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Kraków

Z posiedzenia Zarządu KRH

Negocjacje dodatkowej nagrody zakończone!

W piątek ubiegłego tygodnia strona pracodawcy oraz strona
związkowa ostatecznie uzgodniły treść Porozumienia w sprawie
wypłaty dodatkowej nagrody dla pracowników AMP S.A. Ter-
min zakończenia składania podpisów pod tym dokumentem przez
przedstawicieli stron uczestniczących w negocjacjach został wy-
znaczony na dzień 22.07.2022 r.

W dniu 15.07.2022 r. Strony Porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowana przez:
Dyrektor Personalny – Pan Stanisław Ból
zwana dalej również „Spółką”
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal

Poland S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego
Porozumienia,

postanowiły o dokonaniu w roku 2022 wypłaty dodatkowej
nagrody dla uprawnionych Pracowników Spółki wg następują-
cych zasad:

1. Strony uzgadniają, że w roku 2022 uprawnionym pracowni-
kom Spółki wypłacona zostanie dodatkowa nagroda.

2. Wysokość dodatkowej nagrody wynosi 1700 PLN/pracownika.
3. Dodatkowa nagroda  zostanie wypłacona w 2 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022r. (t.j. 10 września

2022r.) uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie
1 część nagrody w wysokości 1000 PLN/pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za październik 2022r. (t.j. 10 li-
stopada 2022r.) uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona
zostanie 2 część nagrody w wysokości 700 PLN/pracownika.

4. Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pracownicy Spó-
łki objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania
jej wypłaty  tj.:

1) 01.09.2022r. – w przypadku wypłaty dodatkowej nagrody, o
której mowa w ust.3. pkt.1,

2) 02.11.2022r. – w przypadku wypłaty dodatkowej nagrody, o
której mowa w ust.3. pkt.2,

będą pozostawali w zatrudnieniu.
5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu

pracy, wysokość dodatkowej nagrody ustala się w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie
o pracę.

6. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu nale-
ży rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługu-
je wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek
macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnie-
nia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw.
opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.
 z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki

w zakresie wypłaty dodatkowej nagrody w roku 2022.

7. W związku z procesem stopniowego zatrudniania w Spółce
pracowników obecnie zatrudnionych w Spółkach Interim, w sy-
tuacji gdy data zatrudnienia w Spółce będzie przypadała po
terminach wskazanych w ust.3, ustala się, że pracownikom tym
będą wypłacone przez Spółkę poszczególne części nagrody wraz
z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w Spółce.

HR informuje, że zgodnie z Porozumieniem Płacowym na 2022,
do końca br. zostaną także wypłacone następujące nagrody:

a. wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022r. (tj. 10 sierpnia 2022r.)
 -  2 część rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funk-
cjonowanie Spółki w roku 2021 oraz za dobre wyniki EBITDA w
pierwszym półroczu br., w łącznej wysokości 420 zł.

b. wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022r. (tj. 10 grudnia
2022r.)  -  3 część rocznej nagrody za wkład pracy pracowników
w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 - w wysokości 250 zł,
nagroda ta może zostać dodatkowo powiększona o 170 zł w
zależności od wyniku EBITDA za 10 miesięcy br.

W poniedziałek zebrał się Zarząd KRH, aby omówić bieżące
sprawy. Przewodniczący Roman Wątkowski rozpoczął od rela-
cji z dwóch posiedzeń TOP 6, jakie odbyły się 12, 14 i 15 lipca br.
Najwięcej uwagi poświęcił przebiegowi negocjacji dot. nagro-
dy dodatkowej, o którą wystąpiły największe organizacje związ-
kowe. Najważniejsze, że w stosunkowo krótkim czasie udało się
dojść stronom do porozumienia, które w całości przytaczamy
obok. Aktualnie trwa proces podpisywania tego dokumentu.
Dyrektor personalny Stanisław Ból w dniu 15 lipca na posie-
dzeniu Zespołu Centralnego poinformował o powyższych
uzgodnieniach pozostałe organizacje związkowe, które nie
uczestniczyły w bezpośrednich negocjacjach.

Następnie na posiedzeniu Zarządu omówiono wypadek śmier-
telny jaki miał miejsce w ArcelorMittal Poland w Zakładach Kok-
sowniczych Zdzieszowice w dniu 13 lipca br. Śmiertelnemu wy-
padkowi uległ pracownik firmy Dominion.

Kolejny temat dotyczył piątkowego spotkania TOP 6, pod-
czas którego na wniosek strony społecznej pracodawca przedło-
żył sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na
tzw. mentorkowe (mowa tu o środkach dla osób szkolących
pracowników na nowych stanowiskach pracy). Wynikało to z
uzgodnień zawartych podczas negocjacji Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy. Stanowiły one, że po upływie jednego
roku będzie poddana analizie realizacja tego punktu ujętego w
nowym ZUZP. Z przedłożonego dokumentu zdaniem strony
związkowej wynika, że w stosunku do ogólnej rotacji pracowni-
ków ilość przyznanych szkoleń w poszczególnych zakładach
nie w pełni pokrywa się z alokacjami. Związki zawodowe do-
kładnie będą przyglądać się tej sprawie. dokończenie na str. 2

 Nagroda za dobre wyniki EBITDA
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Wypłata 14. emerytury
Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla

emerytów i rencistów wypłacane przez ZUS raz w roku z urzędu, a
to znaczy że nie trzeba samemu składać wniosku o jego wypłatę.
Przepisy dotyczące 14. emerytury weszły w życie 8 marca 2021.
Miała być świadczeniem jednorazowym, ale wobec wysokiej in-
flacji postanowiono wypłacić ją także w tym roku. Świadczenie
przysługuje osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń
długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury,
renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego.

Wysokość „czternastki” uzależniona jest od wysokości otrzy-
mywanego co miesiąc świadczenia emerytalno-rentowego. Świad-
czeniobiorcy z dochodami brutto powyżej 3000 zł na miesiąc otrzy-
mają wypłatę czternastej emerytury proporcjonalnie niższą, we-
dług zasady złotówka za złotówkę.

W 2022 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1338,44 zł
brutto (1217,98 zł netto). Jej wypłata zostanie dokonana w ter-
minie od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku.

W bieżącym roku „czternastkę” otrzyma ok. 9 mln osób, z cze-
go 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli
równą minimalnej emeryturze. Osoby, które uzyskają prawo do
emerytury/renty po 24 sierpnia br. nie mogą liczyć na wypłatę
tego świadczenia w tym roku.

Kłopoty w biurze przepustek AMP
w Dąbrowie Górniczej

Pracownik jednej ze spółek krakowskich realizującej usługi
remontowe w AMP S.A. oddział Dąbrowa Górnicza w dniu 14
lipca br. o godzinie 11:00, po skończonej usłudze remontowej
prosił Panią, która pracuje w biurze przepustek o sprawdzenie i
podpisanie wykazu materiałów i narzędzi z realizacji usług w
AMP SA Dąbrowa Górnicza, aby wrócić z ww. materiałami i
narzedziami do siedziby firmy w Krakowie. Dowiedział się, że
Pani nie ma czasu, ponieważ pracują tylko we dwoje (nadmie-
niam, że w biurze przepustek oprócz wymienionego pracownika
spółki krakowskiej był tylko jeden petent). Pani w biurze prze-
pustek stanowczym tonem oznajmiła, żeby pracownik krakow-
skiej spółki przyszedł o godzinie 16:00.

Pięć godzin czekania, droga do Krakowa to następne 2 do 3
godzin jazdy - pytam, kto zapłaci temu pracownikowi za to, że
Pani w biurze przepustek nie ma czasu? Czy tak powinna wyglą-
dać współpraca między dwoma podmiotami?

Jeszcze tak na marginesie: pracownicy spółek, które realizują
zlecenia remontowe na terenie ArcelorMittal Poland muszą lo-
gować się na odcinku wykonywanej  pracy telefonami wyposa-
żonymi w NFC (koszt takiego telefonu to od 1000 zł w górę).
Dochodzą do tego detektory gazu oraz ostatnie zalecenia AMP
S.A. - ubrania robocze 5 w 1, są to dodatkowe koszty dla spółek,
które muszą spełnić te wymogi. Są to dodatkowe wymagania
kosztotwórcze, które nie były brane pod uwagę przy kalkulacji
stawek godzinowych.

A Pani w biurze przepustek nie ma czasu?!     (W.J.)

Kontrola parkowania na terenie AMP
Związki zawodowe zwróciły się do służb pracowniczych o

wyjaśnienie wzmożonych kontroli dotyczących parkowania na
terenie AMP S.A. W powyższej sprawie odpowiedzi udzielił
Główny Specjalista Dialogu Społecznego Cezary Koziński, któ-
ry pisze:

(…) po zasięgnięciu stanowiska Szefa Ochrony AMP S.A.
uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym zakresie nie jest pro-
wadzona jakakolwiek specjalna akcja, a wszelkie działania doty-
czące tego zakresu wynikają z zapisów „Zasad ruchu drogowe-
go na terenie ArcelorMittal Poland S.A” wprowadzonych Za-
rządzeniem Nr 2/2010 DG w sprawie: zasad ruchu drogowego na
terenie ArcelorMittal Poland S.A., które m.in. w cz. II. ust.11 i 12.
stwierdzają, że: 

„Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie na wyzna-
czonych parkingach”. 

„Zabrania się parkowania pojazdów: 
a) na drogach poza miejscami do tego wyznaczonymi,  

b) na przystankach przewozów pracowniczych,  
c) w miejscach niebezpiecznych lub w strefach kontrolowanych

(np. w obszarach skrajni torów kolejowych, obok dźwigów, hy-
drantów przeciwpożarowych, miejsc wysyłki towarów, itp.).” 

Przypominam równocześnie, iż zgodnie z cz. IV ust.2  wyżej
wymienionych zasad: 

„Nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, obowiązują-
cych na terenie Spółki przez pracowników: 

a) Spółki lub Spółek wydzielonych - skutkować będzie utratą
uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie Spółki
jak również traktowane będzie jako naruszenie obowiązków pra-
cowniczych wynikających z przepisów BHP i karane w sposób
przewidziany w Regulaminie Pracy lub Kodeksie Pracy, 

b) firm zewnętrznych mających siedzibę na terenie Spółki lub
wykonujących prace na terenie Spółki - skutkować będzie utratą
uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie Spółki
jak również traktowane będzie jako naruszenie obowiązków pra-
cowniczych wynikających z przepisów BHP i karane w sposób
przewidziany w Kodeksie Pracy, a także traktowane będzie jako
nie dotrzymanie warunków zawartej „Umowy o zdrowiu i bezpie-
czeństwie pracy” oraz naruszenie postanowień „Księgi  bezpie-
czeństwa dla wykonawców”. 

Uwzględniając powyższe stwierdzam, że wszystkie działania
służb ochrony wynikają wyłącznie z potrzeby właściwego nadzo-
rowaniu przestrzegania wewnątrzzakładowych przepisów prawa.

W trakcie spotkania TOP 6 Cezary Koziński podał dane pod-
sumowujące kilkumiesięczny proces składania przez pracowni-
ków deklaracji przystąpienia do Opieki Medycznej.

Podczas tego samego spotkania strona HR poinformowała
związkowców o znacznym wzroście zatrzymań osób nietrzeź-
wych na bramach hut wchodzących w skład AMP. Służby
pracownicze poinformowały również, że w dalszym ciągu
AMP wyraża wolę przejęcia do huty pozostałych pracowni-
ków z interimu  ABC. Na koniec dyrektor Stanisław Ból przeka-
zał dobrą wiadomość o pełnym stopniu wykonania EBITDA za
I półrocze 2022 r.

dokończenie ze str. 1

Inflacja w Polsce, z 50-proc. prawdopodobieństwem, w 2022 r.
ukształtuje się w przedziale 13,2-15,4 proc. - tak ocenia NBP w
opublikowanym niedawno raporcie. Środek tego przedziału to
14,3 proc., czyli znacznie więcej niż prognozowane jeszcze w mar-
cu 10,75 proc.

Media krajowe donoszą


