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Negocjacje, negocjacje…
Na jakim etapie są negocjacje dotyczące układu zbiorowego i co

z nich wynika dla pracowników ArcelorMittal Poland? To w ostat-
nim okresie najczęściej zadawane pytanie przez członków naszego
Związku. Zanim na nie odpowiem, należy dla jasności sprawy przy-
bliżyć parę faktów.

We wrześniu 2019 roku pracodawca poinformował stronę spo-
łeczną o zamiarze przebudowy Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników AMP. Twierdził, że obecny Układ nie przy-
staje do współczesnych realiów i zaproponował zmiany części za-
pisów, które w całości zostały odrzucone przez związki zawodowe.
Do przedłożonych propozycji niektórych zapisów organizacje
związkowe nie wyrażały nawet zgody na prowadzenie dyskusji. Za
przykład niech posłuży sprawa dodatkowego odpisu na Fundusz
Socjalny dla emerytów i rencistów, o czym informowaliśmy na
łamach NBS-u. Pracodawca dawał nam czas by podjąć negocjacje,
które gwarantowałyby stosowne środki – co prawda zmniejszone.
Jednocześnie sygnalizował, że ostatecznie nie będzie miał innego
wyjścia jak wypowiedzieć ZUZP. Obowiązujące przepisy stano-
wią, iż odpis emerytalny jest dla pracodawcy dobrowolny, a nie
obowiązkowy. Jeżeli związki zawodowe inaczej interpretują zapisy,
to powinny sprawę skierować na drogę sądową. Niestety upór
niektórych związków zawodowych oraz powtarzane przez ich prze-
wodniczących słowa „nie wypowiedzą” okazał się złudny.

Początek 2020 roku przyniósł nam pandemię Covid-19, która
sparaliżowała pracę oraz przyczyniła się do podjęcia negatyw-
nych decyzji w szczególności odnoszących się do pracowników
oraz funkcjonowania krakowskiego oddziału. Pracodawca wy-
korzystał tę sytuację. Wypowiedzenie ZUZP nie zbiegło się (bo
nie mogło) z protestami wszystkich związków zawodowych. Jedy-
ne co w tej sytuacji można było zrobić, to przyjęcie ostrych stano-
wisk, które żądały wycofania się pracodawcy z wypowiedzenia
Układu. Po kilku miesiącach i wspólnych ustaleniach związki zde-
cydowały się na rozpoczęcie rozmów nad nowym ZUZP. Praco-
dawca opracował i przedstawił swój projekt, który w znaczący spo-
sób pozbawiał pracowników osiągniętych przez lata przywilejów.
Związki nie były dłużne i też przygotowały projekt, który został
przesłany pracodawcy. Po stronie związkowej (tj. 14 organizacji
związkowych, które przystąpiły do negocjacji) dominowały trzy
nurty: 1. Nie podejmować negocjacji; 2. Podjąć negocjacje, aby
uratować jak najwięcej zapisów dotychczas obowiązującego Ukła-
du; 3. Przystąpić, by ugrać jeszcze więcej niż w dotychczas obo-
wiązującym ZUZP. Logika wskazuje, że tylko pragmatyzm może
wygrać. Po wypowiedzeniu Układu związki zawodowe oczywi-
ście są w trudniejszej sytuacji, co nie oznacza, że muszą stać na
pozycji przegranej. Zawsze możemy liczyć na wsparcie  pracow-
ników, a szczególnie członków związków, jeśli taka byłaby po-
trzeba. Przecież te wszystkie działania służą wspólnemu intereso-
wi pracowników.

Nie da się ukryć, że rozmowy od samego początku były i nadal
są bardzo trudne. Jedno co na początku rozmów pracodawca
oświadczył i co warte jest podkreślenia to fakt, że nie zamierza
poprzez wprowadzenie nowego ZUZP szukać oszczędności.
Ktoś może zapytać: - To po co wypowiadać Układ? No i tu, jak
zawsze, diabeł tkwi w szczegółach.

Pracodawca chciałby zlikwidować wszystkie dodatki i wli-
czyć je do podstawy. Na chwilę wprowadzenia nowych uregu-
lowań niby nikt by nie stracił wskutek przeliczeń, ale już w
przyszłości nie będzie automatycznych waloryzacji. Możemy
powiedzieć, że nas nie interesują sprawy księgowania, ale jego
skutki już tak. Wszyscy dobrze znamy wcześniejsze działania i
ich efekty w innych podmiotach, które różnego rodzaju dodat-
ki wliczyły do podstawy, aby nie robić tzw. rezerw np. na jubi-
leusze, hutnika, odprawy itp.

Podczas ostatniego spotkania online z przewodniczącymi
NSZZ „Solidarność” krakowskiego oddziału padały pytania,
dlaczego o negocjacjach nie piszemy w NBS konkretów, tylko
same ogólniki. Odpowiadam. Po pierwsze, aby nie denerwo-
wać pracowników, by w miarę możliwości zapobiegać różnym
przekłamaniom i plotkom, które nikomu i niczemu nie służą,
powodując jedynie zamieszanie. Przecież ze wszystkich stron
słyszymy pytania oraz oczekiwania odpowiedzi: – Czy mam już
odejść, bo będzie gorzej, czy jeszcze pracować? Skoro nie ma
do tej pory ostatecznych rozwiązań, to w imię odpowiedzialno-
ści nie możemy udzielać takich informacji i odpowiedzi. Ustali-
liśmy, że przekażemy informację poprzez nasze publikatory kie-
dy będą już jakieś symptomy zbliżania się do końca rozmów.
Proszę mi wierzyć, że negocjacje, które się toczą przez cały czas
z dużym wysiłkiem po obu stronach, a do tego jeszcze poprzez
aplikację Teams, idą w dobrym kierunku. Jestem jak zawsze
nastawiony optymistycznie. Chciałbym zaręczyć, że nie sprze-
damy skóry tanio i wywalczymy co tylko będzie możliwe, aby
pracownicy w ogólnym rozrachunku byli zadowoleni.

Przy okazji informuję, że przedłużające się rozmowy spowo-
dowane są jednoczesnym negocjowaniem tzw. porozumienia
krakowskiego dla pracowników zamkniętej części surowcowej
w Krakowie. Równolegle prowadzimy rozmowy dotyczące przy-
szłości funkcjonowania posiłków regeneracyjnych ujętych w
porozumieniu okołoukładowym, które także zostało wypowie-
dziane. W międzyczasie był negocjowany Regulamin Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I jeszcze jedno, nie
mniej ważnym elementem są płace w 2021 roku.

Jak Państwo widzicie, mamy już kilka spraw domkniętych,
ale wiele jeszcze do rozstrzygnięcia. Obyśmy zdążyli się poro-
zumieć przed upływem zakończenia okresu wypowiedzenia
ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego dotyczącego nie tyl-
ko finansowania posiłków na następne lata.
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Negocjacje, negocjacje... (dokończenie)

Na zakończenie, i to nie banał, ale bez wsparcia członków Związ-
ku, bez wsparcia pracowników, zawsze będziemy mieli gorszą
kartę przetargową. Tylko wspólne działanie w jednym kierunku
przynosi pozytywne rezultaty. Liczę na nie i wierzę w nie.

Władysław Kielian

Podpisano Aneks nr 1
do „Porozumienia krakowskiego”

Informujemy, że w dniu 8 lutego br. zostało zawarte porozu-
mienie czterech krakowskich organizacji związkowych z Praco-
dawcą w sprawie przedłużenia możliwości rozwiązywania umów
o pracę za porozumieniem stron. Dotyczy to tzw. Porozumienia
krakowskiego zawartego 6 listopada ubiegłego roku w związku
z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o zamknięciu części
surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków. Li-
stopadowe porozumienie reguluje kwestie przeniesienia pra-
cowników na inne miejsca pracy oraz kwestie emerytalne pra-
cowników umożliwiające rozwiązanie umów o pracę dla osób
które nabędą uprawnienia emerytalne w okresie do 48 miesięcy.
Warunkiem otrzymania specjalnej odprawy było rozwiązanie
umowy o pracę w ciągu trzech miesięcy.

W efekcie podpisania Aneksu nr 1 możliwość rozwiązywania
umów obowiązywać będzie do 31 marca 2021 roku. Z wnio-
skiem o zawarcie aneksu wystąpiły do pracodawcy: MOZ NSZZ
„Solidarność” AMP-Kraków, NSZZ Pracowników AMP S.A.,
KM NSZZ Solidarność`80 Małopolska Mittal Steel Polska S.A.
Kraków, ZZ Inżynierów i Techników MOZ Mittal Steel Polska
S.A. Oddział w Krakowie.

Na 3. stronie biuletynu skan Porozumienia.

Na podstawie Ustawy o SIP organizacje związkowe zatwierdzi-
ły plan działań dla SIP na rok 2021. Plan został przygotowany
przez Zakładowego SIP Andrzeja Grabskiego dla Oddziału w Kra-
kowie. Zostały w nim uwzględnione  między innymi sprawy zwią-
zane z COVID 19, jak również standardowe sprawy związane z
bezpieczeństwem, czyli:

- analizy wypadków przy pracy;
- kontrole komórek organizacyjnych w Krakowie;
- kontrole dokumentacji BHP;
- kontrole wyposażenia maszyn i urządzeń w zabezpieczenia
i osłony;
- kontrole pomieszczeń i urządzeń sanitarnych;
- ocena środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia
pracowników;
- kontrole dróg komunikacyjnych i ich oznakowanie.
Nieodłącznym elementem już utrwalonym w naszym obszarze

jest kontrola warunków pracy w tak zwanych przeglądach WIO-
SNA i JESIEŃ. SIP wraz z Organizacjami Związkowymi i Kierow-
nictwem Zakładu dokonuje kompleksowych kontroli poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych, zwracając uwagę na warun-
ki wykonywania prac i rozmawiając z pracownikami o ich pro-
blemach w tym temacie. Takie kontrole są zakończone protoko-
łami, z których wynikają uwagi i zalecenie do wykonania dla
pracodawcy. Oczywiście SIP bierze udział w postępowaniach
powypadkowych, badaniach środowiska pracy, kontrolach prze-
prowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Warunków
Pracy, a także przy ustalaniu  ryzyka zawodowego.

Na każdym szczeblu SIP uczestniczy w Komisjach BHP przed-
stawiając tam stanowisko pracowników i interweniuje o ciągłą
poprawę warunków pracy.

Zakładowy SIP w swoim pomieszczeniu udziela porad praw-
nych  dla wszystkich pracowników naszego oddziału w kwestiach
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Plan działań dla SIP na rok bieżący

Pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Trójstronnego ds.
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa odbyło się
3 lutego. W trakcie obrad omówiono najważniejsze wydarzenia
w branży w okresie od sierpnia 2019 do stycznia 2021.

W spotkaniu udział wzięli pracodawcy, strona społeczna czyli
przedstawiciele central związkowych oraz strona rządowa, w tym
wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk i wice-
minister Piotr Dziadzio z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Pracodawcy byli reprezentowani przez prezesa Huty CMC Za-
wiercie, przedstawicieli AMP (Stanisława Bóla, Andrzeja Wę-
glarza, Tomasza Ślęzaka) oraz Stefana Dzienniaka, prezesa Hut-
niczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH).

Posiedzenie Zespołu zgodnie z programem otworzyła podse-
kretarz stanu Olga Semeniuk. Przedstawiona przez prezesa Ste-
fana Dzienniaka prezentacja Hutniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej była podstawą do późniejszej dyskusji. Oto garść infor-
macji, która rzuca więcej światła na stan hutnictwa w Polsce i na
świecie.

Zużycie stali od ok. 2012 roku ciągle rosło aż do 2019 włącznie.
Robiono plany i przewidywano różne scenariusze na kolejne
lata, ale nikt nie przewidział pandemii Covid-19 i „zatrzymania”
całego świata, a co za tym idzie ograniczenia produkcji, w tym
produkcji hutniczej, jak również zużycia wyrobów stalowych.
Wszystko potoczyło się lawinowo, w całym świecie wstrzyma-
no różne inwestycje zużywające stal, spadła też sprzedaż samo-
chodów, co pociągnęło za sobą zmniejszenie ich produkcji itp.

Polska gospodarka na tle innych krajów europejskich i tak
wygląda nieźle, co nie oznacza, że jest cudownie. Ze względu
na to, że w Polsce trwały inwestycje bez względu na pandemię,
to wiele krajów swoje wyroby chciało sprzedawać właśnie tutaj.
Z prezentacji HIPH wynika, że w 2020 r. struktura dostaw wyro-
bów stalowych na rynek krajowy przedstawiała się następują-
co: tylko 24% dostaw pochodziło od rodzimych wytwórców,
reszta czyli 76% to import (łącznie z przywozem z Unii).

Miało na to wpływ przede wszystkim podniesienie cen krajo-
wych wyrobów stalowych, co nastąpiło z dwóch przyczyn: po
pierwsze ciągle wzrastających opłat za emisję CO

2
 oraz z tego

samego powodu wzrastających cen energii, która w Polsce pro-
dukowana jest głównie z węgla.

W stosunkowo krótkim czasie cały świat podwoił zużycie oraz
produkcję stali, w której specjalizują się Chiny oraz kraje, w któ-
rych jeszcze do niedawna w ogóle nie mówiło się o przemyśle
stalowym, a są to takie kraje jak Indonezja, Wietnam, Irak, Iran,
Egipt i wiele innych. W krajach tych tania jest energia i nie ma
opłat za emisję CO

2
!

Polska i tak mocno poszła do przodu i zrobiła wiele, aby zmniej-
szać emisję CO

2
; w ostatnim czasie zmniejszono emisję o około

55%. Spośród naszych czterech sąsiadów, Polska jest niechlub-
nym liderem jeśli chodzi o cenę energii, przez co nie jesteśmy
konkurencyjni na rynku stalowym w Europie.

Sektor hutnictwa stali wymaga transformacji

ciąg dalszy na str. 4
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  w dniach: 24 lutego i 3 marca 2021 r.
Panie, które są Darczyńcami naszej Fundacji
na bezpłatne badanie specjalistyczne,
tj. USG piersi wraz z konsultacją,
które odbędzie się w siedzibie Centrum Medycznego
 „UJASTEK”.
Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się w dniu
15 lutego 2021 r., w godz. 9.30-11.00, tel.: 12 290 41 58

Ilość miejsc ograniczona.

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza

Nosimy maseczki
Biuro BHP przypomina, że na terenie ArcelorMittal Poland

każda osoba wchodząca na teren spółki, ma obowiązek no-
szenia maseczki (już od momentu dotarcia na bramę główną
oddziałów, do budynków znajdujących się przed bramami, któ-
re należą do naszej firmy). Maseczki należy stosować przez
cały czas, jak dotychczas w środkach transportu, w drodze do
stanowiska pracy, opuszczając biuro w którym się pracuje itp. a
także, zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem jeśli w pomieszcze-
niu, w którym się znajdujemy jest więcej niż 1 osoba (również w
hali produkcyjnej pomimo zachowania dystansu społecznego).

Niedopuszczalne jest używanie szalików, kominów, chust itp.
do zasłaniania ust i nosa.

Zalecenia wprowadzone na czas pandemii są traktowane tak
samo jak wszystkie zasady i procedury BHP – ich łamanie może
skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi.
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Dodatek brygadzistowski w PSK
Strona pracodawcy przekazała informację, że z dniem 1 stycz-

nia 2021 roku zaprzestano wypłacania dodatku brygadzistow-
skiego dla pracowników z PSK, którym powierzona została inna
praca, np. w Dąbrowie Górniczej. Dodatek ten był wypłacany
do 31 grudnia 2020 roku. Przyznawany jest on na okresy roczne.

Postulaty sektora hutniczego
Szczególnych powodów do podjęcia pilnych prac wyma-

gają następujące obszary:
- Zielona transformacja sektora hutniczego finansowana w

ramach Krajowego Planu Odbudowy
- Obniżenie kosztów energii elektrycznej dla odbiorców ener-

gochłonnych
- Włączenie hutnictwa w transformację w kierunku nisko-

emisyjnej energetyki i gospodarki
- Wyzwania regulacyjne z zakresu ochrony środowiska i

gospodarki odpadami
- Ochrona przed rosnącym przywozem stali spoza UE

Największymi odbiorcami energii elektrycznej w Polsce są Huty
elektryczne: CMC Zawiercie (USA) oraz Celsa Ostrowiec (Hisz-
pania) a także ArcelorMittal. Na marginesie wymowny przykład
przytoczony przez prezesa Huty CMC Zawiercie, który powie-
dział, że jeden piec elektryczny w Zawierciu zużywa tyle energii,
co wszyscy mieszkańcy Krakowa. Jeśli w najbliższym czasie nie
zmieni się w Polsce polityka dotycząca przemysłu i cen energii
dla tego przemysłu to rysuje się czarny scenariusz nie tylko dla
hutnictwa, ale i wszystkich innych gałęzi przemysłowych zuży-
wających ogromne ilości energii. Dotyczy to m.in. przemysłu ce-
mentowego, papierniczego, chemicznego.

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister klimatu
był zdziwiony tym, co się dzieje w hutnictwie, tak jakby pierwszy
raz słyszał o naszych problemach. Miejmy nadzieję, że weźmie to
sobie do serca i wyciągnie z tego spotkania wnioski.

Jednym z tematów dyskusji, w którym żywo uczestniczyła
strona związkowa, był temat zamknięcia części surowcowej w
krakowskiej hucie. Kilkakrotnie padło stwierdzenie, że brakło
nam ok. 3 miesięcy, aby uratować część surowcową. Niestety
pandemia pokrzyżowała wszystkie plany i założenia na najbliższą
przyszłość.

Na zakończenie ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu Trój-
stronnego ds. Hutnictwa odbędzie się nie później jak w kwietniu
2021. Strona społeczna nie wyklucza jednak, że do tego czasu
doprowadzi do kolejnych spotkań z pracodawcami oraz osobami
władnymi w tym temacie na najwyższych szczeblach w kraju.

(tekst wg Andrzeja Gębary)
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Z krajowych mediów

Sejm uchwalił ustawę w sprawie 14. emerytury
Zgodnie z projektem pełną „czternastą emeryturę”, w wysoko-

ści minimalnej emerytury, otrzymają seniorzy pobierający świad-
czenie w kwocie nieprzekraczającej 2,9 tys. zł brutto. W przypad-
ku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysoko-
ści powyżej 2,9 tys. zł stosowana będzie zasada złotówka za
złotówkę, a więc 14. emerytura będzie pomniejszana o kwotę
przekroczenia ponad 2,9 tys. zł.

Według wstępnych szacunków 14. emeryturę otrzyma ok.
9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób –
otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej
emeryturze.

Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.
14. emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypła-

ty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach
świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku
świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. –
w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z
ubezpieczenia społecznego rolników.

KRS 0000052378 Podaruj sobie 1%

Ryszard Wawiórko, koordynator wycieczek reprezentujący hut-
niczą Solidarność przygotował wstępny plan wycieczek i gór-
skich wypraw na rok bieżący, który wkrótce pojawi się na stro-
nie krhhts.pl pod zakładką Działalność - turystyka. Zamknięte z
powodu pandemii hotele i pensjonaty mają się powoli otwierać,
jest więc nadzieja, że turyści będą mieli gdzie nocować. Po ubie-
głorocznym „martwym” sezonie i masowo odwoływanych zorga-
nizowanych wyjazdach turystyczno-rekreacyjnych marzy nam
się, aby sytuacja na tym polu się poprawiła. Na pewno korzystny
wpływ będą miały na nią masowe szczepienia. Oby tylko wszy-
scy chętni zdołali zaszczepić się w tym roku.

Czekamy na otwarcie turystyki


