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                        SPOTKANIE Z PREZESEM AMP  

04.09.2020 roku odbyğo siň spotkanie przewodniczŃcych 

najwiňkszych organizacji zwiŃzkowych z Prezesem AMP 

Marc de Pauw oraz Czesğawem Sikorskim, Tomaszem 

ślezakiem i Stanisğawem B·lem. Prezes poinformowağ, o 

koŒczŃcych siň wsparciach rzŃdowych(tarcza 3.0 oraz 

4.0), kt·re upğywajŃ koŒcem wrzeŜnia.Podziňkowağ 

wszystkim pracownikom sp·ğki za zdyscyplinowanie i 

dostosowanie siň do nowych reali·w, zasad pracy jakie 

powstağy w wyniku og·lnoŜwiatowej pandemii Covid19. 

Om·wiğ dopiero co zakoŒczony remont WP nr. 3 w 

DŃbrowie G·rniczej, zakoŒczony sukcesem pomimo 

panujŃcych zaostrzonych reŨim·w sanitarnych. Koszt 

tego remontu wyni·sğ ok. 16 mln. zğ. Przypomniağ o 

sukcesywnym powrocie do biur , kt·re zacznŃ siň od 14 

wrzeŜnia. Na pytanie Organizacji ZwiŃzk·w z Krakowa 

o sytuacji  WP nr. 5 odpowiedziağ ,Ũe aktualne nie ma 

przesłanek na uruchomienie części surowcowej w IV 

kwartale tego roku. Zaznaczyğ, Ũe nastňpuje chwilowy 

wzrost zam·wieŒ ale w dalszej perspektywie czasowej 

nie ma obiecujŃcych prognoz ale jak podkreŜliğ 

konkurencja teŨ ma duŨe problemy. Na sugestie, Ũe duŨo 

pracownik·w krakowskiej czňŜci surowcowej odchodzi 

na emerytury, emerytury pomostowe i Ũe zağoga coraz 

bardziej siň Ăkurczyò i w momencie uruchomienia 

instalacji nie bňdzie po prostu kim jej uruchomiĺ, 

odpowiedziağ Dyrektor Stanisğaw B·l. Stwierdziğ, Ũe 

odejŜcia te  nie zawyŨajŃ procentowo przewidzianej 

iloŜci pracownik·w do emerytur a duŨo wiňkszym 

obecnie problemem jest zagospodarowanie pracownik·w 

bňdŃcych na postojowym. 

W zwiŃzku z tym , Ũe nie ma przyjňĺ z zewnŃtrz, jest 

duŨo wolnych wakat·w w Zakğadach w DŃbrowie 

G·rniczej, Sosnowcu. SğuŨby HR kontaktujŃc siň z 

pracownikami bňdŃcymi na postojowym otrzymujŃ 

liczne odmowy pracy w wyŨej wymienionych Zakğadach. 

Dochodzi wrňcz do sytuacji Ũe pracownicy nie odbierajŃ 

telefon·w i  w zwiŃzku z tym nie ma z nimi kontaktu.  

Pracodawca myŜlağ , Ũe aneksowane ostatnio 

Porozumienie Krakowskie ze ZwiŃzkami Zawodowymi 

zmobilizuje pracownik·w do podjňcia pracy w nowych 

lokalizacjach. Na razie problem z odmowŃ delegacji 

pracownik·w na nowe lokalizacje jest odğoŨony ale w 

najbliŨszym czasie temat na pewno powr·ci. 

Nie byğo to zbyt optymistyczne spotkanie, szczeg·lnie 

dotyczŃce spraw czňŜci surowcowej w Krakowie oraz 

pracownik·w tej instalacji. Miejmy nadzieje, Ũe kolejne 

spotkanie z Prezesem kt·re ma siň odbyĺ w czwartym 

kwartale przyniesie duŨo wiňcej dobrych wiadomoŜci.  

ANEKS NR. 1  DO POROZUMIENIA  W SPRAWIE 

DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 

SPOŁECZNE W OKRESIE TYMCZASOWEGO 

WSTRZYMANIA  PRACY WP I STALOWNI  W 

AMP S.A.  O / KRAKÓW. 

Strony Porozumienia w sprawie dziağaŒ ğagodzŃcych 

skutki spoğeczne w okresie tymczasowego wstrzymania 

pracy Wielkiego Pieca i stalowni w Arcelor Mittal 

Poland S.A. Oddziağ Krak·w dnia 14.10.2019r. 

postanawiajŃ o dokonaniu poniŨszych zmian treŜci w/w 

dokumentu. 

1. Ust.3. ppkt.6. przyjmuje nastňpujŃcŃ nowŃ treŜĺ: 
6) po upğywie maksymalnego 6-cio miesiňcznego okresu 

Ŝwiadczenia pracy w niestağym miejscu Ŝwiadczenia 

pracy, moŨliwe jest dokonywanie zmian w umowach o 

pracň celem okreŜlenia nowego stağego miejsca 

Ŝwiadczenia pracy pracownika, przy: 

a) zachowaniu uprawnienia, o kt·ry mowa w ust.5. 

Porozumienia Postojowego, zgodnie z kt·rym 

Pracodawca jest zobowiŃzany do zapewnienia dowozu 

lub zwrotu dodatkowych koszt·w dojazdu w sytuacji, gdy 

okresowa zmiana stağego miejsca wykonywania pracy 

powoduje zwiňkszenie odlegğoŜci z miejsca zamieszkania 

do niestağego miejsca Ŝwiadczenia pracy o ponad 20 km, 

z jednoczesnym zwiňkszeniem czasu dojazdu z miejsca 

zamieszkania do nowego miejsca wykonywania pracy, 

b) dalszym stosowaniu systemu ocen pracowniczych w 

nowym miejscu stağego Ŝwiadczenia pracy 

2. Wprowadza siň nowy ppkt.7. w ust.3. o treŜci: 
7) w przypadku, gdy zmiana warunk·w umowy o pracň, o 

kt·rej mowa w ppkt.6. powyŨej, nastŃpi w trybie 

porozumienia stron: 

a) pracownik pozostaje uprawniony do otrzymania 

r·wnowartoŜci netto kwoty, o kt·rej mowa w ppkt. 5 

powyŨej, 

b) w przypadku wznowienia pracy wielkiego pieca i 

stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddziağ Krak·w 

pracownik, kt·ry wyrazi wolň powrotu do poprzedniego 

stağego miejsca wykonywania pracy (tj. Krak·w) otrzyma 

propozycjň stosownego porozumienia zmieniajŃcego, 

przy przyjňciu zasady, Ũe termin powrotu pracownika do 

pracy w Krakowie zostanie okreŜlony indywidualnie przy 

uwzglňdnieniu koniecznoŜci zapewnienia obsady 

pracowniczej na dotychczasowym stanowisku, na kt·rym 

zatrudniony jest pracownik - jednoczeŜnie wolŃ stron jest 
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moŨliwie jak najszybszy powr·t pracownik·w do pracy w 

Krakowie. 

Niniejszy Aneks obowiŃzuje z dniem jego zawarcia, tj. 

24.08.2020r. 

PodsumowujŃc, Aneks do Porozumienia gwarantuje 

pracownikom dojeŨdŨajŃcym do DŃbrowy G·rniczej, 

Sosnowca itd. przy zmianie umowy: 

-darmowy transport; 

-30 zğ netto dodatku za kaŨdy przepracowany dzieŒ (pod 

kodem pğacowym:0267); 

-przy uruchomieniu WP w Krakowie powr·t na swoje 

dotychczasowe stanowisko; 

KOMUNIKAT BIURA BHP  
 W zwiŃzku z koniecznoŜciŃ zabezpieczenia odpowiedniej 
liczby szczepionek w poszczeg·lnych oŜrodkach medycyny 

pracy, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o 

wypeğnienie deklaracji chňci przystŃpienia do programu 

szczepieŒ przeciw grypie w sezonie 2020/2021. 

PLANOWANY TERMIN WYKONYWANIA 

SZCZEPIEő: od 01.10.2020 r. do zamkniňcia listy 

chňtnych. W zwiŃzku z koniecznoŜciŃ zachowania reŨimu 

sanitarnego w czasie wykonywania szczepieŒ, bňdzie 

obowiŃzywağa rejestracja telefoniczna, o rozpoczňciu kt·rej 

poinformujemy osobnym komunikatem. 

Uwaga! Termin rozpoczňcia szczepieŒ moŨe ulec zmianie 

w przypadku ewentualnych op·ŦnieŒ w dostawie 

szczepionek do Polski, o czym bňdziemy informowaĺ na 

bieŨŃco. 

Deklaracjň naleŨy zwr·ciĺ do 25 WrzeŜnia w formie 

skanu/zdjňcia na adres e-mail lub w Biurze BHP/u 

kierownika wsparcia BHP: 

-DŃbrowa G·rnicza - Beata Ğňgowiak-Szota, Al. 

Piğsudskiego 92, 38-403 DŃbrowa G·rnicza, budynek 

inŨynieringu pok. 214, tel. 660 682 430, e-mail: 

zdrowie@arcelormittal.com 

-Krak·w - Magdalena Ciurkot, ul. Mrozowa 4, 31-752 

Krak·w, budynek straŨy poŨarnej pok. 16, tel. 664 781 806, 

e-mail: zdrowie@arcelormittal.com 

-Chorz·w ï Zbigniew StňpieŒ i Rafağ Stefaniak, ul. 

Metalowc·w 13, 41-500 Chorz·w, budynek dyrekcyjny 4 

piňtro pok. 42, tel. 784 059 232 lub 784 059 216, e-mail: 

zdrowie@arcelormittal.com 

-świňtochğowice - Krzysztof KsiŃŨko, ul. Metalowc·w 5, 

41-600 świňtochğowice, budynek dyrekcyjny pok. 108, tel. 

795 414 954, e-mail: zdrowie@arcelormittal.com 

-Sosnowiec - Krzysztof Grabek, ul. Niwecka 1, 41-200 

Sosnowiec, budynek socjalny pok. 10, tel. 795 472 030, e-

mail: zdrowie@arcelormittal.com 

UDZIELANIE  INFORMACJI – TEL. 660 682 430 

Jednostki medyczne realizujŃce usğugň szczepieŒ na rzecz 

Arcelor Mittal Poland S.A.: 

 -Okrňg ŜlŃsko-dŃbrowski 

Gabinet zabiegowy PMP Unimed Aleja J·zefa Piğsudskiego 

92 , 41-308 DŃbrowa G·rnicza 

 -Krak·w  

PMP CM Ujastek Ul. Ujastek 3 , 31-752 Krak·w 

Ze szczepionek mogŃ skorzystaĺ pracownicy Arcelor Mittal 

Poland S.A. oraz czğonkowie ich rodzin (osoby 

zamieszkujŃce w tym samym gospodarstwie domowym), 

pracownicy Sanpro Synergy Sp. z o.o. i Ananke Business 

Communications Sp. z o.o. ŜwiadczŃcy pracň na rzecz 

Arcelor Mittal Poland S.A.  Koszt szczepionki VAXIGRIP 

wraz z zaszczepieniem pokrywa w cağoŜci Arcelor Mittal 

Poland S.A. lub Fundacja Ochrony Zdrowia w przypadku 

pracownik·w Ăinterimò. Koszty podatku i ubezpieczeŒ 

spoğecznych zwiŃzanych z wykonywanymi szczepieniami 

ponosi pracownik i zostanŃ one potrŃcone przez listň pğac 

lub w przypadku pracownik·w interim dostarczona 

zostanie informacja w formie druku PIT 8-C. średni koszt 

wynosi okoğo 18,42 zł/osobę. Dokğadna kwota widoczna 

bňdzie na pasku pğacowym lub w PIT 8-C. Ostateczna 

wysokoŜĺ kwoty potrŃceŒ uzaleŨniona jest od 

indywidualnych warunk·w rozliczeniowych pracownika 

wynikajŃcych z ustawy podatkowej. 

Deklaracja dostňpna jest miňdzy innymi w biurze naszego 

ZwiŃzku, Krak·w bud. LTT pok.107. 

STANOWI SKO AMP W ZWIĄZKU  Z 

INFORMACJĄ WZZ „SIERPIEŃ 80"  
8 wrzeŜnia br. do medi·w trafiğa przygotowana przez WZZ 

ĂSierpieŒ 80ò informacja, dotyczŃca przyszğoŜci wielkiego 

pieca nr 5 w Krakowie. Sugeruje ona, Ũe piec juŨ nigdy nie 

bňdzie uruchomiony, a stoi za tym bğňdna polityka 

klimatyczna Unii Europejskiej. W odpowiedzi na ten list 

ZarzŃd AMP S.A. publikuje swoje stanowisko, kt·re w 

cağoŜci prezentujemy poniŨej: 

Stanowisko ArcelorMittal Poland w zwiŃzku z informacjŃ 

WZZ ĂSierpieŒ 80" 

ArcelorMittal Poland informuje, Ũe wnioski Wolnego 

ZwiŃzku Zawodowego ĂSierpieŒ 80ò sŃ bğňdne. - Firma nie 

podjňğa Ũadnych decyzji co do przyszğoŜci instalacji czňŜci 

surowcowej krakowskiego oddziağu, kt·re zostağy 

tymczasowo zatrzymane w listopadzie 2019 r. 

PlanowaliŜmy uruchomiĺ wielki piec oraz stalowniň w 

pierwszym kwartale tego roku, jednak pandemia, kt·rej 

wpğyw na europejski sektor stalowy jest ogromy, 

pokrzyŨowağa nasze plany. 

- Obecnie nie jesteŜmy w stanie okreŜliĺ, kiedy popyt na 

stal wr·ci do poziom·w sprzed pandemii ï komentuje Marc 

De Pauw, dyrektor generalny i prezes zarzŃdu 

ArcelorMittal Poland. ï Decyzjň o uruchomieniu instalacji 

podejmiemy, kiedy produkcja w Krakowie bňdzie 

opğacalna, a o opğacalnoŜci w tej chwili niestety nie 

moŨemy m·wiĺ. PrawdŃ jest, Ũe europejski przemysğ 

stalowy mierzy siň z wieloma wyzwaniami, kt·re wpğywajŃ 

na konkurencyjnoŜĺ branŨy. System EU ETS (europejski 

system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku wňgla), 

wspomniany przez ĂSierpieŒ 80", powoduje dodatkowe 

koszty, kt·rych nasi konkurenci spoza Europy nie muszŃ 

ponosiĺ, a to przekğada siň na wysoki import stali, kt·ra na 

rynkach UE jest sprzedawana po nieuczciwych cenach. 

Dlatego ArcelorMittal od kilku lat postuluje wprowadzenie 

wňglowej opğaty wyr·wnawczej, kt·ra stworzyğaby  r·wne 

warunki konkurowania, a takŨe pomogğaby w 

dekarbonizacji sektora. Dodatkowo w Polsce mamy do 

czynienia z wysokimi cenami energii elektrycznej, kt·re 

jeszcze wzrosnŃ po tym, jak w przyszğym roku wejdzie w 

Ũycie rynek mocy ï to kolejny koszt, kt·ry negatywnie 

wpğynie na naszŃ pozycjň konkurencyjnŃ. 

mailto:zdrowie@arcelormittal.com
mailto:zdrowie@arcelormittal.com

