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Porozumienie 
postojowe 

w AM Service Group
Z końcem kwietnia w AM Service Gro-
up podpisane zostało porozumienie 
dotyczące wprowadzenia przestoju 
ekonomicznego. Pracownicy na po-
stojowym otrzymają 65% wynagro-
dzenia i 70% premii. 
Zawarte porozumienie stanowi, że w okresie 
od 1 maja do 31 lipca w AMSG wprowadza 
się przestój ekonomiczny dla wszystkich grup 
zawodowych, z pewnymi wyłączeniami. 
W czasie przebywania pracownika na 
przestoju ekonomiczny, podczas które-
go pozostaje on w gotowości do podjęcia 
pracy w domu lub innym wybranym przez 
siebie miejscu, pracownik otrzymuje 65% 
wynagrodzenia obliczanego jak za urlop 
wypoczynkowy (na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie szczegółowych za-
sad udzielania urlopu wypoczynkowego, 
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop) oraz 70% premii wyliczanej w 
oparciu o Regulamin funkcjonowania Fun-
duszu Premiowego.         Więcej str. 2

Działania AMP celem zabezpieczenia pracowników
Procedura kierowania pracownika 
na kwarantannę przez pracodawcę

29 kwietnia 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy ArcelorMittal 
Poland S.A. i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w 
spółce w zakresie stosowania przestoju ekonomicznego - w oparciu o tzw. 
Tarczę antykryzysową. Porozumienie otwiera pracodawcy drogę do uzyska-
nia dopłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Podpisane porozumienie tak naprawdę nie wnosi nic nowego dla pracowników AMP - roz-
wiązania dotyczące postojowego zostały bowiem przeniesione z dotychczas obowiązują-
cego w AMP porozumienia w tym zakresie. Dla pracodawcy jednak otwiera ono drogę do 
uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych - zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.                                 Więcej str. 3

Otwarta droga do uzyskania dopłat
Porozumienie postojowe w oparciu 
o Tarczę antykryzysową w AMP

Od dnia 11 maja br. została wznowio-
na bezpośrednia obsługa Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych 
prowadzona przez pracowników San-
pro Synergy Sp. z o.o. w Dąbrowie 
Górniczej. 
Obsługa socjalna pracowników znowu 
prowadzona jest w  sposób bezpośredni.   
Zmianie natomiast po raz kolejny uległo 
miejsce prowadzonej obsługi, która aktual-
nie odbywa się w Biurze Podróży - Budynku 
Polikliniki Dąbrowskiej.      Więcej str. 2  

Bezpośrednia 
obsługa socjalna 

w nowym miejscu

Wnioski o przyznanie pomocy fi-
nansowej z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych, a także 
o wypłatę świadczeń realizowanych 
z funduszu rozpatrzyła Śląsko-Dą-
browska Terenowa Komisja Świad-
czeń Socjalnych podczas posiedzenia 
przeprowadzonego w trybie zdalnym 
w dniu 11 maja br. 
Komisja wystosowała apel dotyczący 
wszelkich wyjazdów dofinansowa-
nych z ZFŚS.             Więcej str. 4

Nie będzie zwolnień grupowych w Consensus Company Sp. z o. o. Solidar-
ność jako warunek przystąpienia do rozmów nt. porozumienia dającego 
możliwość skorzystania przez spółkę z zapisów tzw. Tarczy antykryzysowej 
podała konieczność wycofania się pracodawcy z zapowiadanych zwolnień. 
Stosowny wniosek został przekazany przez pracodawcę do Powiatowego 
Urzędu Pracy w dniu 7 maja br.
W zakresie zapowiedzianych zwolnień grupowych w Consensusie nie udało się za-
wrzeć porozumienia, w związku z czym pracodawca 30 kwietnia br. wydał Regulamin 
Zwolnień Grupowych. Jednak i ten dokument został uchylony ze względu na fakt, iż 
pracodawca odstąpił od realizacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w 
okresie od 1 do 30 czerwca br.                                                Więcej str. 2

Trwają rozmowy nad porozumieniem
Nie będzie zwolnień grupowych,
inne rozwiązania w Consensusie 

W ArcelorMittal Poland S.A. została wdrożona instrukcja postępowania w 
przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną. Przed 
powrotem do pracy po kwarantannie wewnętrznej, pracownik wykona na 
koszt pracodawcy testy na obecność koronawirusa. 
Przypominamy, że w AMP stosowane są dwa rodzaje kwarantanny - oficjalna - zleco-
na przez sanepid oraz wewnętrzna, na którą kieruje pracodawca celem zapobiegania 
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Zgodnie z wdrożonym 6 maja br. dokumentem 
- pracodawca ma możliwość skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną gdy:

pracownik miał kontakt z osobą chorą na Covid-19;• 
pracownik miał kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie Covid-19;• 
pracownik miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie nałożonej przez • 
PSSE lub podlegającą nadzorowi epidemiologicznemu;
pracownik niedawno przebywał bądź miał kontakt z osobami, które przebywały • 
za granicą;
pracownik wykazuje objawy podobne do choroby Covid-19 (podwyższona tempe-• 
ratura ciała, kaszel najczęściej tzw. suchy, rzadko katar, duszności, bóle mięśni, 
osłabienie organizmu, nietypowe zmęczenie, możliwe kłopoty trawienne, zaburze-
nia widzenia i in.), w przypadku gdy lekarz pierwszego kontaktu nie zdecydował o 
wystawieniu zaświadczenia L4, a PSSE nie wydało decyzji administracyjnej o ob-
jęciu pracownika kwarantanną oficjalną i rekomenduje kwarantannę wewnętrzną 
pracodawcy.                                                                      Więcej str. 3

Obniżenie czasu pracy, 
zawieszenie składników 
płacowych w AMDSP
Obniżenie wymiaru czasu pracy, za-
wieszenie naliczania i wypłaty premii 
i nagród, a także dodatku za pracę na 
otwartym składowisku uzgodniono w 
ArcelorMittal Distribution Solutions 
Poland Sp. z o.o. 30 kwietnia  br. 
                                    Więcej str. 4
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Zmiany w Regulaminie Pracy
Równoważny czas pracy w Unimedzie 
Wydłużenie okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenie równoważnego cza-
su pracy uzgodnione zostały w spółce Unimed. Stosowny Aneks do Regulami-
nu Pracy podpisany został z dniem 29 kwietnia br. 
Zmiany w Regulaminie Pracy dotyczą czasu pracy pracowników Specjalistycznego 
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej oraz Me-
dycyny Pracy, dla których aktualnie okres rozliczeniowy liczony jest począwszy od dnia 
15 maja br do 31 grudnia 2020 r. W powyższym okresie dla pracowników SORL, CRiOB 
oraz Medycyny Pracy wprowadzony został równoważny czas pracy z przedłużeniem 
dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin. 
W powyższym okresie - tj od 15 maja do końca roku 2020 zawieszony zostaje zapis 
Regulaminu Pracy stanowiący, że pracownicy wykonujący zawód medyczny w SORL 
zatrudnieni w w Poradni Medycyny Pracy wykonują pracę w systemie podstawowym - 
jednozmianowym od godz. 625 do 1400, a pracownicy zatrudnieni w Dziale Fizjoterapii, 
Masażu, Poradni Rehabilitacyjnej pracują wg rozkładów czasu pracy przewidujących 
różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym od godziny 700 

do godz. 1800. wraz z zapisami je uszczegółowiającymi. Od 1 
stycznia 2021 r. zawieszone zapisy będą ponownie obowią-
zywały. 

Postojowe i obniżenie wymiaru czasu pracy  
Porozumienie postojowe 
w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.

zdrowie@arcelormittal.com

C. d. ze str. 1      Wynagrodzenie za okres przebywania na przestoju ekonomicznym nie 
może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę - z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy, a zmniejszenie premii powoduje zmniejszenie funduszu premiowego dla 
poszczególnych zespołów. 
W okresie przestoju ekonomicznego pracę w AMSG mogą świadczyć pracownicy niezbęd-
ni z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych funkcji w spółce, w szczególności 
ciągłości procesów produkcyjnych, płacowych, finansowych, informatycznych, zakupo-
wych. O wytypowaniu pracowników do pracy spółka poinformuje każdorazowo pracow-
nika z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dopuszcza się przy tym formę elektronicznego 
lub telefonicznego powiadomienia pracownika o obowiązku świadczenia pracy, dlatego 
też wszyscy pracownicy winni pozostawać w gotowości do świadczenia pracy.
Spółka w drodze odrębnego komunikatu poinformuje pracowników z grup zawodowych 
o skróceniu przestoju ekonomicznego i obowiązku powrotu do pracy wszystkich pra-
cowników lub pracowników z wybranych komórek organizacyjnych. 
Ponadto w okresie od 1 maja br do 31 lipca br. dla pracowników: zespołu wsparcia 
procesów spółki, zespołu kontrolingu przemysłowego i wsparcia sprzedaży oraz ze-
społu technologii, planowania produkcji i gospodarki materiałowej wprowadza się 
obniżony o 20% wymiar czasu pracy. W takim przypadku czas pracy stanowiący 
różnicę między czasem pracy wynikającym z obniżonego wymiaru czasu pracy a 
czasem faktycznie przepracowanym do normy nie stanowi pracy w godzinach nad-
liczbowych. Wynagrodzenia pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy ule-
gają proporcjonalnemu obniżeniu, przy czym nie mniej niż do kwoty wynagrodzenia 
minimalnego.
Porozumienie weszło w życie z dniem 1 maja 2020 r. Stosowne Zarządzenie Prezesa 
Zarządu Dyrektora Generalnego AMSG zostało wydane 28 kwietnia br.

Trwają rozmowy nad porozumieniem
Nie będzie zwolnień grupowych,
inne rozwiązania w Consensusie 

C. d. ze str. 1     W związku z obowią-
zującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz 
dla zachowania bezpieczeństwa w biurze 
obsługującym ZFŚS będą obowiązywały 
następujące zasady: 

obsługa Klientów wyłącznie w ma-• 
seczkach;
zachowanie bezpiecznej odległości 2 m;• 
korzystanie z jednorazowych długopi-• 
sów lub posiadanie własnego
dezynfekowanie rąk po wejściu do • 
biura;
w biurze może przebywać max 2 • 
Klientów jednocześnie;
płatności bezgotówkowe.• 

Wszystkie sprawy związane z obsługą so-
cjalną nadal można załatwiać poprzez wy-
korzystanie poczty elektronicznej, telefonu 
lub tradycyjnej poczty. W Biurze Podróży 
dostępna jest również skrzynka, w której 
można zostawiać wnioski w zakresie ZFŚS 
bez kontaktu z pracownikami obsługi. 
Wszystkie wnioski dotyczące funduszu 
udostępnione są na stronie internetowej 
Sanpro Synergy: 

www.zfss.bppartner.com.pl 
w zakładce Pliki do pobrania. Wnioski i za-
pytania należy przesyłać mailowo na adres:

 socjalny.partner@impel.pl 
Adres do wysyłki dokumentów pocztą 
polską: 

Sanpro Synergy Sp. z o.o., 
Al. Piłsudskiego 92, 

41-308 Dąbrowa Górnicza 
Budynek Polikliniki Dąbrowskiej 
- Biuro Podróży (ZFŚS AMP).

Bezpośrednia 
obsługa socjalna 

w nowym miejscu

Jak poinformował przedstawiciel Ar-
celorMittal Poland S.A. - w związku 
z wprowadzeniem obniżonego wy-
miaru czasu pracy w spółce Arcelor-
Mittal Business Center of Excellence 
Poland w dniach: 8 maja, 15 maja, 
22 maja i 29 maja (kolejne piątki), 
nie będzie czynna obsługa kadrowo 
– płacowa i infolinia. 
W te dni nie będzie również dostępne 
Biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń Ar-
celorMittal Poland. 

W AMP obsługa 
kadrowo-płacowa 

czynna 
od poniedziałku

do czwartku 
C. d. ze str. 1      Wycofanie się pracodawcy z rozpoczętej procedury zwolnień grupowych 
to warunek postawiony przez Solidarność by rozpocząć rozmowy nt. porozumienia umożli-
wiającego spółce uzyskanie wsparcia przewidzianego w zapisach tarczy antykryzysowej.  
Celem ratowania miejsc pracy pracodawca wystąpił o zawarcie porozumienia obniżają-
cego wymiar czasu pracy pracownikom Consensus Company. W związku ze spadkiem 
sprzedaży towarów i usług pracodawca wskazał konieczność obniżenia wymiaru czasu 
pracy pracownikom do 20 %, jednakże nie więcej niż do 0,50 etatu, co wiąże się z 
odpowiednim, proporcjonalnym obniżeniem ich wynagrodzeń.
W porozumieniu określone zostały następujące warunki zastosowania obniżonego 
wymiaru czasu pracy: ograniczenie możliwości świadczenia usług przez pracodawcę 
w wyniku ograniczenia zapotrzebowania przez jego klientów i czasowe ograniczenie 
możliwości świadczenia usług przez pracodawcę.
Obniżony wymiar czasu pracy zostanie zastosowany wobec wszystkich pracowników 
o 5%, co oznacza jednocześnie obniżenie wynagrodzenia pracowników proporcjonal-
nie do obniżonego wymiaru czasu pracy.
W okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia - od 12 maja do 11 sierpnia br.  
Spółka nie będzie wypowiadała umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, 
tj. w trybie określonym w Ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wyrazy współczucia i ubolewania
Rodzinie, Przyjaciołom i znajomym
Ś.p. Ryszarda Średniewskiego

 składa MK, Prezydium i Redakcja WZ
NSZZ
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wiązany poddać się testom na Covid-19 
(RT-PCR) w punkcie wskazanym przez 
pracodawcę. Przy zgłoszeniu do punktu 
pobrań pracownik musi okazać persone-
lowi laboratorium dokument tożsamości 
w celu identyfikacji i potwierdzenia zle-
cenia przekazanego przez pracodawcę. 

dwóch kolejnych miesięcy przypadających 
po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedza-
jącego złożenie wniosku w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych dwóch 
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego lub spadek obrotów o mini-
mum 25% w ciągu dowolnie wskazanego 
miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. 
w porównaniu do obrotów z miesiąca po-
przedniego). 
W przypadku nie wystąpienia z dniem 1 
maja br, spadku obrotów gospodarczych 
- strony zobowiązały się do zawarcia 
aneksu zmieniającego datę wprowadze-
nia przestoju ekonomicznego. 
W okresie obowiązywania powyższego 
uzgodnienia nie obowiązują postano-
wienia: 

Uzgodnienie w sprawie Porozumienia • 
w sprawie działań w okresie zmiennej 
sytuacji produkcyjnej w AMP na lata 
2019 - 2020 zawartego 10 stycznia 
2019 r 
Porozumienia w sprawie działań ła-• 
godzących skutki społeczne w okre-
sie tymczasowego wstrzymania pracy 
wielkiego pieca i stalowni w AMP Od-
dział Kraków zawartego 14 październi-
ka 2019 r.  

Zawarte porozumienie jest korzystniej-
sze od początkowej propozycji pracodaw-
cy, który chciał, by w czasie przebywania 
Pracownika na przestoju ekonomicznym, 
podczas którego pozostaje on w goto-
wości do pracy w domu lub innym wy-
branym przez siebie miejscu, Pracownik 
otrzymywał 50% wynagrodzenia obli-
czanego jak za urlop wypoczynkowy, bez 
uwzględnienia wynagrodzenia za godzi-
ny nadliczbowe oraz wszelkiego rodzaju 
nagród i dodatków jednorazowych w tym 
również nagrody jubileuszowej.

C. d. ze str. 1       Co dokładnie jest zapi-
sane w dokumencie? 
Porozumienie stanowi, że w okresie od 1 
maja do 31 lipca br. w AMP wprowadza 
się przestój ekonomiczny dla wszystkich 
grup zawodowych.       
W czasie przebywania pracownika na 
przestoju ekonomicznym, podczas któ-
rego pozostaje on w gotowości do pracy 
w domu lub innym wybranym miejscu, 
pracownik otrzymuje:

80% wynagrodzenia - w przypadku, • 
gdy łączny czas przebywania na posto-
ju ekonomicznym od 1 stycznia 2020 r. 
nie przekracza 14 dni roboczych;
75% wynagrodzenia - w przypadku, gdy • 
łączny czas przebywania na postoju eko-
nomicznym od 1 stycznia 2020 r. wyno-
sić będzie od 15 do 24 dni roboczych;
70% wynagrodzenia - w przypadku, gdy • 
łączny czas przebywania na postoju eko-
nomicznym od 1 stycznia 2020 r. wyno-
sić będzie od 15 do 40 dni roboczych;
60% wynagrodzenia - w przypadku, gdy • 
łączny czas przebywania na postoju eko-
nomicznym od 1 stycznia 2020 r. wyno-
sić będzie powyżej 40 dni roboczych.

Poprzez wynagrodzenie rozumie się średnie 
wynagrodzenie obliczone z pałc IV kwarta-
łu 2019 r. bez jego pomniejszania za okres 
zwolnienia pracownika z obowiązku świad-
czenia pracy i przebywania w tym czasie w 
zakładzie pracy, z przyjęciem zasady, że w 
wynagrodzeniu nie uwzględnia się:

dodatkowego funduszu motywacyjnego;• 

wynagrodzenia i dodatków za pracę w • 
godzinach nadliczbowych, również wy-
nikających z rozliczenia czasu pracy w 
okresie rozliczeniowym;
wszelkiego rodzaju nagród i dodatków • 
jednorazowych, w tym także nagrody 
jubileuszowej.

Tak obliczona płaca nie może być jednak 
niższa niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy (2.600zł przy pełnym etacie).
W okresie przestoju ekonomicznego pra-
cę mogą świadczyć pracownicy niezbęd-
ni do realizacji złożonych przez klientów 
zamówień oraz zabezpieczający podsta-
wowe funkcje w spółce - ciągłość pro-
cesów produkcyjnych, płacowych, finan-
sowych, informatycznych, zakupowych. 
O wytypowaniu pracowników do pracy 
AMP każdorazowo poinformuje pracow-
nika z 24h wyprzedzeniem telefonicznie 
lub mailowo. Dlatego też wszyscy pra-
cownicy winni pozostać w gotowości do 
świadczenia pracy. 
O skróceniu przestoju ekonomicznego i 
obowiązku powrotu do pracy wszystkich 
pracowników lub pracowników z wybra-
nych jednostek organizacyjnych praco-
dawca poinformuje w drodze odrębnego 
komunikatu. 
Zawarte porozumienie wchodzi w życie z 
dniem 1 maja  br. pod warunkiem spadku 
obrotów - zgodnie z Tarczą antykryzysową 
(o 15% obliczony jako stosunek łącznych 
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

Otwarta droga do uzyskania dopłat
Porozumienie postojowe w oparciu 
o Tarczę antykryzysową w AMP

C. d. ze str. 1       W przypadku skierowania pracownika na kwa-
rantannę wewnętrzną bezpośredni przełożony jest zobowiązany 
do kontaktu telefonicznego z pracownikiem oraz do bieżącego 
monitorowania informacji w zakresie pytań: czy pracownik skon-
taktował się z lekarzem lub PSSE; jaki jest stan samopoczucia/ 
zdrowia pracownika, czy wykazuje objawy chorobowe i czy plano-
wany jest jego powrót do pracy i wykonywania czynności na tere-
nie AMP; czy pracownik został poddany kwarantannie oficjalnej, 
czy pracownik w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z oso-
bami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie? W przypadku 
chorych domowników, czy ich zachorowanie zostało wykluczone 
poprzez negatywny wynik testów RT-PCR?
W przypadku poddania pracownika kwarantannie wewnętrznej 
bezpośredni przełożony jest zobowiązany do
aktualizowania informacji w powyższym zakresie i natychmiastowe-
go przekazywania ich do Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.
W przypadku osób, których współdomownicy są lub byli chorzy na 
Covid-19 lub podejrzewa się u nich zachorowanie, oraz w przy-
padku osób z objawami przypominającymi Covid-19, pracodawca 
ma możliwość zlecić wykonanie obowiązkowych badań RT-PCR. W 
takim przypadku Szef Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoba 
przez niego wskazana kontaktuje się z punktem pobrań labora-
torium świadczącym usługi na zlecenie AMP celem zarejestrowa-
nia pracownika do badań. Podczas rejestracji przekazane zostaną 
dane osobowe pracownika takie jak imię i nazwisko, numer pesel 
lub numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru 
pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego (do-
datkowo adres e-mail w przypadku badań realizowanych przez 
Gyncentrum Sp. z o.o. na podstawie skierowania). 
W 12-stym dniu kwarantanny wskazany pracownik jest zobo-

Działania AMP celem zabezpieczenia pracowników
Procedura kierowania pracownika 
na kwarantannę przez pracodawcę

Pracownik zobowiązany jest do przekazania wyników wyko-
nanych testów do Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub 
osoby przez niego wskazanej w formie elektronicznej (np. 
skan lub zdjęcie) w celu sporządzenia kopii i dołączenia do 
akt osobowych pracownika.
W przypadku wyniku negatywnego i pod warunkiem ustą-
pienia ewentualnych objawów pracownik w następnym dniu 
roboczym, po konsultacji z bezpośrednim przełożonym, 
wraca do pracy.
W przypadku wyniku pozytywnego wskazującego na zacho-
rowanie na Covid-19, Szef Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń 
lub osoba przez niego wskazana informuje stację sanitarno-
epidemiologiczną najbliższą miejscu zamieszkania pracow-
nika o potwierdzonym zachorowaniu oraz uzupełnia infor-
macje we wspólnym rejestrze przypadków.
Rozliczanie wykonanych badań dokonuje Biuro Kadr, Wyna-
grodzeń i Świadczeń w oparciu o fakturę VAT wystawioną 
przez laboratorium oraz wyniki badań dostarczone przez 
pracownika. Koszty rozliczane są na MPK komórki organiza-
cyjnej zatrudniającej pracownika.
Ponieważ badanie RT-PCR zlecone jest przez pracodawcę, 
a pracownik zobowiązany jest do jego wykonania na za-
sadach określonych przez pracodawcę, badanie to nie jest 
traktowane jako dodatkowe świadczenie na rzecz pracowni-
ka i nie podlega żadnym potrąceniom z przychodu pracow-
nika. Koszty dojazdu pracownika z miejsca zamieszkania 
do punktu pobrań traktowane są jako delegacja służbowa i 
zwracane są pracownikowi przez pracodawcę na podstawie 
rozliczenia dokonanego przez pracow-
nika w systemie.
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Wystąpienie 
pracodawcy

C. d. ze str. 1     ŚDTKŚS w sumie roz-
patrzyła 43 wnioski o pomoc finansową, 
z czego przyznane zostały 32 zapomogi 
losowe oraz 7 zapomóg materialnych. W 
4 przypadkach pomocy finansowej nie 
przyznano. 
Ponadto Komisja rozpatrzyła złożone 
podania o wypłatę dodatkowego świad-
czenia socjalnego na wniosek złożony 
po terminie oraz prośby o wyrażenie 
zgody na wypłatę „wczasów pod gruszą” 
na wniosek złożony po terminie. W obu 
przypadkach w części wniosków - w za-
leżności od indywidualnego przypadku 
pracownika - Komisja przychyliła się do 
prośby wnioskodawcy.
Komisja zdecydowała o wystosowaniu 
zarówno do firm obsługujących, jak i 
uprawnionych do świadczeń z ZFŚS  Apel 
Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji 
Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Po-
land S.A. dotyczący wszelkich wyjazdów 
(w tym udziału w wypoczynku dzieci, 
wycieczkach, rajdach, imprezach, po-
bytach turystyczno- rekreacyjnych  itp. 
dofinasowanych z ZFŚS).

APEL ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ TERENOWEJ KOMISJI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żad-
ne miejsce na świecie i w Polsce nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w 
niektórych regionach sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Śląsko-Dąbrow-
ska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. (ŚDTKŚS) 
działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie do odwołania 
nie zaleca wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku dzieci, wycieczkach, 
rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- rekreacyjnych  itp. dofinasowanych z 
ZFŚS).
Ponadto ŚDTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z ZFŚS 
ArcelorMittal Poland S.A. (pracownicy oraz emeryci i renciści oraz członkowie ich 
rodzin) o unikanie jakichkolwiek wyjazdów, które nie są konieczne. 
Również  w związku ze zwiększeniem zachorowalności w województwie śląskim na 
chorobę COVID-19 SDTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz osób upraw-
nionych do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniżenia poziomu ekspansji wirusa 
SARS-CoV-2 każdorazowo przed skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia 
z ZFŚS uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rządu do-
tyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się wirusa 
SARS-CoV-2 powodującego ww. chorobę COVID-19.
ŚDTKŚS uważa również, że etapowe łagodzenie restrykcji w kraju, wprowadzone 
przez rząd, nie oznacza wcale zmniejszenia się rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2 i zmniejszenia zagrożenia zarażeniem.
W trosce o siebie samych, nasze rodziny, naszych współpracowników , wszyscy 
musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność 
oraz odpowiedzialnie zachowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, 
swoich rodzin i swoich współpracowników.”

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych
Apel dotyczący wszelkich wyjazdów dofinansowanych 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Codziennie odbywają się spotkania w za-
kresie bieżących decyzji w zakresie dal-
szego funkcjonowania w ArcelorMittal 
Poland S.A. w dobie pandemii. Jak poin-
formował pracodawca - w ostatnim czasie 
zostały powołane dwa zespoły pracujące 
nad tzw. „powrotem do normalności”. 
Pomimo luzowania obostrzeń przez Rząd 
RP, w tym m.in. od 18 maja w zakresie 
transportu publicznego - sztab kryzyso-
wy zdecydował, że w obszarze transportu 
wewnętrznego AMP wprowadzone dotych-
czas rozwiązania pozostają aktualne. 
AMP podpisał umowę na przeprowadzanie 
badań pod kątem obecności koronawirusa 
u wskazanych pracowników - po przebytej 
kwarantannie. Koszt testów pokryty zosta-
nie w pełni przez pracodawcę, który jedno-
cześnie otrzyma do wiadomości jego wynik. 
Przedstawiciel pracodawcy zaznaczył, że 
pracownik nie może odmówić poddania się 
kwarantannie i przeprowadzeniu zleconego 
testu, także pracownika podejrzanego o za-
każenie nie można skierować na postojowe. 
Przedstawiciel pracodawcy poinformował, że 
w przypadku osób przebywających na kwa-
rantannie na paskach wynagrodzeń pojawiły 
się nowe składniki - każdy składnik, który 
został obniżony z powody przestoju ekono-
micznego na pasku zostanie dwa razy wy-
szczególniony - za czas postojowego i za czas 
przepracowany, chyba że pracownik przeby-
wał na postojowym przez cały miesiąc. 
Spółka analizuje możliwości wprowadzenia 
maseczkomatów, które byłyby połączone z 
systemem identyfikacji pracowniczej. 
W AMP ma zostać utrzymana rekruta-
cja do DWD, Świętochłowic i Sosnowca. 
Pozostałe zewnętrzne rekrutacje zosta-
ły wstrzymane, możliwe są przesunięcia 
wewnętrzne. 

COVID-19 - aktualne 
działania w AMP 

Spółka podejmuje działania celem przetrwania
Obniżenie czasu pracy, zawieszenie 
składników płacowych w AMDSP
C. d ze str. 1      Zawarte porozumienia mają uchronić miejsca pracy w spółce w związku 
z trudną sytuacją pracodawcy związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.  Ze 
względu na spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a jed-
nocześnie celem ochrony miejsc pracy w AMDSP zawarte zostało Porozumienie w sprawie 
warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Po-
rozumienie stanowi, iż określonym grupom zawodowym od  1 maja do 31 lipca 2020r., 
ustala się obniżony wymiar czasu pracy, co skutkuje odpowiednim obniżeniem wysokości 
wynagrodzenia pracownika z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Pracownikom, którzy będą objęci obniżonym wymiarem czasu pracy, w przypadku 
jeżeli ich wynagrodzenie zasadnicze brutto będzie mniejsze niż kwota 2.600 zł, pra-
codawca wypłaci dodatek wyrównujący różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z obniżo-
nego wymiaru etatu, a kwotą 2600 zł. Dodatek wyrównujący będzie wypłacany przez 
Pracodawcę tylko za dni pracy oraz za dni przebywania na urlopie wypoczynkowym.
Okres obniżenia wymiaru czasu pracy może ulec wydłużeniu ze względu na wydłużenie 
stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego ogłoszonego na terytorium Polski, w 
związku z epidemią wirusa COVID-19.
Ponadto w związku z brakiem realizacji zakładanego w budżecie poziomu wyników finan-
sowych spółki, począwszy od kwartału drugiego 2020 r. do końca 2020 r. premie i nagrody 
dla pracowników objętych kwartalnym systemem premiowania nie będą wypłacane. W 
okresie od maja 2020 r. do końca 2020 r. premie i nagrody dla pracowników biurowych 
objętych miesięcznym systemem premiowania nie będą wypłacane, zmianie ulega zasada 
wypłaty premii i nagród dla pracowników produkcyjnych i magazynowych objętych mie-
sięcznym systemem premiowania - podstawę naliczenia premii uznaniowej będzie stano-
wiło 10% obowiązującego w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego brutto.  
W przypadku poprawy wyników, spółka zacznie wypłacać w/w premie i nagrody  na dotych-
czasowych zasadach, opisanych w Regulaminie Wynagradzania, od miesiąca, w którym wyniki 
spółki narastająco w br. będą odnotowane na poziomie zakładanego budżetu finansowego.  
Premie za 2020r. dla pracowników objętych rocznym systemem premiowania nie będą 
wypłacane. Spółka wypłaci premie roczne za 2020 r. pod warunkiem, że wyniki Spółki 
za 2020 r. będą odnotowane na poziomie zakładanego budżetu finansowego. 
Wypłata nagród za poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa zostaje zatrzymana od 
1 maja do końca br. Wypłata zatrzymanych nagród nastąpi w miesiącu styczniu 2021 r.
Od 1 maja do końca roku zostaje zawieszone naliczanie i wypłata dodatku za pracę na 
otwartym składowisku w oddziałach dystrybucyjnych Spółki.   
Strony uzgodniły także przesunięcie terminu rozpoczęcia negocjacji płacowych na wrzesień br.

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w spółce zależ-
nej - HK POM w Suwałkach.
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Andrzej Duda gwarantem propracowniczej polityki
Apel do Członków Solidarności

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

Gorsza sytuacja, gdzie nie ma związków zawodowych
„Solidarność” chroni pracowników 
przed zwolnieniami

nagrodzenia są na tym samym poziomie.
Pojawia się również wiele sygnałów o zamiarze 
tworzenia nowych organizacji „Solidarności”. W 
całym kraju jest takich sygnałów kilkadziesiąt, a 
kilkanaście z nich jest już na etapie rejestracji.
- Stare przysłowie mówi, jak trwoga to do Boga 
– komentuje te informacje Tadeusz Majchrowicz, 
zastępca przewodniczącego Związku ds. struktur 
regionalnych i szef działu Rozwoju i Promocji Związ-
ku. - Nasze możliwości organizowania pracowni-
ków w związku z epidemią są mocno ograniczo-
ne. Organizatorzy związkowi nie mogą swobodnie 
spotykać się z zainteresowanymi pracownikami, 
ale i tak widać efekty ich pracy – dodaje.
Dużo gorsza jest sytuacja w firmach gdzie nie 
ma związków zawodowych, szczególnie w tych 
z kapitałem zagranicznym. W wielu regionach 
okazało się, że pracodawcy bez jakiejkolwiek 
kontroli zwalniają, choć w wielu przypadkach 
nie jest to zwalnianie, bo okazuje się, że to 
umowy cywilnoprawne lub osoby pracujące za 
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Wiele regionów zgłasza też coraz powszechniej 
pojawiające się próby wykorzystywania przez 
firmy kryzysu do wyciągania pieniędzy z pań-
stwowego wsparcia w ramach taczy.
                                       Więcej: solidarnosc.org.pl

W ponad 90 proc. przypadków firmy wprowa-
dzające ograniczenia w związku z kryzysem 
wywołanym pandemią, gdzie funkcjonują or-
ganizacje NSZZ „Solidarność” nie uruchomiły 
zwolnień grupowych. Przestoje ekonomiczne, 
obniżanie wynagrodzeń i skrócony wymiar cza-
su pracy wprowadzany jest w dialogu w ramach 
porozumień ze związkami zawodowymi. 33 
przewodniczących zarządów regionów oraz 15 
przewodniczących sekretariatów branżowych 
przez dwa dni relacjonowało Prezydium KK sy-
tuację poszczególnych firm.
- To pokazuje, że wynegocjowany w Tarczy 1 
przez „Solidarność” zapis uzależniający uru-
chomienie pomocy rządowej od zawarcia po-
rozumienia z reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi na poziomie zakładu dobrze działa 
– ocenił Piotr Duda, przewodniczący Związku.
Dzieje się tak mimo ogólnego wzrostu bezro-
bocia w poszczególnych regionach. Zdaniem 
liderów to dowód, że związki zawodowe są sku-
teczną ochroną przed zwolnieniem.
Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są m.in. in-
formacje o składkach związkowych wpływających 
do regionów, które mimo kryzysu i ograniczeń są 
praktycznie na tym samym poziomie. Oznacza 
to, że nie zmniejsza się liczba członków, a ich wy-

Firmy, w których funkcjonuje NSZZ „Solidarność” praktycznie nie zwalniają pracow-
ników, a wprowadzane ograniczenia w czasie pracy, przestoje ekonomiczne i obniżki 
wynagrodzeń są w ramach porozumień. Często korzystniejszych niż dopuszczają to za-
pisy tarczy antykryzysowej. To główne informacje przekazane przez szefów zarządów 
regionów i sekretariatów branżowych w ramach wideokonferencji z Prezydium Komisji 
Krajowej, która odbyła się w terminie 13-14 maja br.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych oraz 
wypłata trzymiesięcznego świadczenia so-
lidarnościowego została ustalona między 
prezydentem Andrzejem Dudą a premie-
rem Mateuszem Morawieckim. Rząd jed-
nak nie zdąży wprowadzić tych zmian od 
czerwca i najpewniej zrobi to od 1 lipca br. 
Informację o zmianie terminu podała po-
niedziałkowa “Rzeczpospolita”.
Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to jeden z 
projektów resortu rodziny i pracy kierowane-
go przez Marlenę Maląg. Jest to też artykuło-
wany od dwóch miesięcy postulat NSZZ „S”.
Jak przypomina dziennik „Rzeczpospolita” nie 
było możliwości podwyższenia zasiłku od razu 
do 2.500 zł, stąd pomysł prezydenta Dudy ze 
świadczeniem solidarnościowym, które ma 
przysługiwać tylko przez trzy miesiące i po 
ustąpieniu kryzysu związanego z epidemią ko-
ronawirusa nie będzie wypłacane. Świadczenie 
ma wynieść 1.200 zł, a zasiłek wzrośnie do 
1.300 zł (obecnie to 750 zł na rękę).
Wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego dla 
tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii jest 
też punktem Umowy programowej NSZZ „S” z 
prezydentem Dudą, zawartą w maju br.
Wypłata w wysokości 2.500 zł byłaby spełnie-
niem postulatów związków zawodowych, by 
pieniądze po utracie etatu były zbliżone do 
wsparcia, jakie rząd przewidział w tarczy an-
tykryzysowej dla samozatrudnionych.
     Więcej: solidarnosc.org.pl

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a 
kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki 
której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali 
przez ostatnie pięć lat.
Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie 
programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zalicza-
my: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, 
ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost 
płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby 
zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki 
w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesie-
nie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków 
stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu 
społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie „Solidar-
ności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązy-
wał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego. Podpisując nową umowę, chcemy 
tę owocną współpracę kontynuować, tym bardziej, że wiele postulatów jest jeszcze do zrealizowania, 
choćby kwestia emerytur stażowych, których przez opór rządzącej większości nie udało się uzyskać.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków 
Związku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. 
W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej 
polityki, dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów.
Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji w 
Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wywalczyliśmy przez ostatnie 5 lat.

Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Podwyżka zasiłku 
dla bezrobotnych 

i świadczenie 
solidarnościowe

Po raz pierwszy w historii polskiego gór-
nictwa doszło do sytuacji, żeby trzeba 
było przerwać wydobycie z powodu epi-
demii wśród załogi. W Polskiej Grupie 
Górniczej z tym problemem borykają się 
od końca kwietnia kopalnie Jankowice w 
Rybniku i  Murcki-Staszic w Katowicach. 
W tym tygodniu ograniczono  wydobycie 
w kopalni Sośnica w Gliwicach. Zakażenia 
wykryto też wśród pracowników innych 
spółek węglowych.
Najpierw były Jankowice i Murcki-Staszic. Z po-
wodu dużej liczby zakażeń, konieczności obję-
cia kwarantanną znacznej części załogi, a także 
ogromnej absencji spowodowanej zwolnieniami 
lekarskimi, czy opieką, 27 kwietnia zapadła 
decyzja o wstrzymaniu wydobycia w tych za-
kładach. Początkowo przerwa miała potrwać 
tydzień, ale została wydłużona do 10 maja. Od 
6 maja przerwano produkcję w kopalnia Sośni-
ca w Gliwicach. Dane z 6 maja wskazywały, że 
przeszło 50 pracowników zakładu ma pozytyw-
ny wynik testu na obecność koronawirusa, a na 
kwarantannie jest przeszło stu.
– Pracuję w kopalni od 29 lat. Były naprawdę 
różne sytuacje, różne zagrożenia, ale nikt ni-
gdy nawet nie pomyślał, że kopalnia zatrzyma 
wydobycie z powodu epidemii – mówi Bogusław 
Mączka, przewodniczący „Solidarności” w ko-
palni Sośnica. – To jest naprawdę trudna sytu-
acja, bo kopalnia jest specyficznym zakładem. 
Tu nie można, jak w fabryce na powierzchni, 
wyłączyć maszyny, zgasić światło i na kilka ty-
godni zamknąć zakład. Gdybyśmy tak zrobili, to 
nie byłoby do czego wracać. Można ograniczyć 
wydobycie, ale ruch zakładu trzeba utrzymać – 
podkreśla przewodniczący.
I w Jankowicach, i w kopalni Murcki-Staszic, i w 
Sośnicy, mimo wstrzymania wydobycia, górnicy 
wciąż zjeżdżają pod ziemię. Cały czas trzeba 
wykonywać prace związane m.in. z wentylacją, 
ochroną przeciwpożarową i odwadnianiem.
  Więcej solidarnosc.org.pl

COVID-19 
zatrzymał śląskie

kopalnie
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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.

18 maja 2020 r.
Wielki Polak, wielki Człowiek


