
11

Nr 3  (147)   31 III 2021

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2
 Negocjacje nadal w toku 
 cd. ze str. 1

 Zdalna obsługa funduszu 
 socjalnego     

str. 3
 Pracownicy znajdą 
 zatrudnienie 
 w ArcelorMittal Poland 
 i spółkach zależnych 

 Dodatkowe świadczenie 
 dla pracowników Sanpro 
 Synergy

str. 4
 Negocjacje nad 
 wprowadzeniem pracy 
 zdalnej do Kodeksu pracy   

 Zebrania sprawozdawcze 
 odwołane

 ŚDTKŚS: Pomoc finansowa 
 dla potrzebujących

 Przepustki na wjazd ważne 
 do czerwca

 Przekaż 1% na szlachetny 
 cel!

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Świąt bez pośpiechu, stresu i niepokoju.Świąt bez pośpiechu, stresu i niepokoju.
Radosnego wiosennego Radosnego wiosennego 

nastroju i zdrowianastroju i zdrowia
wszystkim Pracownikom wszystkim Pracownikom 

i ich Najbliższym i ich Najbliższym 

życzy życzy 

Zarząd MZZP AM DGZarząd MZZP AM DG

Dodatek zmianowy
 Strony uzgadniają, że kwota wynikająca z iloczynu 167,3 (średnioroczny nominal-

ny czas pracy z lat 2018/2019/2020) oraz różnicy zmianowego dodatku kwotowego 
z dnia poprzedzającego wejście w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy dla Pracowników AMP S.A. – ZUZP oraz nowej wysokości tego dodatku określonej 
w ZUZP, zostaje z dniem jego wejścia w życie włączona do wynagrodzenia pracowników 
metodą „brutto do brutta”, tj. z uwzględnieniem 7% premii. Oznacza to, że włączeniu do 
wynagrodzenia pracownika podlega 35% dodatku zmianowego z dnia poprzedzającego 
wejście w życie ZUZP.

Karta Hutnika
Strony postanawiają, iż z dniem włączenia dotychczas otrzymywane przez pracowni-

ka specjalne dodatkowe wynagrodzenia z tytułu tzw. „Karty Hutnika” zostaje włączone 
do płacy zasadniczej, z przyjęciem dodatkowych uregulowań: 

1. Z uwzględnieniem ust.2, w przypadku pracowników posiadających w dniu poprze-
dzającym dzień włączenia uprawnienie do „Karty Hutnika”, otrzymywana przez 
pracownika wartość pieniężną „Karty Hutnika” zostaje włączona do płacy zasad-
niczej.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Negocjacje nadal w toku 
Negocjacje dotyczące treści nowego Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland trwają od kilku miesięcy. 
Zapisy dotychczasowego układu zbiorowego obowiązują do końca maja 
br. Na wypracowanie nowego ZUZP pozostało już niewiele czasu, a strony 
nadal różnią się w wielu sprawach. Jaki jest obecnie stan negocjacji 
w najważniejszych dla pracowników kwestiach?

cd. na str. 2
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2. Wzrost płacy zasadniczej wynikający z decyzji, o której 
mowa w ust.1., zostaje dokonany poprzez włączenie ww. 
wartości pieniężnej „Karty Hutnika” do płacy zasadniczej 
pracowników metodą brutto do brutta (propozycja praco-
dawcy), na wprost (propozycja związków zawodowych).

3. W przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia 
do „Karty Hutnika w dniu poprzedzającym dzień włącze-
nia”, dokonuje się wzrostu płacy zasadniczej pracownika 
o ekwiwalent pieniężny stanowiący iloczyn płacy zasad-
niczej pracownika z dnia włączenia (przy uwzględnieniu 
maksymalnej wysokości podstawy obliczenia Karty Hutni-
ka” tj. 5000 zł) oraz:

1) 1 proc. – dla pracowników których okres zatrudnienia, 
od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest 
niższy niż 2 lata,

2) 2 proc. – dla pracowników których okres zatrudnienia, 
od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest 
niższy niż 3 lata,

3) 3 proc. – dla pracowników których okres zatrudnienia, 
od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest 
niższy niż 4 lata,

4) 4 proc. – dla pracowników których okres zatrudnienia, 
od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest 
niższy niż 5 lat,

przy czym ww. wzrostu dokonuje się z uwzględnieniem za-
sad określonych w ust. 2.

Posiłki
Propozycja pracodawcy: 

Z dniem 1 czerwca 2021 roku w Spółce funkcjonują bez-
płatne posiłki profilaktyczne dla pracowników spełniających 
kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 
1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Propozycja strony związkowej:

Z dniem 1 czerwca 2021 roku, z uwzględnieniem postano-
wień niniejszego paragrafu, posiłki dla wszystkich pracowni-
ków Spółki są posiłkami bezpłatnymi.

Ze względów prawno-podatkowych posiłki, o których mowa 
zostają podzielone na następujące rodzaje:

1) posiłek profilaktyczny, dla pracowników spełniających kry-
teria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
28 maja 1996 roku. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów;

2) posiłek regeneracyjny, do którego uprawnieni będą pozo-
stali pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbio-
rowym Pracy. Posiłek regeneracyjny - z uwzględnieniem 
ppk.3. – jest również posiłkiem bezpłatnym, jednak ze 
względów podatkowych, pracownikowi będzie potrącany 
podatek dochodowy od kosztów posiłku, finansowanego 
przez pracodawcę;

3) w przypadku zwiększenia się po 31 grudnia 2021 roku 
kosztu posiłku regeneracyjnego kwota wzrostu tego po-
siłku będzie finansowana w 50 proc. przez pracodawcę 
i w 50 proc. przez pracownika.

Dodatek układowy
Z dniem włączenia do wynagrodzenia pracowników Spółki 

włączona zostaje – metodą „brutto do brutta”, tj. z uwzględ-
nieniem 7 proc. premii - pozostała część dodatku układowego 
tj. kwota 80 zł, o której mowa w Części 1. „Porozumienia przed-

stawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowy-
mi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2014”. 

Oznacza to, że z dniem włączenia dodatek układowy prze-
staje być wypłacany.

Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-
rentowe

Najwięcej kontrowersji budzą nagrody jubileuszowe oraz 
odprawy emerytalno-rentowe. Strona pracodawcy występuje 
o zamianę odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubile-
uszowych na zwiększoną – do 7 proc. składkę na Pracowniczy 
Program Emerytalny oraz pięcioletni okres przejściowy dla od-
praw emerytalno- rentowych dla osób, które rozwiążą umowę do 
trzech miesięcy od dnia nabycia uprawnień emerytalnych. Pro-
pozycja pracodawcy jest dla strony związkowej nie do przyjęcia. 

Odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe – 
według strony związkowej – powinny być obliczane i wypłacane 
zgodnie z zasadami określonymi do tej pory.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Negocjacje nadal w toku 
cd. ze str. 1

– Związki zawodowe nie 
podejmują negocjacji zwią-
zanych z nagrodami jubile-
uszowymi i odprawami eme-
rytalno-rentowymi. Jednomy-
ślnie nie wyrażamy zgody 
na zmiany związane z tymi 
świadczeniami, które chce 
wprowadzić pracodawca – 
podkreśla Mirosław Cerazy, 
wiceprzewodniczący MZZP 
AM DG. – Obawiamy się, że 

takie uporczywe forsowanie zmian niekorzystnych dla pra-
cowników może doprowadzić do tego, że nie uda nam się wy-
negocjować nowego układu. Mamy nadzieję, że do tego nie 
dojdzie, a stanowczy sprzeciw wszystkich związków zawodo-
wych biorących udział w negocjacjach nowego ZUZP spowo-
duje pozostawienie tych tematów w niezmienionej formie.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej 
Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres socjal-
ny.partner@impel.pl 

Kontakt telefoniczny pod numerami: 
obsługa socjalna - 32 792 75 69; 32 735 50 12 i 510 015 476; 
obsługa turystyczna - 32 792 86 05; 32 792 86 06.

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską: 

Sanpro Synergy Sp. z o.o., Aleja Józefa Piłsudskiego 90

41-308 Dąbrowa Górnicza (budynek Unitech 1, obok zajezdni 
tramwajowej) 

ZFŚS

Zdalna obsługa funduszu 
socjalnego  
Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych prowadzona przez pracowników 
Sanpro Synergy Sp. z o.o., od 10 marca br. 
do odwołania, odbywa się bez bezpośredniego 
kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania 
ze świadczeń. Wszelkie sprawy związane z obsługą 
Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu.
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Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia maksymalnej 
liczby miejsc pracy w ArcelorMittal Poland i spółkach zależ-
nych tym pracownikom AMP i AMSG, których stanowiska pracy 
w 2021 roku ulegną likwidacji.  

Przeniesienie na inne miejsce pracy
Zgodnie z Porozumieniem, uwzględniając możliwości prze-

kwalifikowania, pracownicy ArcelorMittal Poland mają otrzymać 
propozycję kontynuacji zatrudnienia na innym niż dotychczas 
stanowisku pracy w ramach zakładu lub oddziału, którego 
lokalizacja jest dla pracownika stałym miejscem pracy, albo 
w spółkach zależnych. 

Z kolei pracownicy AMSG będą mieć możliwość zatrudnienia 
bezpośrednio w AMP lub w spółkach zależnych AMP.  Przy czym 
ArcelorMittal Poland zastrzega sobie prawo swobodnego wybo-
ru pracowników w ramach prowadzonej rekrutacji, biorąc pod 
uwagę ocenę kwalifikacji i przydatność pracownika na nowym 
stanowisku pracy, a także potrzeby Spółki.  

Przejmowani pracownicy Service Group będą musieli naj-
pierw rozwiązać umowę o pracę w AMSG na mocy porozumie-
nia stron i ponownie zatrudnić się w ArcelorMittal Poland. Oby-
dwa dokumenty będą podpisane w tym samym czasie.  

Na mocy tego Porozumienia pracodawca gwarantuje przej-
mowanym pracownikom wszelkie prawa wynikające z dotych-
czasowej umowy o pracę – utrzymanie dotychczasowej płacy 
zasadniczej, tego samego rodzaju umowy o pracę, zaliczenie 
stażu pracy i sfinansowanie szkoleń potrzebnych na danym 
stanowisku. Niezależnie od propozycji AMP pracownicy mogą 
sami ubiegać się o nowe miejsce pracy, aplikując w systemie 
ORC, gdzie dostępne są istniejące wakaty.

Pracownicy z uprawnieniami emerytalnymi 
Pracodawca spodziewa się, że część osób w wieku eme-

rytalnym odejdzie na emeryturę. Pracownicy, którzy nabędą 

Zgodnie z ustalonymi przez Komisję kryteriami - świadcze-
nie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na 
dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wy-
płaty świadczenia – 25 marca lub 23 kwietnia br. - w zależno-
ści od daty złożenia wniosku. 

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do ko-
rzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego 
na osobę w rodzinie: 

• przy dochodzie do 2.000 zł - 500 zł; 

• przy dochodzie powyżej 2.000 zł - 400 zł. 

Komisja podjęła decyzję, że wyjątkowo w przypadku wy-
płaty tego świadczenia nie ma potrzeby składania Informacji 
o dochodach w rodzinie. Przy czym na wniosku, pod odpowie-
dzialnością karną, należy podać próg dochodowy na członka 
w rodzinie. 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w terminie 
do 9 kwietnia br., realizacja świadczenia na wnioski złożone po 
19 marca nastąpi z dniem 23 kwietnia br. 

Zalecane jest składanie wniosków z wykorzystaniem: poczty 
elektronicznej - skan wniosku należy wysłać na adres: m.glo-
wacka@impel.pl; poczty wewnętrznej; poczty polskiej na adres: 
Sanpro Synergy Sp. z o.o., al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dą-
browa Górnicza, (budynek Unitech 1). 

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.
zfss.bppartner.com.pl (w zakładce pliki do pobrania). 

uprawnienia emerytalne, mogą otrzymać propozycję rozwiąza-
nia umowy o pracę za porozumieniem stron. Dla tych, którzy 
spełnią wymagane kryteria pracodawca przewiduje pakiet spe-
cjalnych odpraw obliczanych na określonych zasadach. W za-
leżności od okresu, w którym pracownik nabędzie uprawnienia 
emerytalne, będą to kwoty rzędu 85, 80, 45 i 40 proc. iloczynu 
miesięcznego wynagrodzenia pracownika. 

Dodatkowo pracownicy, o których mowa będą uprawnieni 
do rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej oraz nagrody 
jubileuszowej obliczanych według zasad przewidzianych w obo-
wiązującym ich ZUZP. 

Pracownicy, którzy nie otrzymają propozycji zatrudnienia 
w AMP lub spółkach zależnych lub nie uzyskają orzeczenia le-
karskiego dopuszczającego do pracy na nowym stanowisku, 
mogą otrzymać propozycję rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron z gwarancją odprawy w wysokości nie 
większej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika. Takie samo  rozwiązanie odnosi się do pracowni-
ków, którzy mimo złożonej aplikacji, nie zostaną zatrudnieni na 
nowym stanowisku pracy.  

Ponadto każdy pracownik, objęty planem redukcji zatrudnie-
nia, może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę przy 
zastosowaniu postanowień tego Porozumienia.  Jednak osta-
teczną decyzję podejmuje pracodawca - AMP i AMSG - każdy 
wobec swoich pracowników, kierując się przyjętymi zasadami 
restrukturyzacji poszczególnych obszarów działalności spółek, 
a także koniecznością zapewnienia ciągłości procesów tech-
nologiczno-produkcyjnych czy organizacyjnych w ArcelorMittal 
Poland i AM Service Group. 

Porozumienie będzie tematem dyskusji na kolejnych spo-
tkaniach pracodawcy ze związkami zawodowymi. 

Reorganizacja GU i AM Service Group

Spółki

Pracownicy znajdą zatrudnienie w ArcelorMittal Poland 
i spółkach zależnych  

Dodatkowe świadczenie dla 
pracowników Sanpro Synergy 

Pracownicy ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Service Group, których stanowiska pracy zostaną zlikwidowane 
w związku z restrukturyzacją wynikającą z transformacji AMSG znajdą zatrudnienie bezpośrednio w ArcelorMittal 
Poland lub spółkach zależnych - poinformował  pracodawca. Pod koniec marca pracodawca przedstawił 
organizacjom związkowym propozycję Porozumienia dotyczącego łagodzenia społecznych skutków wynikających 
z procesów restrukturyzacyjnych w AMP i AMSG.  

Pracownicy spółki Sanpro Synergy otrzymają 
dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w wysokości 400 zł i 500 zł, 
w zależności od dochodu w rodzinie.
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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

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
tel. 32 776 93 14,              fax 32 776 85 02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                     Nakład: 1500

Negocjacje nad 
wprowadzeniem pracy 
zdalnej do Kodeksu pracy  

Z posiedzenia Rady OPZZ 

Podczas marcowego posiedzenia Rady Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych jednym z omawianych 
tematów był stan negocjacji nad wprowadzeniem do polskiego 
prawa pracy zdalnej. 

OPZZ wskazuje na konieczność wprowadzenia tzw. hybry-
dowej formy pracy zdalnej, tj. odpowiedniego połączenia pracy 
biurowej z pracą wykonywaną w domu, rozliczanej w jedno-
miesięcznym okresie rozliczeniowym. Do ustalenia jest sto-
sowny podział wymiaru czasu pracy na pracę biurową i pracę 
wykonywaną w domu. OPZZ jest gotowe do rozmów w kwestii 
całkowitej pracy zdalnej dla określonych grup pracowników, 
dla których taka forma jej wykonywania - z uwagi na ich stan 
zdrowia czy wykluczenie komunikacyjne - jest uzasadniona.

Natomiast nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej 
przesłanki uprawniającej pracodawcę do wydania polecenia 
wykonywania pracy zdalnej w przypadku, gdy „jest to uzasad-
nione organizacyjnymi potrzebami pracodawcy i ma na celu za-
pewnienie ciągłości pracy”. Polecenie pracy zdalnej powinno 
być utrzymane wyłącznie w odniesieniu do stanu nadzwyczaj-
nego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Dla pozostałych 
przypadków należy wprowadzić formę porozumienia stron jako 
jedyną możliwą do zastosowania.

W swoim stanowisku OPZZ wskazuje na konieczność sto-
sowania dotychczasowych zasad i przepisów BHP w stosun-
ku do pracownika wykonującego pracę zdalną, niezależnie od 
miejsca jej świadczenia.

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika wykonującego pracę 
zdalną powinien rekompensować wszystkie koszty ponoszo-
ne przez pracownika w związku z jej wykonywaniem. Ekwiwa-
lent powinien był wyłączony z przychodu pracownika, a tym 
samym nie podlegać opodatkowaniu. Należy to uwzględnić 
w Kodeksie pracy.

Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 111 wniosków 
o pomoc fi nansową – przyznała 84 zapomogi losowe i 14 za-
pomóg materialnych. W 7 przypadkach zapomogi nie zostały 
przyznane. Sześć wniosków zwrócono do uzupełnienia. 

Komisja wyraziła zgodę na dwie oferty wycieczek krajowych 
przygotowane przez Sanpro Synergy na wniosek związków za-
wodowych, pod warunkiem że nie zostaną wprowadzone ogra-
niczenia epidemiczne w terminie wycieczki. Wysokość dofi nan-
sowania ustalana jest zgodnie z obowiązującym w 2021 roku 
Regulaminem ZFŚS.

Ponadto Komisja rozpatrzyła sprawy indywidualne pracowni-
ków oraz omówiła stan wykorzystania środków ZFŚS do 28 lu-
tego 2021 roku w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń, 
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jak informuje Biuro Ochrony, w związku z sytuacją epide-
miczną i koniecznością ograniczania kontaktów osobowych 
ważność przepustek oraz zezwoleń upoważniających do wjaz-
du na teren ArcelorMittal Poland zostaje przedłużona do końca 
czerwca 2021 roku.

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych

Pomoc fi nansowa dla 
potrzebujących  

Przepustki na wjazd ważne 
do czerwca  

Na marcowym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych omawiano 
sprawy bieżące i rozpatrzono wnioski pracowników 
o pomoc finansową. 

ZEBRANIAZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE SPRAWOZDAWCZE 
ODWOŁANEODWOŁANE  

Ze względu na panującą pandemię i wprowadzony reżim 
sanitarny Prezydium MZZP AM DG, posiadające kompetencje 
Zarządu, podjęło uchwałę o odwołaniu tegorocznych zebrań 
sprawozdawczych w zakładach. 

Choroba SLA, na którą choruję to cichy zabójca, który
powoduje zanik mięśni, a przez to niedowład części ciała.
Dlatego każdego dnia walczę o utrzymanie mojej
sprawności ruchowej.

Przekazane przez Państwo środki pozwolą mi na rehabilitację
i stosowanie odpowiednich leków, za co bardzo dziękuję.

Tomasz SachaKRS:                  CEL SZCZEGÓŁOWY:
0000270809 SACHA, 14066

FUNDACJA AVALON
ul. Michała Kajki 80/82 Lok. 1.
04-620 Warszawa
KONTO: 62160012860003 00318642 6001
w tytule przelewu: SACHA, 14066

1%
PRZEKAŻ

PODATKU
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