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Nowy zastępca dyrektora 
generalnego ArcelorMittal Poland

 Zmiany na stanowiskach

Od lutego 2021 roku Frederik VAN DE VELDE, GM ArcelorMittal, będzie pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland. Jego przełożonym będzie Sanjay 
Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal, szef HR oraz IT ArcelorMittal Europe, wyroby pła-
skie, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, odpowiedzialny za klaster Dąbrowa Gór-
nicza i Kraków. 

Zanim Frederik dołączył do Grupy w 1998 roku, jako kierownik produkcji wyżarzalni 
oraz walcarki w zakładzie w Gandawie, był asystentem na Uniwersytecie w Gandawie, 
gdzie uzyskał tytuł doktora. W 2002 roku został koordynatorem ds. jakości i proce-
su technologicznego walcowni zimnej. W 2008 roku objął stanowisko szefa ds. relacji 
z klientami, a w 2010 - szefa wielkich pieców i spiekalni w ArcelorMittal Ghent. Od 
2015 do 2017 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za część 
surowcową Gandawa-Liege. Następnie został dyrektorem ds. technologii ArcelorMittal 
Europe wyroby płaskie, dywizja północna. Od lutego 2019 roku odpowiadał za procesy 
w części surowcowej w ArcelorMittal Europe wyroby płaskie. Jest absolwentem wydziału 
inżynierii elektromechanicznej, posiada tytuł doktora nauk stosowanych Uniwersytetu 
w Gandawie.
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W związku ze zmianami w przepisach państwowych, 
które weszły w życie 3 listopada 2020 roku 
uaktualnione zostały zasady dotyczące kwarantanny.

Jak informuje Biuro Ochrony, w związku z sytuacją epidemiczną 
i koniecznością ograniczania kontaktów osobowych ważność do-
kumentów upoważniających do wejścia i wjazdu na teren Arce-
lorMittal Poland zostaje prolongowana do 31 marca 2021 roku.

Dotyczy to również przepustek i zezwoleń wydanych dla wyko-
nawców, dzierżawców i spółek zależnych.

Kwarantanna – zmiany 
w przepisach 

Przepustki na wjazd 
ważne do marca  

Zasady dotyczące kwarantanny lub izolacji są niezwykle istotne 
dla naszego zdrowia, a precyzyjne informacje są w tym przypad-
ku niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej. Dlatego osoby skierowane na kwarantannę lub izo-
lację znajdą teraz podstawowe dane z sanepidu w aplikacji 
HRapka.

Nowe informacje dostępne w aplikacji to: daty rozpoczęcia i za-
kończenia izolacji lub kwarantanny; rodzaj odseparowania (kwa-
rantanna albo izolacja domowa); aktualny status, który wskazu-
je czy kwarantanna lub izolacja jest obowiązująca.

Nowe informacje w HRapce znajdują się w części „Mój profi l”, 
gdzie należy wybrać zakładkę „Czas pracy”.

Informacje widoczne są jedynie dla osób skierowanych na kwa-
rantannę lub izolację. Dane, które widnieją w aplikacji są pobra-
ne z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. 

W przypadku pytań związanych z tymi informacjami należy 
się kontaktować z sanepidem.

Status pacjenta oraz więcej informacji o kwarantannie i izolacji 
znajduje się na stronie pacjent.gov.pl

Nowe informacje 
o kwarantannie w HRapce

Upominek na święta 
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Nowe informacje dotyczące kwarantanny państwowej:

 • Osoby z wynikiem pozytywnym testu na COVID-19 zobo-
wiązane są do odbycia izolacji domowej. Okres izolacji ulega 
zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak 
niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skie-
rowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2.

 • W przypadku osoby zamieszkującej z osobą, u której stwier-
dzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została pod-
dana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres 
obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 
7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powia-
towy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, 
decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia 
obowiązkowej kwarantanny.

Bez zmian pozostaje zapis: kwarantannie państwowej nie 
podlegają współdomownicy osób przebywających na kwaran-
tannie państwowej wynikającej z bezpośredniego kontaktu 
z osobą chorą, np. rodzice dzieci, które miały kontakt w szkole 
z chorym kolegą/koleżanką nie będą już objęci kwarantanną 
państwową.

Przypominamy o konieczności informowania swoich 
przełożonych o przypadkach nałożenia obowiązku od-
bycia kwarantanny państwowej na współdomowników. 

W tych przypadkach pracodawca skieruje pracownika na kwa-
rantannę wewnętrzną (praca zdalna lub zwolnienie z pełnienia 
obowiązków służbowych z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia – 100% płatne). Przed powrotem do pracy osoby przebywa-
jące w izolacji domowej lub na kwarantannie państwowej lub 
kwarantannie wewnętrznej poproszone zostaną o wykonanie 
testów na obecność RNA koronawirusa na koszt pracodawcy.

Grzegorz Stolarczyk jest kandydatem na społecznego 
inspektora pracy z ramienia MZZP AM DG w spółce 
PUW HKW. Wybory odbędą się 28 grudnia 2020 
roku wg harmonogramu przyjętego w spółce. 

Grzegorz Stolarczyk jest inżynierem 
elektrykiem. Od 20 lat pracuje 
z ludźmi i dla ludzi w oddziale ujęć 
PUW HKW. 

- Pracując tyle lat poznałem specy-
fikę firmy i zetknąłem się 
z wieloma trudnymi sytuacjami 
i zagrożeniami, które z satysfakcją 
dla obu stron udało się pozytywnie 
rozwiązać – podkreśla. - Nabyte do-
świadczenie będę starał się wyko-
rzystać na rzecz poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na kandydata naszego Związku głosujemy 28 grudnia br. 

Wybory SIP Wybory SIP 
w spółce HK Wodaw spółce HK Woda

Koniec kalendarzowego roku to czas na 
zaplanowanie urlopu na rok przyszły. Wniosek 
urlopowy należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 
2020 roku w aplikacji HRapka.

Zaplanuj urlop na 2021 rok

Pracownicy są zobligowani do zaplanowania urlopów jedynie 
poprzez złożenie wniosków w HRapce. Po zaakceptowaniu przez 
przełożonych, wnioski staną się przyjętymi planami urlopowymi. 
Niepotrzebne są żadne dodatkowe formalności – dzięki aplikacji 
wszystko odbywa się zgodnie z zaleceniem ograniczenia bezpo-
średnich kontaktów. Mając do wykorzystania 26 lub 20 dni urlo-
powych, należy zaplanować odpowiednio 22 lub 16 w związku 
z rezerwą przeznaczoną na żądanie.

Plany urlopowe mogą ulec zmianie z powodu odpowiednio 
umotywowanych przyczyn. 

Tradycyjnie, jak każdego roku, 
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia członkowie naszego 
Związku otrzymają świad-
czenie pieniężne w wysokości 
150 złotych. 

Pieniądze wraz z kalendarzem 
na nowy 2021 rok są do ode-
brania u przewodniczących 

wydziałowych organiza-
cji związkowych. 
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- 15 organizacji związkowych działających w fi rmie skierowało do pracodawcy stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych 
wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej ArcelorMittal w 2020 roku.

- Organizacje związkowe przekazały pracodawcy swoje stanowisko dotyczące negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2020 rok, który 
z winy pracodawcy nie został uzgodniony i wprowadzony do początku stycznia. 

- 17 stycznia pracodawca wprowadził bez zgody organizacji związkowych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 roku. 

- 24 stycznia organizacje związkowe przekazały pracodawcy zmodyfi kowane stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych 
wynagrodzeń pracowników w 2020 roku. 

- Pracodawca zaproponował zawieszenie negocjacji płacowych w związku z planowaną decyzją o uruchomieniu w marcu części 
surowcowej w Krakowie. 

- Prezydium MZZP AM DG podjęło decyzję 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. 

- Pracodawca zdecydował o odłożeniu w czasie uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie z powodu niepewności związanej 
z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby COVID-19. 

- Do końca kwietnia, z powodu epidemii koronawirusa, zawieszone zostały negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
w Spółce oraz wszystkie spotkania stron dialogu społecznego.

 - 29 maja 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.

- Zarząd ArcelorMittal Poland zawiesił na okres od 1 maja do 30 czerwca 2020 roku naliczanie i odprowadzanie składek 
podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Powodem jest trudna sytuacja na światowym rynku wyrobów 
stalowych, która została pogłębiona przez kryzys związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co negatywnie 
wpływa na fi rmę.

- Przyjęto budżet MZZP AM DG na nowy rok rozliczeniowy od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku. 

- Rozpoczęły się rokowania regulaminu prac nad nowym ZUZP dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
- Pracodawca nie dokona przelewu dodatkowego odpisu w wysokości 10 proc. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Jest to spowodowane zmianą przepisów, jakie wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0, umożliwiająca zawieszenie odpisu przez 
pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

- Pracodawca wprowadził zmiany w obowiązującym w 2020 roku w ArcelorMittal Poland Regulaminie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (aneks nr 1 z 27 lipca 2020 roku), uwzględniając wniosek części organizacji związkowych dotyczący 
wyłączenia z limitu świadczeń socjalnych dofi nansowania do przedszkoli i żłobków.

- Zakończył się pierwszy etap ustaleń w sprawie negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
ArcelorMittal Poland. Opracowano regulamin prac nad ZUZP, powołano sekretariat i podzespół ds. taryfi katora.

- 21 września odbyła się II Konferencja Sprawozdawcza X kadencji MZZP AM DG. Delegaci podsumowali działalność Związku 
i organów statutowych w okresie od poprzedniej konferencji.

- 5 października pracodawca przedstawił propozycję dotyczącą Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
2021 rok. 28 października wspólny projekt uzgodniony przez 14 zakładowych organizacji związkowych funkcjonujących 
w ArcelorMittal Poland przekazała pracodawcy strona społeczna. 

- 8 października zapadła decyzja o zamknięciu na stałe części surowcowej, czyli wielkiego pieca i stalowni w krakowskim 
oddziale. Produkcja surowcowa zostanie przeniesiona do oddziału w Dąbrowie Górniczej. 

- Organizacje związkowe działające w fi rmie przekazały pracodawcy stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń 
w 2021 roku. Zwróciły się także z apelem o wypłacenie pracownikom świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł za 
wzmożony wysiłek w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii. Do obydwu wniosków pracodawca odniósł się negatywnie.

- Pięć największych organizacji związkowych w związku z epidemią koronawirusa zwróciło się do Zarządu fi rmy z apelem 
o wycofanie decyzji dotyczącej wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland 
i Porozumienia Okołoukładowego z 5 stycznia 2010 roku. Decyzja pracodawcy pozostaje w mocy.

- ArcelorMittal Poland podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników 
dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej.

- Pracodawca zaproponował przeniesienie rozmów płacowych na drugi kwartał 2021 roku. 

- 145 dzieci członków naszego Związku otrzymało mikołajkowe paczki ze słodyczami. 
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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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W sprawie zmiany jakości 
dialogu społecznego

Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” 

Zmiana jakości funkcjonowania dialogu społecznego uwa-
runkowana jest realizowaniem wniosków o zwołanie posiedze-
nia, o które Zespół Trójstronny zabiega od dłuższego czasu. 
Współprzewodniczącą Zespołu ze strony rządowej jest Olga 
Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii. 

Zespół Trójstronny powołany dla godzenia interesów stron, 
którego głównym zadaniem jest trójstronny dialog sektorowy, 
pomimo spełnienia warunków regulaminu, usilnych i wspólnych 
prób ze strony pracodawców i pracowników, w tym trudnym dla 
naszej gospodarki i branży roku, nie odbył żadnego posiedzenia. 
Ostatnie posiedzenie odbyło się w sierpniu 2019 roku. 

Przypomnijmy, że w maju ArcelorMittal, największy w bran-
ży pracodawca, wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 
a w październiku zdecydował o zamknięciu Zakładu Wiel-
kie Piece i Stalownia w Krakowie. Efektem tylko tej ostatniej 
decyzji jest likwidacja blisko 800 miejsc pracy, nie wliczając 
w to kontrahentów, spółek współpracujących, w tym zajmują-
cych się transportem i remontami. Branża zaliczana do energo-
chłonnych stale boryka się z problemem wysokich cen energii. 
Kolejna podwyżka wynikająca z ustawy o rynkach mocy ma być 
wprowadzona od stycznia i niesie za sobą jeszcze większe za-
grożenie likwidacją kolejnych miejsc pracy. Te problemy mia-
ły być poruszone podczas posiedzeń Zespołu. Niestety, przy 
pierwszej próbie zwołania w lipcu br. stwierdzono, że strony pra-
codawców i pracowników nie uzgodniły ze sobą treści porządku 
posiedzenia, choć zgodnie z regulaminem zespołu nie jest to 
warunek konieczny do jego zwołania. Przy drugiej próbie w listo-
padzie br., z powodu licznych zadań pani minister, spotkanie 
Zespołu w najbliższym czasie nie jest możliwe. 

- Zdajemy sobie sprawę, że obecny czas pandemii niesie ze 
sobą ogrom dodatkowych i koniecznych działań dla przedstawi-
cieli rządu – czytamy w piśmie. - Reprezentując jednak 20 tys. 
pracowników bezpośrednio zatrudnionych w hutnictwie i co naj-
mniej 100 tys. zatrudnionych w firmach kooperujących z branżą, 
zmuszeni jesteśmy domagać się poważnego dialogu i dyskusji 
na temat przyszłości hutnictwa w Polsce.

Zarząd Związku przygotował 145 paczek ze słodkościami dla 
dzieci urodzonych w latach 2008‒2017. Mamy nadzieję, że 
sprawiły one radość naszym pociechom i choć trochę osłodziły 
ten wyjątkowo trudny czas. A na spotkanie ze świętym Mikoła-

jem trzeba poczekać do następnego roku. 

Mikołaju czekamy za rok!

Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność” 
zwróciła się do Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii 
z wnioskiem o poprawę dialogu społecznego, 
prowadzonego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. 
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.

Mimo że pandemia koronawirusa 
udaremniła w tym roku tradycyjne 
spotkanie z Mikołajem, nie zapomnieliśmy o naszych 
najmłodszych. Dzieci członków MZZP AM DG zostały 
obdarowane słodkimi upominkami.

Mikołajkowe Mikołajkowe 
paczki dla dziecipaczki dla dzieci 

Pracodawca poinformował o zmianach na stanowiskach, 
jakie nastąpiły w ArcelorMittal Poland w listopadzie 
i grudniu br. 

Zmiany na stanowiskach
ArcelorMittal Poland

Łukasz Skorupa - menedżer ArcelorMittal od 23 listopada objął sta-
nowisko dyrektora ds. transformacji biznesu i został członkiem Dy-
rekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. Jego przełożonym jest 
wiceprezes ArcelorMittal, prezes zarządu i dyrektor generalny Arce-
lorMittal Poland Sanjay Samaddar. Ponadto Łukasz Skorupa pozostaje 
na stanowisku prezesa spółki Kolprem. 
Grzegorz Maracha - menedżer ArcelorMittal od 23 listopada został 
dyrektorem generalnym spółki Kolprem oraz objął stanowisko dyrek-
tora nowej komórki organizacyjnej - Logistyka i Transport mającej za 
zadanie połączenie działalności spółki Kolprem i Centralnej Logistyki 
ArcelorMittal Poland. Jego przełożonym jest dyrektor zarządzający ds. 
BHP i produkcji koksu. Grzegorz Maracha będzie pełnił również funk-
cję dyrektora krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland oraz będzie 
kierował zmianami transformacyjnymi związanymi z nową konfi gura-
cją oddziału surowcowego w Krakowie, a także nadzorował realizację 
działań wspierających dla pracowników Zakładu Wielkie Piece i Sta-
lownia. Będzie też współpracował z interesariuszami zewnętrznymi. 
Piotr Barycki - szef Centralnej Logistyki ArcelorMittal Poland pozo-
staje na swoim stanowisku, ale od 23 listopada jego przełożonym jest 
Grzegorz Maracha. Piotr Barycki został powołany do Rady Nadzor-
czej spółki Port Północny. 
Grzegorz Bielski - 1 grudnia objął stanowisko szefa transportu i lo-
gistyki wyrobów płaskich. Zastąpił Jarosława Olendra, który dołączył 
do zespołu Programu Transformacji. Przełożonym Grzegorza Biel-
skiego jest Wojciech Koszuta, dyrektor zarządzający Oddziału Wyro-
bów Płaskich. 
Ryszard Langrzyk - 1 grudnia objął stanowisko kierownika trans-
portu i logistyki w zakładzie w Świętochłowicach. Zastąpi Andrzeja 
Hetmana, który odchodzi na emeryturę. Jego przełożonym jest Marek 
Adamczyk, dyrektor Zakładu Świętochłowice. 
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