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Część surowcowa Część surowcowa 
w krakowskiej hucie w krakowskiej hucie 
zostanie zamknięta na stałe zostanie zamknięta na stałe   
Zarząd ArcelorMittal Poland 8 października ogłosił decyzję o zamknięciu 
na stałe części surowcowej, czyli  wielkiego pieca i stalowni 
w krakowskim oddziale. Produkcja surowcowa zostanie przeniesiona do 
oddziału w Dąbrowie Górniczej. Proces zamykania instalacji wielkiego 
pieca i stalowni rozpoczął się w październiku i potrwa kilka tygodni. Teraz 
najważniejsze jest wypracowanie rozwiązań ochronnych dla pracowników.

- Pandemia COVID-19 ma ogromne konsekwencje dla europejskiego hutnictwa. Mimo 
że od kilku tygodni obserwujemy niewielki wzrost popytu, spowodowany głównie uzupeł-
nianiem zapasów, to zapotrzebowanie na stal jest wciąż znacząco niższe niż przed pande-
mią. A to oznacza, że musimy podjąć trudne decyzje – w tym przypadku niestety decyzję 
o trwałym zamknięciu wielkie-
go pieca i stalowni w Krakowie 
– powiedział Sanjay Samaddar, 
prezes Zarządu i dyrektor ge-
neralny ArcelorMittal Poland.

Nie tylko pandemia sprawi-
ła, że działalność firmy stała 
się nierentowna. Wpłynęły na 
to także inne czynniki, takie 
jak np. brak skutecznych środ-
ków ochrony europejskiego 
rynku i niedawna decyzja KE 
o kolejnym zwiększeniu kon-
tyngentów bezcłowych na 
import wyrobów stalowych spoza UE w czasie, gdy zapotrzebowanie na stal w Europie 
gwałtownie spadło; wysokie koszty energii i wprowadzenie dodatkowych opłat w ramach 
rynku mocy, który wejdzie w życie w styczniu 2021 roku czy brak równowagi pomiędzy eu-
ropejskimi producentami stali i producentami z krajów trzecich, którzy, w przeciwieństwie 
do hutnictwa w UE, nie ponoszą kosztów związanych z uprawnieniami do emisji CO2. Ro-
snące ceny uprawnień do emisji negatywnie odbijają się na konkurencyjności europejskich 
producentów stali. Efektem tego jest przenoszenie produkcji poza Europę – do krajów, 
w których nie obowiązuje ETS. 

Przypomnijmy, wielki piec i stalownia zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 
2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyro-
bów stalowych spoza krajów UE. Od tego czasu większość pracowników dotkniętych posto-
jem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach Spółki bądź – od marca 2020 
roku i nadejścia pandemii COVID-19 – przebywa na tzw. urlopach postojowych. Działania 
te zostały podjęte w czasie, kiedy nie wiadomo było, jak w dłuższej perspektywie będzie 
się kształtował popyt na stal.

Decyzja o zamknięciu części surowcowej dotknie bezpośrednio 650 pracowników. 
cd. na str. 2
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Zapadła ostateczna decyzja cd. ze str. 1

Jak poinformował Sanjay Samaddar, priorytetem dla Zarządu 
ArcelorMittal Poland jest teraz wypracowanie rozwiązań ochron-
nych dla pracowników wielkiego pieca i stalowni krakowskiego 
oddziału. 

– Będziemy blisko współpracować z naszymi partnerami spo-
łecznymi, aby wypracować możliwie najlepsze rozwiązania dla 
pracowników, których dotyka ta decyzja – podkreślił Prezes. 

Nadal pracować będą pozostałe oddziały krakowskiej huty, 
tzn. koksownia oraz część przetwórcza – dwie walcownie, linia 
ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu 
latach zainwestowała 500 mln złotych. 

Produkcja surówki żelaza skoncentrowana zostanie na dwóch 
wielkich piecach w oddziale w Dąbrowie Górniczej, co pozwoli 
zwiększyć firmie konkurencyjność kosztową.

Związki zawodowe domagają się interwencji premiera

Przedstawiciele związków zawodowych działających w firmie 
domagają się interwencji premiera Mateusza Morawieckiego w 
sprawie decyzji o zamknięciu części surowcowej krakowskiej huty 
i coraz gorszej sytuacji w całej branży hutniczej. „Wzywają Rząd 
RP do podjęcia rozmów z właścicielami koncernu ArcelorMittal”.

W liście skierowanym do premiera informują także o zawią-
zaniu międzyzakładowego komitetu protestacyjno-strajkowego, 
który ogłosił decyzję o pogotowiu strajkowym. Związkowcy są 
gotowi do podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę 
pracowników huty i hutniczych spółek. „W obronie miejsc pracy 
jesteśmy gotowi posunąć się poprzez różnego rodzaju sprzeciw, 
nawet do najostrzejszych form protestu, ze strajkiem włącznie” 
– zapowiadają. 

Po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu części surowcowej wśród 
załogi krakowskiej huty panuje „niepewność, ogromne rozcza-
rowanie i wrażenie zostania oszukanym” – czytamy w stanowi-
sku Zarządu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” 
ArcelorMittal Poland S.A. z 8 października 2020 roku. „Wyko-
nany remont WP i inne nakłady inwestycyjne pozwalały na jego 
wieloletnią pracę. Tyle energii, wysiłku, interwencji, protestów 
i użytych argumentów w pismach wysyłanych do Prezydenta RP, 
Premiera RP, Prezydenta Miasta, Wojewody, polskich i unijnych 
parlamentarzystów, dyrekcji koncernu ArcelorMittal i innych insty-
tucji, pomimo zapewnień wsparcia, nie przyniosło tak oczekiwa-
nych przez pracowników krakowskiej huty rezultatów. Cały czas 
byliśmy przekonywani przez Zarząd ArcelorMittal Poland tylko 
o czasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej” – napisali 
związkowcy. 

Pogotowie strajkowe ogłoszono we wszystkich oddziałach fir-
my i spółkach zależnych. Związkowcy żądają wycofania decyzji 
o wygaszeniu wielkiego pieca i zamknięcia stalowni. Jak  podkre-
ślają w liście z powodu ograniczeń związanych z pandemią naj-
pewniej do masowych protestów nie dojdzie, ale to nie znaczy, 
że nie będzie ich wcale. 

Część surowcowa w krakowskiej Część surowcowa w krakowskiej 
hucie zostanie zamknięta na stałe hucie zostanie zamknięta na stałe 

Chcemy nadal produkować stal w Polsce 
i kontynuować dostawy na rzecz naszych 

klientów w oparciu o część surowcową 
skupioną w jedenej lokalizacji 
-  zaznaczył prezes Samaddar

Praca w okresie pandemii w utrudnionych warunkach zwią-
zanych z podwyższonym reżimem sanitarnym oraz stałego za-
grożenia epidemiologicznego wymaga od pracowników Spółki 
dodatkowego wysiłku, zaangażowania oraz odpowiedzialno-
ści za współpracowników i ciągłość produkcji - czytamy w uza-
sadnieniu. Ponadto okres pandemii spowodował dla części 
pracowników znaczącą utratę dotychczasowych wynagrodzeń 
i drastyczne pogorszenie ich sytuacji materialnej, a dla pozo-
stałych pracowników spadek wartości nominalnej i realnej ich 
wynagrodzeń za pracę wskutek braku podwyżek płac w 2020 
roku i niewypłacenia po raz pierwszy od wielu lat nagrody za 
wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w danym roku.

Organizacje związkowe deklarują stałą gotowość do roz-
mów celem ustalenia szczegółowych zasad wypłaty przedmio-
towego świadczenia pieniężnego. Wnioskują, aby było ono 
wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za październik 
2020 roku.

Za wzmożony wysiłek w czasie pandemiiStanowisko OPZZ

Wniosek o dodatkowe Wniosek o dodatkowe 
świadczenie pieniężneświadczenie pieniężne    
Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal 
Poland wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem 
o wypłacenie pracownikom świadczenia pieniężnego 
w wysokości 1000 złotych za wzmożony wysiłek 
w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii. 
Wspólne stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte 
8 października br. 

ArcelorMittal Poland ogłosił decyzję o zamknięciu na stałe 
części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca 
i stalowni. Niemal tysiąc hutników może stracić pracę!
To kolejny dowód na zasadność obaw OPZZ, że likwidacja miejsc 
pracy będzie postępowała szybciej niż ich odtwarzanie. Po kopal-
niach węgla brunatnego w Adamowie i Koninie, po stoczni Gryfia 
w Szczecinie i Świnoujściu przyszła kolej na krakowską hutę. Utra-
ta pracy, jako jedynego źródła utrzymania pracownika, to narasta-
jący dramat setek tysięcy polskich rodzin. 

Nie tak wyobrażamy sobie sprawiedliwą transformację!
Sprawiedliwa transformacja to taka, która odtwarza każde straco-
ne miejsce pracy. Fundusz Odbudowy i Rozwoju Unii Europejskiej 
w wysokości 750 mld euro to szansa dla Polski. To środki, za 
które można i trzeba tworzyć nowe, dobre miejsca pracy. 

Oczekujemy od rządzących, że nie zmarnują tej szansy. Musimy 
zerwać ze złą polską tradycją, że transformacja i restrukturyza-
cja to w praktyce likwidacja miejsc pracy i masowe zwolnienia. 
Usilne wypychanie pracowników z rynku pracy oznacza zwięk-
szające się bezrobocie w kolejnych latach!
Wzywamy rząd do podjęcia energicznych działań na rzecz stabi-
lizacji rynku pracy w Polsce to znaczy niezwłocznego przyjęcia 
oraz wprowadzenia w życie przepisów związanych z ratowaniem 
gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przed-
siębiorstw. 

W sprawie likwidacji W sprawie likwidacji 
kolejnych miejsc pracy!kolejnych miejsc pracy!
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WRDS o sytuacji 
przemysłu hutniczego  

Stanowisko strony społecznej i pracodawców 

Strona społeczna i strona pracodawców przemysłu stalowe-
go wzywa Rząd RP do pilnego podjęcia dialogu z przemysłem na 
rzecz ograniczenia kosztów i obciążeń regulacyjnych nakłada-
nych na przedsiębiorców z sektora stalowego, poprzez powoła-
nie zespołu roboczego na rzecz wypracowania nowych rozwiązań 
zabezpieczających sytuację konkurencyjną hutnictwa na arenie 
międzynarodowej. W stanowisku przesłanym 5 października br. 
WRDS podkreśla, że najważniejsze kwestie to: 

- podjęcie pilnych działań na poziomie europejskim zmierzają-
cych do zastosowania przez Komisję Europejską wszelkich 
dostępnych narzędzi chroniących rynek przed nieuczciwym 
importem wyrobów hutniczych; 

- zapewnienie finansowego wsparcia transformacji sektora 
stalowego z funduszy unijnych w ramach europejskiego oraz 
krajowego Recovery Action Plan;

- obniżenie kosztów rynku mocy dla odbiorców energochłon-
nych od 1 stycznia 2021 roku poprzez reparametryzację 
opłaty mocowej lub ewentualnie zawieszenie jej pobierania 
(zapewnienie, że od 1 stycznia 2021 roku przemysł energo-
chłonny będzie ponosił koszt opłaty mocowej w wysokości nie 
większej niż było to zakładane w 2017 roku w trakcie prac 
nad ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy); 

- wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku rozwiązań umożli-
wiających przemysłowym odbiorcom energii realny udział 
w mechanizmach zarządzania popytem na energię elektrycz-
ną w ramach regulacyjnych usług systemowych (DSR), równo-
ległych do rynku mocy;

- reparametryzacja ulgi od kosztów wsparcia OZE i kogeneracji 
od 1 stycznia 2021 roku (maksymalny stopień ulgi powinien 
przysługiwać odbiorcom o współczynniku energochłonności 
powyżej 20%);

- wprowadzenie indywidualnych taryf dystrybucyjnych dla du-
żych odbiorców od 1 stycznia 2022 roku; 

- intensyfikacja działań mających na celu obniżenie hurtowych 
cen energii;

- obniżenie kosztów regulacyjnych obejmujących energię elek-
tryczną (w tym opłaty jakościowej).

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach 
wystosowała do Rządu RP pismo dotyczące sytuacji 
przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych 
oraz problemów gospodarczych spowodowanych 
kryzysem epidemicznym. 

Projekt Regulaminu ZFŚS 
na rok 2021
Na początku października pracodawca drogą 
elektroniczną przekazał organizacjom związkowym 
projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. na rok 2021. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa strona społeczna 
ma 30 dni - licząc od daty otrzymania dokumentu - na przekaza-
nie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tym zakresie. W przy-
padku rozbieżnych stanowisk organizacji związkowych, decyzję 
o wprowadzeniu regulaminu może podjąć pracodawca. 

Aktualnie projekt nowego regulaminu świadczeń socjalnych 
jest szczegółowo analizowany przez wszystkie organizacje związ-
kowe w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Bazą do 
uzgodnień nowego regulaminu dla strony związkowej jest Regu-
lamin ZFŚS z 2018 roku. 

Tym razem były to najważniejsze dla pracowników rozdzia-
ły dotyczące zasad wynagradzania oraz zasad wypłaty innych 
świadczeń związanych z pracą, a także urlopy pracownicze, 
BHP, polityka socjalna i dialog społeczny - współpraca ze związ-
kami zawodowymi. 

- To właśnie w tych rozdziałach jest najwięcej rozbieżności 
między nami a stroną pracodawcy. Negocjacje od samego po-
czątku nie są łatwe. Jest wiele kwestii, w których trudno nam 
się zgodzić z propozycjami pracodawcy - mówi uczestniczący 
w rozmowach wiceprzewodniczący Związku Mirosław Cerazy. 
- Na obecnym etapie rozmów (jesteśmy przy rozdziale X) są 
już wstępne uzgodnienia stron dotyczące niektórych punktów 
ZUZP, ale są też zapisy odłożone do analizy w terminie później-
szym. 

Powodem jest bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się 
wirusa COVID-19 w Polsce i w naszym zakładzie pracy oraz 
krytyczna sytuacja społeczna w Spółce, spowodowana przede 
wszystkim stałym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników 
wskutek pandemii, a także realną groźbą utraty pracy wsku-
tek dramatycznej sytuacji rynkowej branży hutniczej i decyzji 
o trwałym zamknięciu części surowcowej w Krakowie – napisali 
związkowcy. 

Podkreślamy, że dla naszych organizacji związkowych – po-
dobnie jak dla Zarządu Spółki – najważniejsze jest zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników oraz miejsca pracy i ciągłość 
produkcji, jedynie która daje naszej firmie możliwość przetrwa-
nia w tak trudnych warunkach rynkowych. W związku z tym ze 
zrozumieniem przyjmujemy ostatnie decyzje Dyrekcji Wykonaw-
czej ograniczające do absolutnego minimum fizyczne kontakty 
między pracownikami i zakazujące organizacji bezpośrednich 
spotkań. Jednakże powyższe zasadne decyzje Dyrekcji Wyko-
nawczej bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają efektywne 
i szybkie prowadzenie rokowań zapisów nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, przy wciąż biegnącym okresie wypo-
wiedzenia dotychczasowego ZUZP. Przeciągający się proces ro-
kowań nowego ZUZP jest źródłem dodatkowego i niepotrzebne-
go stresu pracowników oraz jest czynnikiem przyśpieszającym 
decyzje pracowników o odejściach z naszego zakładu pracy – 
czytamy w piśmie skierowanym do Prezesa. 

Pismo podpisało pięć organizacji związkowych, w tym nasz 
Związek.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Kolejna tura rozmów 

Apel o zmianę 
decyzji dotyczącej 
wypowiedzenia ZUZP 

Podczas październikowych spotkań negocjacyjnych, 
które odbywają się w cyklu cotygodniowym, omawiane 
były kolejne rozdziały nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal 
Poland.

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal 
Poland zwróciły się do Prezesa i Zarządu firmy 
z apelem o wycofanie decyzji dotyczącej 
wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
i Porozumienia Okołoukładowego z 5 stycznia 2010 
roku. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do prezesa 
Sanjaya Samaddara 19 października br. 
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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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Zmiany w składzie Zarządu 
ArcelorMittal Poland
Rada Nadzorcza, 8 października, zatwierdziła zmiany 
w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland. 

Na stanowisko prezesa Zarządu Spółki powołany został Sanjay 
Samaddar. Dodatkowo objął on stanowisko dyrektora general-
nego ArcelorMittal Poland.

Marc De Pauw będzie kontynuował pracę na rzecz ArcelorMittal 
Poland, pełniąc funkcję członka Zarządu.

Nowy skład Zarządu ArcelorMittal Poland:
• Sanjay Samaddar – prezes Zarządu i dyrektor generalny
• Czesław Sikorski – wiceprezes Zarządu
• Marc De Pauw – członek Zarządu
• Tomasz Plaskura – członek Zarządu
• Adam Preiss – członek Zarządu
• Tomasz Ślęzak – członek Zarządu

Obsługa ZFŚS prowadzona jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.00 do 15.00. 
W związku z rozwojem epidemii koronawirusa i koniecznością 
ograniczania kontaktu bezpośredniego podczas obsługi osób 
uprawnionych zalecane jest, aby wszelkie sprawy związane 
z ZFŚS załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefo-
nu, poczty tradycyjnej oraz skrzynki nadawczej umieszczonej na 
ścianie przy drzwiach wejściowych do pokoju, w którym odbywa 
się obsługa ZFŚS prowadzona przez pracowników Sanpro Syner-
gy (dawniej BP Partner). Wszystkie wnioski udostępnione są na 
stronie internetowej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl 
Wnioski i zapytania można również przesyłać mailowo na adres: 
socjalny.partner@impel.pl 
Kontakt telefoniczny - obsługa socjalna: 32 792 75 69; 
32 735 50 12; 664 983 553 i 510 015 476.
Obsługa turystyczna: 32 792 86 05; 32 792 86 06.
Adres: Sanpro Synergy Sp. z o.o. Aleja J. Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza 
(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej).

Komisja przyznała 44 zapomogi losowe i 8 zapomóg material-
nych. W sześciu przypadkach zapomogi nie zostały przyznane. 
W jednym przypadku wniosek musi zostać uzupełniony o dodat-
kowe dokumenty.
Komisja socjalna przyznała także 7 pożyczek na cele mieszkanio-
we w wysokości 8 tys. złotych. 
Wyraziła zgodę na dofi nansowanie otwartej imprezy rekreacyj-
no-sportowej na wniosek ZZ Kontra (pod warunkiem, jeśli w ter-
minie planowanej imprezy nie zostaną wprowadzone obostrze-
nia państwowe). 
Ponadto ŚDTKŚS rozpatrzyła złożone przez pracowników wnioski 
o ustalenie dochodu w rodzinie na potrzeby ZFŚS.

Nowe godziny obsługi ZFŚS 

Pomoc socjalna przyznana

Od 13 października br. zmianie uległy godziny 
otwarcia biura firmy Sanpro Synergy w dąbrowskim 
oddziale naszej firmy.

Podczas październikowego posiedzenia Śląsko-
Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 
rozpatrzyła 59 wniosków o pomoc finansową 
i 7 wniosków o udzielenie pożyczki na cele 
mieszkaniowe. 

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie

do 10.11.2020 w siedzibie związku MZZP AM DG

tel. 531 293 937

ODPŁATNOŚĆ 10 zł

do zapisów na paczki

ze słodkimi upominkami

od Mikołaja

MZZP AM DG
zaprasza

rodziców dzieci
członków związku

Upominki są przeznaczone

wyłącznie dla dzieci członków

MZZP AM DG urodzonych

w latach 2008-2017

Odbiór paczek w siedzibie

związku od 07.12.2020
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