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Dodatkowe 
świadczenie z ZFŚS
w AM Service Group

Komisja Świadczeń Socjalnych w AM 
Service Group zdecydowała o urucho-
mieniu dodatkowego świadczenia w 
formie pieniężnej w wysokości uza-
leżnionej od osiąganych dochodów w 
rodzinie - od 450 do 480 zł. 
W związku ze wzrostem kosztów utrzyma-
nia, Komisja Socjalna postanowiła urucho-
mić dla pracowników AMSG uprawnionych 
do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świad-
czenie w formie pieniężnej. Wysokość 
świadczenia uzależniona jest od osiągane-
go przez pracownika dochodu na członka 
w rodzinie i wynosi 480 zł - przy docho-
dzie do 3.000 zł i 450 zł - przy docho-
dzie powyżej 3.000 zł.    Więcej str. 2

Zatrudnienie z zewnątrz - tylko za zgodą Prezesa
Rekrutacje wewnętrzne 
w ArcelorMittal Poland S.A.

W piątek, 29 maja br. pracodawca 
wypowiedział Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy dla pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. z za-
chowaniem 12-to miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
Ponadto pracodawca wypowie-
dział Porozumienie Okołoukła-
dowe z 5 stycznia 2010 r. z za-
chowaniem 12-to miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skut-
kiem na koniec miesiąca kalen-
darzowego. 
Jednocześnie pracodawca wy-
stąpił z inicjatywą zawarcia nowego układu zakładowego oraz podpisania 
porozumienia okołoukładowego, przekazując proponowaną treść nowego 
ZUZP dla pracowników AMP. Zaznaczył przy tym, że wyraża gotowość do 
rozpoczęcia rozmów jeszcze w czerwcu br.                       Więcej str. 3

Przez rok obowiązują dotychczasowe zasady
Pracodawca wypowiedział 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników ArcelorMittal Poland!

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. - z chwilą rozwiązania umowy o pracę w związku 
z odejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi przysługuje 
jednorazowa odprawa pieniężna. Szczegółowe zasady jej wypłaty zostały 
uregulowane w Załączniku nr 4 do ZUZP, a także - w przypadku osób prze-
bywających na postojowym - w Uzgodnieniu w sprawie Porozumienia w 
sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal 
Poland S.A. na lata 2019-2020.         
Jak stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy - pracownikowi z chwilą rozwiązania 
umowy o pracę w związku z odejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką przysłu-
guje jednorazowa odprawa, która jest wypłacana w dniu wypłaty wynagrodzenia po 
rozwiązaniu umowy o pracę.            Więcej str. 2

MPKZP 
- można zawiesić 
spłatę pożyczki

Ze względu na trudną sytuację na 
światowym rynku wyrobów stalowych, 
która została pogłębiona przez kryzys 
związany z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2, co bezpośrednio 
negatywnie wpływa na ArcelorMit-
tal Poland, Zarząd spółki postanowił 
zawiesić na okres od 1 maja 2020 r. 
do 30 czerwca 2020 r. naliczanie i od-
prowadzanie składek podstawowych 
na Pracowniczy Program Emerytalny 
(PPE). Składki dodatkowe pracowni-
ków na PPE będą w tym okresie od-
prowadzane bez zmian.  Więcej str. 4

Regulamin Międzyzakładowej Pra-
cowniczej Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej przewiduje możliwość 
zmiany wysokości spłacanej raty, a 
także odroczenie spłaty zaciągniętej 
przez Członka MPKZP pożyczki. 
MPKZP zgodnie z Regulaminem udziela 
pożyczek chwilówek oraz pożyczek dłu-
goterminowych na bieżące potrzeby jej 
Członków. Pożyczki ratalne na cele bieżące 
udziela się na okres nie dłuższy niż 36 mie-
sięcy. Udzielone pożyczki podlegają spłacie 
w sposób ustalony przy ich przyznawaniu 
poprzez potrącenie rat z wynagrodzeń lub 
zasiłku chorobowego.        Więcej str. 2

Wstrzymane zostały rekrutacje z ze-
wnątrz do ArcelorMittal Poland S.A. 
oraz transfery tzw. interimów - pra-
cowników ze spółek Sanpro Synergy i 
Ananke Business Communication. Od 
drugiej połowy maja mogą się one 
odbywać tylko i wyłącznie za zgodą 
Prezesa Zarządu. Pracodawca jednak 
szczególną uwagę zwraca na rekruta-
cje wewnętrzne - możliwość zmiany 
stanowiska pracy przez już zatrud-
nione w AMP osoby.     Więcej str. 3

WAŻNE!

1. Jeżeli nie masz służbowego adresu e-mail indywidualne 
hasło startowe do systemu znajdziesz w Hrapce w sekcji: 
Dane kontaktowe. Pamiętaj aby w systemie dodać 
prywatny e-mail. Dzięki temu będziesz mieć łatwy dostęp 
do bieżących ofert pracy, otrzymywać bieżące informacje 
na temat statusu Twoich spraw  i – w razie potrzeby –
łatwo odzyskasz zapomniane hasło!

2. Wejdź na stronę poland.arcelormittal.com, kliknij w 
zakładkę kariera-oferty pracy a następnie zaloguj się jako 
pracownik korzystając z opcji „Jestem pracownikiem” 
(ikona teczki w górnym pasku).

3. ID użytkownika do konta to indywidualny numer AMEI –
znajdziesz go na przepustce

LOGOWANIE DLA 
PRACOWNIKÓW

Rekrutacje wewnętrzne są widoczne TYLKO dla pracowników. 
Aby je zobaczyć musisz się zalogować.

APLIKUJ NA OFERTY TYLKO 
PO ZALOGOWANIU SIĘ DO PLATFORMY JAKO PRACOWNIK!

Rekrutacje wewnętrzne 
w ArcelorMittal Poland

Myślisz o zmianie stanowiska wewnątrz firmy lub masz w pracy znajomych, którzy chcą
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami? Mamy bogatą ofertę wewnętrznych ogłoszeń o pracę,
skierowaną do osób, które są już pracownikami naszej firmy. Zapoznaj się z ofertami i daj znać
znajomym!
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Określony czas na pełną odprawę przy postojowym 
Odprawa emerytalna 
dla pracowników ArcelorMittal Poland

Sanpro Synergy Spółka z o. o., po-
informowała o zmianie adresu biu-
ra w Dąbrowie Górniczej. Od dnia 8 
czerwca 2020 r. biuro spółki mieścić 
się będzie w Dąbrowie Górniczej, 
przy Al. J. Piłsudskiego 90. 
W nowej siedzibie spółki (budynek Uni-
techu), znajdującej się nieopodal bramy 
głównej AMP prowadzona będzie działal-
ność socjalna i turystyczna.   Więcej str. 2

Sanpro Synergy 
zmienia adres

(po raz kolejny)
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W związku ze wzrostem kosztów utrzymania
Dodatkowe świadczenie z ZFŚS 
w AM Service Group
C. d. ze str. 1      Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2020 
r., którzy jednocześnie skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. nie skła-
dają wniosków o dodatkowe świadczenie wypłacane w 2020 r. Komisja Świadczeń 
Socjalnych zdecydowała bowiem, że wnioski z 2019 r.  (wraz z ujętymi tam danymi 
o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na 
świadczenie dodatkowe w czerwcu 2020 r. 
W przypadku, gdy pracownik zmienił nr konta bankowego do przelewu lub nie jest 
zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego - zobowiązany jest do 
przesłania do Firmy obsługującej za pomocą poczty elektronicznej stosownego oświad-
czenia w terminie do 7 czerwca  br. 
Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 
2020 r., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. a są uprawnieni do 
korzystania z ZFŚS w 2020, by otrzymać świadczenie winni złożyć stosowny wniosek o 
przyznanie świadczenia zawierający wyjątkowo oświadczenie o dochodach w rodzinie”  
na potrzeby ZFŚS  w terminie do 8 czerwca 2020 r. w formie poczty elektronicznej.
Wszelkie oświadczenia i wnioski w zakresie dodatkowego świadczenia pracownicy skła-
dają na adres Sanpro Synergy: socjalny.partner@impel.pl
Wniosek o przyznanie świadczenia dostępny jest również na naszej stronie inter-
netowej.  
Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe, po zakończeniu procedur.

Określony czas na pełną odprawę przy postojowym  
Odprawa emerytalna 
dla pracowników ArcelorMittal Poland

zdrowie@arcelormittal.com

C. d. ze str. 1      Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy w AMP i wynosi:
do 15 lat - 100 % podstawy wymiaru,• 
po 15 latach pracy - 150 % podstawy wymiaru,• 
po 20 latach pracy - 200 % podstawy wymiaru• 
po 25 latach pracy - 300 % podstawy wymiaru,• 
po 30 latach pracy - 400 % podstawy wymiaru,• 
po 35 latach pracy - 500 % podstawy wymiaru,• 
po 40 latach pracy - 600 % podstawy wymiaru.• 

Po przepracowaniu każdych następnych pięcioletnich okresów pracy odprawa ulega 
zwiększeniu o dalsze 100 % podstawy wymiaru, a począwszy od szczebla “po 30 latach 
zatrudnienia” podstawę wymiaru odprawy zwiększa się co rok o 20% po przepracowa-
niu pełnego roku.
Wysokość odprawy pracownika nie może być niższa niż jego jednomiesięczne wy-
nagrodzenie obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podstawę 
wymiaru odprawy stanowi średnie wynagrodzenie pracownika za ostatnie 3 miesiące, 
obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a dla pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawę wymiaru odprawy ustala się w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Do okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy emerytalno-rentowej 
zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz okresy, które 
podlegają zaliczeniu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, z wyłączeniem 
okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika.
W przypadku pracowników przebywających na postojowym dodatkowo pamię-
tać należy, iż - zgodnie z Uzgodnieniem w sprawie Porozumienia w sprawie działań 
w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w AMP na lata 2019-2020, w przypad-
ku pracowników, którzy rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na 
emeryturę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od osiągnięcia wieku eme-
rytalnego (uwzględniając obniżony wiek emerytalny i emerytury pomosto-
we) podstawę wymiaru odprawy emerytalnej będzie stanowiło średnie wy-
nagrodzenie pracownika za ostatnie 3 miesiące zatrudnienia, obliczone jak 
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bez pomniejszania wynagrodzenia 
za okres przebywania pracownika na „postojowym”. 

Różne sytuacje w dzisiejszej rzeczywistości
MPKZP - można zawiesić spłatę pożyczki

C. d. ze str. 1    Przedstawiciele spółki 
poinformowali, że w związku z przepro-
wadzką w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) 
biura Sanpro Synergy Sp. z o.o. będą za-
mknięte. Nowe biuro rusza od 8 czerwca 
br. i od tego terminu wszelka korespon-
dencja powinna być kierowana na adres:

Sanpro Synergy Sp. z o. o. 
Al. J. Piłsudskiego 90

41-308 Dąbrowa Górnicza
Przypominamy również adres e-mail, za 
pomocą które można składać wszelkie 
wnioski i zapytania:

biuro.partner@impel.pl
oraz numery telefonów:
obsługa socjalna: 

32 792 75 69; 
32 735 50 12; 
664 983 553; 
510 015 476

Obsługa turystyczna: 
32 792 86 05; 
32 792 86 06. 

Wszystkie wnioski udostępnione są na stro-
nie internetowej Sanpro Synergy:

www.zfss.bppartner.com.pl 

Sanpro Synergy 
zmienia adres

(po raz kolejny)

C. d. ze str. 1      Przypominamy pracownikom, że zgodnie z par. 2 Regulaminu 
udzielania pożyczek MPKZP, w trakcie spłaty pożyczki długoterminowej można do-
konać zmiany wysokości spłacanej raty. Powyższe odbywa się na pisemny wniosek 
Członka MPKZP. Ponadto - jak stanowi par. 6 Regulaminu - Zarząd MPKZP na wniosek 
zadłużonego Członka lub księgowości MPKZP może odroczyć spłatę zaciągniętej 
pożyczki do 3 miesięcy.
Informacje te są ważne dla pracowników, którzy w dzisiejszej rzeczywistości znaleźli 

się w trudnej finansowo sytuacji.  
Regulamin udzielania pożyczek MPKZP został zatwierdzony 
przez Walne Zebranie Członków MPKZP 16 lutego 2018 r. 

Zmarł ks. Prałat 
Tadeusz Kamiński

Z przykrością informujemy, że w dniu 
31 maja br. w godzinach porannych 
zmarł Ksiądz Prałat Tadeusz Kamiński 
pierwszy, wieloletni Proboszcz parafii 
św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu.
Ksiądz Prałat 
Tadeusz Kamiń-
ski był w latach 
1981-2012 pro-
boszczem w pa-
rafii św. Floria-
na w Sosnowcu 
- Zagórzu, skąd 
odszedł na za-
służoną emery-
turę do Domu 
św. Józefa w 
Będzinie. Wcze-
śniej posługę ka-
płańską pełnił w 
wielu innych parafiach, również na tere-
nie naszego województwa, w tym m.in. 
w Częstochowie, par. Opatrzności Bożej, 
w Sosnowcu, par. św. Andrzeja Boboli, w 
Częstochowie, par. św. Antoniego, w So-
snowcu, par. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i par. św. Joachima. 
We wtorek w par. św. Floriana o godz. 
15.00 odprawiona zostanie Msza święta 
pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Bi-
skupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka.
Pogrzeb ks. Prałata odbędzie się w środę 
o godz. 12.00 w jego rodzinnych stronach 
- w Starokrzepicach. Uroczystości będzie 
przewodniczył ks. Biskup Piotr Skucha.
Nie zapomnijmy o modlitwie za Ks. Pro-
boszcza Tadeusza.
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pracowniczych, oczywiście na niekorzyść 
dla zatrudnionych. 
Do najważniejszych proponowanych 
zmian należy:

likwidacja dodatkowego specjalnego wy-• 
nagrodzenia jakim jest Karta Hutnika;
likwidacja Zasad obliczania i wypłacania • 
nagród jubileuszowych;
likwidacja Zasad obliczania i wypłaca-• 
nia jednorazowych odpraw emerytalno-
rentowych;
zmiana wysokości dodatku nocnego • 
na dodatek w wysokości przewidywa-
nej przez Kodeks Pracy oraz likwidacja 
mechanizmu  jego corocznej waloryza-
cji oraz dodatku zmianowego do kwoty 
3,87 (obecnie 6,23);
szereg zmian w rozdziale dotyczącym Za-• 
sad BHP, w tym w zapisach dotyczących 
zapewnienia pierwszej pomocy w razie 
wypadku, likwidacja dyżurów lekarskich;
zmiany w dopłatach do godzin nadlicz-• 
bowych;
treść załącznika nr 1 do ZUZP - praco-• 
dawca zaproponował ustalić w ramach 
rokowań nad treścią ZUZP. W tym celu 
zaproponował powołanie zespołu eks-
perckiego związkowo-administracyjnego, 
którego zadaniem będzie wspólne wypra-
cowanie nowego Taryfikatora stanowisk i 
tabeli zaszeregowań pracowników. 

Ponadto proponowany ZUZP w odniesieniu 
do aktualnie obowiązującego zawiera sze-
reg zmian w zakresie zapisów dotyczących 
zawierania oraz rozwiązywania  przez AMP 
z pracownikiem umowy o pracę, zasad i 
warunków wynagradzania za pracę, zasad 
wypłaty innych świadczeń związanych z 
pracą, zmiany w Zasadach uruchamiania 
Funduszu Premiowego i Dodatkowego Fun-
duszu Motywacyjnego, obowiązków praco-
dawcy, w tym w zakresie organizowania i 

tworzenia stanowisk pracy chronionej czy 
zapewnienie pracy na innym stanowisku 
w przypadku niezdolności do pracy na do-
tychczasowym wskutek wypadku przy pra-
cy, choroby zawodowej lub objawów wska-
zujących na powstanie choroby zawodowej 
oraz zapewnienia wynagrodzenia na tym 
samym poziomie. Zmiany dotyczą także 
zapisów o przejściu na rentę inwalidzką, 
wykreślony został zapis o zapewnieniu bez-
płatnej komunikacji wewnątrzzakładowej.
Pracodawca nie uwzględnił w przesłanym 
projekcie zapisów związanych z funk-
cjonowaniem Społecznej Inspekcji Pra-
cy, całkowicie usunął rozdział dotyczący 
współpracy ze związkami zawodowymi 
oraz Polityki zatrudnienia, szkoleń, roz-
woju zawodowego i awansów.
Zaproponował także zmianę w wypłacie 
specjalnego dodatku - tzw. Małego Hutni-
ka określając jego stałą wielkość - 400 zł, 
bez mechanizmu corocznej waloryzacji. 
Ponadto pracodawca wypowiedział Po-
rozumienie okołoukładowe, zawarte na 
okoliczność uzgodnieniem treści jednoli-
tego ZUZP dla pracowników AMP  na mocy 
którego wszystkie posiłki regeneracyjne 
w AMP są finansowane przez pracodawcę, 
a pracownik pokrywa jedynie wysokość 
podatku od w/w świadczenia. 

Pamiętać należy, że zapisy dotychczaso-
wego ZUZP pomimo ich wypowiedzenia 
- nadal obowiązują. W tym zakresie dla 
pracownika nic się nie zmienia w okre-
sie kolejnych 12-tu miesięcy lub do cza-
su wynegocjowania i podpisania nowego 
układu zbiorowego pracy. 
Niestety, w przekazanych dokumentach  
pracodawca nie podał żadnej przyczyny 
wypowiedzenia ZUZP. W swoich wypo-
wiedziach natomiast powtarza, że dąży 
do utworzenia bardziej nowoczesnego 
układu, który będzie atrakcyjny zarówno 
dla pracowników z długim stażem pracy, 
jak i nowo przyjmowanych, a także, że na 
nowym ZUZP nie zamierza oszczędzać. 
Czas te deklaracje zweryfikuje...

C. d. ze str. 1      Przywileje pracownicze 
wynikające z ZUZP są solą w oku praco-
dawcy już od dłuższego czasu. Propozy-
cje w zakresie likwidacji lub zmiany nie-
których z nich, jak np. Karta Hutnika, czy 
dodatek zmianowy przewijają się już od 
kilku lat, w ostatnim czasie jednak wyjąt-
kowo mocno były akcentowane. 
Zaledwie 3 dni przed wypowiedzeniem 
ZUZP przedstawiciele  spółki po raz kolej-
ny wystąpili o zawieszenie zapisów doty-
czących dodatku nocnego (obniżenie jego 
wysokości), wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych, nie stosowanie 
Zasad wypłacania specjalnego wynagro-
dzenia, jakim jest Karta  Hutnika, a także  
Zasad uruchamiania Funduszu Premiowe-
go i Dodatkowego Funduszu Motywacyj-
nego, możliwość wypłacania 75% aktu-
alnego zmianowego dodatku kwotowego 
oraz możliwość wypłacania maksymalnie 
50% kwot dodatku mistrzowskiego. 
Chcieli ponadto zawiesić zapisy Porozumie-
nia Okołoukładowego w części dotyczącej 
uprawnienia pracowników do bezpłatnych 
posiłków regeneracyjnych, co oznacza, że 
posiłki regeneracyjne byłyby posiłkami peł-
nopłatnymi, czyli pracownik chcący z tegoż 
posiłku skorzystać musiałby za niego za-
płacić. Pracodawca oczekiwał także zawie-
szenia od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r.  zapisów ZUZP w części dotyczącej 
zobowiązania do zwiększania w każdym 
roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych o 10% odpisu podstawo-
wego na każdego uprawnionego. 
Wystąpienie jednak zostało zanegowane 
przez stronę społeczną. Podczas telekon-
ferencji w dniu 27 maja br. organizacje 
związkowe oświadczyły, że nie widzą 
możliwości podjęcia rozmowy na temat 
ograniczeń wynagrodzeń pracowniczych. 
Strona społeczna uznała, że podpisane 
porozumienie postojowe pozwalające 
pracodawcy uzyskać znaczne dofinan-
sowanie z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych to ostatni me-
chanizm, który pracodawca zastosuje 
wobec pracowników w związku z możli-
wościami, jakie daje wprowadzona przez 
Rząd tarcza antykryzysowa.
Dwa dni później pracodawca wypowiedział 
obowiązujący w AMP Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy oraz Porozumienie Okołoukłado-
we z dnia 5 stycznia 2010 r. z zachowaniem 
12-to miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Zaproponował przy tym zawarcie nowego 
układu zakładowego z jednoczesnym pod-
pisaniem porozumienia okołoukładowego, 
którego zapisy zostaną określone w trakcie 
negocjacji nowego ZUZP. Do dokumentów 
został dołączony projekt nowego ZUZP, nad 
którym strona pracodawcy jest gotowa do 
podjęcia rozmów jeszcze w czerwcu br. 

Zaproponowany przez pracodawcę pro-
jekt nowego ZUZP to prawdziwa rewo-
lucja dla pracowników AMP, znacznie od-
biega on bowiem od bieżących uprawnień 

   projekt nowego 
      zakładowego układu

 
Jerzy Goiński - Przewodniczący 
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Nasz Układ Zbiorowy jest sukcesem związków zawodowych 
i dobrem dla pracowników. Jednak dla pracodawcy stanowi 
on sól w oku. Różne były losy od momentu prywatyzacji i  
połączenia wszystkich 5 hut. 16 lat temu z 5 Układów wypra-
cowaliśmy jeden dla wszystkich pracowników. Był on modyfi-
kowany w miarę potrzeb, dostosowywany do rzeczywistości, 
a w aktualnej, najtrudniejszej dla pracowników sytuacji, gdy 
wybuchła epidemia koronawirusa pracodawca postanowił za-

fundować pracownikom nagrodę za ich wkład pracy w tym trudnym okresie, gdzie 
tak naprawdę to Ci pracownicy walczą, by firma została utrzymana, narażają swoje 
zdrowie i życie oraz zdrowie swoich rodzin. 
Pracodawca wypowiadając układ nawet nie podał przyczyn wypowiedzenia. Moim zda-
niem są one jasne. Nasza firma zmierza w kierunku równi pochyłej w dół. To nie jest 
wina szeregowych pracowników, którzy na dzień dzisiejszy, nie mają wygórowanych 
wynagrodzeń pomimo pracy w tak ciężkiej branży, jaką jest hutnictwo. Pracodawca 
mając świadomość, że nie utrzyma pracowników - widzimy jakie mamy braki, a nowi 
nie chcą przychodzić - postanowił sięgnąć po wypracowane przez dziesiątki lat przywi-
leje pracowników, by przeznaczyć je na zwiększenie płac minimalnych dla nowo przyj-
mowanych. To jest moim zdaniem podstawowa przesłanka wypowiedzenia Układu. 
Uważam, że tak zła sytuacja naszej firmy wynika ze złego zarządzania, a wybuch pan-
demii tylko ją obnażył. Na jednym ze spotkań Dyrektor Finansowy na moje pytanie 
powiedział, że AMP ma ogromne problemy finansowe już od 1,5 roku. Nie będę 
mówił o szczegółach, większość pracowników pewnie się domyśla - dlaczego? 
Ze swojej strony zapewniam, że Solidarność nadal będzie robić wszystko, by pra-
cownicy utrzymali swoje dotychczasowe uprawnienia.  

Przez rok obowiązują dotychczasowe zasady
Pracodawca wypowiedział 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników ArcelorMittal Poland

   Gorsze 
    warunki zatrudnienia

   Stary ZUZP
           nadal obowiązuje!
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C. d. ze str. 1     O podjętej decyzji zarzą-
du w sprawie zawieszenia składki pod-
stawowej na PPE na okres dwóch miesię-
cy przedstawiciele spółki poinformowali 
stronę społeczną 26 maja br. 
Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę 
informacją - podstawowa składka na PPE 
nie zostanie naliczona i odprowadzona za 
miesiące: maj i czerwiec br.  Natomiast 
składki dodatkowe zadeklarowane przez 
pracowników będą odprowadzane jak 
dotychczas. 
Możliwość zawieszenia naliczania i od-
prowadzania składki podstawowej przez 
okres 3 m-cy bez konieczności porozu-
mienia ze stroną społeczną w tym zakre-
sie daje pracodawcy Ustawa o PPE (art 
38). Jako, iż zapisy ustawy o Pracow-
niczych Programach Kapitałowych dają 
możliwość - bez konieczności przejścia 
pracodawcy na PPK zawieszenia PPE na 
okres 90 dni - pracodawca postanowił 
o bezpiecznym zawieszeniu składki na 
okres 2 m-cy, jednocześnie występując 
do Komisji Nadzoru Finansowego o in-
terpretację czy terminy 90 dni i 3 m-cy 
są tożsame (z ostrożności, by nie przejść 
na PPK).
Od 1 maja 2019 r. składka podstawowa na 
PPE - płacona przez pracodawcę - wynosi 
3,5 proc. wynagrodzenia brutto. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w 
AM Service Group Sp. z o. o., gdzie pra-
codawca w Zarządzeniu Prezesa Zarządu 
Dyrektora Generalnego z 28 maja br. po-
informował Solidarność o zawieszeniu na 
okres od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. nali-
czania i odprowadzania składek podstawo-
wych na PPE. 

Wystąpienie 
pracodawcy

   zawieszenie PPE
         w Grupie Serwisowej 

Upominek dla jubilatów będzie - poinformowali przedstawiciele pracodawcy stronę 
społeczną podczas cyklicznych spotkań. Tradycyjnie już - zegarki - zostały przez AMP 
zamówione, jednak ze względu na panującą pandemię ich wręczenie nastąpi w okresie 
późniejszym. Nie zapadły natomiast decyzje, czy będą organizowane uroczyste spo-
tkania jubilatów - kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w II połowie br. 
Pracodawca poinformował, iż nadal, pomimo że z opóźnieniem, ale realizowana jest reorga-
nizacja stacji nadzoru gazowego. Strona społeczna podjęła interwencję w zakresie późno 
przekazywanych w PED harmonogramów czasu pracy oraz ich nagłych i częstych zmian.
Przedstawiciele pracodawcy poinformowali o utrzymaniu programu poleceń pra-
cownika przekazując jednocześnie, że wraz z najbliższym wynagrodzeniem (za maj 
br.) zostaną wypłacone pierwsze środki z tegoż programu. 
W AMP kontynuowane będą praktyki studenckie. Pracodawca przekazał, że w tym 
zakresie jest dużo aplikacji, również od dzieci pracowników spółki. Przed podjęciem decy-
zji z kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa - podobnie jak przy rekrutacjach. 
Wjazd samochodami prywatnymi na teren AMP przedłużony został do końca 
sierpnia. Chodzi o dodatkowe przepustki dane pracownikom poza limitami. 
Pracodawca zapowiedział etapowy powrót do szkoleń obligatoryjnych, szczególnie na 
hakowych, dające uprawnienia spawalnicze, TDT i UDT. Zakłada się, że egzaminy rozpocz-

Upominek dla jubilata, szkolenia i program poleceń...
Bieżące informacje ze spotkań

Pomimo znoszenia przez Rząd obostrzeń
Obowiązek noszenia maseczek 
w AMP został utrzymany
Od 30 maja br. rząd luzuje obostrzenia w zakresie obowiązku zasłaniania 
ust i nosa w przestrzeniach otwartych. Noszenie maseczek zalecane jest w 
sytuacjach, gdy dwie osoby będą znajdować się blisko siebie. Pracodawca 
zdecydował, że na terenie ArcelorMittal Poland dotychczasowy obowiązek 
zasłaniania ust i nosa zostaje utrzymany. 
Pracodawca AMP podjął decyzję, że mimo luzowania przez rząd obosterzń w zakresie 
obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach otwartych - na terenie zakładu pra-
cy ten obowiązek zostanie utrzymany. 
Zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami konieczność zakrywania ust i nosa w AMP 
występuje:  

na bramach wjazdowych podczas kontroli (dotyczy osób wchodzących na teren • 
spółki pieszo, wjeżdżających rowerem lub samochodem), 
w częściach wspólnych budynków i zakładów, • 
w środkach transportu zbiorowego, • 
w samochodach prywatnych, gdy podróżuje więcej niż jedna osoba, • 
na przystankach wewnątrz zakładów. • 

Nie trzeba natomiast zasłaniać ust i nosa na terenie AMP: 
przebywając samemu w zamkniętym pojeździe, • 
będąc na swoim stanowisku pracy, gdzie nie ma konieczności bezpośredniej obsłu-• 
gi klientów i/lub interesariuszy, zachowany jest dystans 1,5 metra od innych osób 

lub środki ochrony zbiorowej (np. płyta pleksi lub szyba), 
przemieszczając się po terenie otwartym, gdy zachowana • 

jest odległość od innych osób powyżej 2 m. 

Składka podstawowa 
na PPE w AMP i AMSG
decyzją pracodawcy 

zawieszona C. d. ze str. 1        O wstrzymaniu rekrutacji z zewnątrz i możliwych przyjęciach w ten 
sposób tylko za zgodą Prezesa Zarządu oraz o zaprzestaniu przyjmowania pracowni-
ków do bezpośredniego zatrudnienia w AMP z tzw. interimów poinformowali przedsta-
wiciele HR podczas codziennych spotkań odbywających się online. 
Dużą wagę przedstawiciele pracodawcy przykładają jednak do przeprowadzanych w 
spółce rekrutacji wewnętrznych - zmiany stanowiska pracy przez osoby już w firmie 
pracujące. 
Rekrutacje wewnętrzne są widoczne tylko dla pracowników i są możliwe poprzez plat-
formę, na której w poszczególnych lokalizacjach AMP (Dąbrowa Górnicza, Świętochło-
wice, Kraków Sosnowiec) wymienione są dostępne oferty stanowisk pracy. 
Gdzie szukać aktualnych ofert? Wystarczy wejść na internetową stronę poland.ar-
celormittal.com i kliknąć w zakładkę kariera-oferty pracy, a następnie zalogować 
się jako pracownik - opcja „Jestem pracownikiem” (ikona teczki umiejscowiona w 
górnym pasku, strona prawa). 
W przypadku, gdy pracownik nie posiada służbowego adresu e-mail - indywidualne 
hasło startowe do systemu może znaleźć w HRapce w sekcji Dane kontaktowe, a w 
systemie musi podać prywatny adres e-mail. Dzięki temu będzie mieć łatwy dostęp 
do aktualnych ofert pracy, a także będzie otrzymywać bieżące informacje na temat 
statusu swoich spraw i w razie potrzeby mieć możliwość odzyskania hasła. ID użyt-
kownika do konta to indywidualny numer AMEI, który jest zamieszczony na przepustce 
pracownika.  

Zatrudnienie z zewnątrz - wyłącznie za zgodą Prezesa
Rekrutacje wewnętrzne 
w ArcelorMittal Poland S.A.

ną się w II połowie czerwca br. Przeprowa-
dzenie egzaminów na hakowego planuje się 
w części teoretycznej w sposób zdalny, w 
części praktycznej - w małych grupach z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. Egzaminy 
UDT i TDT są przygotowane - są restrykcyj-
ne zasady ich przeprowadzania. W etapie 
planowane są egzaminy dające uprawnie-
nia na wózki, suwnice i inne urządzenia. 

Konieczność wykonywania badań okreso-
wych w okresie ogłoszenia stanu pande-
mii została ustawowo zawieszona. 
Pracodawca planuje, by od 8 czerwca 
br. przywrócić możliwość wykonywania 
badań okresowych. Aktualnie trwa usta-
lanie procedury wykonywania badań w 
Unimedzie, w pozostałych lokalizacjach 
wytyczne zostały ustalone. Ważnym jest, 
że pracownicy będą wykonywać badania 
dobrowolnie, a w przypadku odmowy z 
powodu obaw przed zarażeniem Covid-
19  – nie będą wyciągane konsekwencje 
dyscyplinarne. O ustaleniu konkretnych 
procedur będziemy Państwa informować. 
Przypominamy, że badania kontrolne i 
wstępne są obowiązkowe. 

Badania okresowe
wrócą od 8 czerwca
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Wybierając nasze produkty wspierasz zatrudnienie
Solidarność rusza z akcją 
„Kupuję NaSze Produkty”

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

Niekoniecznie trzeba się spieszyć z wnioskiem 
Korzystne zasady 
dla „czerwcowych emerytów”

które dłużej są aktywne zawodowo i dłu-
żej odprowadzają składki.
Z powodu COVID-19, wniosek o emery-
turę możemy złożyć w terminie do 30 dni 
liczonych od zakończenia stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii. 
Do wniosku trzeba wówczas dołączyć 
oświadczenie, w którym wskażemy datę, 
od której oczekujemy przyznania prawa 
do świadczenia, ale nie może ona być 
wcześniejsza niż 1 marca 2020 r. Przed 
złożeniem wniosku o emeryturę, warto 
skonsultować się z doradcą emerytalnym 
w placówce ZUS. Wyjaśni on na czym 
polega tegoroczna zmiana i za pomocą 
kalkulatora na PUE ZUS wyliczy progno-
zowaną wysokość emerytury.                                                                                
                       Źródło: solidarnosc.org.pl

Do tej pory czerwiec był jedynym mie-
siącem, gdy składki podlegały tylko wa-
loryzacji rocznej. W wyliczeniu emerytu-
ry w tym miesiącu pomijano wskaźniki 
waloryzacji kwartalnych, które mogłyby 
zwiększyć środki zgromadzone w ZUS. To 
z kolei negatywnie przekładało się na wy-
sokość świadczenia. Emerytura obliczona 
w czerwcu była zazwyczaj niższa od kwoty 
świadczenia, którą można było otrzymać 
na przykład w maju, a zwłaszcza w lipcu. 
Dlatego urodzeni w czerwcu, którzy chcieli 
przejść na emeryturę od razu po osiągnie-
ciu wieku emerytalnego, często wstrzy-
mywali się ze złożeniem wniosku do lipca. 
Co prawda postępując tak nie otrzymywali 
emerytury za czerwiec, ale później z po-
wodu korzystnej waloryzacji składek co 
miesiąc dostawali wyższe świadczenie.
W tym roku, w Tarczy Antykryzysowej 
3.0., przyjęto rozwiązanie dzięki któremu 
emerytury, o które występujemy w czerw-
cu, będą obliczane tak jak świadczenia, o 
które wnioskowano w maju, o ile oczywi-
ście będzie to korzystniejsze dla konkret-
nego wnioskodawcy. To oznacza, że wy-
sokość świadczenia będzie wyższa. Jeżeli 
w czerwcu zostanie rozwiązany stosunek 
pracy, ZUS wypłaci za ten miesiąc świad-
czenie, które nie przysługiwałoby, gdyby 
wnioskodawca wystąpił o nie od lipca.
Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze zło-
żeniem wniosku już w czerwcu. Im póź-
niej zdecydujemy się przejść na eme-
ryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób 
obliczania emerytury premiuje osoby, 

Tarcza Antykryzysowa 3.0. pozwala ZUS wyliczyć emeryturę na podstawie 
wniosku, który złożono w czerwcu, tak jak miałoby to miejsce w maju. Dzięki 
temu wszyscy, którzy myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w tym właśnie 
miesiącu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek i niższego 
świadczenia.

Dodatek solidarnościowy to rekom-
pensata, pozwalająca przez 3 mie-
siące przeżyć osobom, które stracą 
pracę przez koronawirusa - powie-
dział w poniedziałek szef Solidarno-
ści Piotr Duda. Wyraził nadzieję, że 
projekt w tej sprawie jak najszybciej 
ujrzy światło dzienne.
Na początku maja prezydent Andrzej 
Duda zapowiedział podczas swojej kon-
wencji programowej konieczność podnie-
sienia zasiłku dla bezrobotnych do 1.300 
zł, a także wprowadzenia tzw. dodatku 
solidarnościowego dla tych, którzy stracili 
pracę na skutek epidemii koronawirusa - 
1.200 zł na miesiąc przez trzy miesiące. 
Kwestia dodatku solidarnościowego zna-
lazła się w umowie programowej, jaką 
prezydent podpisał 5 maja z NSZZ Soli-
darność.
Aktualnie toczą się rozmowy na temat 
wysokości kwoty świadczeń. 

W trosce o miejsca pracy Krajowy Se-
kretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność” rozpoczął akcję „Kupuję 
NaSze Produkty”, która polega na pro-
mowaniu artykułów wytwarzanych w 
przedsiębiorstwach, których organiza-
cje zakładowe tworzą Sekretariat.
- Panująca epidemia koronawirusa przynosi 
wiele zagrożeń dla naszej gospodarki, a co 
za tym idzie, zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie musimy być szcze-
gólnie solidarni ze sobą nawzajem podejmując wiele różnych działań, które mogą nam 
pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Dlatego w imieniu Rady Sekretariatu Przemy-
słu Spożywczego NSZZ „S” zachęcam do przyłączenia się do naszej autorskiej akcji 
„Kupuję NaSze Produkty”.  Akcja polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w 
przedsiębiorstwach, których organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób 
chcemy wspierać funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy! Lista pro-
duktów wkrótce. - powiedział Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. 
Akcja polega na: wybieraniu podczas zakupów produktów wytwarzanych w naszych przed-
siębiorstwach; zachęcaniu do tego swojej Rodziny i Znajomych. Tym samym będziemy 
wspierać nasze przedsiębiorstwa i swoje miejsca pracy; wspieraniu siebie nawzajem 
zgodnie z naszymi Solidarnościowymi wartościami. W tej akcji nie ma znaczenia kapi-
tał przedsiębiorstwa, tylko fakt, że dane przedsiębiorstwo daje nam miejsca pracy. Raz 
na dwa tygodnie będziemy zamieszczać plakaty informujące o naSzych markach utrzymu-
jących naSze miejsca pracy zachęcając do ich wyboru podczas codziennych zakupów.
Wybierając nasze produkty, wspierasz działanie przedsiębiorstwa, a tym sa-
mym wspierasz zatrudnienie!                          Źródło: solidarnosc.org.pl

Projekt dot. dodatku 
solidarnościowego 

powinien ukazać się 
jak najszybciej

Mniej biurokracji, krótszy czas roz-
patrywania wniosku i zmienione za-
sady przyznawania dotacji – tak wy-
gląda program „Czyste Powietrze” w 
nowej odsłonie. Zmiany obowiązują 
od 15 maja.
Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach wyjaśniał pod-
czas rozmowy z dziennikarzami, że zmiany 
zostały wprowadzone po to, aby program 
był bardziej dostępny dla mieszkańców, a 
procedowanie wniosków trwało krócej.
O dotację na inwestycje objęte progra-
mem mogą się starać właściciele budyn-
ków jednorodzinnych lub wyodrębnionych 
w nich mieszkań. Wysokość wsparcia zo-
stała uzależniona od dochodu oraz pla-
nowanych inwestycji. Im jest ich więcej, 
tym dofinansowanie może być wyższe. 
Ma ono stanowić od 30 proc. do 75 proc. 
kosztów przedsięwzięć.
Osoby, których roczny dochód nie przekra-
cza 100 tys. zł, mogą się starać maksy-
malnie o 30 tys. zł dotacji. 
                     Więcej: solidarnosckatowice.pl

Program 
„Czyste Powietrze” 

od nowa
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W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 
Dlaczego warto? Co zyskasz?
Co MOZ NSZZ „Solidarność“ Dąbrowa Górnicza oferuje? - sprawdź i wstąp do nas!

Pracownik nie będący • 
Członkiem Związku nie 
będzie ostrzeżony o zamiarze 
wypowiedzenia mu umowy 
o pracę;
pracodawca chcąc • 
rozwiązać z Tobą umowę 
o pracę musi zasięgnąć 
opinii związku. Sprzeciw 
Solidarności powoduje, 
że Twoja sytuacja staje się 
niewspółmiernie lepsza, 
niż kiedy bronisz się sam;
zasady Twojego wynagrad-• 
zania ustalane są w uzgod-
nieniu z Solidarnością. Nie 
jesteś skazany na jedyną 
propozycję „nie do odrzu-
cenia“ jaką przedstawi Ci 
pracodawca;

Solidarność egzekwu-• 
je przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i kładzie 
duży nacisk na poprawę 
warunków pracy.
gdy w zakładzie naruszane • 
są przepisy prawa pracy, 
z inicjatywy Solidarności 
w  zakładzie może być 
przeprowadzona kontro-
la Państwowej Inspekcji 

Pracy;
pracodawca naruszając • 
Twoją godność, spotyka się 
z reakcją przedstawicieli 
NSZZ Solidarność;
poprzez swoich • 
związkowych przedsta-
wicieli masz możliwość 
kontrolowania wydatków z 
funduszu socjalnego.

Solidarność to ludzie nie tylko z dużym doświadczeniem, ale również 
wyszkoleni z dziedziny prawa pracy, przepisów BHP, ubezpieczeń 
społecznych, tematyki socjalnej i wielu innych. 
Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem praw-
nym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeblu kra-
jowym, jak i zarządu regionu. 

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz 
się będąc Członkiem NSZZ Solidarność!!!

to jeden i drugi - to po prostu MY!!!

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.

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.


