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                        WYPOWIEDZENIE ZUZP  

       I  POROZUMIENIA  OKOŁOUKŁADOWEGO. 
PoniŨej pismo ZarzŃdu Komisji Miňdzyzakğadowej NSZZ 

SolidarnoŜĺ 80 Mağopolska MSP SA, wysğane do ZarzŃdu 

Sp·ğki w sprawie wypowiedzenia ZUZP oraz Porozumienia 

Okoğoukğadowego przez Pracodawcň. 

        W dniu 29.05.2020r Zakğadowe Organizacje ZwiŃzkowe 

zostağy poinformowane o wypowiedzeniu przez ZarzŃd 

ArcelorMittal Poland S.A. Zakğadowego Ukğadu Zbiorowego 

Pracy i Porozumienia Okoğoukğadowego. Stağo siň to w 

niedğugim czasie po podpisaniu Porozumienia Postojowego 

dajŃcego Sp·ğce moŨliwoŜĺ korzystania z dopğat okreŜlonych 

przez RzŃd wĂ Tarczach antykryzysowychò. 

        Komisja Miňdzyzakğadowa NSZZ Ă SolidarnoŜĺ 80 ò 

Mağopolska Mittal Steel Polska S.A. przyjňğa tŃ informacjň z 

oburzeniem i duŨym niezadowoleniem. StaliŜmy na 

stanowisku, iŨ moŨna byğo Aneksem wprowadzaĺ niekt·re 

zmiany w obowiŃzujŃcym ZUZP, oczywiŜcie nie mogğo byĺ 

zgody na zapisy obniŨajŃce na stağe wynagrodzenie 

pracownik·w, a do tego sprowadzağa siň wiňkszoŜĺ propozycji 

Pracodawcy. Brak takiej zgody stağ siň powodem 

wypowiedzenia Ukğadu i Porozumienia przez ZarzŃd AMP 

S.A.. 

Nie do zaakceptowania jest teŨ czas jaki Pracodawca chce 

wykorzystaĺ na wprowadzanie bardzo niekorzystnych zmian 

dla wiňkszoŜci pracownik·w w nowym ZUZP. Gğňboki 

niepok·j spoğeczny spowodowany bieŨŃcŃ sytuacjŃ 

epidemiologicznŃ w kraju, niepewnŃ sytuacjŃ pracownik·w 

czňŜci surowcowej w Krakowie, spowodowanej zatrzymaniem 

instalacji i brakiem informacji o ponownym rozruchu oraz 

wypowiedzenie Ukğadu doprowadzi do duŨych odejŜĺ 

pracownik·w na wszelkiego rodzaju Ŝwiadczenia. W 

niedğugim czasie doprowadzi to do sytuacji braku moŨliwoŜci 

ponownego uruchomienia czňŜci surowcowej w Krakowie, z 

powodu braku podstawowych obsad urzŃdzeŒ i niezbňdnej 

kadry technicznej. 

ObecnŃ sytuacjň dialogu ( a wğaŜciwie jego brak ) pomiňdzy 

ZarzŃdem a StronŃ SpoğecznŃ oceniamy bardzo krytycznie, ale 

majŃc na uwadze dobro pracownik·w Komisja 

Miňdzyzakğadowa NSZZ Ă SolidarnoŜĺ 80 óôMağopolska Mittal 

Steel Polska S.A. Krak·w zgğasza gotowoŜĺ do rozm·w nad 

tekstem zapis·w nowego ZUZP-u.  

 

PodsumowujŃc, strona spoğeczna dostağa pisma z 

rozwiŃzaniem porozumieŒ w dniu 29.05.2020 roku i w 

terminie 30 dni od tego terminu ma czas na zgğoszenie 

gotowoŜci na przystŃpienie do rozm·w. Do rozm·w nad 

nowym porozumieniem, musi zgğosiĺ siň chociaŨ jedna 

organizacja reprezentatywna oraz ewentualnie reszta 

organizacji zaineresowanych rozmowami, wedğug naszej 

wiedzy na dzieŒ dzisiejszy ten warunek zostağ juŨ speğniony.  

Dotychczasowy Zakğadowy Ukğad Zbiorowy Pracy, przez 

wiele lat w peğni speğniağ swojŃ rolň. Punktami niewygodnymi 

dla Pracodawcy od jakiegoŜ czasu byğy: 

 - Karta Hutnika- Pracodawca chciağ jŃ wliczyĺ do podstawy 

-  Dodatek zmianowy- 30% tego dodatku miağo byĺ r·wnieŨ 

wliczone do podstawy 

-  Nagroda Jubileuszowa oraz Odprawa Emerytalno- Rentowa- 

te zapisy miağy byĺ cağkowicie zlikwidowane kosztem 

zwiňkszenia PPE do 7% 

- Posiğki Regeneracyjne ï odpğatne lub czňŜciowo odpğatne. 

WyŨej wymienione propozycje zmiany zapis·w  zostağy 

zawarte w Protokole nr 7 do ZUZP przedstawionej  HR 

jeszcze w 2019 roku. O ile pierwsze punkty po 

doprecyzowaniu zasad wğŃczenia przez  czňŜĺ organizacji 

zwiŃzkowych mogğy byĺ zaakceptowane, to juŨ punktami 

najbardziej spornymi byğy : Nagroda Jubileuszowa,  Odprawy 

Emerytalno-Rentowe i posiğki regeneracyjne. Rozmowy 

zostağy czňŜciowo wstrzymane, p·Ŧniej pojawiğa siň Pandemia 

zwiŃzana z Covid-19 i coraz gorsza sytuacja gospodarcza w 

kraju i na świecie. RzŃd wprowadzağ po kolei Ătarcze 

antykryzysoweò a Pracodawca przystŃpiğ ze stronŃ spoğecznŃ 

do rozm·w na temat ciňĺ skğadnik·w pğacowych oraz 

Porozumienia Postojowego, argumentujŃc to trudnŃ sytuacjŃ 

finansowŃ sp·ğki. Organizacjň ZwiŃzkowe cağkowicie 

zablokowağy moŨliwoŜĺ ingerencji w  skğadniki pğacowe 

pracownik·w ale w dobrej wierze poszğy na kompromis w 

sprawie Porozumienia Postojowego, nie wiele r·ŨniŃcego siň 

od dotychczasowego, liczŃc Ũe Pracodawca odpuŜci rozmowy 

dotyczŃce zawieszenia czňŜci skğadnik·w pğacowych. Nastağa 

chwilowa cisza w rozmowach, jak siň okazağo byğa to cisza 

przed burzŃ. NastŃpiğy kolejne propozycje ciňĺ pğac 

pracownikom firmy, na kt·re strona zwiŃzkowa nie wyraziğa 

zgody. Finağem cağej tej sytuacji jest wğaŜnie wypowiedzenie 

przez Pracodawcň z zachowaniem dwunastomiesiňcznego 

okresu wypowiedzenia Zakğadowego Ukğadu Zbiorowego 

Pracy oraz Porozumienia Okoğoukğadowego, co dajŃ 

moŨliwoŜĺ  koŒcowe zapisy zawarte w ZUZP. 

I co Nam pozostağo jako organizacji zwiŃzkowej? PadnŃ 

propozycje: protesty, strajk, gğod·wka a moŨe okupacja  

Denveré?  Mamy wszyscy ŜwiadomoŜĺ, Ũe nie ten czas i nie 

te uwarunkowania. Nie jesteŜmy pracownikami sp·ğki Skarbu 

PaŒstwa, a prywatny Pracodawca nie koniecznie jest skğonny 

dbaĺ o dobro pracownik·w i wysokoŜĺ ich wynagrodzeŒ. W 

gğ·wnej mierze to wysokoŜĺ zysku decyduje o priorytetach 

jakimi kieruje siň wğaŜciciel Sp·ğki w dziağalnoŜci biznesowej.  

Ale nie zamierzamy siň poddaĺ i nie mamy tu namyŜli 

Ămachania szabelkŃò, tylko konstruktywny i zdecydowany   

dialog. Trzeba siŃŜĺ do stoğu i po prostu  zaczŃĺ rozmowy nad 

nowym Ukğadem, chociaŨ bňdŃ one na pewno trudne i  dğugie, 

to musimy zrobiĺ wszystko Ũeby ten nowy Zakğadowy Ukğad 

Zbiorowy Pracy byğ do zaakceptowania przez wszystkie grupy 

pracownik·w.  

M A Ġ O P O L S K A 
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KOMUNIKAT BIURA BHP  W SPRAWIE                             

PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH 

Szanowni PaŒstwo, od czerwca br. centra medyczne 

wznowiğy prowadzenie badaŒ  wstňpnych, kontrolnych, a 

takŨe okresowych dla naszych pracownik·w. 

Przypominamy, Ũe wykonanie badaŒ wstňpnych i 

kontrolnych jest obowiŃzkowe. 

PoniewaŨ wciŃŨ funkcjonujemy w stanie epidemii, na 

badania okresowe pracownicy udajŃ siň dobrowolnie.  JeŜli 

ktoŜ obecnie odm·wi wykonania badaŒ okresowych, nie 

bňdŃ wobec niego wyciŃgane Ũadne konsekwencje 

dyscyplinarne. Zachňcamy jednak do skorzystania z 

moŨliwoŜci wykonania badania okresowego juŨ teraz, w 

czasie w peğni funkcjonujŃcego reŨimu sanitarnego, kt·ry w 

znaczŃcy spos·b poprawia stan bezpieczeŒstwa w 

oŜrodkach medycyny pracy. Badania okresowe realizowane 

sŃ tylko po wczeŜniejszym uzgodnieniu terminu drogŃ 

telefonicznŃ lub mailowŃ w plac·wce, do kt·rej zgğasza siň 

pracownik: dla Krakowa: 

medycynapracy@ujastek.pl tel. 533 711 118 

WczeŜniejsza rezerwacja to wym·g bezpieczeŒstwa, ale 

r·wnieŨ pewnoŜĺ w unikniňciu kolejek. Pamiňtajmy, Ũe w 

oŜrodkach medycyny pracy obowiŃzujŃ nowe zasady i 

procedury, do kt·rych naleŨy siň bezwzglňdnie stosowaĺ: 

-Personel medyczny zezwala na wejŜcie do obiektu tylko 

ograniczonej liczbie os·b, kt·re wczeŜniej byğy 

zarejestrowane. 

-Przed wejŜciem do przychodni naleŨy obowiŃzkowo 

zdezynfekowaĺ rňce i poddaĺ siň pomiarowi temperatury 

ciağa. 

-KaŨda osoba wchodzŃca do oŜrodka zobligowana jest do 

wypeğnienia ankiety epidemiologicznej wstňpnej 

kwalifikacji. 

-ObowiŃzuje zachowanie dystansu 2 metr·w od innych 

os·b zar·wno wewnŃtrz jak i na zewnŃtrz oŜrodka. 

-NaleŨy zajmowaĺ tylko miejsca siedzŃce na 

wyznaczonych krzesğach. 

-ObowiŃzuje stosowanie maseczek cağy czas w trakcie 

pobytu w oŜrodku. 

-Rekomenduje siň stosowanie jednorazowych rňkawiczek 

ochronnych. 

-Zaleca siň korzystanie z wğasnego dğugopisu lub 

korzystanie z dğugopis·w zdezynfekowanych dostňpnych w 

oŜrodku, kt·re nastňpnie naleŨy odğoŨyĺ do odrňbnego 

pojemnika na dğugopisy ĂuŨyteò. 

-Przy wyjŜciu z oŜrodka rekomendujemy ponownŃ 

dezynfekcjň dğoni. 

Nie warto zwlekaĺ, raz jeszcze zachňcamy wszystkich, 

kt·rym waŨnoŜĺ badaŒ okresowych wğaŜnie upğynňğa czy 

upğywa, do ich wykonania juŨ teraz. 

SPRAWY RÓŻNE-TELE KONFERENCJE Z HR  

-Brak wypğat diety delegacyjnej pracownikom 

dojeŨdŨajŃcych do D. G·rniczej 

Na interwencjň naszej organizacji zwiŃzkowej, sğuŨby HR 

potwierdziğy Ũe nastŃpiğo nieporozumienie i dieta ta dalej 

powinna byĺ wypğacana. Pracownikom z Krakowa, kt·rzy 

obecnie pracujŃ w DŃbrowie G·rniczej dieta dojazdowa siň 

naleŨy. W zwiŃzku z tym diety naleŨne za maj 2020 zostanŃ 

wyr·wnane wraz z wynagrodzeniem za czerwiec. 

-ťle naliczony dodatek zmianowy w ZKZ. 

BCoE i zesp·ğ kadrowy AMP sŃ Ŝwiadomi tego bğňdu. 

Obecnie trwa sprawdzenie jego zasiňgu, aby sprawdziĺ 

wszystkie osoby, kt·re mogŃ nie byĺ nieŜwiadome, Ũe 

system Ŧle im naliczyğ dodatek zmianowy. OczywiŜcie 

wyr·wnania bňdŃ wypğacone. 

- 2 tygodniowa kwarantanna AMP dla pracownik·w 

powracajŃcych z zagranicy. 

Dyrektor Stanisğaw B·l przekazağ, Ũe kwarantanna ta 

zostağa anulowana 

-UmoŨliwienie realizacji plan·w urlopowych pracownikom, 

kt·rzy sŃ na postojowym w celu skorzystania z wczas·w 

pod gruszŃ. 

Pracownik, moŨe przerwaĺ w miesiŃcu lipcu urlop 

postojowy i zastŃpiĺ go urlopem wypoczynkowym(w celu 

np. skorzystania z wczas·w pod gruszŃ),pod warunkiem Ũe 

urlop ten byğ planowany. Po urlopie wypoczynkowym 

wraca z powrotem na urlop postojowy. JeŨeli chodzi o 

urlop w miesiŃcu sierpniu, to szczeg·ğowe informacje na 

ten temat  HR przekaŨe  po koniec lipca. 

                 

   MTKŚS Z DNIA 18.06.2020.  

W dniu 18.06.2020 roku odbyğa siň w formie spotkania 

Skype Mağopolska Terenowa Komisja świadczeŒ 

Socjalnych. Rozpatrzone zostağy wnioski o zapomogi dla  

pracownik·w BTL, BWG, BWZ, PED,  PSK, ZKK oraz 

byğych pracownik·w. Komisja wyraziğa zgodň na 

proponowane oferty wycieczek krajowych przedstawione 

przez koordynator·w(Busko Zdr·j od 09.07 do 18.07.2020; 

Szklarska Porňba od 29.08 do 01.09.2020; RzepedŦ od 

03.10 do 06.10.2020),pod warunkiem nie wprowadzenia 

obostrzeŒ paŒstwowych w terminach wycieczek.  

Zostağa przedstawiona  oferta do parku rozrywki 

Energylandia i z uwagi na obecnŃ sytuacjň epidemicznŃ w 

kraju Komisja wstrzymağa siň z podjňciem decyzji do 

nastňpnego spotkania. Komisja zapoznağa siň z ofertŃ 

zakupu wycieczek krajowych (bez transportu) oferowanych 

przez BT Itaka i nie wyraziğa zgody na powyŨsze 

propozycjň, z uwagi na zapisy w Regulaminie, kt·re 

wykluczajŃ moŨliwoŜĺ dofinansowania do wycieczek nie 

zawierajŃcych transportu. 

PrzewodniczŃca Komisji przypomniağa informacjň, Ũe z 

uwagi na obecnŃ sytuacjň na dzieŒ dzisiejszy nie ma 

moŨliwoŜci przekazania pracownikowi paska pğacowego w 

formie papierowej. Pasek moŨe byĺ wysğany tylko na adres 

mailowy, w celu dopeğnienia formalnoŜci pracownik 

powinien zgğosiĺ siň do swojego koordynatora kadrowego 

np. w celu uzyskania moŨliwoŜci otrzymywania e-pask·w. 

Natomiast w uzasadnionych i wyjŃtkowych sytuacjach 

PrzewodniczŃca Komisji bňdzie starağa siň udzielaĺ 

wsparcia w uzyskaniu dochod·w na potrzeby ZFśS, kt·ry 

przekazywany bňdzie bezpoŜrednio do wğaŜciwej dla 

pracownika firmy obsğugujŃcej. 

Z uwagi na obecnŃ sytuacjň Komisja ustaliğa, Ũe w 

przypadku legitymacji studenckich, kt·re 31.03.2020r. 

utraciğy waŨnoŜĺ, naleŨy do informacji o dochodzie 

doğŃczaĺ oŜwiadczenie studenta dotyczŃce kontynuowania 

nauki na danej uczelni. 

Termin skğadania wniosk·w o poŨyczki remontowe i 

mieszkaniowe mija 30.06.2020 roku. 


