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Pracodawca wypowiedział Pracodawca wypowiedział 
Zakładowy Układ Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy Zbiorowy Pracy 
29 maja br. pracodawca wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
oraz Porozumienie Okołoukładowe z 5 stycznia 2010 roku, 
dotyczące uprawnień pracowników do posiłków regeneracyjnych. 
Organizacje związkowe - strony ZUZP - zostały poinformowane 
o tym pismem, którego treść publikujemy poniżej.  
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Zarząd ArcelorMittal Poland 
postanowił zawiesić na okres od 
1 maja do 30 czerwca 2020 roku 
naliczanie i odprowadzanie składek 
podstawowych na Pracowniczy 
Program Emerytalny (PPE). Składki 
dodatkowe pracowników na PPE 
będą w tym okresie odprowadzane 
bez zmian. 

Jak poinformowała Monika Roznerska, dy-
rektor personalny spółki, powodem jest 
trudna sytuacja na światowym rynku wy-
robów stalowych, która została pogłębiona 
przez kryzys związany z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2, co bezpośrednio ne-
gatywnie wpływa na ArcelorMittal Poland.

Decyzja o zawieszeniu składki na PPE zosta-
ła podjęta jednostronnie bez zgody i konsul-
tacji ze stroną społeczną. O tej decyzji orga-
nizacje związkowe zostały powiadomione 
26 maja br. 

Przypominamy, że od 1 maja 2019 roku 
składka podstawowa na PPE - płacona przez 
pracodawcę - wynosi 3,5 proc. wynagrodze-
nia brutto.

Na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żadne miejsce na świecie i w 
Polsce nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach sytu-
acja zmienia się niezwykle dynamicznie. W związku z tym Śląsko-Dąbrowska Te-
renowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland, działając w poczuciu 
odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie, do odwołania nie zaleca wszelkich 
wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku dzieci, wycieczkach, rajdach, impre-
zach, pobytach turystyczno-rekreacyjnych itp. dofi nasowanych z ZFŚS).

Ponadto ŚDTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z ZFŚS 
ArcelorMittal Poland (pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) 
o unikanie jakichkolwiek wyjazdów, które nie są konieczne. 

W związku ze zwiększeniem zachorowalności w województwie śląskim na 
COVID-19, ŚDTKŚS apeluje także do fi rm obsługujących ZFŚS oraz osób uprawnio-
nych do świadczeń z funduszu socjalnego, aby do czasu obniżenia poziomu eks-
pansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo przed skorzystaniem czy zapisaniem się na 
świadczenia z ZFŚS uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia 
rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się 
wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. chorobę COVID-19.

ŚDTKŚS uważa również, że wprowadzone przez rząd etapowe łagodzenie restrykcji 
w kraju, nie oznacza wcale zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
i zmniejszenia zagrożenia zarażeniem.

W trosce o siebie samych, nasze rodziny naszych współpracowników, wszyscy musi-
my bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz od-
powiedzialnie zachowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich 
rodzin i swoich współpracowników. 

Składka na PPE
zawieszona 

Komisja świadczeń 
socjalnych apeluje 

Prezentując budżet, przewodniczący Jacek 
Zub poinformował, że przeszedł on wyma-
ganą procedurę i uzyskał pozytywne opinie 
Komisji Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej 
oraz Prezydium Związku. Mimo trudnej sy-
tuacji związanej z epidemią koronawirusa 
wszystkie świadczenia statutowe pozostały 
bez zmian. W budżecie zabezpieczono od-
powiednie środki m.in. na zasiłki, zapomogi 
i odprawy emerytalno-rentowe dla członków 
Związku przyznawane zgodnie z regulami-
nem. Tradycyjnie przewidziano w nim też 
środki na wycieczkę z cyklu „Stolice Euro-
py”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, biesiadę 
i zabawę karnawałową. 

W kwestii zmian w zapisach Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy, organizacje 
związkowe nie wyrażają zgody na zmiany za-
proponowane przez pracodawcę. Trwająca od 
kilku miesięcy batalia o zapisy dotyczące do-
datku zmianowego i nocnego, Karty Hutnika, 
nagrody jubileuszowej, odpraw emerytalno-
-rentowych, funduszu socjalnego i odpłatno-
ści za posiłki, prawdopodobnie zakończy się 
wypowiedzeniem ZUZP. Jak przekazał Jacek 
Zub, rozmowy z TOP 6 dotyczące Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy zostały prze-
rwane, a przedstawiciele HR zapowiedzieli, 
że takie rozwiązanie będą rekomendować 

Zarządowi spółki. Jeśli do tego dojdzie, czeka 
nas bardzo trudny czas, uważa przewodni-
czący. Okres wypowiedzenia ZUZP trwa 12 
miesięcy, po upływie którego pracodawca ma 
prawo wprowadzić własny regulamin pracy. 

Jacek Zub zwrócił uwagę na to, jak trudna 
sytuacja na rynku wyrobów stalowych pogłę-
biona przez kryzys związany z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2, negatywnie 
wpływa na naszą fi rmę. Poinformował, że w 
tym trudnym czasie, każdego dnia, w naszych 
zakładach jest duża liczba nieobecnych pra-
cowników. Część z nich przebywa na „posto-
jowym”, część na urlopach, zasiłku opiekuń-
czym i zwolnieniach lekarskich, część pracuje 
zdalnie (home offi  ce). 

Z informacji uzyskanych 
z działu HR wynika, że od 
1 czerwca zwiększy się 
jeszcze liczba pracowników 
przebywających na urlopach 
postojowych i wykonują-
cych pracę w domu. Plan 
na czerwiec przewiduje bo-
wiem znaczne ograniczenie 
produkcji w zakładach spół-
ki. Krakowskie walcownie 
– zimna i gorąca będą pra-
cować na 85 proc. zdolności 

produkcyjnych, a dąbrowskie – DWG na 78 
proc., DWS na 60 proc. W drugiej połowie 
czerwca planowane są też postoje technolo-
giczne w Dąbrowie Górniczej – na WP nr 2 
i 3 oraz na COS nr 1 i 3. 

Przewodniczący Jacek Zub poinformował 
także, że mimo luzowania przez rząd obo-
strzeń związanych z pandemią koronawirusa, 
(m.in. zniesienie obowiązku zasłaniania ust 
i nosa w przestrzeni publicznej), na terenie 
ArcelorMittal Poland nadal obowiązuje no-
szenie maseczek. Ponadto wewnętrznie roz-
ważanie jest wprowadzenie dodatkowych 
ograniczeń, mających zapobiegać rozprze-
strzenianiu się choroby COVID-19. 

Z powodu epidemii koronawirusa Zarząd 
podjął uchwał dotyczącą zawieszenia na trzy 
miesiące (od czerwca do sierpnia) obrad Za-
rządu i przekazania kompetencji Prezydium 
Związku, z zastrzeżeniem, że w razie potrze-
by posiedzenie Zarządu zostanie zwołane. 

Podczas majowego posiedzenia Zarządu MZZP AM DG, które odbyło 
się w trudnych warunkach pandemii, uchwalono budżet na kolejny rok 
rozliczeniowy – od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku. 

Posiedzenie Zarządu w czasie pandemii

Uchwalono budżet Związku
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Rozmowa z Jackiem Zubem, przewodniczącym MZZP AM DG 

- Choć na wypracowanie zmian w zapisach ZUZP było 
sporo czasu, niestety organizacjom związkowym nie 
udało się dojść do porozumienia z pracodawcą. Wypo-
wiedzenie układu zbiorowego pracy to ostateczność. 
Czy rzeczywiście wyczerpane zostały wszystkie moż-
liwości rozwiązania spornych kwestii?

J. Zub: Według mnie nie. Rozmowy na temat zmian 
w układzie trwały od 2019 roku. Był moment, kiedy byliśmy 
już bardzo blisko zawarcia porozumienia, niestety jedna z or-
ganizacji związkowych to porozumienie zablokowała. Patrząc 
z dzisiejszej perspektywy, to był ogromny błąd. Niemniej jed-
nak sposób wypowiedzenia przez pracodawcę ZUZP „z dnia 
na dzień” nazwałbym co najmniej nieodpowiedzialnym.

Po raz pierwszy w historii naszej firmy pracodawca wy-
powiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Moim zdaniem 
z ostateczną decyzją można było jeszcze poczekać. Mimo że 
termin upłynął ostatniego maja, mogliśmy prowadzić rozmo-
wy w czerwcu. Nie ukrywam, że decyzja pracodawcy bardzo 
nas zaskoczyła. Nie znam żadnej dużej firmy, która w czasie 
pandemii wypowiedziała układ zbiorowy pracy. Taki sposób 
rozwiązania tej sytuacji niekorzystnie wpłynie na wizerunek 
AMP jako firmy, która do tej pory szczyciła  się mianem do-
brego i solidnego pracodawcy.  

- Które zapisy ZUZP zaproponowane przez stronę pra-
codawcy wzbudzały najwięcej kontrowersji?

J. Zub: Od samego początku największy sprzeciw budziły 
zmiany dotyczące składników, które mają wpływ na wynagro-
dzenia pracowników – dodatek zmianowy i nocny,  propozycja 
zamiany nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rento-
wej na podwyższoną o 3,5 proc. do 7 proc. składkę na Pra-
cowniczy Program Emerytalny oraz „Karta Hutnika”. Różnili-
śmy się także w kwestii dodatkowego odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych i częściowej odpłatności za 
posiłki regeneracyjne. 

- Okrojenie funduszu socjalnego, wprowadzenie „po-
stojowego”, wypowiedzenie ZUZP to działania bezpo-
średnio uderzające w pracowników. Jakie będą skut-
ki wypowiedzenia ZUZP? Czego mogą spodziewać 
się pracownicy? 

29 maja pracodawca wypowiedział Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy,  najważniejszy dokument regulujący 
sprawy pracownicze. Organizacje związkowe - strony 
ZUZP – zostały o tym poinformowane pisemnie tego 
samego dnia.

J. Zub: Niestety pogorszenia warunków materialnych. 
Fundusz socjalny wprowadzony na początku tego roku w ży-
cie decyzją pracodawcy, sytuacja związana z postojowym, 
które znaczna część pracowników ma już płacone w mini-
malnej wysokości, a teraz wypowiedzenie ZUZP, na które 
pracodawca zdecydował się w tak trudnym okresie, fatalnie 
wpłynie na sytuację materialną naszych pracowników. Jedną 
z ostatnich zalet pracy w naszej firmie była stabilność, któ-
ra teraz została zniszczona przez nieodpowiedzialną decyzję 
pracodawcy.  

- Czy Pana zdaniem pandemia koronawirusa, która 
pogłębiła trudności ekonomiczne na rynku wyrobów 
stalowych, z jakimi od pewnego czasu boryka się 
nasza firma, miała wpływ na decyzję pracodawcy 
o wypowiedzeniu układu pracy?

J. Zub: Jest wiele rozwiązań, które zgodnie z tzw. tar-
czami antykryzysowymi można było wprowadzić po to, żeby 
przetrwać ten niewątpliwie trudny czas. Podpisaliśmy wspól-
nie porozumienie postojowe, zgodnie z którym pracodawca 
pozyskuje dodatkowe środki. Wykorzystując obecną sytu-
ację, pracodawca chce wprowadzić drastyczne cięcia, które 
przez kolejne lata będą się odbijały na naszych wynagrodze-
niach.

- Pracodawca wypowiedział ZUZP z zachowaniem 
12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. To znaczy, 
że do maja 2021 roku będą obowiązywać zapisy do-
tychczasowego układu. Jednocześnie zadeklarował 
chęć rozpoczęcia rokowań treści nowego układu za-
kładowego pracy już w czerwcu. Czy strona społecz-
na jest gotowa przystąpić do rokowań?

J. Zub: Tak, my jesteśmy gotowi. Organizacje związko-
we nigdy nie unikały i nie będą unikać dialogu społecznego. 
Zawsze był on trudny, ale tym razem to zwykły szantaż ze 
strony pracodawcy. Mam nadzieję, że wkrótce emocje opad-
ną i zwycięży rozsądek, a nowy układ zbiorowy pracy, który 
będzie obowiązywał od czerwca 2021 roku nie będzie gorszy 
od dotychczasowego. 

Nie mogliśmy się zgodzić 
na zmiany zaproponowane 
przez pracodawcę 

Z powodu epidemii koronawirusa ważność biletów na 
basen do „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górni-
czej jest przedłużona na czas nieograniczony. Można 
je wykorzystać w dowolnym terminie. 
Szczegółowe informacje u Adama Wdowiaka 
tel. 93 52, kom. 531 293 937.  

Spektakl „Pomoc Domowa”, który miał się 
odbyć  10 maja o 16:00 na deskach Pałacu 
Kultury Zagłębia, ze względu na epidemię 
Covid-19, został przełożony na 18 września 
2020 roku. W przypadku ewentualnych dal-
szych zmian będziemy informować na bieżąco. 

Na basen do „Nemo” 
w dowolnym terminie 

„Pomoc domowa” 
- spektakl przełożony 
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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
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Decyzją pracodawcy w czerwcu wstrzymane zostały 
przejęcia pracowników z firm Interim bezpośrednio 
do ArcelorMittal Poland. 

W związku z obecną sytuacją w czerwcu spółka wstrzymała 
przejmowanie pracowników z fi rm Interim. Realizowane są tyl-
ko rekrutacje wewnętrzne pracowników. Przyjęcie pracownika 
z fi rmy Interim lub przyjęcie bezpośrednie jest możliwe tylko 
za zgodą Prezesa Zarządu, w przypadku braku kandydata we-
wnętrznego na poszukiwane stanowisko. 

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, ze względu na obec-
ną sytuację w ArcelorMittal Poland (przebywanie na postojo-
wym dużej części pracowników) i w kraju (zalecenia, regulacje 
i ograniczenia rządu dotyczące działań minimalizujących roz-
przestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2), podjęła decyzję o wy-
dłużeniu do 30 czerwca 2020 roku terminu składania wniosków 
o pożyczki na cele mieszkaniowe. 

Termin ten może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytu-
acji epidemicznej w kraju.

Od czerwca posiedzenia komisji świadczeń socjalnych odby-
wają się online. W sprawach pilnych, w szczególności dotyczą-
cych ustalenia dochodu na członka rodziny, GKŚS upoważniła 
przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z TKŚS do 
rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania śred-
niego dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 
roku.

Czerwcowe przyjęcia 
z Interim wstrzymane 

Wnioski o pożyczki 
mieszkaniowe do 
30 czerwca 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
wydłużony do 14 czerwca  
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. 
Zasiłek przysługiwał będzie również tym rodzicom, 
którzy mimo otwarcia np. żłobka nie zdecydują się po-
słać dziecka do placówki.

Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związ-
ku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół 
z powodu zagrożenia koronawirusem.

Ważna informacja  - jeżeli żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł 
zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługiwać będzie do-
datkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzi-
ce, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej 
dziecka

Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie z dniem ogłoszenia, 
z mocą od 25 maja 2020 roku.

Warto wiedzieć

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych

ArcelorMittal Poland

Zmiana adresu Biura Podróży „Partner”
Sanpro Synergy Sp. z o.o. informuje, że od 8 czerwca 2020 roku 
zmianie ulega adres biura w Dąbrowie Górniczej na:
Al. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza
W związku z tym od 8 czerwca korespondencję w formie papierowej 
należy kierować na ten adres. W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
tel. 32 792 8605; 32 792 8606; 32 792 7687 
e-mail: biuro.partner@impel.pl

Termin: 1-6 czerwca 2021

Cena: 1650 zł + 60 euro, dofinansowanie 500 zł  dla 
członka Związku, 300 zł dla osoby towarzyszącej, która 
nie jest członkiem Związku.

W związku z pandemią koronawirusa termin wycieczki 
został przełożony na 1-6 czerwca 2021. Pozostałe 
warunki bez zmian. Są jeszcze wolne miejsca! 

Zapisy u Adama Wdowiaka tel. 93 52 lub 531 293 937. 

HELSINKI TALLIN RYGASZTOKHOLM

4 stolice

Zapraszamy na wycieczkę


