
1

Nr 11  (143)  25 XI 2020

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2
 Porozumienie dotyczące 
 rozwiązań dla pracowników 
 części surowcowej 
 w Krakowie cd. ze str. 1  

 Związkowy projekt  
 Regulaminu ZFŚS czeka na 
 opinię pracodawcy

 Dodatkowe świadczenie 
 na święta    

 Dodatkowe świadczenie  
 dla pracowników ABC 
 i Sanpro Synergy     

str. 3
 Rozmowy płacowe 
 w II kwartale 2021 roku

 Decyzja pracodawcy 
 pozostaje w mocy  

 Obsługa kadrowa trzy razy 
 w tygodniu  

 Pomoc socjalna dla 
 potrzebujących

str. 4
 Program pomocy 
 dla gospodarki

 Strategia podatkowa UE 
 w walce z COVID-19

 Rozpoczęły się rokowania 
 ZUZP w Kolpremie 
 i Grupie Serwisowej  

Porozumienie dotyczące Porozumienie dotyczące 
rozwiązań dla pracowników rozwiązań dla pracowników 
części surowcowej w Krakowieczęści surowcowej w Krakowie  
ArcelorMittal Poland podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa 
porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym 
zamknięciem części surowcowej. 

- Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowie-
dzialni za naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie 
jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni - mówi Sanjay 
Samaddar, prezes Zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Dziękujemy stro-

nie społecznej za otwartość i dialog, dzięki któremu udało nam się dojść do kompromisu 
w stosunkowo krótkim czasie – dodaje. 

Jak wynika z wcześniejszych informacji, z grupy 1200 pracowników części surowcowej 
w Krakowie do tej pory około 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach Spółki, 
przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania 
dla 650 osób.

Wypracowane rozwiązania: 

• Część pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem 
i stalownią. Zakłada się, że wielu z nich będzie kontynuowało obecne zadania. 

• Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się 
pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.

• Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę.

• Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emery-
talne. Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodnione zostały pakiety odejść 
przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy cd. na str. 2
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cd. ze str. 1

innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksow-
nia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy. 

• Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni 
Spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w zakła-
dach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Kra-
kowie (np. w Kolpremie czy ArcelorMittal Refractories).

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym przez 
naszych pracowników miejscem pracy jest Kraków, ale 
prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w woje-
wództwie śląskim i tam również będziemy im proponowali 
zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy 
dojeżdżający do naszych zakładów w województwie śląskim 
będą mieli w nich pierwszeństwo – wyjaśnia prezes Sanjay 
Samaddar. - Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza 
dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom bę-
dziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek, a także 
zapewnimy transport – podkreśla. 

Pracownikom, którzy obejmą nowe stanowiska w innym 
zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji, 
firma gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmie-
nionym poziomie.

Porozumienie dotyczące Porozumienie dotyczące 
rozwiązań dla rozwiązań dla 
pracowników części pracowników części 
surowcowej w Krakowiesurowcowej w Krakowie

W odpowiedzi na propozycję pracodawcy 
dotyczącą Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na rok 2021, strona 
społeczna 28 października przedstawiła 
swój projekt regulaminu uzgodniony przez 
14 zakładowych organizacji związkowych 
funkcjonujących w ArcelorMittal Poland. 

Związkowy projekt Regulaminu ZFŚS na rok 2021 znacznie 
różni się od propozycji przedstawionej 5 października przez 
pracodawcę. Podstawą do uzgodnień nowego regulaminu były 
zapisy z lat poprzednich, a zwłaszcza Regulamin ZFŚS z 2018 
roku. Zdaniem strony związkowej zapisane w nim rozwiązania 
były akceptowane przez większość pracowników. 

W dokumencie przygotowanym przez stronę związkową 
nie ma ograniczeń wysokości świadczeń przysługujących na 
osobę uprawnioną, czyli kwotowego limitu świadczeń przypa-
dającego na uprawnionego do świadczeń pracownika i człon-
ków jego rodziny. Projekt nie uwzględnia także świadczenia 
wychowawczego tzw. 500+. w obliczaniu dochodu w rodzinie. 
Ponadto jest w nim zapis o dodatkowym odpisie z przezna-
czeniem na emerytów i rencistów, który w ostatnim czasie 
było kwestią sporną pomiędzy pracodawcą i stroną społecz-
ną. Natomiast projekt Regulaminu ZFŚS przedstawiony przez 
pracodawcę nie odbiega od aktualnie obowiązującego. 

Finalne zapisy regulaminu powinny być uzgodnione do koń-
ca tego roku. W razie braku porozumienia między stronami, 
pracodawca będzie mógł wprowadzić regulamin jednostronnie 
– tak jak to miało miejsce w 2020 roku.

ZFŚS

Związkowy projekt 
Regulaminu ZFŚS czeka 
na opinię pracodawcy 

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania 
z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:
• dochód do 1.300 zł - świadczenie 600 zł;
• dochód od 1.300,01-2.100 zł - świadczenie 450 zł; 
• dochód od 2.100,01-3.000 zł - świadczenie 250 zł;
• dochód od 3.000,01-5.000 zł - świadczenie 100 zł;
• powyżej 5.000 zł świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy uprawnieni do 
korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku. 
Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy tych pra-
cowników, którzy w 2020 roku jeszcze takiej informacji nie złożyli lub 
dane w informacji uległy zmianie) należy składać w terminie od 23 
listopada do 14 grudnia 2020 roku. Aby minimalizować rozprze-
strzenianie się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, 
GKŚS zaleca składanie wniosków w formie poczty elektronicznej – od-
powiednio do Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: turystyka@hutpus.
com.pl i Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje) na adres mailowy: 
socjalny.partner@impel.pl
Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko, jak to możliwe.

ArcelorMittal Poland

Dodatkowe świadczenie 
na święta 
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla 
pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do 
korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie pieniężne 
na święta Bożego Narodzenia.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania 
z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie: 
• przy dochodzie do 2.000 zł świadczenie wynosi 1.100 zł;
• przy dochodzie powyżej 2.000 zł świadczenie wynosi 1.000 zł.

Pracownicy spółki ABC, którzy w 2020 roku złożyli oświadczenie o docho-
dzie za 2019 rok otrzymają świadczenie dodatkowe na podstawie tego do-
kumentu 10 grudnia br. Osoby, które nie złożyły takiego dokumentu muszą 
go dostarczyć do biura ABC do 7 grudnia. Oświadczenia o dochodzie złożone 
po tym terminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Świadczeń 
Socjalnych. Oświadczenie o dochodzie można dostarczyć do ABC: pocztą 
elektroniczną - skan wniosku należy wysłać na adres mailowy: abc@leasing-
team.pl, pocztą wewnętrzną lub osobiście w biurze ABC (wtorki i czwartki 
od 9.00 do 15.30). Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom 
spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia. 

Dodatkowe świadczenie w takiej samej wysokości otrzymają 
pracownicy Sanpro Synergy. 

Stosowny wniosek należy złożyć do 8 grudnia br. Zalecane jest składanie 
wniosków: z wykorzystaniem poczty elektronicznej – skan wniosku należy  
wysłać na adres mailowy: m.glowacka@impel.pl, pocztą wewnętrzną lub za 
pomocą poczty polskiej - adres do wysyłki: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Aleja 
J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza. Wnioski można także składać 
osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-15.00, Budynek Unitech 1 (obok zajezdni tramwajowej).

Realizacja świadczenia nastąpi z dniem 25 listopada w przypadku wnio-
sków złożonych do 15 listopada lub z dniem 25 grudnia w przypadku 
wniosków złożonych po 15 listopada br.
Świadczenie wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrud-

nieniu na dzień 1 listopada 2020 roku.

Spółki

Dodatkowe świadczenie 
dla pracowników ABC i Sanpro 
Synergy 
Pracownicy spółki ABC i Sanpro Synergy otrzymają dodatkowe 
świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  
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Obsługa kadrowa trzy 
razy w tygodniu
Obsługa kadrowa dla pracowników zakładów 
w Dąbrowie Górniczej i Krakowie jest prowadzona 
w poniedziałki, środy, czwartki. Ze względu na 
obostrzenia sanitarne pracownicy proszeni są 
o umawianie spotkań na konkretny termin 
z koordynatorami drogą mailową lub telefonicznie.

W celu przekazania korespondencji pracowniczej należy skorzy-
stać ze skrzynki podawczej znajdującej się w biurze kadr. Oczekiwa-
ną formą załatwiania spraw kadrowych jest: 

- korzystanie z adresu mailowego, na który można przesyłać skany 
dokumentów lub zgłaszać sprawy wymagające realizacji przez dział 
HRS. E-maile powinny być wysyłane z sieci fi rmowej ArcelorMittal 
na adres: POLSSC@ myHR.arcelormittal.com 

- korzystanie z infolinii pod nr 32 784 48 84. Infolinia jest czyn-
na w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.00-15.00 oraz 
w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00.

W odpowiedzi skierowanej 3 listopada br. do przewodniczących 
organizacji związkowych czytamy:

„W nawiązaniu do wystąpienia Strony Związkowej z 19.10.2020 
roku oraz zwartego w nim wniosku w sprawie wycofania się przez 
Pracodawcę z decyzji o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Po-
rozumienia Okołoukładowego z dnia 5.01.2010 roku pragnę pod-
kreślić, iż głównymi przyczynami tych decyzji jest chęć dokonania 
gruntownej przebudowy treści ZUZP celem jego unowocześnienia w 
odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy, o czym Organizacje Związ-
kowe zostały poinformowane jeszcze w roku 2018 w trakcie prac 
nad Protokołem Dodatkowym nr 6. Rozmowy w tym zakresie były 
kontynuowane w 2019 i 2020 roku, niestety bez efektów. W za-
istniałej sytuacji Strona Pracodawcy za konieczne uznała podjęcie 
działań, których głównym celem jest przyśpieszenie niezbędnych 
zmian w układzie zakładowym. 

Zdaniem Pracodawcy toczące się obecnie rokowania układowe 
przebiegają w tempie, które daje nam realne powody sądzić, iż 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy – tj. znacząco przed upływem 
okresu wypowiedzenia ZUZP, możliwe będzie osiągnięcie przez 
Strony porozumienia w zakresie treści tego dokumentu. Strony 
przeanalizowały już bowiem całą tzw. ogólną treść układu, skupia-
jąc swoją obecną uwagę na jego załącznikach. Przebieg rokowań w 
sposób oczywisty wskazuje też, iż na ich przebieg nie ma wpływu 
formuła ich prowadzenia - bezpośrednia, hybrydowa czy też całko-
wicie zdalna, jak to jest w chwili obecnej. 

W przypadku zgody Organizacji Związkowych, za możliwe uznaje-
my zwiększenie częstotliwości spotkań stron w stosunku do obec-
nego harmonogramu, aby zwiększyć czas poświęcony na wspólną 
pracę nad treścią nowego układu zbiorowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, decyzja o wypowiedze-
niu ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego pozostaje w mocy”.

W sprawie wypowiedzenia ZUZP

Decyzja pracodawcy 
pozostaje w mocy 
Pięć największych organizacji związkowych działających 
w ArcelorMittal Poland w związku z rozprzestrzeniającą 
się epidemią koronawirusa zwróciły się do 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. Niestety 
decyzja pracodawcy pozostaje w mocy. 

Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 74 wnioski o pomoc 
fi nansową – przyznała 57 zapomóg losowych i 10 zapomóg ma-
terialnych. W 6 przypadkach zapomogi nie zostały przyznane. Przy-
znała także 11 pożyczek na cele mieszkaniowe.

ŚDTKŚS wyraziła zgodę na dofi nansowanie otwartej imprezy re-
kreacyjno-sportowej dla pracowników oraz członków ich rodzin na 
wniosek zgłoszony przez związek zawodowy MOZ NSZZ „Solidar-
ność” i ZZP AMP w Świętochłowicach. Impreza zostanie odwołana 
w przypadku utrzymania lub zaostrzenia restrykcji związanych ze 
stanem epidemii. Ponadto komisja rozpatrzyła sprawy indywidual-
ne pracowników. 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

Pomoc socjalna dla 
potrzebujących
Na listopadowym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych rozpatrzono 
wnioski pracowników o pomoc finansową i pożyczki 
mieszkaniowe.

„Strona pracodawcy docenia wysiłek i zaangażowanie pracow-
ników Spółki w czasie pandemii SARS-CoV-2. Na podkreślenie za-
sługuje fakt dużej odpowiedzialności za zdrowie zarówno swoje, jak 
i współpracowników, jaką wykazują nasi pracownicy. Takie podej-
ście po raz kolejny pokazuje również, że bezpieczeństwo jest dla 
nas wszystkich najważniejsze” – czytamy w odpowiedzi skierowanej 
do przewodniczących organizacji związkowych. 

Jak poinformował Stanisław Ból, szef dialogu społecznego, 
pracodawca nie widzi obecnie możliwości wypłaty jakichkolwiek 
dodatkowych - poza świadczeniami należnymi pracownikom na pod-
stawie układu zakładowego - środków finansowych. Wynika to ze 
złej sytuacji na europejskich rynkach stali, będącej m.in. efektem 
pandemii koronawirusa, która w sposób bezpośredni przełożyła się 
na ograniczenia produkcji w naszej Spółce oraz była jedną z wielu 
przyczyn podjęcia trudnej decyzji o całkowitym zamknięciu części 
surowcowej w Krakowie. Podkreślił, że w obecnej, niezwykle trudnej 
sytuacji, priorytetowym zadaniem dla Spółki pozostaje zapewnienie 
stabilizacji zatrudnienia i utrzymanie płynności finansowej.

Przypomnijmy, w swoim stanowisku strona związkowa ZUZP 
wnioskowała o dokonanie od 1 stycznia 2021 roku zmian płacowych 
dla pracowników AMP i Spółek z Grupy ArcelorMittal. Najważniejsze 
z nich to: podwyższenie płac zasadniczych pracowników o kwotę 
400 zł, włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pra-
cownika „metodą na wprost” kwoty 80 zł, wypłacenie nagrody za 
wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2020 roku w wysokości 
2500 zł dla każdego uprawnionego pracownika. 

W odpowiedzi pracodawca poinformował, że ze względu na trud-
ny do przewidzenia długofalowy wpływ pandemii COVID-19 na całą 
światową gospodarkę, decyzje o przeznaczeniu środków finanso-
wych na zmiany płac pracowników w 2021 roku nie mogą być obec-
nie podejmowane. Pracodawca zaproponował, aby w tej sytuacji 
rozmowy dotyczące zmian płacowych w Spółce zostały przesunięte 
na II kwartał 2021 roku.

Nie będzie świadczenia za wysiłek w czasie pandemii 

Rozmowy płacowe 
w II kwartale 2021 roku
W październiku organizacje związkowe działające w firmie 
przekazały pracodawcy stanowisko dotyczące wzrostu 
miesięcznych wynagrodzeń w 2021 roku. Zwróciły się 
także z apelem o wypłacenie pracownikom świadczenia 
pieniężnego w wysokości 1000 złotych za wzmożony 
wysiłek w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii. 
Do obydwu pism związkowych pracodawca odniósł się 
negatywnie.
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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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Program pomocy 
dla gospodarki

Strategia podatkowa UE 
w walce z COVID-19

Stanowisko OPZZ

Komisja Europejska przedstawiła podatkowe instrumenty realizacji 
strategii dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19. Proponowa-
ne podejście ma na celu zapewnienie powszechnego i przystępne-
go cenowo dostępu do szczepień przeciwko koronawirusowi oraz 
leczenia i testów na jego obecność. UE chce urzeczywistniać swoją 
strategię dotyczącą szczepionek na dwa sposoby. Po pierwsze, za-
mierza zabezpieczyć wystarczającą produkcję szczepionek w UE. Po 
drugie, chce wykorzystać będące w jej dyspozycji narzędzia regula-
cyjne, finansowe i doradcze. 

W ramach drugiego instrumentu KE proponuje zmiany w dyrektywie 
Rady 2006/112/ WE oraz tymczasowe zwolnienie z prawem do 
odliczenia VAT dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby, a także 
usług ściśle powiązanych z takimi szczepionkami i wyrobami. 

Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Pandemia ko-
ronawirusa niesie za sobą dalekosiężne skutki społeczno-eko-
nomiczne, które zagrażają nie tylko funkcjonowaniu gospodarki 
i przedsiębiorstw, ale także zdrowiu i życiu pracowników oraz ich 
rodzin. Ograniczenie do minimum negatywnych skutków COVID-19 
nie będzie jednak możliwe bez wynalezienia skutecznej i bezpiecz-
nej szczepionki. Niestety nie ma gwarancji, że będzie ona wkrótce 
dostępna. Dlatego działania KE na rzecz podatkowego wsparcia 
diagnostyki in vitro w kierunku COVID-19 mają zasadnicze znacze-
nie; podobnie jak zapewnienie – na jak najwcześniejszym etapie 
– przystępnego cenowo dostępu do dostaw tych szczepionek i wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro dla wszystkich obywateli 
UE. Jest to zasadniczym warunkiem przywrócenia pełni działalno-
ści społecznej i gospodarczej w najbliższym czasie. 

W ocenie OPZZ kraje członkowskie UE powinny zrobić wszystko, 
aby skutki kryzysu spowodowanego przez pandemię koronowirusa 
były jak najmniej dotkliwe dla obywateli, gospodarki i miejsc pracy 
oraz umożliwiły mieszkańcom UE dostęp do przystępnej cenowo 
szczepionki przeciwko COVID-19. 

W odpowiedzi na stale rosnącą liczbę osób zakażonych koronawi-
rusem, na początku listopada premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił program pomocowy dla gospodarki, związany z wprowadzaniem 
kolejnych obostrzeń. OPZZ nie neguje tych działań. Priorytetem 
państwa musi być obecnie zdrowie i życie obywateli oraz troska 
o sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. OPZZ stoi 
jednak na stanowisku, że programy i instrumenty wsparcia gospo-
darki muszą przede wszystkim brać pod uwagę zachowanie miejsc 
pracy oraz utrzymanie wynagrodzeń pracowników na tym samym 
lub zbliżonym poziomie. Pomoc dla firm nie może oznaczać bez-
refleksyjnego transferowania środków publicznych, bez gwarancji 
utrzymania zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń. Nie chodzi nam 
przecież o przetrwanie numerów w KRS, a uratowanie przedsię-
biorstw jako miejsc, w których pracują ludzie. To pracownicy muszą 
być w centrum zainteresowania rządu w procesie kierowania środ-
ków pomocowych. W przeciwnym razie zamiast zażegnywać kryzys 
i minimalizować jego negatywne skutki rząd będzie przykładał rękę 
do jego pogłębiania.

Na 10 punktów ogłoszonego 6 listopada planu pomocowego rządu 
tylko jeden dotyczy pracowników. To kontynuacja dopłat do miejsc 
pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sy-
tuacji postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Brak uzu-
pełniających informacji oznacza zapewne powtórzenie rozwiązań 
z wiosennej, pierwszej fali pandemii. W przypadku przestoju eko-
nomicznego pracodawcy będą mogli obniżyć wynagrodzenie nawet 
o połowę, a dofinansowywanie będzie wynosiło zaledwie 50 proc. 
wynagrodzenia minimalnego. 

OPZZ już na wiosnę wskazywało, że - w porównaniu do wszelkiego 
rodzaju dofinansowań, umorzeń, dotacji, pożyczek i zwolnień dla 
biznesu - skala wsparcia państwa dla pracowników jest symbolicz-
na. Polska odstawała w tym obszarze nie tylko od krajów Europy 
Zachodniej, ale nawet od krajów o podobnym poziomie rozwoju go-
spodarczego, jak Czechy czy Łotwa. Obecnie wszystko wskazuje na 
to, że powtórzymy wiosenne rozwiązania. To zdecydowanie niewy-
starczające wsparcie dla pracowników.

Kilka dni temu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowie-
dział, że wsparcie państwa dla pracowników wyniesie 80 proc. ich 
wynagrodzenia. Warto powielać w Polsce dobre wzorce, zamiast 
powielać te same błędy. Tylko w ten sposób będziemy w stanie po-
stawić polską gospodarkę na ścieżkę wzrostu po okresie pandemii.

OPZZ w piśmie do ministra finansów, funduszy i polityki 
regionalnej poparło strategię Unii Europejskiej dotyczącą 
szczepionek przeciwko COVID-19 i zwróciło się 
z wnioskiem o podjęcie wszelkich działań, aby propozycje 
Komisji Europejskiej jak najszybciej weszły w życie. 

Zakładowe organizacje związkowe, które zgłosiły chęć uczest-
nictwa w negocjacjach, przystąpiły do rokowań treści nowego Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsię-
biorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. i pracowników 
ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

Pierwsze spotkania rozpoczynające rokowania odbyły się 27 paź-
dziernika w Kolpremie i 29 października w Service Group. 

Spółki

Rozpoczęły się rokowania ZUZP
w Kolpremie i Grupie Serwisowej  
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