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Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku organizacje związkowe działające w firmie 
przedstawiły pracodawcy wspólne stanowisko dotyczące podwyżki płac w 2022 roku. Obej-
muje ono indywidualny wzrost płac pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym 
nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz na-
grodę za wynik EBITDA.

Spotkania negocjacyjne, które odbyły się w listopadzie i grudniu, zakończyły się pro-
pozycją pracodawcy dotyczącą wzrostu płac o 140 zł dla pracownika, podczas gdy strona 
związkowa występowała o podwyżkę w wysokości 12 proc. średniego miesięcznego wyna-
grodzenia w ArcelorMittal Poland z III kwartału 2021 roku.

Ostatnią propozycją, którą strona pracodawcy przedstawiła podczas styczniowych nego-
cjacji jest wzrost płacy zasadniczej o 200 zł. Organizacje związkowe zaproponowały kwotę 
500 zł, co stanowi niecałe 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego w ArcelorMittal Poland. 

Rozmowy płacowe z przedstawicielami pracodawcy są prowadzone nadal. 

Szczegóły wypłaty zostały określone w porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland 
z zakładowymi organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wprowadzenia Programu bonu-
sowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do 
podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy. 

Program bonusowy będzie realizowany od 22 grudnia 2021 roku do 31 października 
2022 roku.

Zasady wypłaty bonusu 
Pracownicy Spółki, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19 otrzymają bonus 

w łącznej wysokości 2000 zł, podzielonej na dwie równe części:

 pierwsza część bonusu w wysokości 1000 zł brutto – uprawnieni są do niej pracownicy 
ArcelorMittal Poland, którzy do 28 lutego 2022 roku złożą oświadczenie o przystąpie-
niu do Programu bonusowego dla osób zaszczepionych, potwierdzające przyjęcie dwóch 
dawek szczepionki przeciw COVID-19 (w przypadku szczepionek 

Negocjacje płacowe

Trudne rozmowy o podwyżce 
wynagrodzeń 

Bonus za szczepienia dla 
pracowników ArcelorMittal 
Poland i spółek zależnych

Trwają negocjacje dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń dla 
pracowników ArcelorMittal Poland w 2022 roku. 

W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej, pracodawca podjął 
decyzję o wypłacie bonusu dla zaszczepionych pracowników ArcelorMittal 
Poland. Pracownicy Spółki, którzy poddali się szczepieniu przeciw 
COVID-19 otrzymają bonus w łącznej wysokości 2000 zł.
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Program bonusowy od 22 grudnia 2021 do 31 października 2022 

Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe 
uzgodniły treść Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland na rok 
2022, który obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2022 roku. Regulamin ZFŚS na 2022 rok został 
wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora 
Personalnego ArcelorMittal Poland z 16 grudnia 2021 
roku.

dwudawkowych) lub jednej dawki szczepionki przeciw CO-
VID-19 (w przypadku szczepionki jednodawkowej (np. Johnson 
& Johnson) i spełnią pozostałe warunki pracodawcy;

 druga część bonusu w wysokości 1000 zł brutto – uprawnie-
ni są do niej pracownicy, którzy do 30 września 2022 roku 
złożą oświadczenie o przystąpieniu do drugiej części Programu 
bonusowego dla osób, które przyjęły przypominającą (odpo-
wiednio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw CO-
VID-19 i spełnią pozostałe warunki. 

Warunki konieczne do otrzymania bonusu
Warunki, jakie powinien spełnić pracownik, aby uzyskać 

uprawnienia do otrzymania bonusu: 

 W celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Programie bo-
nusowym pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie, 
zgodnie z postanowieniami Zasad wypłaty bonusu (Załącznik 
nr 1) wraz z potwierdzeniem statusu osoby zaszczepionej 
w postaci wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szcze-

pień lub wydruku 
Certyfikatu pobra-
nego z Interneto-
wego Konta Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomo-
cą aplikacji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub 
w wersji pdf pobranego dokumentu. 

 Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres polssc@
myhr.arcelormittal.com lub złożyć oświadczenia bezpośrednio 
u wyznaczonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej kopercie 
złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do biura koordy-
natorów kadrowych.

 Pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu 
miesiąca dokonywania wypłaty danej części bonusu.

Bonus jest wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy 
pracownika właściwy dla wypłaty jego wynagrodzenia. 

Podobny bonus zostanie wypłacony również w spółkach zależ-
nych ArcelorMittal Poland. 

cd. ze str. 1

Pomimo wcześniejszego braku zgodności stron, 15 grudnia zo-
stało zawarte kompromisowe porozumienie w zakresie zapisów 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
2022 rok dla pracowników naszej firmy. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie 
to: wzrost łącznej maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń 
z ZFŚS; skrócenie okresu oczekiwania na świadczenie turystycz-
no-rekreacyjne; wzrost dofinansowania do wypoczynku; wydłu-
żenie ostatecznego okresu składania wniosków o „wczasy pod 

gruszą”; zwiększenie wysokości udzielanych pożyczek z jedno-
czesnym zmniejszeniem ich oprocentowania. 

Od 1 stycznia 2022 roku obsługa Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych odbywa się za pomocą aplikacji SocialPart-
ner, która jest dostępna pod adresem https://socialpartner.pl

Aby ułatwić korzystanie z nowej aplikacji, pracownicy mogą 
uzyskać pomoc w biurze spółki Sanpro Synergy, gdzie są do-
stępne stanowiska komputerowe potrzebne do logowania i zała-
twiania spraw socjalnych. Podobnie osoby, które nie korzystają 
z komputerów mogą skorzystać z aplikacji w siedzibie Sanpro 
Synergy tj. w dotychczasowych miejscach obsługi socjalnej.

Pełna treść Regulaminu ZFŚS w 2022 roku jest dostępna na 
stronie www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia obowiązuje 
nowy Regulamin ZFŚS 

Łączna maksymalna w 2022 roku wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS

Wysokość 
dochodu na osobę 

w rodzinie
(w złotych)

Łącznie na pracownika 
i zawiera uprawnionych 
członków jego rodziny 

(w złotych)

Łącznie na emeryta/
rencistę i zawiera 

uprawnionych 
członków jego rodziny*

(w złotych)

do 1.300,00 3.200,00 500,00

1.300,01 - 2.100,00 2.000,00 300,00

2.100,01 - 3.000,00 1.400,00 200,00

3.000,01 - 5.000,00 800,00 100,00

Powyżej 5.000,00 0,00 0,00

Porozumienie łagodzące 
społeczne skutki 
restrukturyzacji w AMP

Zakładowe organizacje związkowe działające w ArcelorMit-
tal Poland zwróciły się do dyrektora personalnego Stanisła-
wa Bóla z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania 
„Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych 
wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych 
w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Poland Service 
Group Sp. z o.o., co najmniej do końca bieżącego roku, tj. do 
31 grudnia 2022 roku. 

Porozumienie zostało zawarte 15 kwietnia 2021 roku 
i obowiązywało do 31 grudnia 2021 roku.  

W uzasadnieniu wniosku czytamy, „iż przedłużenie okresu 
obowiązywania Porozumienia pozwoli na odnowę i utrzymanie 
miejsc pracy oraz maksymalizację zatrudnienia pracowników 
w trakcie realizacji procesów restrukturyzacyjnych w Arce-
lorMittal Poland i spółkach zależnych będących rezultatem 
transformacji biznesu w Grupie ArcelorMittal Poland”. 

Wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania
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Od 1 marca 2022 roku zostanie uruchomiony nowy Program 
ubezpieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland. 
Zastąpi on dotychczasowy Program, który zakończy swoje 
funkcjonowanie 31 maja 2022 roku.

Nowy Program 
grupowego ubezpieczenia 
dla pracowników AMP 

Wsparcie w razie choroby lub wypadku

Przygotowany przez PZU Życie SA program obejmuje zdarzenia 
związane ze zdrowiem i życiem pracownika oraz członków jego rodziny.
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ArcelorMittal Poland 
oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci. 
Ochroną mogą być objęte osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie 
ukończyły 69. roku życia.
Zakres ubezpieczenia
Nowy program ubezpieczeniowy składa się z czterech elementów: Pakiet 
Podstawowy – 4 warianty, Pakiet Dziecko – rozszerzenie do Pakietu 
Podstawowego, Pakiet Wypadkowy – 2 warianty, Pakiet Onkologiczny 
– 3 warianty.
Największe zalety nowego programu: 
- Szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny dla klientów 

indywidualnych. 
- Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu, w kraju i za granicą.
- Możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach członka 

rodziny – małżonka albo partnera życiowego oraz pełnoletnie 
dziecko. 

- Brak karencji dla pracowników oraz ich małżonków albo partnerów 
życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia 
od 1 marca 2022 roku, 1 kwietnia 2022 roku lub 1 maja 2022 roku.

- Skrócenie minimalnego czasu pobytu w szpitalu – świadczenie 
otrzymasz już za 3 dni pobytu spowodowanego chorobą lub za 
1 dzień w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym 
wypadkiem. 

- Wypłata świadczenia za zgon dziecka bez względu na jego wiek. 
- Szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby 

ubezpieczonego oraz jego małżonka, a także na wypadek operacji 
chirurgicznych, określony w Wykazie – Załączniku do Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia.

Do nowego programu można przystąpić wypełniając deklar-
ację elektronicznie bądź papierowo. W przypadku deklaracji ele-
ktronicznej należy skorzystać z poniższego linku i wypełnić formularz 
danych osobowych (ważne, aby podać adres mailowy i nr telefonu). 
Jest to pierwszy krok do udostępnienia oferty i deklaracji online. 
Link do formularza danych osobowych: 
https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl
W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą tradycyjnej 
deklaracji papierowej niezbędne jest jej wypełnienie oraz przekazanie 
do: Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górniczej - CBS Grupa 
Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., Agencji PZU Życie w Krakowie - POLIS 
HUT Sp. z o.o., lub koordynatorów kadrowych w poszczególnych 
lokalizacjach i specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które 
służą do przekazywania poczty wewnętrznej. 
Deklaracje przystąpienia do Programu będą również dostępne 
w zakładach i podczas dyżurów przedstawicielki PZU Życie.
Szczegółowe informacje: Specjalna infolinia dla 
pracowników ArcelorMittal Poland tel.: 22 735 39 39.
Pełna oferta Programu grupowego ubezpieczenia na życie dla 
pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i członków ich rodzin jest 
dostępna na stronie www.mzzpamdg.pl 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 1 stycznia Frede-
rik Van De Velde objął stanowisko dyrektora generalnego 
ArcelorMittal Poland. 
Sanjay Samaddar, prezes Zarządu będzie nadal nadzorował 
funkcje dotyczące współpracy z rządem oraz komunikacji 
i dialogu lokalnego, któremu bezpośrednio podlegają:  

• Tomasz Ślęzak, w zakresie jego obowiązków dotyczących 
relacji z sektorem państwowym

• Sylwia Winiarek-Erdoğan, dyrektor Komunikacji 
i Dialogu Lokalnego

• Aleksandra Kania, asystent wykonawczy ds. Relacji 
z Rządem

• Ewa Fidyk, asystent wykonawczy prezesa Zarządu.

Część z dotychczasowych zadań Frederika Van De Velde roz-
dysponowano między członków Dyrekcji Wykonawczej, nie-
które kluczowe funkcje będą podlegać bezpośrednio jemu. 
W związku z tym weszły w życie następujące zmiany:

• Stanisław Ból, dyrektor HR podlega Frederikowi Van De 
Velde

• Łukasz Skorupa, dyrektor ds. transformacji biznesowej 
i dyrektor generalny AMR, podlega Frederikowi Van De 
Velde 

• Marcin Maciąg, dyrektor Projektów Strategicznych 
– wyroby długie podlega dyrektorowi zarządzającemu 
Oddziału Wyrobów Długich - Bogdanowi Mikołajczykowi

• Mariusz Staniec, dyrektor Ochrony, podlega dyrektorowi 
zarządzającemu Oddziału Wyrobów Długich - Bogdanowi 
Mikołajczykowi. 

Prezes Samaddar zwrócił także uwagę na trzy ważne zmiany, 
które mają na celu zwiększenie tempa i efektywności reali-
zacji celów organizacyjnych fi rmy: dekarbonizację, doskona-
lenie procesów surowcowych oraz automatykę, informatykę 
przemysłową i modele. Aby nadać tempa działaniom w tych 
obszarach dokonano następujących zmian organizacyjnych: 

• Yves De Langhe, dotychczasowy dyrektor ds. technologii 
został nominowany na stanowisko dyrektora ds. 
dekarbonizacji. Będą mu podlegać następujące osoby 
z dotychczasowego zespołu CTO:  

• Goutam Sarkar – szef, Projekty Strategiczne,

• Michał Rąpała – kierownik, CO2 – Technologia Procesu,

• Rafał Jurusik – szef, Strategia Energetyczna,

• Robert Dyrda – dyrektor, Inwestycje,

• Michał Barycki – kierownik wsparcia, Zarządzanie 
Budżetem Inwestycyjnym.

W związku z tymi zmianami trzy zespoły należące do obszaru 
CTO zostały przekazane pod nadzór Wojciecha Koszuty, dy-
rektora zarządzającego Oddziału Wyrobów Płaskich, członka 
Dyrekcji Wykonawczej:

• Centralne Utrzymania Ruchu - kierowane przez dyrektora 
Jarosława Dzierżęgę, 

• Zarządzania Zakładowym Utrzymaniem Ruchu 
- kierowane przez szefa Piotra Brzoskę, 

• Postęp - kierowany przez dyrektora Piotra Żarczyńskiego.  
W części surowcowej funkcję osoby odpowiedzialnej za prze-
prowadzenie procesu transformacji powierzono dyrektorowi 
generalnemu. W związku z tym bezpośrednim przełożonym 
Marka Gawrona, dyrektora Biura Doskonalenia Procesów Su-
rowcowych jest Frederik Van De Velde, dyrektor generalny.  

Zdecydowano także, że Tomasz Frankiewicz, dyrektor Auto-
matyki, Informatyki Przemysłowej i Modeli będzie raporto-
wał do dyrektora generalnego Frederika Van De Velde. 

Zmiany organizacyjne 
w ArcelorMittal Poland
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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 99 64
kom. 531 293 937
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

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów na 
basen do Nemo w Dąbrowie Górniczej, ale już w wyższej ce-
nie. Powodem jest wzrost cen biletów w „Nemo-Wodny Świat”. 
1-godzinne bilety w cenie 8 zł od osoby są do nabycia 
w sekretariacie MZZP AM DG w siedzibie Związku lub 
u Adama Wdowiaka (tel. 32 776 99 64 lub kom. 531 293 937). 

Zapraszamy na basen doZmiana zasad wydawania 
posiłków regeneracyjnych
Od 1 marca zmianie ulegną zasady wydawania 
posiłków regeneracyjnych, zgodnie z zawartym 
ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia 
Okołoukładowego.

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyj-
nych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do 24 lutego
– oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika na potrącenie 
z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek. Oświadczenie 
w oryginale powinno trafi ć do wskazanego koordynatora kadro-
wo-płacowego.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-
łając korespondencję, która ma trafi ć do zespołu HR lub poprzez 
wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocz-
towej, która znajduje się przed wejściem do danego budynku kadr. 

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we 
wskazanym terminie, od 1 marca jego karta na posiłki re-
generacyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia 
oświadczenia po 24 lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca – 
nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie od-
blokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie 
w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków 
regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminala, czyli 
wg tzw. „odbić”. Liczba „odbić” pomnożona przez kwotę 0,65 zł 
będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia 
pracownika.

Osobom, które nie złożą oświadczenia w odpowiednim termi-
nie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą one mogły ko-
rzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłat-
nością w kasach spółek żywieniowych. 

Zasady wydawania posiłków profi laktycznych pozostają bez 
zmian. 
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