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Przypomnijmy, 29 maja br. Zarząd ArcelorMittal Poland wypowiedział obowiązujący 
w Spółce od 10 lat Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Okres wypowiedzenia trwa 12 miesię-
cy. W trakcie okresu wypowiedzenia, czyli do maja 2021 roku, obowiązują postanowienia 
dotychczasowego układu.

W tym czasie powinien zostać wynegocjowany nowy układ zbiorowy pracy. Jeżeli stronom 
nie uda się uzgodnić treści nowego ZUZP, pracodawca może wprowadzić swój regulamin 
płac, a wszystkie dotychczasowe świadczenia wykraczające poza Kodeks pracy nie muszą 
być w nim zawarte. Dlatego w naszym interesie jest, aby udało się dojść do porozumienia 
i w ciągu kilku najbliższych miesięcy wynegocjować zapisy nowego ZUZP, które pozwolą 
utrzymać dotychczasowe uprawnienia.

Odbyły się dwa spotkania - 30 czerwca i 14 lipca. Rozmowy dotyczyły kwestii orga-
nizacyjnych w oparciu o przekazany przez pracodawcę Regulamin prac nad Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Regulamin zawiera 
m.in. szczegóły dotyczące wyboru sposobu reprezentacji strony społecznej i pracodawcy 
w czasie rozmów, możliwości powoływania ekspertów, którzy przedstawiają opinię w spra-
wach związanych z przedmiotem rokowań, możliwości powoływania podzespołów specja-
listów do określonych zadań, tryb i sposób prowadzenia negocjacji oraz wszelkie kwestie 
organizacyjne. 

Trwają prace nad ostatecznym kształtem regulaminu.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Rozpoczęły się rokowania 
regulaminu prac nad nowym ZUZP
Odpowiadając na inicjatywę pracodawcy dotyczącą zawarcia nowego 
zakładowego układu pracy, zakładowe organizacje związkowe, które 
zgłosiły chęć uczestnictwa w negocjacjach, przystąpiły do rokowań 
Regulaminu prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla 
pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, obok 
oficjalnej kwarantanny zleconej przez Sanepid, także pracodawca 
może skierować pracownika, który miał kontakt z osobami chorymi 
lub podejrzanymi o zakażenie COVID-19, na 14-dniową kwarantannę 
wewnętrzną, płatną 100 proc. Niemal od początku pandemii 
w ArcelorMittal Poland stosowane są zasady dotyczące przebywania na 
kwarantannie wewnętrznej zatwierdzone przez Dyrekcję Wykonawczą.

Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną w przy-
padku, gdy pracownik miał kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą podejrzaną 
o zarażenie COVID-19; gdy pracownik miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantan-
nie nałożonej przez PSSE lub podlegającą nadzorowi epidemiologicznemu; gdy pracow-
nik wykazuje objawy podobne do choroby COVID-19 (podwyższona temperatura ciała, 
kaszel najczęściej tzw. suchy, rzadko katar, duszności, bóle mięśni, osłabienie organizmu, 
nietypowe zmęczenie, możliwe kłopoty trawienne, zaburzenia widzenia 
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i inne), a także w przypadku gdy lekarz pierwszego kontaktu nie 
zdecydował o wystawieniu zaświadczenia L4, a PSSE nie wydało 
decyzji administracyjnej o objęciu pracownika kwarantanną ofi -
cjalną i rekomenduje kwarantannę wewnętrzną pracodawcy. 

Kwarantanna trwa 14 dni, ale o jej długości decyduje pracodawca 
w ramach rozwijającej się sytuacji i zbieranych danych epidemio-
logicznych.

Pracownik skierowany na kwarantannę wewnętrzną zleconą 
przez pracodawcę musi przestrzegać następujących zasad:

• Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! 
Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały 
z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one 
też powinny podlegać kwarantannie.

• Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp na 2 metry.

• W miarę możliwości powinieneś przebywać w określonym poko-
ju, a jeśli w domu jest więcej łazienek, korzystaj tylko z jednej. 
Ogranicz powierzchnię, która będzie wymagała dezynfekcji.

• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające 
w mieszkaniu.

• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

• Ogranicz kontakt ze zwierzętami domowymi i innymi zwie-
rzętami: Chociaż nie ma doniesień o zachorowaniu zwierząt 
domowych lub innych zwierząt na COVID-19, nadal zaleca się, 
aby ograniczać z nimi kontakt. Unikaj szczególnie głaskania, 
przytulania, całowania oraz dzielenia się jedzeniem. Jeśli mu-
sisz opiekować się swoim zwierzakiem lub przebywać w jego 
pobliżu podczas kwarantanny, umyj ręce przed i po kontakcie 
z nim oraz załóż maskę na twarz. 

• Przestrzegaj zasad higieny: 

- codziennie czyść wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, 
klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, 
tablety i stoliki nocne;

- codziennie czyść dokładnie łazienkę i kuchnię;

- pierz swoje rzeczy, pościel, ręczniki, ubrania (jak najczęściej), 
w temperaturze 60 stopni. Nie używaj niczego, co wymaga 
prania ręcznego;

- dezynfekuj miejsca zanieczyszczone płynami ustrojowymi, 
czyść również wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać 
krew, stolec lub płyny ustrojowe. 

• Dbaj o to, by Twój organizm 
miał zapewnione wszystko, co 
niezbędne do dobrego funkcjo-
nowania: wysypiaj się, jedz lek-
kostrawne posiłki z dużą ilością 
warzyw i owoców, pij dużo wody.

• Monitoruj swój stan zdrowia: 

- regularnie mierz sobie temperaturę;

- zastanów się, jak się czujesz, czy nie masz problemów z od-
dychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących 
objawów;

- jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady me-
dycznej przez telefon. Sprawdź, gdzie można uzyskać telepo-
radę w placówce podstawowej opieki zdrowotnej w Twoim 
mieście: znajdź najbliższą placówkę POZ;

- jeśli masz gorączkę oraz objawy chorób układu oddechowe-
go, takie jak kaszel lub trudności w oddychaniu, natychmiast 
skontaktuj się telefonicznie z wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną. 

• Pracownik skierowany przez pracodawcę na kwarantannę we-
wnętrzną powinien podać swój adres pobytu podczas kwaran-
tanny.

W przypadku osób, których współdomownicy są lub byli chorzy na 
COVID-19 lub podejrzewa się u nich zachorowanie, oraz w przy-
padku osób z objawami przypominającymi COVID-19, pracodaw-
ca ma możliwość zlecić wykonanie obowiązkowych badań RT-P-
CR. Ważne, aby podać listę osób, z którymi osoba podejrzana o 
zachorowanie miała kontakt od momentu, kiedy miała styczność 
z koronawirusem.

Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów 
COVID-19, przełożony poinformuje Cię o możliwym powrocie do 
pracy. 

Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, 
możesz powrócić do pracy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odpor-
ny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego uważaj 
na siebie. 

Pracownik, poddany kwarantannie wewnętrznej zleconej przez 
pracodawcę, ma prawo do 100-proc. wynagrodzenia oraz pracy 
w formie zdalnej (home offi ce).
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W czerwcu pracodawca poin-
formował stronę związkową, że 
nie dokona przelewu dodatkowe-
go odpisu w wysokości 10 proc. 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Jest to spowodowane 
zmianą przepisów, jakie  wprowadza 
Tarcza antykryzysowa 4.0. Ustawa ta 
przewiduje możliwość zawieszenia przez pracodaw-
ców, u których wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych - tak jak w przypadku naszej Spółki – wyższy niż 
ustawowa wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. 

W związku z tym dodatkowy 10-procentowy odpis 
na ZFŚS wynikający z postanowień Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy nie zasili konta funduszu 
socjalnego.

ZFŚS

Nie będzie dodatkowego
odpisu na ZFŚS  

KOMUNIKAT
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej  
informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 odbędzie 
się 31 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w sali bankietowej – stołówka 
„Jedenastka”.

UWAGA:
Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich 
wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą dotyczących 
organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemiologicznego.
Udział w spotkaniu jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu 
chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu 
MPKZP oraz umieszczeniu zainteresowanej osoby na liście obecności.
Osoby, które nie otrzymają takiego potwierdzenia nie będą mogły 
uczestniczyć w zebraniu.

Za Zarząd MPKZP Jerzy Piekarczyk
Tel. kom. 668 312 484, e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com
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Komisja Świadczeń Socjalnych przyznała 140 pożyczek miesz-
kaniowych, w tym 133 pożyczki w wysokości 8 tys. złotych. Wy-
kazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele 
mieszkaniowe są dostępne w fi rmie Sanpro Synergy (w miejscu 
ich złożenia). Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkanio-
we z ZFŚS (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powin-
no nastąpić w terminie od 20 lipca do 30 października 2020 
roku. 

W przypadku Dąbrowy Górniczej wymagane jest wcześniej-
sze uzgodnienie z fi rmą daty podpisania umowy, aby wyelimi-
nować kolejki. W celu umówienia terminu należy dzwonić pod 
nr telefonu 32 792 756.

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę 
konto bankowe) dokonuje Sanpro Synergy sukcesywnie do 30 
dni od daty podpisania umowy.

Jeśli umowa o pożyczkę nie zostanie zawarta we wskazanym 
terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z przyznanej po-
życzki i wniosek zostanie anulowany.

Podczas posiedzenia Komisja rozpatrzyła także 59 wniosków 
o pomoc fi nansową - przyznała 36 zapomóg losowych i 16 za-
pomóg materialnych. W pięciu przypadkach zapomogi nie zo-
stały przyznane, dwa wnioski muszą zostać uzupełnione o do-
datkowe dokumenty. Ponadto przeanalizowała przygotowane 
przez Sanpro Synergy oferty dotyczące wypoczynku po pracy.

Przy składaniu wniosku dotyczącego świadczenia „wczasy pod gruszą”, 
w części II wniosku wypełnia osoba wyznaczona w danej komórce organizacyj-
nej do wprowadzania czasu pracy (tj. przełożony pracownika lub osoba przez 
niego wskazana). 

Część drugą wniosku można wypełnić na dwa sposoby:

- Dotychczasowy na druku papierowym przekazanym przez pracownika.

- Zdalny tj. na druku wypełnionym, podpisanym i przekazanym przez pra-
cownika w formie elektronicznej. Wówczas otrzymany wniosek po zmianie 
na plik pdf można uzupełnić i podpisać. W tym celu należy skorzystać 
z funkcji „wypełnij i podpisz”. Przy wypełnieniu korzysta się z funkcji „dodaj 
tekst” Ab, a przy podpisie z funkcji „rysuj” (składając podpis można użyć 
w tym celu np. myszki komputerowej). Gdy pracownik prześle wniosek jako 
zdjęcie, to po wklejeniu go do Worda plik zostaje zapisany jako pdf. Po wy-
pełnieniu i podpisaniu pliku pdf jest wysyłany pracownikowi w celu dalszych 
działań. 

Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzy-
staniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty (Sanpro Synergy 
Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem ZFŚS AMP).
Tel.: 32 292 75 69; 32 735 50 12; 664 983 553; 532 756 195; 
mail: partner@impel.pl

Jeśli pracownik chce dostawać pasek e-ma-
ilem, powinien skontaktować się z właściwym 
koordynatorem kadrowym (e-mail, telefon) 
w celu przekazania mu tego wniosku. Najlepszą 
jest droga mailowa, ponieważ pracownik może 
od razu przekazać adres e-mail, na który pasek 
płacowy ma być przesyłany.

Pracownicy, którzy nie mają możliwości otrzy-
mywania e-paska mogą wystąpić z wnioskiem 
o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wy-
nagrodzeniu, ubezpieczeniu zdrowotnym (także 
na potrzeby ZFŚS). Wnioski są dostępne przy 
wejściu do kadr.  

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń 
Socjalnych

Sprawy kadrowe

Komisja przyznała pożyczki 
mieszkaniowe 

Jak wypełniać wniosek na „wczasy 
pod gruszą”

Paski papierowe 
wstrzymane do 
odwołania 

13 lipca, podczas zdalnego posiedzenia, Śląsko-
Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 
rozpatrzyła 140 wniosków o pożyczki na cele 
mieszkaniowe i 59 wniosków o pomoc finansową. 

Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem 
się COVID-19 obsługa ZFŚS nadal odbywa się bez bezpośredniego 
kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń. Z powodu epidemii koronawirusa 

wstrzymane jest wydawanie pasków 
papierowych. Obecnie pracownicy 
mogą otrzymywać paski płacowe tylko 
drogą elektroniczną. Osoby, które nie 
zdecydują się na formę elektroniczną, 
dostaną paski papierowe dopiero po 
zakończeniu stanu zagrożenia COVID-19.

W sprawie emerytur 
stażowych  

Apel OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 23 
czerwca skierowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek apel 
o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nowelizujących 
obowiązującą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Mają one na celu zapewnienie 
pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przej-
ścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego o stażu pracy 35/40 lat. Jednocześnie zaape-
lowało o skorzystanie w tym celu z opracowanego przez OPZZ 
gotowego projektu w sprawie emerytur stażowych.

OPZZ od wielu lat zabiega o zapewnienie kobietom, któ-
re osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 35 lat oraz mężczyznom, z co najmniej 40-letnim 
okresem składkowym i nieskładkowym, możliwości przejścia 
na emeryturę wcześniej niż przewiduje powszechny wiek eme-
rytalny. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom pracowników z długim stażem pracy, a ponadto 
cieszy się ono wysokim poparciem społecznym. Pod obywa-
telskim projektem ustawy w tej sprawie, opracowanym przez 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w 2010 
roku, podpisało się ponad 700 tys. osób. Emerytury stażowe 
to szczególnie dobre rozwiązanie dla tych, którzy wcześnie 
rozpoczęli aktywność zawodową. Wieloletnia praca wywiera 
negatywny wpływ na wydajność i zdrowie pracownika, dlatego 
OPZZ od lat domaga się, aby dać pracownikom prawo wyboru 
momentu przejścia na emeryturę. 

Informacje o dotychczasowych inicjatywach OPZZ w spra-
wie emerytur stażowych można znaleźć pod adresem: 
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/walka-o-emerytu-
ry-stazowe-ten-projekt-powstal-w-opzz
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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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Bon turystyczny na wakacje
Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia będzie 
można skorzystać z bonów turystycznych 500 plus na 
wakacje. Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Tu-
rystycznym. 

Z bonu turystycznego 500 zł mogą korzystać dzieci (do 18. roku życia ), 
które są uprawnione do świadczenia 500 plus. W przypadku dzieci niepełno-
sprawnych będzie to kwota 1000 zł.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, bon będzie można zrealizować do 
końca marca 2022 roku. System, który opracuje ZUS, ma zacząć działać na 
przełomie lipca i sierpnia. Bon, który ma zachęcić do wakacji w kraju, będzie 
miał formę elektroniczną i nie można go wymienić na pieniądze. Będzie nim 
można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane 
przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na 
terenie kraju. Lista miejsc, w których bony będą honorowane, znajdzie się 
w rządowym katalogu bazy turystycznej: https://www.pot.gov.pl/pl 

Wnioski będzie można składać na Platformie Usług Elektronicznych Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Bony będą przysługiwać niezależnie od 
poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu 500+. Ze wsparcia sko-
rzystają też dzieci rodziców pracujących za granicą (chodzi o grupę 150-
200 tysięcy). W sumie z programu będzie mogło skorzystać 6,5 mln dzieci, 
a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł. 

Warto wiedzieć

WycieczkaWycieczka
dla prymusówdla prymusów
MZZP AM DG zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymu-
sów, która odbędzie się w sierpniu 2020 roku (pod warun-
kiem zgłoszenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą 
być dzieci członków Związku urodzone w latach 2006 i 2007. 
Wycieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce 
otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie na-
leży okazać świadectwo lub jego kopię). 

Zapisy w terminie do 31 lipca w sekretariacie Związku 
DAMM-4 pok. 116 tel. 32 776 9570 lub u Adama Wdowiaka
tel. 32 776 93 52,  kom. 531 293 937.

Badania okresowe realizowane są tylko po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu. 
Od lipca można się na nie zapisać w aplikacji Eskulap na stronie 
htpp://eskulap/.
W okresie wakacyjnym można się zapisać także telefonicznie 
lub mailowo: zdrowie@arcelormittal.com tel. 660 682 430.
Badania okresowe w czasie epidemii są dobrowolne. Jeśli pra-
cownik w tym czasie odmówi wykonania badań okresowych, nie 
będą wobec niego wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne. 
Należy pamiętać, że w ośrodkach medycyny pracy obowiązują 
nowe zasady i procedury, do których należy się bezwzględnie 
stosować: 
• Na badania należy zgłaszać się tylko i wyłącznie na ustaloną 

datę i godzinę.
• Personel medyczny zezwala na wejście do obiektu tylko ogra-

niczonej liczbie osób, które wcześniej były zarejestrowane. 
• Przed wejściem do przychodni należy obowiązkowo zdezyn-

fekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury ciała. 
• Każda osoba wchodząca do ośrodka zobligowana jest do wy-

pełnienia ankiety epidemiologicznej wstępnej kwalifi kacji.
• Obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów od innych osób 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ośrodka. 
• Należy zajmować tylko miejsca siedzące na wyznaczonych 

krzesłach. 
• Obowiązuje stosowanie maseczek cały czas w trakcie pobytu 

w ośrodku. 
• Rekomenduje się stosowanie jednorazowych rękawiczek 

ochronnych.
• Zaleca się korzystanie z własnego długopisu lub korzystanie z 

długopisów zdezynfekowanych dostępnych w ośrodku, które 
następnie należy odłożyć do odrębnego pojemnika na długopi-
sy „użyte”. 

• Przy wyjściu z ośrodka rekomendujemy ponowną dezynfekcję 
dłoni.

Badania okresowe w Unimedzie 

Można się 
rejestrować online
Od lipca pracownicy ArcelorMittal Poland mają 
możliwość rejestracji online na badania okresowe 
do ośrodka medycyny pracy Unimed w Dąbrowie 
Górniczej za pośrednictwem aplikacji Eskulap 
(http://eskulap/). 
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