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Zabawa karnawałowa

Rozwiązanie krzyżówki

Kolejny temat obrad odnosił się 
do negocjacji płacowych na rok 2018. 
Wiceprzewodnicząca Danuta Biele-
cka przekazała bieżące informacje 
odnośnie stanu negocjacji. Porozu-
mienia płacowego strona społeczna 
jeszcze nie zawarła z pracodawcą, 
rozmowy nie posunęły się ani krok do 
przodu, mówiła Wiceprzewodniczą-
ca. Zatem, nadal aktualna jest odpo-
wiedź pracodawcy zamieszczona w 
„Faktach Związkowych” nr 16 z dnia 
30 listopada, czyli pracodawca propo-
nuje podwyżki 80 zł na pracownika, 
45 zł na indywidualny wzrost wyna-
grodzeń. Strona związkowa nie wyra-
ża na to zgody, gdyż kwoty są stanow-
czo za niskie.

Z posiedzenia Zarządu

Wiele niewiadomych
Posiedzenie Zarządu związku 20 grudnia rozpoczęto od lżejszego 
tematu, od zabawy karnawałowej, ale im dłużej trwały obrady, 
tym tematy były coraz cięższe. Na początek członkowie Zarządu 
w drodze głosowania zaakceptowali wniosek Prezydium dotyczący 
zorganizowania w Restauracji Jedenastka dorocznej zabawy 
karnawałowej i dofinansowanie imprezy. 
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Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeńPolska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń

Jaka przyszłość rysuje się dla ruchu związkowego w nowym roku, jakie zadania stoją 
przed OPZZ w 2018 r?

Jan Guz. Działalność związkowa w nowym roku i latach następnych zapowiada się 
jako perspektywa dużej aktywności. Aktywizowanie się organizacji związkowych 
będzie koniecznością, gdyż Polska wkracza na bardzo wyboistą drogę przemian 
i reform. Dzisiaj Polacy jeszcze nie odczuwają skutków zmian wprowadzanych przez 
polski rząd, m.in. w prawie pracy, edukacji i oświacie, służbie zdrowia, szeroko ro-
zumianego wymiaru sprawiedliwości. Reformy te, w ograniczonym zakresie uwzględ-
niają propozycje OPZZ, jest wiele niewiadomych, dlatego mamy wiele obaw, bowiem 
każda władza, która zakłada podporządkowanie sobie społeczeństwa, zaczynała od 
reform sądów, wojska, systemu nauczania. To się właśnie obecnie 

Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych obecny na uroczystości jubileuszowej 35 - lecia naszej 
organizacji, udzielił krótkiego wywiadu dla „Faktów Związkowych”. 

OPZZ
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Zapomogi w gestii Komisji
Komisja Socjalna obradowała

Pierwsze w tym roku posiedzenie Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych odbyło się 
8 stycznia 2018 r. Obrady rozpoczęto od rozpatrzenia 
wniosków o zapomogi. 

Do pierwszych dni stycznia wpłynęło ich 37. Komisja po roz-
patrzeniu przyznała 29 zapomóg losowych i 4 materialne. W 4 
przypadkach zapomóg nie przyznano. Wnioski wraz z decyzją 
Komisji zostały przesłane do BP Partner celem realizacji. 

Odnośnie zapomóg, w razie zdarzeń losowych wypłacanych 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 
związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi wydanymi przez właściwego ministra, od 1 stycznia 2018 
zmieniły się przepisy na korzyść wnioskujących. Według nowych 

Z posiedzenia Zarządu

Wiele niewiadomych
cd. ze str. 1

Nie wiadomo jak dalej potoczą się negocjacje. Pracodawca zamierza 
wyjść jeszcze z inną propozycją - podpisania porozumienia płacowego 
na dwa lata. Strona związkowa rozważy ten projekt, jeśli byłby z ko-
rzyścią dla pracowników, byłaby duża szansa na akceptację. Strona spo-
łeczna musi widzieć sens, zasadność porozumienia płacowego na okres 
2 lat. Natomiast wysokość podwyżek jest odrębną sprawą, kwoty muszą 
być wyższe, obecna propozycja pracodawcy jest nie do przyjęcia przez 
stronę związkową. Danuta Bielecka zwróciła się do członków Zarządu o 
przemyślenie i przedyskutowanie nowej propozycji pracodawcy w swo-
ich środowiskach. Kontynuując kwestie płacowe, Wiceprzewodnicząca 
przedstawiła okoliczności wywalczenia, bo tak to trzeba nazwać, nagro-
dy świątecznej dla pracowników spółki Consensus. Spółka ta, jak żadna 
inna stosuje uniki i bardzo niechętnie zasiada do rozmów ze związkami 
zawodowymi, nie nagradza pracowników, nie docenia ich pracy. Po wie-
lu tygodniach negocjacji, pracownicy Consensusu w końcu otrzymali na-
grodę świąteczną. Postanowiono również przystąpić do rozmów na temat 
podwyżek płac w 2018 r., ale czy zarząd tej Spółki znowu nie zastosuje 
jakieś sztuczki, aby nie negocjować? 

W kolejnym punkcie obrad członkowie Zarządu ze spółki ZEN pod-
nieśli sprawę tego podmiotu. Spółkę od kilku miesięcy dotykają duże 
problemy w bieżącym funkcjonowaniu. Związkowcy są pełni niepokoju 
o jej przyszłość. Postanowiono wyjaśnić sytuację, rozwiać ewentualne 
niepokoje na zebraniu załogowym z zarządem tej Spółki, które wstępnie 
zaplanowano na styczeń 2018 r.

Pod koniec obrad wrócił temat płacowy. Krytykowano politykę pla-
cową i zatrudnieniową ArcelorMittal Poland. Wytykano niskie zarobki 
dla nowo przyjmowanych do pracy, planowaną reformę wynagrodzeń, 
spóźniony program naboru do pracy absolwentów szkół i inne projekty 
kadrowe. Jak powiedziała Danuta Bielecka, w świetle zapowiedzi pra-
codawcy, czeka nas ciężki rok w negocjacjach, gdyż pracodawca ma 
wiele pomysłów na zmiany, będzie forsował nowe projekty odnośnie 
pracowników. Nasza organizacja związkowa, jak zawsze, zapowiedzi 
pracodawcy przyjmuje z duża rezerwą, rozwagą i dalekowzrocznością, 
zwłaszcza, gdy dotyczą ludzi. 

Polska potrzebuje Polska potrzebuje 
wzrostu wynagrodzeńwzrostu wynagrodzeń
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dokonuje, dlatego dla związków zawodowych w nowym 
roku będzie dużo spraw i zadań.

Jaki problem OPZZ uznaje za najpilniejszy do rozwiązania?

Jan Guz: Rok 2018 dla ruchu związkowego będzie pod 
hasłem „Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń”, jeste-
śmy bowiem w ogonie Europy pod tym względem. Płace 
nie nadążają za wzrostem cen. Rząd w swoich reformach 
nie uwzględnił postulatów ruchu zawodowego w spra-
wach waloryzacji wynagrodzeń – szczególnie budżetówki, 
odmrożenia funduszu socjalnego, kwestii wygasających 
emeryturach pomostowych. Zwracamy uwagę na wzrost 
kosztów usług publicznych związanych ze zdrowiem, rze-
komo wyższych emerytur po wejściu reform sygnowanych 
przez PiS. OPZZ wywalczył wzrost minimalnej stawki go-
dzinowej, ale ona jest za niska wobec stawki godzino-
wej w Niemczech, u nas 3 euro, w Niemczech 8,5 euro. 
W Polsce wynagrodzenia nie rosną tylko spadają również 
ze względu na przeliczenia walutowe. Rząd trwa w swoim 
uporze nie podnosząc stawek, dlatego w Polsce nie bę-
dzie dobrych miejsc pracy. Jesteśmy w XIX wieku ze spra-
wami pracowniczymi. Wtedy związki zawodowe walczyły 
o 3 x 8, o ośmiogodzinny czas pracy, 8 godzin odpoczynku 
i 8 godzin snu a dzisiaj, mimo rozwiązań technicznych, 
technologicznych, automatyzacji, cyfryzacji, komputeryza-
cji, ludzie muszą pracować coraz dłużej. 

Jak OPZZ zamierza zwrócić uwagę rządowi na te zjawiska?

Jan Guz: Złożyliśmy do Sejmu projekt ustawy o 32 dni 
urlopu dla każdego, aby pracownik miał czas dla rodzi-
ny, na regenerowanie sił. Dzisiaj łamane są prawa pra-
cownicze. Rząd pracuje nad zmianą ustawy o związkach 
zawodowych, w konsekwencji może dojść do zepchnięcia 
na margines ich roli. Trwają również prace nad zmianą 
Kodeksu Pracy. Komisja Kodyfikacyjna proponuje pewne 
rozwiązania niekorzystne dla pracowników. Oczywiście nie 
będziemy biernie i obojętnie przyglądać się poczynaniom 
rządu. Dłużej nie możemy czekać, bo na efekty czekamy 
już 2 lata. Musimy wobec tego głośniej powiedzieć co my-
ślimy, jeśli rząd nie reaguje na nasze postulaty i wnioski. 
Na najbliższy rok i dłużej, nie zabraknie zadań i proble-
mów do rozwiązania. 

Dziękuję za rozmowę. Kazimiera Saltarska 

przepisów, kwota wolna od podatku wynosi 6 000 zł w roku 
podatkowym art. 21 ust.1 pkt 26 ustawy o PIT. Do 31 grudnia 
2017r. wolne od podatku były zapomogi do 2280 zł. Od tego 
roku, można będzie powiedzieć, że kwoty zapomóg do 6000 zł 
będą wyższe bo bez podatku.

Komisja w kolejnym punkcie obrad przeanalizowała oferty 
wycieczek zagranicznych przygotowanych przez BP Partner 
organizowanych od stycznia do września, wyrażając zgodę na 
oferty i limity uczestników. 

Na pierwszym posiedzeniu przyjęto harmonogram posiedzeń 
Komisji i regulamin wewnętrzny na 2018 rok. Przypominamy, że 
wnioski do Komisji należy składać w BP Partner. Komisja zbiera 
się 1 raz w miesiącu, decyzje Komisji są zgodne z regulaminem 
ZFŚS, jednak trzeba liczyć się z tym, że świadczenia nie są ob-
ligatoryjne. Komisja może odmówić świadczenia uzasadniając 
swoją decyzję.
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- Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland. 
- Trwają negocjacje płacowe na 2017 r. Propozycja pracodawcy nie odpowiada Stronie związkowej.
- Od 1 stycznia obowiązuje nowy wykaz stanowisk uprawnionych do posiłków, w oparciu o badania wydatku energetycznego. Kwoty 

podatku od posiłków: 37,77 zł lub 22,03 zł zostały włączone do płacy zasadniczej.

- Pracodawca wycofał się z nowego systemu wydawania posiłków profi laktycznych. Nowe regulacje okazały się niezgodne z 
przepisami. Powrócono do zasad z 2016 r. 

- Poinformowano o planowaniu remontu wiaduktu przy ul Tworzeń. Zapowiedź utrudnień.
- 21 lutego Strona związkowa przekazała pracodawcy zmodyfi kowane stanowisko odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2017 r.
- Zakończono projekt szkoleniowy UE IndustryINFowin. Międzynarodowe szkolenia związkowców nt. wdrażania unijnej dyrektywy 

dotyczącej informowania i przeprowadzania konsultacji w miejscu pracy.  Dyrektywa liK.

- Trwa walka o wynagrodzenia. 9 i 23 marca związkowcy zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcyjnym, domagając się 
podpisania porozumienia płacowego. Od 21 marca  przez tydzień związkowcy nieprzerwanie okupują I piętro budynku dyrekcyjnego 
AMP, na znak protestu przeciwko przedłużającym się negocjacjom.

- 21 kwietnia po sześciu miesiącach negocjacji, dwóch pikietach i tygodniowej okupacji I piętra budynku dyrekcyjnego, podpisano 
porozumienie płacowe na rok 2017.

- Zakończyły się zebrania sprawozdawcze przed III Konferencją Sprawozdawczą IX Kadencji MZZ PAM DG.

- Trwa dyskusja o nowych zasadach planowania i rozliczania czasu pracy dla 4 BOP. Związek opowiedział się za II wariantem. 
- Zespół Roboczy przyjął II wariant rozliczania czasu pracy dla 4 BOP. Nowy system zostanie wdrożony od 1 stycznia 2018r.
- Przyjęto budżet związku na rok budżetowy od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018r.
- Odbyło się szkolenie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wiedzę 

przekazywali ratownicy medyczni.
- W spółkach przyspieszenie negocjacji płacowych. 
- Wycieczka do Budapesztu w ramach zwiedzania stolic europejskich. 

- Porozumienia płacowe w Spółkach (nie we wszystkich).
- Związek przystąpił do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej. 

- Przewodniczący Jacek Zub został powołany w skład  Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland na 3. letnią kadencję. 
- Zegarki z okazji jubileuszu pracy przysługują wszystkim jubilatom, również z wcześniejszych lat. W dziale kadr można składać 

podania o ten upominek.  
- Spółka Prinn świadczy usługi medyczne w ramach dodatkowego ubezpieczenia PZU.

- Zespół Roboczy przyjął zasady wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych tzw. motywacja 
pozapłacowa.

- Pracodawca przesłał do konsultacji projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018.

- 25 września odbyła się III Konferencja Sprawozdawcza IX Kadencji. Udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 
przyjęto 5. punktowa uchwałę. 

- Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uzgodniły zmiany w treści ZUZP dotyczące dodatku brygadzistowskiego, 
mistrzowskiego, wynagrodzenia za zastępstwo, Zasad uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu 
Motywacyjnego. Strona związkowa domaga się dodatku szkoleniowego dla pracowników za wdrażanie do pracy i szkolenie nowo 
przyjętych pracowników. 

- Trwa jesienny przegląd stanowisk pracy.
- Odbył się V Marszobieg Charytatywny na rzecz 14. dzieci podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Uzyskano kwotę 49 220 zł. 

Serdecznie dziękujemy.

- Organizacje Związkowe 9 października przekazały Pracodawcy stanowisko  dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2018 r., wnioskując  
o 250 zł podwyżki, w tym uwzględniono kwotę na indywidualne przeszeregowania,  włączenie 80 zł do płacy zasadniczej,  nagrodę 
2000 zł, podwyższenie składki na PPE do 4,5 %. 

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 został podpisany przez pracodawcę i organizacje 
związkowe. Zmiany kosmetyczne.

- Pracodawca 9 listopada odpowiedział na postulaty odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. Zaproponował średnio na pracownika 
łączną kwotę 192,19 zł w tym 80 zł wzrost płacy zasadniczej, 45 zł na indywidualne przeszeregowania,1000 zł nagrody, 300 zł 
EBITDA.

- 17 listopada odbyła się Biesiada z udziałem ponad 250 związkowców. Bawił nas Zespół Szwarne Karlusy.

- Święty Mikołaj obdarował słodkimi upominkami 123 dzieci podczas imprezy 6 grudnia.
- Związek przekazał członkom bony o wartości 150 zł na Święta Bożego Narodzenia oraz o wartości 100 zł wraz z upominkiem i 

kalendarzem z tytułu 35- lecia powstania organizacji.
- 15 grudnia uroczyste obchody Jubileuszu 35 - lecia działalności naszej organizacji związkowej.

Styczeń

ROK 2017 - KALENDARIUM WYDARZEŃ

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień
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Sekretariat
tel. 32 776 95 70
e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl

Płace i zatrudnienie  
Danuta Bielecka – tel. 32 776 95 82
kom. 733 538 182
BHP i sprawy socjalne 
Eugeniusz Dziubiński – tel. 32 776 93 52
kom. 733 538 185
Sprawy organizacyjne
Wiesław Czyż – tel. 32 776 99 64, kom. 733 538 184
Skarbnik 
Urszula Werygo-Cok – tel. 32 776 83 49
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800 – 1000, 1300 – 1430 
Główna Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32 776 83 29
Radca Prawny
Tadeusz Szymczyk – tel. 32 776 84 14
w pon. i wt. w godz. od 1100 do 1500

Koło Emerytów i Rencistów
tel. 32 776 94 56 w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę dzwoń

Wydawca: MZZP AM DG          Redakcja: Kazimiera Saltarska
Adres redakcji:               e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
tel. 32 776 93 14,        fax 32 776 85 02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                  Nakład: 1500

Rozwiązaniem krzyżówki nr 30 jest hasło: „Rodzinne święta”. 
Nagrodę otrzymuje pan  Mariusz Dąbek PED.

Dzień Hutnika 
już zaplanowany

W ArcelorMittal Poland obchody Dnia Hutnika w roku 2018 
zostały zaplanowane. Terminy pikników rodzinnych w ramach 
obchodów tego święta:

26 maja - Kraków, 9 czerwca – Sosnowiec, 6 czerwca – 
Zdzieszowice. Gdyby tak się dało jeszcze pogodę zaplanować…

FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA 
REHABILITACJI  LECZNICZEJ

”Przekazując 1 % 
swojego podatku 
dochodowego 
Fundacji Upo-
wszechniania Re-
habilitacji Leczni-
czej - pomagamy 
samym sobie”

Fundacja Upowszechniania Rehabilitacji Leczni-
czej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Al. Józefa 
Piłsudskiego 92, KRS 0000347089 zajmuje 
się upowszechnianiem rehabilitacji leczniczej, 
udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej w za-
kresie rozwoju rehabilitacji leczniczej oraz bie-
rze udział w realizacji programów przesiewowych 
wad postaw dzieci i młodzieży. 

W ramach współpracy z jednostkami rehabi-
litacyjnymi przekazano darowizny rzeczowe w 
postaci zakupionego sprzętu medyczno-reha-
bilitacyjnego dla ośrodków. Fundacja dziękuje 
wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na 
rzecz Fundacji KRS 0000347089 
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