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Zawieszona została konieczność wy-
konania badań okresowych w czasie 
trwania pandemii - ich ważność zo-
stała przedłużona do czasu ustania 
zagrożenia plus sześćdziesiąt dni. Je-
żeli chodzi o badania wstępne i kon-
trolne - pomimo, że nie uległy one za-
wieszeniu - został umożliwiony inny 
ich tryb wykonywania w przypadku 
zamknięcia Ośrodka Medycyny Pracy.  
Wykonywanie badań okresowych zgod-
nie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
zostaje zawieszone z mocą wsteczną od 
dnia 8 marca 2020 r.       Więcej str. 2

Badania wstępne,  
okresowe i kontrolne
w bieżącej sytuacji

Nr 6/2020 (772)        HUTA KATOWICE          3 kwietnia 2020

Zdrowych, pełnych miłości, 
rodzinnego ciepła 

i pokoju Świąt Wielkiej Nocy, 
błogosławieństwa 

oraz opieki Zmartwychwstałego Pana,
a także wiary i nadziei na dobre jutro

wszystkim Członkom Związku, 
Pracownikom oraz ich Rodzinom

życzy 
Prezydium, 

Międzyzakładowa Komisja 
oraz Redakcja Wolnego Związkowca

Szykowany do odpalenia na połowę 
kwietnia Wielki Piec w krakowskim 
oddziale ArcelorMittal Poland nie zo-
stał uruchomiony. Decyzję odwołu-
jącą rozruch pieca przekazał Prezes 
Zarządu w dniu 17 marca br., a za 
przyczynę podał niepewną sytuację 
związaną z koronawirusem. 
Przedstawiciel AMP poinformował, że 
odkłada w czasie proces uruchomienia 
Wielkiego Pieca w krakowskim oddziale. 
Decyzja o nieuruchamianiu pieca w za-
kładanym na połowę marca br. terminie 
wynika z niepewności związanej z roz-
przestrzenianiem się w Europie choroby 
COVID-19 oraz faktu, że spółka nie jest w 
stanie przewidzieć, jak będzie się rozwi-
jała sytuacja. Prezes podkreślił, że spółka 
nadal szykuje się do rozruchu krakow-
skiego pieca.                Więcej str. 3

Wielki Piec 
w Krakowie 
nie został 

uruchomiony!

Ze względu na wycofanie organiza-
cji związkowych ze wspólnego sta-
nowiska w zakresie wprowadzenia 
Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na 2020 r. 
oraz brak poparcia stanowiska NSZZ 
„Solidarność” przez inne związki w 
tym zakresie - pracodawca nie wpro-
wadzi wnioskowanych zmian. To 
konkluzja odpowiedzi na Stanowisko 
Prezydium Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
z dnia 27 lutego br.      Więcej str. 2

Decyzja odnośnie 
ZFŚS zapadła i już

Zgodnie z par. 42 i par. 45 Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników ArcelorMittal Service 
Group, przełożony komórki organi-
zacyjnej uwidocznionej w schemacie 
organizacyjnym spółki będzie pro-
ponował delegowanie podwładnego 
pracownika na urlop postojowy. 
            Więcej str. 3

AM Service Group 
wprowadza

urlop postojowy

Zmartwychwstanie daje nam nadzieję 
i punkt oparcia mocny jak skała
        - Papież Franciszek

W poniedziałek, 30 marca br. w ArcelorMittal Poland S.A. pracodawca wystąpił 
o zawieszenie niektórych postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
na okres od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. Powodem jest planowane obni-
żenie produkcji związane z sytuacją rynkową, jaka wytworzyła się w okresie 
pandemii wirusa SARS-CoV-2. Ponadto już od 14 tygodnia (ok. 1 kwietnia br.) 
znaczna część pracowników zostanie skierowana na urlopy postojowe.
W ostatnich dniach marca pracodawca przekazał stronie społecznej projekt porozu-
mienia zawieszającego istotne dla pracowników zapisy ZUZP. Niestety, ale powyższe  
działania mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników. 
O jakie dokładnie zapisy ZUZP chodzi?           Więcej str. 3

Duże uderzenie w wynagrodzenia pracowników
Pracodawca proponuje zawieszenie
zapisów Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy  

Zawieszone do maja zostały negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz rozmowy dotyczące uregulowania do-
datkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Strony Dialogu Społecznego 
zarekomendowały natomiast Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych niezwłoczne 
uruchomienie wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego do 10 kwietnia br. 
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w piątek, 3 kwietnia br. podjęła decyzję o przy-
znaniu dodatkowego świadczenia dla pracowników AMP. Wysokość świadczenia uza-
leżniona jest od dochodu pracownika: 600 zł - przy dochodzie na członka rodziny do 
2.100 zł; 500 zł - przy dochodzie w przedziale od 2.100,01 do 5.000 zł. Pracownikom 
osiągającym dochód powyżej 5.000 zł świadczenie nie zostanie wypłacone. Świadcze-
nie zostanie wypłacone z automatu pracownikom, którzy w 2019 r. otrzymali dodat-
kowe świadczenie na święta Bożego Narodzenia. Pozostali pracownicy będą musieli 
złożyć wniosek drogą elektroniczną.           Więcej na naszej stronie internetowej. 

Porozumienie Stron w nadzwyczajnej sytuacji 
Dodatkowe świadczenie z ZFŚS
i wstrzymanie rozmów płacowych
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C. d. ze str. 1      Odpowiedź na wystąpienie Solidarności pracodawca wystosował 18 
marca br. Przypominamy, że w przekazanym pracodawcy Stanowisku Prezydium Soli-
darności  podtrzymało stanowisko w zakresie utrzymania w 2020 r. zapisów Regulami-
nu ZFŚS z 2019 r., a także wykreślenia zapisów i tabeli ograniczających maksymalną 
wysokość świadczeń socjalnych, jakie w 2020 r. może uzyskać uprawniony pracownik. 
Solidarność domagała się także wykreślenia zapisów dotyczących obowiązku dolicza-
nia do dochodu pracownika świadczenia wychowawczego 500+. 
Pracodawca stwierdził, że decyzja w zakresie ustalenia treści Regulaminu ZFŚS na 2020 
została podjęta. Jednocześnie zaznaczył, że przed podjęciem ostatecznej decyzji rozpatrzył 
stanowisko zarówno organizacji związkowych z 8 stycznia br., w którym strona społeczna 
(również Solidarność) wnioskowała o przyjęcie na 2020 r. Regulaminu w wersji z roku 
2019, jak również stanowisko „znaczącej większości organizacji związkowych”, które wyco-
fały swoje poparcie do stanowiska z dnia 8 stycznia. Jak napisał - sytuacja ta spowodowała, 
że decyzja w sprawie treści Regulaminu ZFŚS została podjęta po rozpatrzeniu powyższych 
odrębnych stanowisk, a jej przejawem było wydanie Zarządzenia w tym zakresie. 
Ponadto pracodawca pokreślił, że biorąc pod uwagę sytuację z odrębnymi stanowiska-
mi Związków oraz fakt, że większość organizacji związkowych nie poparła propozycji 
zmian treści Regulaminu ZFŚS wystosowanych przez Solidarność - nie może dokonać 
wnioskowanych zmian.

Obsługa Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych przez pracow-
ników Sanpro Synergy Sp. z o.o. od-
bywać się będzie bez bezpośrednie-
go kontaktu. 
Jak poinformował przedstawiciel Sanpro 
Synergy (dawne BP Partner) - w związku 
z wprowadzeniem ograniczeń mających 
na celu zapobieganie ryzyku związanemu 
z możliwością rozprzestrzeniania się wśród 
pracowników AMP wirusa COVID-19, od 
dnia 17 marca 2020 r. do odwołania ob-
sługa ZFŚS prowadzona przez pracowników 
Sanpro Synergy odbywać się będzie bez 
bezpośredniego kontaktu z osobami upraw-
nionymi do korzystania ze świadczeń. 
Wszelkie sprawy związane z obsługą Fun-
duszu należy załatwiać z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej, telefonu lub trady-
cyjnej poczty.
Wszystkie wnioski udostępnione są na 
stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do 
pobrania.
Wnioski i zapytania należy przesyłać ma-
ilowo na adres:
socjalny.partner@impel.pl
Kontakt telefoniczny pod numerami tele-
fonów: 32 792 75 69; 32 735 50 12; 664 
983 553; 532 756 195. 
Adres do wysyłki dokumentów pocztą 
polską: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Al. Pił-
sudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, 
Budynek DAMM 3.

W ramach przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa 
wprowadzone zostały w ArcelorMit-
tal Poland prewencyjne kontrole na 
bramach oddziałów. Kontrolą zosta-
ną również objęte wejścia do budyn-
ków i obiektów należących do AMP 
znajdujących się poza bramami.
Jak poinformował pracodawca - kontrole 
polegają na pomiarze temperatury osób 
wchodzących i wjeżdżających na teren 
zakładu. Pomiar odbywa się za pomocą 
termometrów bezdotykowych i kamer 
termowizyjnych. Kontrole wykonywane 
są przez odpowiednio wyposażonych i 
przeszkolonych pracowników ochrony.
Osoby, których temperatura ciała prze-
kracza 38 stopni C, nie będą wpuszcza-
ne na teren oddziałów ani obiektów AMP. 
W takim przypadku pracownik otrzyma 
ulotkę zawierającą informacje o dalszym 
sposobie postępowania, a także numery 
telefonów do stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych.
Każdy pracownik jest zobowiązany do 
zawiadomienia o nieobecności swoje-
go bezpośredniego przełożonego.

Pomiar temperatury 
przy wejściu 

do AMP

Obsługa ZFŚS
bez bezpośredniego 

kontaktu

Możliwość pracy, gdy OMP nie funkcjonuje 
Badania wstępne, okresowe 
i kontrolne w bieżącej sytuacji

Wyłamanie innych związków odbija się czkawką
Decyzja odnośnie ZFŚS zapadła i już

C. d. ze str. 1     Zawieszenie dotyczy również obowiązku wykonywania: badań pracowników 
zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub 
pyłów zwłókniających, wykonywanych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancja-
mi, czynnikami lub pyłami lub po rozwiązaniu stosunku pracy (jeżeli zainteresowana osoba 
zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami); badań kierowców wykonujących przewóz dro-
gowy oraz badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy; okresowych 
badań lekarskich i badań psychologicznych wynikających z przepisów ustawy o transporcie 
kolejowym. W przypadku terminu badania AMP wystawi, wręczy pracownikowi na nie skiero-
wanie, a kopię umieści w aktach osobowych. Pracownik ma obowiązek udania się na badania 
natychmiast po odwołaniu stanu epidemii i wykonania ich w okresie nie dłuższym niż 60 dni. 
W okresie zawieszenia pracownik może być dopuszczony do wykonywania pracy.
Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i 
kontrolnych, ale uwzględnia możliwość wykonywania ich w innym trybie. W przypad-
ku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania, badanie 
może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie 
lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania 
stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie 
lekarza załącza się do akt osobowych pracownika. Tam, gdzie Poradnia Medycyny 
Pracy przeprowadza badania profilaktyczne (Dąbrowa Górnicza i Zdzieszowi-
ce), pracownik jest zobowiązany poddać się zleconym badaniom. 
W przypadku pracowników PSK przeniesionych na inne miejsca pracy zachowują waż-
ność badania wstępne wykonane na przełomie 2019/2020 r. pod warunkiem, że zostaną skie-
rowani na te same stanowiska pracy lub na stanowiska o takich samych warunkach pracy. 
W przypadku pracowników interim przyjmowanych w ramach transferu do AMP 
zachowują ważność badania wstępne lub okresowe wykonane w ramach zatrudnienia u 
poprzedniego pracodawcy, przy czym poprzedni pracodawca potwierdzi, że warunki pra-
cy, w których pracownik rozpocznie obecną pracę odpowiadają warunkom występują-
cym na jego stanowisku pracy u poprzedniego pracodawcy poprzez udostepnienie kopii 
ostatniego skierowania na badania wstępne lub okresowe wraz z orzeczeniem lekarskim 
stwierdzającym zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku (z wyłączeniem 
osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych). 
W przypadku kandydatów zgłaszających się do pracy HR sprawdzi, czy mają ak-
tualne badania wykonane u poprzedniego pracodawcy oraz czy są spełnione wymogi z 
art. 229 par. 1(1) Kodeksu pracy – jeżeli są  – to uznajemy ważność tych badań. 

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w woj. śląskim:

Bytom    - 605 745 817
      609 582 303
      695 025 532
Chorzów,    - 692 180 830
Świętochłowice
Dąbrowa Górnicza - 795 513 569
Gliwice     - 666 227 205
Jaworzno    - 690 538 610
    - 512 306 935

Katowice   - 660 686 917
      504 559 608
Myszków   - 603 779 492
Racibórz    - 604 106 359
Ruda Śląska    - 668 164 330
      504 362 152
Rybnik     - 609 519 193
Sosnowiec    - 500 060 599
Tychy     - 512 370 717
Zawiercie   - 607 131 032

zdrowie@arcelormittal.com
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C. d. ze str. 1      Zarządzenie nr 4 /2020 Prezesa Zarządu 
ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. w sprawie zwolnienia 
pracowników z obowiązku świadczenia pracy i prac zastęp-
czych, a także przebywania w tym czasie w zakładzie pracy 
wprowadził pracodawca w dniu 25 marca br. 
W wydanym dokumencie pracodawca zarządził, że przełoże-
ni komórek organizacyjnych mają proponować delegowanie 
podwładnego pracownika na urlop postojowy mając na wzglę-
dzie zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS 
CoV-2 oraz poziom zadań produkcyjnych do realizacji przez 
daną komórkę organizacyjną. 
Propozycja delegowania pracownika na postojowe zatwierdza-
na jest przez Dyrektora Generalnego i następuje wyłącznie w 
przypadku braku u danego pracownika zaległości wykorzysta-
nia urlopu wypoczynkowego za rok 2019 i urlopu wypoczynko-

Wysokość wynagrodzenia reguluje ZUZP
AM Service Group 
zastosuje urlopy postojowe

szy i wynika z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracownik może 
być zwolniony z obowiązku przebywania w tym czasie na terenie za-
kładu pracy i świadczenia prac zastępczych. W takim wypadku - jak 
stanowi § 42 pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był 
gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczą-
cych pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego oso-
bistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną oraz 50% 
wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika. 
W przypadku konieczności ponownego stawienia się do pracy i 
świadczenia pracy Pracodawca poinformuje pracownika przeby-
wającego na urlopie postojowym co najmniej z 2 dniowym wy-
przedzeniem drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. 
Powodem wprowadzenia zarządzenia jest zmien-
na sytuacja produkcyjna w AM Service Group 
oraz wprowadzony na terenie RP stan epidemii. 

C. d. ze str. 1       Jak zaznaczył Marc De Pauw, dyrektor generalny i prezes zarządu 
AMP w wydanym komunikacie - Musimy działać odpowiedzialnie – dbać o naszych pra-
cowników i nasze instalacje. Biorąc pod uwagę niepewność, z którą mamy do czynienia 
i fakt, że nie wiemy, jak COVID-19 będzie się rozprzestrzeniał w Europie, to jedyna 
słuszna decyzja. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że monitorujemy rozwój sytuacji 
i pozostajemy przy naszej wcześniejszej deklaracji dotyczącej ponownego uruchomie-
nia części surowcowej w Krakowie jak tylko sytuacja się unormuje.
Podczas spotkania informacyjnego, zwrócono także uwagę, że w obecnej sytuacji wiele 
firm boryka się z problemami, ogranicza produkcję, niejednokrotnie zatrzymywane są 
duże fabryki np. w branży samochodowej, co również przekłada się na sytuację AMP.  
Zgodnie z przekazem pracodawcy - pracownicy, którzy niedawno byli dowożeni do 
innych oddziałów AMP, w tym licznie do Dąbrowy Górniczej i wrócili już do swojego 
zakładu - będą pracować w lokalizacji krakowskiej. 
To nie jest dobra informacja. Krakowska surowcówka nie pracuje od listopada 2019 r. 
i kiedy pojawiła się nadzieja na przywrócenie jej funkcjonowania i jakąś stabilizację, 
los sprawił, że ponownie co do uruchomienia Wielkiego Pieca w Krakowie pojawia się 
niepewność i obawa o setki miejsc pracy.

cjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą 
Hutnika;
Ust.5 Załącznika Nr 2 do ZUZP - Zasady • 
stosowania zmianowej organizacji pra-
cy o treści: „W czterobrygadowej orga-
nizacji czasu pracy i w równoważnym 
czasie pracy, w miejsce dodatków za 
pracę na zmianie nocnej (w porze noc-
nej) i dodatków za pracę w niedziele i 
święta wprowadza się jeden dodatek, 
zwany zmianowym dodatkiem kwo-
towym. Zmianowy dodatek kwotowy:
1) wynosi 6,23 zł za każdą godzinę pra-

cy w 4BOP w normatywnym (kodek-
sowym) czasie pracy,

2) waloryzowany jest corocznie, z dniem 
1 stycznia danego roku, poprzez:

a) porównanie średniej płacy zasad-
niczej pracowników zatrudnionych 
w 4BOP z dwóch ostatnich lat po-
przedzających waloryzację – wg 
stanu na 31.12. danego roku,

i w przypadku, gdy wielkość ta jest 
dodatnia:

b) ustalenie kwoty odpowiadającej 
30% różnicy wynikającej z po-
równania średnich płac zasadni-
czych z okresów, o których mowa 

w ppkt. a),
c) dodanie do aktualnego zmiano-

wego dodatku kwotowego, kwoty 
będącej ilorazem kwoty, o której 
jest mowa w ppkt. b) i średnio-
miesięcznego nominalnego czasu 
pracy w roku kalendarzowym, w 
którym ustala się waloryzację.

Tak ustalony zmianowy dodatek kwo-
towy nie może być kwotowo mniej ko-
rzystny dla pracowników niż dodatki 
przysługujące im na podstawie art. 1518 
KP i art. 15111 KP.
Za pracę w porze nocnej w godzinach • 
nadliczbowych przysługuje dodatek noc-
ny w wysokości określonej w §34 ust.1. 
ZUZP.”
Załącznik Nr 3 do ZUZP - • Zasady wy-
płacania specjalnego wynagrodze-
nia zwanego Kartą Hutnika;
Załącznik Nr 7 do ZUZP - • Zasady uru-
chamiania Funduszu Premiowego i 
Dodatkowego Funduszu Motywa-
cyjnego;
Załącznik Nr 8 do ZUZP - • Zasady przy-
znawania dodatku mistrzowskiego.

Ponadto pracodawca wystąpił o zawiesze-
nie na ten rok zobowiązania do zwiększe-
nia odpisu na ZFŚS o 10% odpisu podsta-
wowego na każdego uprawnionego.   
W związku z ewentualnym zawieszeniem 
zapisów ZUZP pracodawca zaproponował 
podpisanie Porozumienia Okołoukłado-
wego.                        Więcej str. 4

Ponownie wielka niepewność w AMP 
Wielki Piec w Krakowie 
nie został uruchomiony!

wego za 2020 r. - według planu dla I kwartału 2020 r. 
Potwierdzenie delegowania na urlop postojowy następuje po-
przez akceptację stosownego dokumentu (pisma), w którym 
będzie również określony czas trwania urlopu postojowego. 
Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowni-
ków AM Service Group przewidują taką ewentualność. Zgod-
nie z §  45 - jeżeli brak pracy dla danego pracownika jest dłuż-

C. d. ze str. 1     Projekt porozumienia 
dotyczy zawieszenia zapisów:

ust. 10 Słowniczka stanowiącego, że  • 
mówiąc o minimalnym wynagrodze-
niu gwarantowanym ZUZP należy ro-
zumieć 115% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, określonego na podstawie 
Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
§ 30 mówiący, że • wynagrodzenie pra-
cownika za przepracowany pełny mie-
sięczny wymiar czasu pracy nie może 
być niższe niż minimalne wynagrodze-
nie gwarantowane ZUZP, a postanowie-
nie to może nie być stosowane wobec 
pracowników zatrudnianych przez okres 
krótszy niż 18 miesięcy;
§ 34 ust. 1 dotyczący • dodatku nocne-
go: „Z uwzględnieniem ust.3., pracowni-
kowi zatrudnionemu na zmianie nocnej 
przysługuje za każdą godzinę pracy w 
porze nocnej, tj. w godzinach od 22.00 
do 6.00, specjalny dodatek nocny. Doda-
tek nocny, o którym mowa powyżej:
1) wynosi 4,04 zł,
2) nie może być niższy niż obliczony 

zgodnie z art. 1518 kp.,
3) waloryzowany jest corocznie, począw-

szy od 1 stycznia każdego roku.”
§ 35 ZUZP o treści: „Za każdą • godzinę 
pracy wykonywanej w godzinach nad-
liczbowych pracownikowi, oprócz nor-
malnego wynagrodzenia, przysługuje 
dodatek w wysokości 100% stawki go-
dzinowej pracownika”;
§ 41 ZUZP dotyczący • Funduszu Mo-
tywacyjnego: „Fundusz motywacyjny 
tworzy się w ramach osobowego fundu-
szu wynagrodzeń z przeznaczeniem na:
1) fundusz nagród,
2) fundusz premiowy i dodatkowy fun-

dusz motywacyjny – uruchamiany 
wg zasad określonych w Załączniku 
nr 7 do Układu,

3) dodatek mistrzowski – uruchamiany 
wg zasad określonych w Załączniku 
nr 8 do Układu.”

§ 43 pkt.1 ZUZP mówiący, iż dodatkowe • 
specjalne wynagrodzenie zwane Kartą 
Hutnika oraz tradycyjny dodatek z oka-
zji obchodów Dnia Hutnika - wypłacane 
zgodnie z zasadami wypłacania spe-

Duże uderzenie w wynagrodzenia pracowników
Pracodawca proponuje zawieszenie
zapisów ZUZP  
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W AMP podejmowanych jest na bieżąco szereg działań, by zabezpieczyć pracow-
ników przed zakażeniem koronawirusem. Podczas ostatniej wideokonferencji 
pracodawca poinformował m.in. o wydłużeniu/przesunięciu przełomu zmian oraz 
rozważaniu możliwości koszarowania pracowników na terenie zakładu pracy.
W spółce na bieżąco kontrolowana jest temperatura pracowników. Jak poinformował 
pracodawca - aktualnie na kwarantannie zarówno zleconej przez sanepid, jak i we-
wnętrznie przebywa łącznie ok. 40 pracowników. Ok 670 osób pracuje zdalnie, na 
zwolnieniu L-4 przebywa ok 440 pracowników, a z zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem 
korzysta ok. 30 pracowników. Aktualnie (stan na 1 kwietnia) na urlopie wypoczynko-
wym jest ok. 430 osób, na postojowym ok. 300 pracowników.
Spółka przygotowuje się do zaostrzenia dyscypliny zapobiegania rozprzestrzenianiu  ko-
ronawirusa, nie wyklucza się ograniczeń w funkcjonowaniu zakładów. Podjęto decyzję o 
zakupie znacznych ilości maseczek w przypadku wprowadzenia obowiązku ich noszenia 
przez każdą osobę przebywającą na terenie zakładu. Rozpatrywane jest także zwiększe-
nie dezynfekcji profesjonalnej przez zadymianie łaźni/szatni oraz wprowadzenie pełnego 
kateringu lub suchego prowiantu. By nie było ścisku w szatniach wdrażane jest wydłuże-
nie przełomu zmian. Na wniosek pracowników - udzielono zgodę na opuszczanie zakładu 
pracy w ubraniach roboczych, jeżeli pracownicy nie chcą korzystać z łaźni.
Pracodawca poinformował także, że w przypadku konieczności zatrzymania produkcji i zabez-
pieczenia urządzeń lub minimalnej produkcji rozważa możliwość koszarowania pracowników. 
Decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła, wiąże się to z szeregiem działań organizacyjnych. 
By mogła cały czas funkcjonować tzw. infrastruktura krytyczna, spółka musi udowodnić, że 
nie da się całkowicie wyłączyć zakładu.

Szereg działań dla bezpieczeństwa pracujących
Koszarowanie pracowników - rozważane

Wystąpienie 
pracodawcy

C. d. ze str. 1      Uregulowane mają zostać w 
nim następujące zagadnienia:

wysokość dodatku zmianowego• , o 
której mowa w ust.5. Załącznika Nr 2 do 
ZUZP w okresie zawieszenia wynosi 4,67 
zł za każdą godzinę pracy czterobrygado-
wej organizacji czasu pracy w normatyw-
nym (kodeksowym) czasie pracy;
zawieszenie postanowień §4 Porozu-• 
mienia z dnia 5 stycznia 2010 r. zawar-
tego na okoliczność uzgodnienia treści 
jednolitego ZUZP w części dotyczącej 
uprawnienia pracowników do bez-
płatnych posiłków regeneracyj-
nych. Powyższe oznacza, że w okresie 
zawieszenia posiłki regeneracyjne są 
posiłkami pełnopłatnymi.

Powyżej przedstawione uregulowania 
miałyby obowiązywać na okres zawiesze-
nia zapisów ZUZP, tj. od 1 kwietnia 2020 
r. do 30 września 2020 r.
W uzasadnieniu podjętej decyzji co do 
tak drastycznych propozycji pracodawca 
poinformował, że w marcu europejska 
gospodarka doznała bezprecedensowego 
załamania działalności gospodarczej w 
związku z nasileniem się epidemii. Zwią-
zane z wirusem zakłócenie podaży powo-
duje wzrost czasu dostawy  i zapasu kom-
ponentów zakupów. Podstawowe dane 
dotyczące produkcji przemysłowej i nowe 
zamówienia są na jednym z najniższych 
poziomów w ciągu ostatniej dekady.
Pracodawca zwrócił uwagę, że bieżąca 
sytuacja szczególnie drastycznie odbija 
się na produktach z obszaru wyrobów 
płaskich, gdzie prognoza zakłada zmniej-
szenie produkcji o ok. 40%, w tym ob-
szarze znaczna ilość klientów ze względu 
na wstrzymanie produkcji wstrzymała lub 
ograniczyła zamówienia. 
Również w segmencie wyrobów długich 
nastąpiły rezygnacje ze złożonych zamó-
wień, a także odkładanie nowych w cza-
sie. Pracodawca przewiduje zmniejszenie 
produkcji w tym obszarze o ok. 30%. 
Ponadto zatrzymania oddziałów surow-

cowych w hutach Europy Zachodniej po-
woduje zmniejszenie zapotrzebowania na 
koks, w związku z czym zatrzymana zo-
stanie jedyna bateria koksownicza w Kra-
kowie oraz dwie w ZKZ Zdzieszowice.  
Pracodawca podkreślił, że działając od-
powiedzialnie nie ma innego wyjścia, jak 
wprowadzenie z wyprzedzeniem narzędzi 
redukujących okresowo koszty, by chro-
nić miejsca pracy pracowników. 
Poinformował także, że planowane obni-
żenie poziomu produkcji spowoduje, że 
od 14 tygodnia (14 tydzień roku - od 30 
marca) zostanie skierowana na urlopy 
postojowe znaczna ilość pracowni-
ków. W kolejnych tygodniach nato-
miast liczba pracowników, dla któ-
rych AMP nie będzie miała pracy przez 
bliżej nieokreślony okres czasu może 
sięgnąć nawet 50% zatrudnionych. 

W związku ze szczególną sytuacją, Za-
rząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej przy Arcelor-
Mittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej 
podjął następujące decyzje w sprawie bie-
żącej obsługi interesantów:
Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. aż do 
odwołania całkowicie zostaje zamknięty dla 
interesantów punkt obsługi MPKZP DG, bez 
możliwości osobistego przyjmowania przez 
pracownika obsługi kasy dokumentów w 
formie papierowej. Druki są do pobrania ze 
stolika ustawionego w przedsionku koryta-
rza wspólnego z Działem Kadr. 
Wypełnione wnioski będzie można wrzu-
cać do skrzynki pocztowej wiszącej na 
ścianie w przedsionku korytarza wspólne-
go z Działem Kadr.
Celem potwierdzenia weryfikacji złożone-
go wniosku i dalszych kroków dotyczących 
jego realizacji, zainteresowani powinni 
kontaktować się telefonicznie z biurem ob-
sługi MPKZP, tel. +48 32 776 8670.
Druki można pobrać na stronie interneto-
wej pod adresem: www.mpkzpdg.pl

Komunikat MPKZP
przy AMP

Do odwołania są zamknięte biura koordynatorów kadrowych. Kontakt moż-
liwy jest za pomocą poczty elektronicznej, poprzez infolinię oraz skrzynki, w 
których pracownicy mogą pozostawić formularze.
W związku z obecną sytuacją, biura koordynatorów kadrowych aż do odwołania są za-
mknięte. Pracodawca jednak zachęca do kontaktu z działem kadrowo-płacowym poprzez 
pocztę elektroniczną oraz infolinię.  Przed wejściem do kadr ustawione zostały także 
specjalnie zabezpieczone skrzynki, w których pracownicy mogą pozostawić formularze. 
Skany dokumentów i sprawy wymagające realizacji można przesyłać z sieci firmowej AM 
na adres POLSSCE@myHR.arcelormittal.com  przy czym konieczne jest prawidłowe wpi-
sanie nazwy w tytule wiadomości, odpowiedniej dla poszczególnych lokalizacji i spółek:
HR AMP DG <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Dąbrowa Górnicza
HR AMP KR <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Kraków
HR AMP S-c <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Sosnowiec
HR AMP Św <nazwisko> - pracownicy AMP w lokalizacji Świętochłowice, Chorzów
HR ZKZ <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Zdzieszowice
HR KOL <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w KOLPREM Sp. Z o.o.
HR GS <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w Grupie Serwisowej
HR BCOE <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w BCOE
HR AMFCE <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w AM FCE Poland
HR TAMEH <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w Tameh  Polska Spółka z o.o.

HR AMCL <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w AM Commer-
cial Long Poland Sp. z o.o.
PY CUT <nazwisko> - pracownicy   zatrudnieni w Cutiron

Zamknięte biura do odwołania
Kontakt z koordynatorami kadrowymi

Duże uderzenie w wynagrodzenia pracowników
Pracodawca proponuje zawieszenie
zapisów ZUZP  

Dlatego też zawarcie przedstawionego 
stronie społecznej porozumienia wraz z 
wdrożeniem działań oszczędnościowych  
pracodawca uważa za umożliwiające spół-
ce na przetrwanie tego trudnego okresu 
oraz stwarzające możliwość zachowania 
poziomu zatrudnienia. 
Solidarność uważa, że w ramach solida-
ryzmu wszystkich grup zawodowych pra-
cujących w AMP i praktycznego potwier-
dzenia przywództwa w naszym Zakładzie 
Pracy w pierwszej kolejności powinna 
zostać podjęta decyzja przez Zarząd o 
ograniczeniu wynagrodzeń wszystkich 
Członków Zarządu, Dyrekcji Wykonaw-
czej i pracowników nieobjętych posta-
nowieniami ZUZP o co najmniej 50%, 
podjęcie oszczędności we wszystkich 
działalnościach AMP, które stanowią bar-
dzo istotne pozycje kosztowe w kosztach 
ogólnozakładowych, a dopiero na końcu 
sięgnięcie po oszczędności na funduszu 
wynagrodzeń pracowniczych, który – we-
dług naszych szacunków – stanowi nieca-
łe 10 % kosztów ogólnozakładowych.
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Dofinansowanie również dla dużych przedsiębiorstw
„Tarcza antykryzysowa” w opinii „S”

Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Jerzy Goiński     tel. 776  61 05 
Interwencje, płace, zatrudnienie                    -  Lech Majchrzak  tel. 776  92 37 
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne                -  Mirosław Nowak tel. 776  75 97 
Sprawy finansowe                                -  Małgorzata Nędza tel. 776  88 44
Porady prawne                                        -  Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4 
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekre-
tariacie związku tel. 61 05    
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00    
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat:  sekretariat@hksolidarnosc.pl          
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl     

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Ogromne obciążenie dla przemysłu energochłonnego
W obliczu kryzysu Solidarność
wzywa Komisję Europejską 
do zawieszenia opłat za emisję CO2

Zdaniem „Solidarności” bez względu na to, 
jak długo potrwa pandemia, państwa człon-
kowskie i instytucje unijne będą musiały 
skoncentrować się na odbudowie europej-
skiej gospodarki, co wymaga od Komisji Eu-
ropejskiej silnego pakietu stymulacyjnego. 
To wyzwanie wobec którego, wszelkie inne 
działania, polityczne spory i ideologiczne 
koncepcje muszą zejść na dalszy plan.
 - W ocenie NSZZ „Solidarność” jednym 
z kluczowych elementów pakietu stymu-
lacyjnego dla unijnej gospodarki powin-
na być głęboka rewizja dotychczasowej 
polityki klimatyczno-energetycznej UE. 
Przede wszystkim należy bezzwłocznie 
zawiesić funkcjonowanie europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
EU ETS – apeluje „Solidarność”.
To konieczne, aby tania i stabilna energia 
mogła być impulsem niezbędnym do odbu-
dowy wzrostu gospodarczego. Szczególnie 
w przypadku krajów takich jak Polska. Dzię-

 - Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 
bezpośrednio dotknęła setki tysięcy ludzi, a 
pośrednio wpłynęła na życie całych społe-
czeństw i na sposób funkcjonowania państw 
członkowskich. Mamy do czynienia z gigan-
tycznych rozmiarów kryzysem nie tylko w 
sferze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
obywateli, ale również w obszarze gospo-
darczym – napisał w imieniu Komisji Krajo-
wej Piotr Duda, przewodniczący Związku.
I wymienia: sparaliżowany transport, ze-
rwane łańcuchy dostaw, zamrożenie dzia-
łalności wielu sektorów gospodarki, milio-
ny pracowników i pracodawców bojących 
się o przyszłość swoją oraz swoich rodzin.
 - To problemy, z którymi borykają się 
obecnie wszystkie kraje członkowskie UE. 
Dziś nie ulega już żadnej wątpliwości, że 
konsekwencją pandemii będzie zapaść 
gospodarcza na niespotykaną dotąd ska-
lę. Znacznie większą, niż kryzys lat 2008-
2009 – czytamy w liście.

Bezzwłocznego zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej rewizji dotychczasowej 
polityki klimatycznej domaga się NSZZ „Solidarność” od Komisji Europej-
skiej. W liście adresowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, szef 
„Solidarności” Piotr Duda apeluje o skoncentrowanie wszystkich wysiłków 
na ratowaniu unijnej gospodarki, która stoi przed zagrożeniem zapaści na 
niespotykaną skalę.

ki temu energetyka konwencjonalna jest o 
wiele tańsza niż alternatywne źródła.
 - Trzeba także pamiętać, że system EU ETS 
obejmuje nie tylko energetykę. To rów-
nież ogromne obciążenie dla przemysłów 
energochłonnych, w tym w szczególności 
hutnictwa, produkcji cementu i ceramiki, 
branży chemicznej czy papierniczej, a tak-
że sektora transportu lotniczego, który już 
dziś z powodu pandemii znalazł się na gra-
nicy bankructwa. Te branże zatrudniają w 
skali całej UE setki tysięcy pracowników. 
Każde miejsce pracy w przemyśle gene-
ruje dodatkowo kilka kolejnych etatów w 
jego otoczeniu: w usługach i transporcie. 
Ochrona przemysłu w obecnej sytuacji, 
gdy całej UE grozi drastyczny wzrost bez-
robocia, musi być dla Komisji Europejskiej 
zadaniem bezsprzecznie priorytetowym – 
czytamy w liście.
Związek przypomina, że system EU ETS 
nie ma odpowiedników w innych rejonach 
świata, a Unia Europejska odpowiada za-
ledwie za 10 proc. globalnej emisji CO2. 
To powoduje, że jest politycznie osamot-
niona w swojej restrykcyjnej polityce 
klimatycznej. A w obliczu kryzysu taka 
postawa jest całkowicie nieuzasadnio-
na. Według „Solidarności” konieczna jest 
gruntowna rewizja „Zielonego ładu”
 - Gwałtowne pogorszenie sytuacji gospo-
darczej na świecie stwarza również koniecz-
ność gruntownej rewizji strategii Europej-
skiego Zielonego Ładu, forsowanej przez 
Komisję Europejską. Strategia ta była two-
rzona w zupełnie innych realiach gospodar-
czych i jest niedostosowana do obecnych 
uwarunkowań – uzasadnia „Solidarność”.
Według Związku wprowadzenie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. tylko w przypad-
ku Polski kosztować będzie ponad 500 mld 
euro, a wieloletnie ekonomiczne i społeczne 
skutki dla całej Unii podważają deklaracje o 
możliwym wsparciu naszej gospodarki.
 - NSZZ „Solidarność” apeluje do Komi-
sji Europejskiej o głęboką rewizję prac 
nad strategią dojścia do tzw. neutralności 
klimatycznej w 2050 r. W obecnej sytu-
acji Unia Europejska powinna poprzestać 
na celach redukcyjnych, do wypełnienia 
których poszczególne kraje członkowskie 
Wspólnoty zobowiązały się w Porozumie-
niu Paryskim. Dopiero po wyjściu z glo-
balnego kryzysu gospodarczego, w obliczu 
którego stoimy, UE może rozpocząć dys-
kusję na temat nowej strategii klimatycz-
no-energetycznej – czytamy dalej.
Po wysłaniu listu do Komisji Europejskiej 
„Solidarność” deklaruje, że będzie prowa-
dziła kampanię wśród innych europejskich 
central związkowych, a także zabiegała 
o wsparcie swoich działań przez władze 
państwowe.         Więcej: solidarnosc.org.pl

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach opinii dot. rządo-
wego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłosiła szereg postulatów i uwag. 
„S” zwróciła uwagę, że należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych, w szcze-
gólności dla tych, którzy utracili lub utracą pracę w wyniku oddziaływania COVID-19 i płacili 
składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ świadczenie postojowe dla samozatrudnio-
nych i osób na umowach cywilnoprawnych będzie wyższe niż zasiłek dla osób bezrobotnych, 
które były pracownikami na umowach o pracę. Kwota dofinansowania w okresie przestoju 
ekonomicznego oraz kwota dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru 
czasu pracy przez okres 3 miesięcy, biorąc pod uwagę obecny stan funduszu, będzie mogło 
otrzymać maksymalnie łącznie ok. 141 400 pracowników. Konieczne jest dofinansowanie 
funduszu dla zapewnienia możliwości ochrony miejsc pracy w szerszym zakresie.
-  Negatywnie oceniono propozycję skrócenia dobowego odpoczynku z 11 do ośmiu godzin. 
Regeneracji nie zapewni również zaproponowany w mechanizm rekompensowania, krótszego 
wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. 
Zdecydowany sprzeciw  wywołuje również sposób wprowadzenia skrócenia dobowego nie-
przerwanego odpoczynku, pozostawiając pracodawcy całkowitą dowolności w zakresie wpro-
wadzenia proponowanego rozwiązania. Podobnie rozwiązania dopuszczające na zawarcia 
porozumienia o stosowaniu mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia pracowników, 
niż wynikające z umów o pracę zawartych 
z tymi pracownikami, w zakresie i przez 
czas ustalone w porozumieniu nie określają 
maksymalnego okresu na jaki porozumienie 
może zostać zawarte.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowni-
ków należy rozszerzyć także na duże przed-
siębiorstwa.
NSZZ „Solidarność wniosła o wprowadzenie 
pełnego zwolnienia z podatku PIT zapomóg 
udzielanych pracownikom  z funduszu so-
cjalnego i funduszy związków zawodowych 
lub zwiększenia kwot wolnych od podatku z 
tego tytułu.         Więcej: solidarnosc.org.pl
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W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 

UWAGA!!!
Informujemy, iż wszystkie kupony nabyte w MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza do kina Helios, których data ważności upływa po dniu 11.03.2020 
r. będą miały wydłużoną datę ważności o czas, 
w którym kina decyzją administracyjną Rządu 
RP pozostały zamknięte.
O terminie otwarcia, kina będą informować na bie-
żąco na stronie internetowej oraz oficjalnym pro-
filu Facebooka, gdzie będą zamieszczane aktualne 

informację o dalszym funkcjo-
nowaniu.

I  T y  m o ż e s z
 p o m ó c ! ! !

UWAGA!!!
Informujemy, iż wszystkie bilety nabyte w MOZ NSZZ „So-
lidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza do 
Aquaparku Nemo niewykorzystane w danym okresie (data 
ważności) z powodu epidemii będą miały przedłużany czas 
o okres w jakim obiekt Nemo jest nieczynny i niedostępny 
dla klientów. 
Wszelkie szczegóły zostaną uzgodnione i podane Państwu 
po powrocie do tzw. normalności.


