicieli rządu o potrzebie wdrożenia dzia-
łań antykryzysowych. Oczekujemy więc 
pilnego włączenia partnerów społecz-
nych w te działania. 

Wzywamy rząd do zachowania czuj-
ności i dopilnowania, by pracodawcy nie 
wykorzystywali koronowirusa w celu uza-
sadnienia cięć lub masowych zwolnień. 
Konieczne jest również, aby pracodawcy 
przejęli część ciężaru finansowego zwią-
zanego z ryzykiem gospodarczym. Uwa-
żamy, że niezwykle ważne jest utrzyma-
nie dochodu netto wszystkich pracowni-
ków, aby mogli oni dalej normalnie żyć. 
Działania dotyczące wsparcia pracow-
ników powinny być realizowane z udzia- 
łem państwa, m.in. przez wykorzystanie 
środków z Funduszu Pracy i Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych.

Apelujemy do pracodawców o umoż-
liwienie pracownikom pozostania w do-
mach i zdalnego realizowania swoich 
obowiązków. Osobom, które nie mają 
możliwości takiej pracy powinno się 
stworzyć warunki do zachowania wszel-
kich środków ostrożności. Pracownicy, 
którzy wrócili z wyjazdów służbowych,  
z terenów zagrożonych powinni mieć za-
pewnione badania kontrolne. Apelujemy 
do pracowników z objawami choroby  
o pozostanie w domach. 

Wnioskujemy do rządu i pracodawców 
o zwiększenie środków przekazywanych 
na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 
wykonywanie badań wśród osób mają-
cych kontakt z zakażonymi. Apelujemy  
o podjęcie konkretnych kroków zmierza-
jących do minimalizacji rozprzestrzenia-
nia się epidemii. 

Rada OPZZ podjęła decyzję o zawie-
szeniu wszelkich imprez organizowanych 
przez naszą Konfederację do odwołania. 
Zwracamy się z apelem o podjęcie ta-
kich samych działań przez organizacje 
członkowskie OPZZ. 

Rada OPZZ (11 marca 2020 roku)

ArcelorMittal	Poland	poinformował	o	odłożeniu	w	czasie	procesu	
uruchomienia	wielkiego	pieca	w	Krakowie.	

Uruchomienie wielkiego pieca  
w Krakowie odłożone w czasie  

ArcelorMittal Poland

Decyzja o nieuruchamianiu instalacji w 
zakładanym wcześniej terminie - czyli w dru-
giej połowie marca - wynika z niepewności 
związanej z rozprzestrzenianiem się w Eu-
ropie choroby COVID-19 oraz z tego, że nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie 
się sytuacja. - Widzimy, że część naszych 
klientów zamyka zakłady bądź ogranicza za-
mówienia. Musimy działać odpowiedzialnie 
– dbać o naszych pracowników i nasze insta-
lacje. Biorąc pod uwagę niepewność, z którą 

mamy do czynienia i fakt, że nie wiemy, jak 
COVID-19 będzie się rozprzestrzeniał w Eu-
ropie, to jedyna słuszna decyzja – napisano 
w komunikacie. - Chciałbym podkreślić, że 
monitorujemy rozwój sytuacji i pozostajemy  
przy naszej wcześniejszej deklaracji doty-
czącej ponownego uruchomienia części su-
rowcowej w Krakowie jak tylko sytuacja się 
unormuje – powiedział Marc De Pauw, dyrek-
tor generalny i prezes zarządu ArcelorMittal 
Poland. 

Strona pracodawcy uznaje, że do czasu obniżenia poziomu zagrożenia epidemicz-
nego w kraju prowadzenie jakichkolwiek negocjacji i bezpośrednich spotkań byłoby 
działaniem, które narażałoby zdrowie i życie zarówno osób je prowadzących, jak też ich 
rodzin. W przypadku poprawy sytuacji zdrowotnej negocjacje płacowe oraz „fizyczne” 
spotkania zostaną wznowione. 

Wyrażamy przekonanie, że powyższa decyzja zostanie przyjęta ze zrozumieniem, 
stanowiąc dowód na przyłączenie się Państwa do powszechnych ogólnokrajowych dzia-
łań, których celem jest walka z koronawirusem. Jej przejawem będzie też odłożenie  
w czasie wszelkich działań strony związkowej, które będą powodowały angażowanie 
pracowników i przedstawicieli pracodawcy w sprawy niezwiązane z procesami przeciw-
ko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

W tym okresie odbywać się będą codzienne telekonferencje za pomocą aplikacji 
Skype, których głównym tematem będą sprawy dotyczące zabezpieczenia zdrowia pra-
cowników oraz funkcjonowania naszej firmy w tym trudnym okresie. Wszelkie sprawy 
i interwencje związkowe w sprawach indywidualnych będą niezwłocznie rozpatrywane 
zdalnie przy użyciu aplikacji Skype, Microsoft Teams lub telefonicznie. 

Zespół Centralny

Pracodawca zawiesza spotkania 
stron dialogu społecznego 
Do	końca	kwietnia	zawieszone	zostają	negocjacje	dotyczące	wzrostu	
wynagrodzeń	w	Spółce	oraz	wszelkie	spotkania	stron	dialogu	społecznego	
–	poinformował	18	marca	Stanisław	Ból,	szef	dialogu	społecznego.
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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

Pomiar	temperatury
Dyrekcja wykonawcza wprowadziła prewencyjne kontrole na bra-

mach oddziałów. Kontrolą objęte są również wejścia do budynków  
i obiektów należących do ArcelorMittal Poland znajdujących się poza 
bramami. Pomiar temperatury osób wchodzących i wjeżdżających na 
nasz teren odbywa się za pomocą termometrów bezdotykowych i ka-
mer termowizyjnych. 

Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 stopni C, nie będą 
wpuszczane na teren oddziałów ani obiektów ArcelorMittal Poland. 

Dodatkowe	uprawnienia	na	wjazd	za	bramy	huty
W celu ograniczenia przemieszczania się pracowników transportem 

zbiorowym, podjęto decyzję o dodatkowej puli wjazdów pojazdami 
prywatnymi – poinformowało Biuro Ochrony. 

Listy z nazwiskami pracowników, którzy potrzebują uzyskać takie 
uprawnienia należy przesyłać do Anny Strzemiecznej i Beaty Kostki 
w Dąbrowie Górniczej. Uprawnienia wjazdu będą nadawane do 30 
kwietnia 2020 roku.

Zamknięte	biura	koordynatorów	kadrowych
Od 16 marca do odwołania zostały zamknięte biura koordynatorów 

kadrowych. Z działem kadrowo-płacowym można kontaktować się ma-
ilowo lub bezpośrednio przez infolinię. Formularze można też pozosta-
wić w specjalnie zabezpieczonych skrzynkach przed wejściem do kadr. 

W celu ułatwienia kontaktu z działem HR podajemy adres interneto-
wy, na który można przesyłać skany dokumentów lub zgłaszać sprawy 
wymagające realizacji służb kadrowych.

E-maile powinny być wysyłane z sieci firmowej ArcelorMittal na ad-
res: POLSSCE@myHR.arcelormittal.com

W firmie funkcjonuje też infolinia, na którą można dzwonić codzien-
nie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00. 
Numer telefonu infolinii: 32 784 48 84.

Sprawy	socjalne	mailowo	lub	telefonicznie	
Od 17 marca do odwołania obsługa Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy  
Sp. z o.o. będzie się odbywać bez bezpośredniego kontaktu z osobami 
uprawnionymi do korzystania ze świadczeń. Wszelkie sprawy związa-
ne z obsługą Funduszu należy załatwiać poprzez pocztę elektroniczną,  
telefonicznie lub tradycyjną pocztę.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro 
Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres socjalny.
partner@impel.pl 

Kontakt telefoniczny pod numerami: 32 792 75 69; 32 735 50 12  
i 664 983 553.

Kasa	zapomogowa	zawiesza	obsługę	
Zarząd MPKZP DG podjął decyzję o zamknięciu do odwołania punk-

tu obsługi MPKZP DG, bez możliwości osobistego przyjmowania przez 
pracownika dokumentów w formie papierowej.

Druki można pobrać ze stolika w przedsionku korytarza wspólnego  
z działem kadr lub na stronie internetowej pod adresem: 
www.mpkzpdg.pl

Wypełnione wnioski można wrzucać do skrzynki pocztowej wiszącej 
na ścianie w tym przedsionku. W celu potwierdzenia weryfikacji zło-
żonego wniosku i dalszych kroków dotyczących jego realizacji, osoby 
zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z biurem obsługi 
MPKZP, tel. 32 776 8670.

ArcelorMittal Poland

Działania związane  
z epidemią koronawirusa 
W	związku	ze	szczególną	sytuacją	związaną	 
z	rozprzestrzenianiem	się	choroby	COVID-19	pracodawca	
podjął	szereg	kroków	mających	na	celu	przeciwdziałanie	
rozprzestrzenianiu	się	koronawirusa.	

Koronawirus: przysługujące 
nam świadczenia  
Zasiłek	za	okres	kwarantanny

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytu-
łu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspek-
tora sanitarnego – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas 
choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacane przez pra-
codawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, państwowy inspektor sanitarny 
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o pod-
daniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli 
jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie 
lub chorobę zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem biologiczne-
go czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie 
lub izolacji, może dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS, już po 
zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia 
wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. 

Podstawą do wypłaty świadczeń pieniężnych podczas kwarantanny jest 
nasze oświadczenie w przypadku zasiłku opiekuńczego, zwolnienie lekar-
skie lub decyzja powiatowego inspektora sanitarnego.

W przypadku, gdy ubezpieczony sam powstrzyma się od pracy i nie 
otrzyma za ten okres zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sani-
tarnego, nie będzie miał prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby.
Dodatkowy	zasiłek	dla	rodziców	

Rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, o który może starać się jedno  
z rodziców, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprze-
strzeniania się choroby zakaźnej zamknięte są żłobki, przedszkola lub szko-
ły. Zasiłek ten nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, który 
przysługuje w roku kalendarzowym. Rodzice mogą podzielić się opieką nad 
dziećmi w ramach limitu 14 dni. 

Warto wiedzieć


