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rządu w rozwiązanie problemu, czego efek-
tem byłoby zmniejszenie opłat z tego tytułu 
dla przemysłu.

Kolejny punkt obrad dotyczył negocjacji 
płacowych na rok 2018. Negocjacje utknęły 
w miejscu, pracodawca oczekuje na ruch ze 
strony związków zawodowych, czyli zmianę 
stanowiska - obniżenie żądań płacowych. 
Członkowie Zarządu naszego związku prze-
kazali Przewodniczącemu opinie pracowni-
ków ze swoich środowisk pracy o oczekiwa-
niach płacowych i nadziejach na podwyżki. 
Po wysłuchaniu wszystkich opinii można 
wywnioskować, że oczekiwania pracowni-
ków są dużo wyższe, jak propozycje praco-
dawcy oraz ponad poziom ubiegłorocznych 
podwyżek. Przypominamy, że podwyżka rok 
temu wyniosła 105 zł i 20 zł na indywidualne 
przeszeregowania. Warto przypomnieć, że 
zawarte porozumienie płacowe 2017 odbyło 
się w niemiłej atmosferze, ponieważ Praco-
dawca prezentował sztywne stanowisko pod-
czas negocjacji. Związkowcy przypomnieli 
atmosferę walki i nacisku, która zakończy-
ła się wywalczeniem dodatkowo tylko 5 zł 
więcej. Podczas dyskusji, jak przewidywali 
nasi związkowcy, w tym roku może nie być 

łatwiej. Wyrazili opinię, 
iż przeciąganie negocjacji 
nikomu nie służy i aby nie 
doszło do tego, że poro-
zumienie będzie zawarte 
w kwietniu, czy w maju, 
gdyż na przeciąganiu ne-
gocjacji tracą wszyscy 
pracownicy, a najbardziej 
nabywający w I kwarta-
le prawo do nagrody ju-
bileuszowej. Odnośnie 
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Sytuacja Spółki ArcelorMittal Poland 
ogólnie mówiąc, nie jest zła, ale jest mniej 
niż dobra. Na taką opinię wpływają wyni-
ki fi nansowe, które są niejednakowe w po-
szczególnych oddziałach. Podczas spotkania 
z Prezesem, został poruszony problem re-
montu wielkiego pieca w naszym oddziale. 
Odpowiedź może lekko zaskoczyć, gdyż re-
mont awaryjny będzie nieco opóźniony cho-
ciaż jeszcze brak decyzji o remoncie. Zarząd 
Spółki przewiduje utrudnienia i przeszkody, 
które ewentualnie mogą wpływać na prze-
sunięcie terminów. Prezes przedstawił plan 
produkcji na 2018 r. w rozbiciu na poszcze-
gólne oddziały. Pełne obłożenie produkcyjne 
będzie w oddziale krakowskim Spółki. W 
oddziale w Dąbrowie Górniczej planowane 
są remonty wielkiego pieca i jednego kon-
wertora, dlatego plan produkcji uwzględ-
nia przestoje remontowe tych agregatów co 
spowoduje niższą produkcję. Plan zakłada 
jednak zwiększenie produkcji w Zakładzie 
Wyrobów długich DWD. Prezes Geert Wer-
beeck poinformował również o wysokich 
opłatach za emisję CO2, jakie czekają Spół-
kę które są narzucone przez UE. Wyraził na-
dzieję na zaangażowanie i pomoc polskiego 

Z posiedzenia Zarządu

Nowy rok, te same problemy
Pierwsze w nowym roku obrady Zarządu związku, przewodniczący 
Jacek Zub rozpoczął od przedstawienia informacji po spotkaniu 
sześciu przewodniczących organizacji związkowych z Dyrektorem 
Generalnym Geertem Verbeeckiem.

cd. na str. 2
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Praca w miejscu 
zamieszkania

Zespół Roboczy 

Głównym punktem obrad Zespołu Roboczego 
16 stycznia był Regulamin wykonywania pracy 
przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu 
zamieszkania.

Pracodawca zaproponował porozumienie w sprawie moż-
liwości pracy w domu tzw. home office. Przedstawiona pro-
pozycja przewiduje wykonywanie takiej pracy maksymalnie 
przez 4 dni w miesiącu w godzinach, w których pracow-
nik normalnie świadczy pracę. W myśl projektu, pracownik 
aby pracować w domu, musi spełnić dwa warunki: podpisać 
porozumienie z pracodawcą oraz uzyskać zgodę przełożo-
nego.

Zdaniem Dyrektora Biura Dialogu Społecznego, taka 
forma świadczenia pracy staje się coraz bardziej popular-
na, pracownicy dopytują o tę możliwość, stąd propozycja 
pracodawcy wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pewnej czę-
ści pracowników, jak domniemamy raczej niewielkiej grupy 
zatrudnionych. Przedstawiciele Strony Społecznej Zespołu 
Roboczego zadawali wiele pytań, a najwięcej odnosiło się 
do Załącznika nr 2 Instrukcji BHP dotyczącego tej formy 
zatrudnienia. Wniesiono wiele uwag. Strona pracodawcy 
prześle projekt uzupełniony o wnioski organizacji związko-
wych. Kolejnym krokiem do urzeczywistnienia nowej formy 
zatrudnienia będzie wspólne stanowisko Strony Społecznej 
w tej sprawie przedstawione pracodawcy. 

Z posiedzenia Zarządu

Nowy rok, te same problemy
cd. ze str. 1

zawarcia porozumienia na 2 lata członkowie zarządu nie powie-
dzieli „nie”, doszukiwali się plusów nie minusów tego rozwiązania. 
Wyrażone podczas obrad opinie są opiniami jednymi z 14. opinii, 
gdyż tyle jest organizacji związkowych w Spółce, z którymi praco-
dawca podczas obrad Zespołu Centralnego ma prawo negocjować 
i konsultować projekty, więc nie będzie łatwo dojść do porozumie-
nia. Pluralizm związkowy nie zawsze wpływa na przyspieszenie 
tempa negocjacji.

 Kolejny temat długo dyskutowany odnosił się do zmiany od 
1 stycznia 2018r.zasad korzystania z całodobowej opieki medycz-
nej świadczonej przez spółkę medyczną PRINN na mocy nowej 
umowy z ArcelorMittal Poland. Obecnie pracownik, korzystając 
z opieki całodobowej musi najpierw wypełnić formularz, w którym 
wyraża zgodę na zapłacenie podatku od tej usługi medycznej, wy-
cenionej przez PRINN. Jeśli tego nie uczyni, nie zostanie obsłużo-
ny, czyli nie uzyska pomocy medycznej. Zmiana ta podyktowana 
jest przepisami podatkowymi, w świetle których, usługa medycz-
na, za którą płaci pracodawca jest przychodem dla pracownika, 
dlatego musi on zapłacić podatek. Krytykowano bezwzględne po-
dejście pracodawcy do pracowników, w tym do opieki medycznej. 
Przewodniczący wyszedł z inicjatywą, aby na wzór posiłków profi -
laktycznych, pracodawca wykupił ten podatek. Związek wystosuje 
odpowiednie pismo w tej sprawie. Pracodawca może przychylić 
się do wniosku dając dowód na to, że zależy mu na zdrowiu załogi, 
gdyż perspektywa płacenia podatku od pomocy medycznej może 
„nie wyjść na zdrowie” pracownikom i pracodawcy. 

Na zakończenie obrad członkowie zarządu zagłosowali za wy-
borem Przewodniczącego Jacka Zuba na delegata z ramienia Fede-
racji Hutniczych Związków Zawodowych na IX Kongres OPZZ, 
który odbędzie się 24 -25 maja. 

Spółki

Nareszcie sukces. Po 6 latach uporczywego uchylania się 
od podnoszenia płac, 17 stycznia 2018 r. doszło do consen-
susu Stron. Organizacje związkowe MZZ PAM DG i NSZZ So-
lidarność zawarły porozumienie płacowe w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń. 

Strony ustaliły z dniem 1 stycznia wzrost płac zasadni-
czych pracowników Consensusu zatrudnionych przed 01.01. 
2018 w wysokości 150 zł na osobę. Dodatkowo pracodawca 
przeznacza odrębną pulę środków na indywidulane przesze-
regowania. Kwota ma charakter uznaniowy i pozostaje do 
wyłącznej dyspozycji Zarządu Spółki. O wysokości uznanio-
wej części podwyżek płac zasadniczych decydują czynniki tj. 
indywidualna ocena pracownika przez bezpośredniego prze-
łożonego, staż pracy, charakter wykonywane pracy, rodzaj 
placówki, w której pracownik jest zatrudniony.

Uzgodniono również, że w lutym Spółka Consensus przed-
stawi w formie pisemnej zakładowym organizacjom związ-
kowym, informację o wysokości minimalnej, średniej i mak-
symalnej przyznanej uznaniowej części podwyżki płac oraz 
o ilości pracowników objętych tymi podwyżkami.

Podwyżki w Consensusie 
po 6 latach
Zgodnie z ustaleniami z 14 grudnia ubiegłego 
roku, podczas negocjacji nagrody świątecznej dla 
pracowników tej Spółki, w styczniu przystąpiono do 
negocjacji płacowych na 2018r. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, przewodniczący 
organizacji wydziałowych i spółek zostali zobowiązani do złożenia 
list kobiet zrzeszonych w naszej organizacji, według stanu na dzień 
31stycznia, w terminie do 20 lutego. Członkinie naszego związku 
zostaną obdarowane bonem towarowym o wartości 120 zł. 
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Zawsze jest ktoś 
w potrzebie

Komisja Socjalna

Comiesięczne obrady Śląsko - Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych 
odbyło się 22 stycznia. Można powiedzieć, 
że obrady były standardowe, „normalne”. 
Statystycznie, ponad 100 pracowników 
Spółki potrzebuje co miesiąc pomocy, którą 
w myśl regulaminu mogą otrzymać 1 raz w 
roku. 

Głównym punktem obrad Komisji jest rozpa-
trywanie wniosków pracowników o pomoc, a za 
każdym kryje się indywidualny przypadek, kon-
kretny pracownik w potrzebie. W styczniu na 
drugim posiedzeniu, Komisja rozpatrzyła kolejne 
150 wniosków, decyzje Komisji były następujące: 
przyznano 107 zapomóg losowych, 30 zapomóg 
materialnych w 10 przypadkach zapomogi nie 
przyznano, w trzech przypadkach wnioski zwró-
cono do uzupełnienia.

Wnioski wraz z decyzją ŚDTKŚS zostały przeka-
zane do BP „Partner” w celu realizacji.

W kolejnym punkcie obrad, Komisja przeanalizo-
wała oferty wycieczek krajowych i zagranicznych 
przygotowanych przez BP ”Partner” organizowa-
nych w okresie od stycznia do września 2018 roku 
oraz oferty wycieczek krajowych przygotowa-
nych na wniosek związków zawodowych. Komisja 
wyraziła zgodę na proponowane oferty i limity 
uczestników. Wysokość dofinansowania ustalana 
jest według obowiązującego w 2018 r. Regula-
minu ZFŚS. Oferty wypoczynku po pracy wraz z 
dekretacją ŚDTKŚS przekazano do BP „Partner” 
do realizacji. Przewodnicząca Komisji Jadwiga 
Radowiecka poinformowała o ilości sprzeda-
nych ofert na wycieczki samolotowe wg stanu na 
19.01.2018 r. Można zaobserwować od nowego 
roku duże zainteresowanie ofertami wyjazdowymi 
proponowanymi przez BP Partner, na podstawie 
obserwowanych tłumów odwiedzających Biuro. 

Komisja ponownie zwróciła się do BP „Partner” 
o zweryfikowanie oferty i podjęcie negocjacji w 
celu obniżenia cen na basen do Aquaparku „Nemo” 
w Dąbrowie Górniczej.

Komunikat
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej przy 
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej
zaprasza członków MPKZP
na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
za rok 2017
Zebranie odbędzie się w dniu 16.02.2018 r. 
o godz. 14.15 w sali konferencyjnej - budynek 
DAMM 4 (siedziba związków zawodowych)

OŚWIADCZENIE OPZZOŚWIADCZENIE OPZZ
w sprawie wniosku 
Prezydenta RP do Trybunału 
Konstytucyjnego

OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest zdziwione 
decyzją Prezydenta RP o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku dot. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych. 

W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej zaproponowało nowelizację ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, której celem jest zniesienie limitu opłacania skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu kwoty 
odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. 

Postulat zniesienia 30-krotności OPZZ zgłaszało wielokrotnie, ostat-
nio podczas przeglądu emerytalnego, a wynikał on głównie z troski o 
stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem OPZZ, to nie przy-
wileje emerytalne i niekorzystne trendy demograficzne, lecz wadliwe 
rozwiązania prawne, które pozwalają na unikanie płacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne i niskie wynagrodzenia oraz chroniczne, ma-
sowe bezrobocie, generują permanentny, pogłębiający się z roku na 
rok deficyt FUS. Jednym z tych elementów był limit 30-krotności, funk-
cjonujący w systemie emerytalnym od 1999 r., ograniczając pobór 
składek od osób zarabiających dziesiątki tysięcy złotych i tym samym 
oznaczał rezygnację z zasady solidaryzmu ubezpieczonych, a przecież 
istotną cechą ubezpieczeń społecznych jest zasada solidaryzmu. 

Solidaryzm oznacza urzeczywistnienie idei samopomocy społecznej 
poprzez udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w potrzebie, z 
funduszu wypracowanego wspólnym wysiłkiem ubezpieczonych. Także 
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada solidaryzmu społecznego 
leży u podstaw aksjologii współczesnego prawa polskiego.

 Biorąc pod uwagę powyższe, OPZZ uznał, że ten projekt to spełniona 
sprawiedliwość po latach. Bo dlaczego ktoś, kto zarabia 2 tys. zł, ma 
płacić składki od całości zarobku przez cały rok, a ktoś, kto ma 10 
tys. zł, już nie? „Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie try-
bu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, 
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeże-
nia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego” 
– dlatego Pan Prezydent postanowił skierować ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

OPZZ docenia fakt, że Pan Prezydent uznał nasze zastrzeżenia co 
do procedury uchwalania ustaw, ale zwracamy uwagę, że blisko 25 
proc. uchwalonych przez Sejm ustaw (106 projektów poselskich) w 
ostatnich dwóch latach, nie było konsultowanych z partnerami spo-
łecznymi. 

Dziwimy się więc, ze nie raziło Prezydenta RP uchwalenie bez kon-
sultacji społecznych ponad 106 ustaw, nie dziwiła szybka ścieżka 
legislacyjna, ale wybiórczo Pan Prezydent potraktował ustawę, która 
przywraca solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych. OPZZ chce pod-
kreślić, że nikt utrzymujący się z pracy zarobkowej nie zdoła indywi-
dualnie chronić się przed skutkami utraty zdolności do zarobkowania. 
Nie wolno więc tolerować wadliwych rozwiązań powodujących poważ-
ne ubytki w systemie. System emerytalny ma charakter powszechny, 
jego celem jest urzeczywistnienie zawartego w art. 67 ust 1 Konsty-
tucji RP prawa każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego na 
wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie został skonstruowany 
przez ustawodawcę dla indywidualnych ubezpieczonych, ale dla ogółu 
objętych ubezpieczeniem, które w przyszłości staną się beneficjenta-
mi systemu emerytalnego. 
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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

WYPOCZYNEK
Darłówko majówka nad morzem

Gniewko Standard
Nadmorska miejscowość 3 km od Darłowa. Jedno z najczęściej 
odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża, wspa-
niały mikroklimat, piękne widoki, szeroka czysta plaża 100 m 
od obiektu, pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienkami i TV, boisko, 
plac zabaw, baza rehabilitacyjna.

Termin od 27. 04. – 06. 05. 2018r. 

Cena 1 150 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem, zakwa-
terowanie, 7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie: 8 śniadań, 8 
obiadów, 7 kolacji, 1 uroczystą kolację przy muzyce, badanie 
lekarskie, wejścia na basen kryty, inhalacje, dwa zabiegi reha-
bilitacyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie. 
Dzieci do lat 10 - 690 zł, do lat 3 - 260 zł.

dodatkowych informacji udziela F. Swoboda tel. 501 597 828
Organizator BP Partner, 32 792 (44) 8605, 8606 
www.bppartner.com.pl

Zmiany w Kodeksie Pracy
Najważniejsze zmiany, jakie nowy rok przy-
nosi pracodawcom i pracownikom.
1. Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia 2018 r. pracownicy otrzymujący minimalne wyna-
grodzenie zarobią więcej. Płaca minimalna wynosi w tym roku 
2100 złotych. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych więcej 
niż w roku poprzednim. Z początkiem roku wzrosła też minimal-
na stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów 
cywilnoprawnych.

2. E-składka
Opłacanie składek ZUS będzie prostsze. Koniec kilku oddziel-
nych wpłat - od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przed-
siębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem podobnie jak opła-
ty za gaz, czy prąd. ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie 
ubezpieczenia i fundusze. Zmienia się również konto, na które 
należy wpłacać składki - każdy płatnik otrzymał swój własny, 
indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera nu-
mer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały 
zamknięte.

3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzo-
ziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie sezo-
nowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Ar-
menii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, 
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy). Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

4. Zakaz handlu w niedziele
Od 1 marca 2018 r. zacznie się stopniowe ograniczanie handlu 
w niedziele. W tym roku sklepy otwarte będą w dwie niedziele w 
miesiącu (pierwszą i ostatnią), w 2019 roku zakupy zrobimy już 
tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie 
niedziele (z pewnymi wyjątkami, np. przed świętami). Ustawa 
przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte 
będą mogły być m.in. stacje paliw, kwiaciarnie i lodziarnie oraz 
te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Sejm prze-

Warto wiedzieć
głosował ustawę ograniczającą handel w niedzielę z poprawka-
mi Senatu. Zgodnie z ustawą od 1 marca 2018 roku handel 
w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych bę-
dzie możliwy w dwie niedziele miesiąca, od 2019 roku w jedną, 
a od 2020 roku już tylko w szczególnych wypadkach. W wyniku 
planowanego ograniczenia niektóre sieci handlowe już teraz 
planują wydłużyć godziny otwarcia w piątki i soboty. Wciąż nie 
jest też jasne, które placówki mają być otwarte – czy na przy-
kład będą czynne galerie handlowe przy dworcach kolejowych.

5. Koniec papierowych zwolnień od lekarza
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne 
zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papiero-
wym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do 
końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze 
będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to również korzyści dla pa-
cjenta. Nie musi on dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przy-
padku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowa-
dzących działalność gospodarczą). Nie musi już podczas choro-
by czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do praco-
dawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia 
rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE 
płatnika i do systemu ZUS.

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany termi-
nem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku 
z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuń-
czego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest na-
tomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasi-
łek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, 
którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. 
Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na 
PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, 
np. poprzez ZUS Z-3.

Serwis Wolters Kluwer Polska
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