
Koleżanki i Koledzy

Epidemia koronawirusa wywarła i wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, zakładów pracy i naszego codziennego życia. 
W naszej codziennej związkowej pracy pojawiają się liczne pytania i wątpliwości z zakresu prawa pracy. Zarząd Federacji pragnąc usprawnić 
Wam dostęp do usług prawniczych do końca lipca tego roku uruchamia konsultacje online poprzez stronę internetowa realizowanego projektu 
europejskiego GIG Economic. Strona jest w języku angielskim ponieważ w projekcie uczestniczą inne kraje europejskie. Po wejściu na poniższy 
link https://worker-gig.eu/en/online system wyświetla język zgodny z językiem systemu danego użytkownika i można przesyłać pytania z zakresu 
prawa pracy. Zapraszamy do korzystania z usług online oraz prosimy o przesyłanie opinii o funkcjonowaniu usługi. 

Zarząd Federacji ZZMiH w Polsce

Po dwóch miesiącach epidemii związanej z koronawirusem sytuacja 
w branży motoryzacyjnej jest kryzysowa a jej restart wymaga i będzie wy-
magał dodatkowej pomocy ze strony rządu i administracji państwowej. 
Zawierane porozumienia w ramach „Tarczy” zgodnie z ustawą z dniach 
31 marca 2020 nie gwarantują utrzymania miejsc pracy. Zakłady uru-
chomiły produkcję na ok. 60 % swoich zdolności produkcyjnych Docie-
rają do nas informacje, że w związku ze spadkiem zamówień praco-

dawcy powiadamiają Zakładowe Organizacje Związkowe o zwolnieniach 
grupowych jak w Neapco Praszka oraz zwolnieniach indywidulanych. 
W ocenie Federacji i przedstawicieli związków działających w zakładach 
motoryzacyjnych nadszedł czas na bezpośrednie zwrócenie się do stro-
ny rządowej i zaangażowania sił politycznych i parlamentarnych w obro-
nie ponad 200 tyś miejsc pracy w bezpośredniej produkcji motoryza-
cyjnej.
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Apel do Premiera RP w sprawie trudnej 
sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym
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W czwartek 28 maja 2020 miała miejsce wideokonferencja człon-
ków Rady Federacji poszerzona o członków Komisji Rewizyjnej. Wirtual-
nym gościem wideokonferencji był Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzi-
kowski. W trakcie blisko trzygodzinnego spotkania uczestnicy wymie-
nili się informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w poszczególnych 
Okręgach i Zakładach Pracy. Informacje dotyczyły głównie spraw pra-
cowniczych w do-
bie epidemii ko-
ronawirusa. W 
dyskusji przewijał 
się temat kolej-
nej tarczy 4.0, 
która zadaniem 
Przewodniczące-
go OPZZ niesie 
wiele niekorzysta-
nych rozwiązań 
takich jak: możliwość zawieszenia ZFŚŚ, ograniczenie kwoty odpraw, 
wydłużenie okresu przestojów ekonomicznych czy przymusowe urlo-
py. Przewodniczący Radzikowski poinformował, że OPZZ oczekiwało 
i oczekuje znaczenie większej pomocy ze strony Rządu, a tym samym 
nieprzenoszenia kosztów związanych z epidemią na zatrudnionych. 
W ocenie OPZZ i Federacji kolejne tarcze nie chronią skutecznie miejsc 
pracy ( zwolnienia grupowe Neapco Praszka ) i poziomu dochodów za-
trudnionych. Zwrócił uwagę że środki zgromadzone na Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 14 miliardów złotych 
wraz z pomocą państwa powinny to zagwarantować. W dalszej części 
uczestnicy poruszyli, również temat niełatwej współpracy międzyzwiąz-
kowej.

Przewodniczący Grzybek zaprezentował aktualne działania Federa-
cji w tym Apel do Premiera RP o podjęcie działań mających na celu 
ratowanie 200 tyś miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Omówił 
stan zawartych Porozumień. Od 1 marca Zakładowe Organizacje Związ-
kowe zawarły 24 porozumienia dotyczących obniżenia czasu pracy od 
5 % do 20 %, 22 dotyczące postoju ekonomicznego obniżającego wy-
nagrodzenia za czas nie świadczenia pracy od 20 % do 50 %, oraz 
jedno dotyczące i postoju oraz obniżonego czasu pracy. Poinformował 
o zwołaniu Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialo-
gu Społecznego oraz WRDS woj. śląskiego – aby w ramach tych zespo-
łów wypracować rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego. 

W dniu 29 czerwca delegacja Zarządu Federacji złożyła wiązankę 
kwiatów na grobie śp. Jana Guza w pierwszą rocznicę śmierci.

W piątek 29 maja 2020 Zakładowe Organizacje Związkowe będące 
stronami Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy w ArecolrMittal Po-
land zostały powiadomione o jego wypowiedzeniu. Poniżej prezentuje-
my tekst Zarządu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie 
jaki skierowali do członków Związku oraz pracowników AMP.

„Zarząd ArcelorMittal Poland SA 29.05.2020 roku wypowiedział 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. 
W Krakowie sygnatariuszom ZUZP AMP SA tą smutną wiadomość 
przedstawił Szef Biura Dialogu Społecznego dodając przy tym, że Za-
rząd Spółki podjął tą decyzję jednomyślnie informując o tym fakcie 
władze Grupy AM w Luksemburgu.

Według strony związkowej jest to odpowiedź AMP SA na brak 
zgody na dalsze obniżki wynagrodzeń pracowników, o które dy-
rekcja spółki wystąpiła do organizacji związkowych.

Po podpisaniu Porozumienia postojowego, które tylko dzięki związ-
kowej zgodzie dało AMP SA duże dopłaty miesięczne z budżetu państwa 
i oświadczenia jako strony społecznej, że są to ostatnie ograniczenia 
wynagrodzeń pracowniczych uznaliśmy, iż zakończyły się rozmowy doty-

8 czerwca 2020r. w trakcie wizyty przedwyborczej w Bielsku-Białej 
w mieście - symbolu polskiej motoryzacji, kandydat Lewicy na Prezy-
denta RP Robert Biedroń poruszył najistotniejsze problemy tej bran-
ży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Pracowników FCA 
Poland S.A. i Spółek w 
Bielsku-Białej, którzy 
wraz z Przewodniczą-
cym Federacji ZZ Me-
talowców i Hutników w 
Polsce w trakcie obrad 
symbolicznego „okrą-
głego stołu” zaprezen-
towali aktualną trudną 
sytuację pracowników 
tego sektora. Branża 
ta, w związku z pan-
demią koronawirusa, 
przeżywa ogromny kryzys. W województwie śląskim w zakładach o pro-
filu automotive pracuje ponad 40 tyś pracowników, do dnia dzisiejsze-
go pracę straciło już ponad 3 tyś pracowników. Aby przemysł ten nie 
podążył drogą branży włókienniczej, która jest już tylko wspomnieniem 
w Bielsku-Białej należy podjąć działania w skali europejskiej i krajo-
wej. W trakcie dyskusji Robert Biedroń zapewnił, że jako europoseł 
Lewicy będzie składał propozycje dla branży motoryzacyjnej w ramach 
tzw. nowego planu Marshalla dla Europy (plan odbudowy europejskich 
gospodarek po pandemii koronawirusa). Obecnie w Polsce w sektorze 
motoryzacji pracuje ponad 450 tyś osób, w bezpośredniej produkcji 
zatrudnionych jest 200 tyś.

czące projektów zmniejszających koszty stałe (wynagrodzenia pracow-
nicze) w AMP SA. Niestety już dwa tygodnie po zakończeniu rozmów 
pracodawca oczekiwał aprobaty dla kolejnych obniżek wynagrodzeń.
Czy mieliśmy się zgodzić na zabranie pracownikom: karty hutnika, 
części dodatku zmianowego, premii, dopłat do godzin nadliczbowych 
i nocnych, częściowej dopłaty do dodatku mistrzowskiego, uprawnień 
do posiłków regeneracyjnych oraz dodatkowego odpisu na ZFŚS?

Wypowiedzenie ZUZP oraz innych porozumień okołoukładowych 
traktujemy jako „odwet” za to, że chcieliśmy utrzymać już i tak ogra-
niczone wynagrodzenia pracowników. Oczywiście pracodawca będzie 
tłumaczył wypowiedzenie ZUZP potrzebą unowocześnienia tego układu 
i dostosowania go do dzisiejszych czasów. Nie dajmy się zwieść takie-
mu tłumaczeniu. Pracownicy AMP SA sami muszą ocenić, czy nasza 
decyzja była słuszna, czy może powinniśmy zgodzić się na „głodowe” 
pensje. 

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy tym działaniem definityw-
nie AMP SA zrywa „ostatnim tchnieniem” funkcjonujący jesz-
cze dialog społeczny w tej firmie i w Polsce ? 

 AMP SA szczyciła się swego czasu, iż prowadzi jeden z najlepszych 
„dialogów społecznych” wśród dużych przedsiębiorstw. Tak, w latach 
poprzednich tak było, ale z każdym rokiem nasze rozmowy były coraz 
trudniejsze, pracodawca oczekiwał kolejnych wyrzeczeń i poświęceń 
ze strony pracowników nie dając w zamian tego czego oczekiwali pra-
cownicy. O godną pracę i płacę walczymy od przejęcia Spółki przez 
obecnego właściciela. Niestety AMP SA obecnie spadło w rankingu hut 
krajowych w zakresie poziomu wynagrodzeń pracowniczych. Płaca hut-
ników zaczyna także odstawać poziomem od innych grup zawodowych. 
A teraz dodatkowo dochodzą działania, które wielu uzna za jednostron-
ny „dyktat”.

Nie możemy poddawać się i ślepo przyjmować stawianych wa-
runków.

 Apelujemy do wszystkich pracowników AMP SA., by wsparli działa-
nia związkowe, które zapewne będą odpowiedzią na decyzje o wypo-
wiedzeniu ZUZP i porozumień okołoukładowych. Przyszedł taki czas, że 
tylko wspólne starania i wsparcie ze strony wszystkich pracowników 
AMP SA mogą zapewnić sukces w tej nierównej walce o prawo do god-
nej pracy i płacy pracowników ArcelorMittal Poland SA.”

Wideokonferencja Rady Federacji 

Czarny Piątek 29 maja 2020 r.
w ArcelorMittal Poland

„Okrągły stół motoryzacji”


