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* Prezydium ZKK Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej

NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., działając jako
Sztab Protestacyjno – Strajkowy powołany Uchwałą Nr 137/2019
Zakładowej Komisji Koordynacyjnej z dnia 14.06.2019 r. postana-
wia przeprowadzić akcje protestacyjne mające na celu uzyskanie
najkorzystniejszych podwyżek płac i świadczeń socjalnych dla
pracowników ArcelorMittal Poland. Akcję rozpoczęto w dniu 11
marca 2020 od oflagowania Zakładu.

* COVID-19 odkłada w czasie uruchomienie wielkiego pieca w
Krakowie. W dniu 17 marca ArcelorMittal Poland informuje, że
Dyrekcja Wykonawcza w Luksemburgu podjęła decyzję o odło-
żeniu w czasie procesu uruchomienia wielkiego pieca w Krako-
wie. Decyzja o nieuruchamianiu instalacji w zakładanym wcze-
śniej terminie, czyli w drugiej połowie marca, wynika z niepewno-
ści związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie COVID-19 oraz
z faktu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się
sytuacja.

* We wtorek 24 marca br. część organizacji związkowych zwró-
ciła się do pozostałych związków z propozycją zawarcia wspólne-
go z Pracodawcą Porozumienia dotyczącego rozwiązania poważ-
nego konfliktu jakim jest brak porozumienia w sprawie podwyżek
płac. W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań, a co za
tym idzie trudnymi do przewidzenia skutkami dla gospodarki Stro-
na społeczna zgodziła się do maja zawiesić rozmowy. Jednocze-
śnie wystąpiono do Pracodawcy z wnioskiem o wypłatę zapo-
móg losowych dla pracowników AMP.

* W poniedziałek 30 marca br. przewodniczący organizacji związ-
kowych będących stronami Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy otrzymali projekt Porozumienia o zawieszeniu niektórych
postanowień ZUZP. Pracodawca wnioskował o zmniejszenie czę-
ści składników na okres 6 miesięcy. Związki nie wyraziły zgody.

* W tym samym czasie zawarto porozumienie o zawieszeniu
do końca maja negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń
oraz uregulowania dodatkowego odpisu na ZFŚS.

Kwiecień
* W dniu 8 kwietnia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-

lidarność” wystąpiło z Stanowiskiem Nr 1/20 do Premiera RP w
sprawie wznowienia konsultacji dotyczących projektu ustawy
w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych.

* W dniu 23 kwietnia 2020 roku pracodawca i trzy największe
organizacje związkowe zawarły Porozumienie określające wa-
runki i zasady wynagrodzenia dla pracowników przebywają-
cych na przestoju ekonomicznym.

Maj
* W dniu 26 maja organizacje związkowe zostały poinformo-

wane, że decyzją Zarządu zostały czasowo zawieszone składki
podstawowe na Pracowniczy Program Emerytalny. Zarząd spó-
łki postanowił zawiesić na okres od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca
2020 r. naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych.

* W dniu 29 maja Zarząd AMP S.A. jednostronnie wypowie-
dział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Oko-
łoukładowe.

Czerwiec
* W dniu 4 czerwca w Dąbrowie Górniczej odbyło się posie-

dzenie Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. ws. wypo-
wiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Około-
układowego z dnia 05.01.2010 roku oraz zawieszenia nalicza-
nia i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy
Program Emerytalny. W powyższej sprawie przyjęto Stanowi-
sko Nr 2/2020.

* W dniu 24 czerwca odbyło się XXIII Walne Zebranie Dele-
gatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Oddział Kraków.

Nowe kwoty dodatków: zmianowego i nocnego

W roku 2021 minimalnie wzrastają kwoty dodatków: zmia-
nowego i nocnego dla pracowników AMP S.A. I tak:

Zmianowy dodatek kwotowy (za każdą godzinę pracy w
czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym
tj. kodeksowym czasie pracy) z dotychczasowych 6,23 zł
wzrasta do 6,27 zł.

Dodatek nocny (za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj.
w godzinach od 22:00 do 6:00) z dotychczasowych 4,04 zł
wzrasta do 4,09 zł.

Do powyższych informacji konieczna jest uwaga, że dla
pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej i
równoważnym czasie pracy, dodatek nocny zawarty jest w
zmianowym dodatku kwotowym.

W tym roku ze względu na obowiązujące obostrzenia pan-
demiczne nie odbędzie się w tradycyjnej formie 38. Piel-
grzymka Świata Pracy do sanktuarium Matki Bożej Szka-
plerznej i grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej k/Krze-
szowic. Z tego powodu zapraszamy w 158. rocznicę Po-
wstania Styczniowego do wspólnej modlitwy w intencji
Ojczyzny wyjątkowo nie w Czernej, a w Mistrzejowicach.
Uroczysta msza św. odbędzie się w kościele św. Maksymi-

liana Marii Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach
24 stycznia (tj. w najbliższą niedzielę) o godz.11:00.

Słowo Boże skieruje do wiernych Diecezjalny Duszpa-
sterz Ludzi Pracy ks.Władysław Palmowski.

            Zamiast pielgrzymki do Czernej
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Zmiana organizacji ruchu w krakowskim oddziale
1. Bramy nr 1A i 1B – ruch osób oraz pojazdów osobowych i

dostawczych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów PTS w
czasie zamknięcia bramy nr 2, otwarte przez całą dobę we wszyst-
kie dni w roku.

2. Brama nr 2 - ruch osób oraz pojazdów osobowych i do-
stawczych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów i upraw-
nionych pojazdów ciężarowych PTS, otwarta okresowo:

-  w dni robocze: w godzinach od 05:00 do 18:00, w pozosta-
łych godzinach zamknięta.

W czasie zamknięcia bramy ruch pojazdów osobowych, do-
stawczych o ładowności do 3,5T oraz autobusów PTS przejmuje
brama nr 1.

-  Ruch uprawnionych pojazdów ciężarowych PTS, które korzy-
stały z bramy nr 2 w godzinach jej otwarcia, przejmuje brama nr 3,

-  w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknię-
ta. Ruch osób i pojazdów osobowych, pojazdów dostawczych o
ładowności do 3,5 T oraz autobusów PTS przejmuje brama nr 1.
Ruch pojazdów ciężarowych przejmuje brama nr 3.

3. Brama nr 3 - otwarta przez całą dobę przez wszystkie dni w
roku:

-  dla ruchu osób otwarta na łamaniu zmian,
-  dla ruchu pojazdów wymagających ważenia, awizowanych

w systemie STRIP oraz przez awizo portal, otwarta od godz. 22:00
w niedzielę do godz.06:00 w sobotę,

-  dla ruchu innych pojazdów o ładowności powyżej 3,5 T
otwarta od godz. 06:00

w sobotę do godz. 05:00 w poniedziałek.
4. Brama nr 4 - ruch osób i pojazdów osobowych oraz pojaz-

dów dostawczych o ładowności do 3,5 T, otwarta okresowo:
-  w dni robocze: otwarta w godzinach od 05:00 do 07:30; od

13:00 do 15:30 oraz od 21:00 do 23:00, w pozostałych godzinach
zamknięta.

-  w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknięta.
-  W czasie zamknięcia ruch osób i pojazdów przejmuje brama

nr 1 (całodobowo) i brama 2 (w dniach i godzinach otwarcia).
5. Brama nr 5 – ruch osób, pojazdów służbowych oraz pojaz-

dów dostawczych i ciężarowych nie wymagających ważenia;
otwarta okresowo:

- w dni robocze: otwarta w godzinach od 5:00 do 23:00, w
pozostałych godzinach otwarta wyłącznie dla ruchu pojazdów
odbierających wyroby z ArcelorMittal Distribution Solutions
Poland,

-  w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknię-
ta. W czasie zamknięcia ruch osób przejmują bramy nr 1 i nr 3,
ruch pojazdów służbowych i dostawczych o ładowności do 3,5
T przejmuje brama nr 1, ruch pojazdów ciężarowych przejmuje
brama nr 3.

UWAGA:
1) Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 29.01.2021r. od

godziny 23:00.  2) W związku ze zmianą organizacji ruchu na
terenie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland znosi się
rejonizację bram wjazdowych wskazanych na zezwoleniach, na
wjazd pojazdami prywatnymi. Pracownicy będą mogli korzy-
stać z bram numer: 1; 2 lub 4, w godzinach ich otwarcia poda-
nych w komunikacie.  3) Bramy numer 3 i 5 przeznaczone są
do obsługi ruchu towarowego i nie mogą korzystać z nich po-
siadacze zezwoleń na wjazd pojazdami prywatnymi.

 składają koledzy i koleżanki z „Solidarności” PED

Serdeczne kondolencje dla kolegi Krzysztofa Wójcika
z powodu śmierci jego Mamy

UWAGA: Chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania
się wirusa w naszej firmie, w oczekiwaniu na akcję szczepień
przeciwko COVID-19, Dyrekcja Wykonawcza AMP S.A. pod-
jęła decyzję o wydłużeniu tzw. „etapu 0”, czyli utrzymaniu
pracy zdalnej, tam gdzie to możliwe - do końca lutego br.

Skład Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń
Socjalnych w 2021 r.:

przewodnicząca Jadwiga Radowiecka (Dialog Społeczny),
wiceprzewodnicząca Ewa Mierzwa (Dialog Społeczny) oraz

członkowie reprezentujący organizacje związkowe z O/Kraków:
NSZZ „Solidarność”: Beata Suder /z-ca Paweł Orzeł/
NSZZ Pracowników AMP SA: Jerzy Łąka /z-ca Marek
Żelichowski/
„Solidarność 80”: Marek Siwak /z-ca Adam Lemoch
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników: Krzysztof
Szewczyk /z-ca Maria Bujakowska/
MZZPRC: Dariusz Atłas.

Praca Biura PZU - POLISHUT
Informujemy, że Biura Obsługi PZU i PZU Życie, w

związku z ciągle dużą zachorowalnością na COVID-
19 w Krakowie, w dalszym ciągu. pracują od poniedziałku do
czwartku w godzinach 8.00 - 15.00. W piątki wszystkie sprawy
będą załatwiane z Państwem drogą telefoniczną i mejlową.

* W sprawie przystąpienia do kontynuacji ubezpieczenia PZU,
dla pracowników odchodzących z AMP i Spółek, bardzo prosi-
my wcześniej o kontakt telefoniczny.

* Roszczenia można do nas zgłaszać mejlowo lub za pomocą
portalu mojePZU – jednocześnie przypominamy, że macie na to
Państwo 3 lata – świadczenie nie przepadnie.

Ponadto informujemy, że PZU udostępniło specjalną infolinię
dla osób z objawami koronawirusa: 22 505 11 88 pod którą każdy
może uzyskać poradę lekarską. Lekarz skonsultuje się z pacjen-
tem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultację.

Życzymy wszystkim zdrowia i szybkiego
powrotu do normalności!

 Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunika-
cyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązko-
we i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne.

Biuro Obsługi PZU mieści się przy ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-
Pus), pok. 27,  tel.: 12 390 40 51, 660 544 212.

E-mail: bwlodarczyk@agentpzu.pl
Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może

korzystać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach
majątkowych.
 Biuro Obsługi PZU Życie mieści się przy ul. Mrozowej 1

(bud. Hut-Pus) pok. 28, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124, 788
523 796. E-mail: polishut@interia.pl

Zapraszamy.

Naszym zdaniem jest to dobra, oczekiwana przez pracow-
ników decyzja, zgłaszana zresztą przez nasz Związek od dłuż-
szego czasu.


