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Porozumienie Porozumienie 
płacowe napłacowe na 2 lata

I.  Płace zasadnicze.

1. Rok 2018 – na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostaje następująca 
kwota: 

1) 120 PLN/pracownika – na podwyżki ogólne od dnia 1 stycznia 2018 roku,

2) 30 PLN/ pracownika – na podwyżki indywidualne od dnia 1 kwietnia 2018 
roku, 15 PLN/pracownika wg decyzji Dyrektora Generalnego i 15 PLN/pracow-
nika wg decyzji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki,

3) w związku ze zmianami płac zasadniczych, w roku 2018 nastąpi w Spółce do-
datkowy wzrost średniego wynagrodzenia:

a) wynikający ze wzrostu Karty Hutnika, funduszu premiowego i dodatkowego 
funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dopłat za pracę w godzinach nad-
liczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego – w łącznej wysoko-
ści 52,76 PLN średnio/pracownika,

b) wynikający z waloryzacji dodatku zmianowego oraz wzrostu dodatku za pra-
cę w godzinach nocnych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rento-
wych – w łącznej wysokości 33,21 PLN średnio/pracownika.

W związku z dokonaniem wzrostu płac zasadniczych z dniem 01.01.2018r wraz z 
wynagrodzeniem za styczeń 2018r. zostanie również pracownikom cd. na str. 2

AMP

Piątego lutego 2018r. Pracodawca i Zakładowe Organizacje 
Związkowe AMP S.A. – Strony ZUZP, uzgodniły i parafowały treść 
Porozumienia Płacowego na lata 2018, 2019. 
Najważniejsze z dokonanych uzgodnień przedstawione są poniżej.

foto: Waldemar Musiał
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cd. ze str. 1

Porozumienie płacowe na Porozumienie płacowe na 2 lata2 lata
Spółki wypłacone wyrównanie premii za miesiąc styczeń w jednakowej wielkości dla wszystkich pracowników, którzy 
otrzymali premię, tj. 8,40PLN (7%*120 PLN = 8,40 zł). 

2. Rok 2019 – nastąpi wzrost płac zasadniczych pracowników Spółki wg analogicznych zasad. W przypadku, gdy wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2018 podany przez Główny Urząd Statystyczny przekroczy 2%, kwoty 
zostaną zrewaloryzowane o 1 % za każde zwiększenie wspomnianego wskaźnika o 0,1% - do maksymalnej wysokości 
wskaźnika inflacji 3,5%.

II.  Nagroda EBITDA

1. Zostają zmienione zasady wypłacania rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki. Od 
2018 roku nagroda wypłacana będzie co kwartał w następujący sposób:

1) wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym wypłacana jest:

a) kwota 250 PLN/każdego pracownika,

oraz

b) kwota 100 PLN/każdego pracownika – w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za dany kwartał 
kalendarzowy;

2) w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA następuje zwiększenie ww. kwoty nagrody o procen-
tową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.

3) w przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBID-
TA za dany kwartał kalendarzowy, przy jednoczesnym 
osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za cały rok 
2018, nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.1. 
pkt.1b, powiększa nagrodę za IV kwartał 2018r.

2. Nagroda wypłacana jest w miesiącu maju, sierpniu, li-
stopadzie i lutym i przysługuje pracownikom, którzy 
pozostają w zatrudnieniu w pierwszym dniu tego mie-
siąca (tj.: 01.05.2018; 01.08.2018; 01.11.2018 oraz 
01.02.2019; 01.05.2019; 01.08.2019; 01.11.2019 i 
01.02.2020).

3. W związku z uzgodnieniem nowych zasad wypłaty na-
grody EBITDA Strony postanawiają, iż jej zasady zo-
staną odpowiednio zastosowane do wypłaty nagrody 
EBITDA za IV kwartał 2017. Wypłata powyższej nagro-
dy nastąpi wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2018r.

4. Nagroda jest pomniejszana o 1/3:

1) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1a) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału 
kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca 
danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w 
podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli przypadał on bezpośred-
nio przed zatrudnieniem w Spółce;

2) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1b) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału 
kalendarzowego w związku:

a) zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, 
przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych 
świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem 
w Spółce;

b) z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub 
z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane;

5. Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody, o której mowa w ust.1. pkt.1b), zostają podzielone w sposób 
równy dla pracowników, którzy w danym kwartale kalendarzowym osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej. 
Wypłata w/w środków następuje w terminie wypłaty nagrody EBITDA za dany kwartał kalendarzowy.

6. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody EBITDA ustala się w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

7. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który 
przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.

AMP cd. ze str. 1

foto: Waldemar Musiał
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WARTO wiedzieć
OPZZ

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące sto-
py bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2017 r. Wynika z 

nich, że pod koniec grudnia stopa bezrobocia wyniosła 6,7% 
i w porównaniu do grudnia 2016 r. spadła o 1,6 pkt. proc., a 
w porównaniu do listopada 2017 r. wzrosła o 0,1 pkt proc. W 
urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 1082 
tys. bezrobotnych, czyli o 253 tys. mniej niż rok wcześniej, 
ale o 14 tys. więcej osób niż miesiąc wcześniej. To pierwszy 
wzrost liczby bezrobotnych od wielu miesięcy. GUS podkreśla, 
że Polska jest krajem o dużym zróżnicowaniu regionalnym stopy 
bezrobocia. W województwie warmińsko-mazurskim bezrobocie 
wynosi 11,7%, a w wielkopolskim tylko 3,7%. W powiecie szyd-
łowieckim 25,8%, a w Poznaniu tylko 1,4%.

W Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy trwają dyskusje nad 
nowymi rodzajami umów. OPZZ niepokoją pomysły rozwią-

zań wzorowanych na pomyśle włoskim, zgodnie z którym pra-
cownicy stopniowo nabieraliby pewnych uprawnień. Zgodnie z 
tą ideą etat miałby być coraz bardziej chroniony wraz ze stażem 
pracy. Innym rozważanym rozwiązaniem jest tzw. kontrakt zero 
godzin, w ramach którego pracownicy mieliby etaty, ale ich go-
dziny pracy byłyby w pełni zależne od oczekiwań pracodawcy. 
Mógłby on wzywać pracowników o dowolnej porze dnia i szcze-
gółowo rozliczać każdą minutę ich pracy. Polski rynek pracy już 
teraz jest bardzo elastyczny. Wprowadzenie kolejnych rozwiązań 
na rzecz wzrostu jego elastyczności jeszcze pogorszyłoby sytu-
ację pracowników, co prawdopodobnie w największym stopniu 
uderzyłoby w młodych ludzi. Nowe formy zatrudnienia, które 
miałyby być pomiędzy umowami cywilno-prawnymi a etatami, 
przypuszczalnie doprowadziłyby do równania w dół standardów 
zatrudnienia.

Sieci handlowe rozważają zmiany zasad funkcjonowania, by 
nie stracić zysków w związku z wprowadzeniem ograniczeń 

handlu w niedzielę. Sklepy rozważają wydłużenie godzin otwar-
cia w piątki i soboty. Dla OPZZ kluczowe jest radykalne podnie-
sienie płac za pracę w niedzielę. Proponujemy 2,5 razy więcej 
za każdą pracę w niedzielę niezależnie od branży!

Pieniądze z programu Rodzina 500+ są z roku na rok coraz 
mniej warte ze względu na coraz szybciej rosnące ceny. Tym-

czasem rząd nie planuje waloryzacji świadczenia. W tej chwili 
sztandarowy pomysł PiS mógłby mieć nazwę Rodzina 483+, 
bo obecnie za 500 zł można kupić tyle samo, co za 483 zł w 
momencie uruchamiania programu. Jeżeli rząd nie zdecyduje 
się na waloryzację świadczenia, to za kilkanaście lat rodzice 
będą otrzymywać znacznie niższe świadczenia. Narodowy Bank 
Polski założył, że w 2018 roku ceny pójdą w górę o 2,5%. Je-
żeli w tym tempie będą rosnąć ceny w najbliższych latach, to 
w 2020 roku świadczenie będzie warte 454 zł, a za 15 lat, w 
2033 roku już zaledwie 326 zł. Jednocześnie rząd jasno dekla-
ruje, że w nie planuje rozszerzenia programu Rodzina 500+. 
Pozostanie więc bardzo niskie kryterium dochodowe na pierw-
sze dziecko, co w praktyce oznacza, że blisko połowa dzieci nie 
otrzyma wsparcia.

Jak informują Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biu-
ro Informacji Kredytowej, w Rejestrze Dłużników znajduje się 

obecnie ponad 302 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. Info-
Monitor i BIK ostrzegają, że seniorzy to grupa wiekowa, której 
zaległości rosną w najszybszym tempie – w ciągu roku wzrosły 
o prawie 3 tys. zł, a przez dwa lata o 5 tys. zł. Władza się 
zmieniła, ale niestety sytuacja seniorów jest coraz trudniejsza. 
Premier Morawiecki co kilka miesięcy zgłasza nowe pomysły na 
reformę systemu emerytalnego, ale wszelkie prognozy pokazu-
ją, że w perspektywie kilkunastu lat świadczenia dla seniorów 
mają zmniejszać się i osoby starsze będą w coraz większym 
stopniu zagrożone ubóstwem.

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Jacka 
Zuba, nasz związek zawodowy wystosował 
pismo do Pani Dyrektor Moniki Roznerskiej 
w sprawie refundowania pracownikom kwot 
podatku za usługi Ośrodka Całodobowej Opieki 
Medycznej.

Nasza organizacja związkowa zwróciła się do Pani Dy-
rektor z prośbą o zmianę stanowiska w sprawie tak ważnej 
dla pracowników. 

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 
roku nowych zasad funkcjonowania Ośrodka Całodobowej 
Opieki Medycznej w Dąbrowie Górniczej – spółka PRINN 
i koniecznością odprowadzenia zaliczki na podatek docho-
dowy w wysokości 30% od wartości świadczonej usługi 
potrąconej z wynagrodzenia pracownika, który korzysta z 
konsultacji udzielonej przez lekarza dyżurnego w/w ośrod-
ka, zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie możliwości 
refundacji potrąconej zaliczki pracownikom ArcelorMittal 
Poland. Podkreślamy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia 
nie napawa optymizmem, zwłaszcza, jeśli chodzi o przy-
jęcie pacjentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie 
tworzą się gigantyczne kolejki, a czas przyjęcia przez le-
karza, to przeważnie kilka godzin. Mając na uwadze dbanie 
fi rmy o pracownika, w tym dbałość o jego zdrowie, proszę 
o pozytywne załatwienie naszej prośby. Wniosek podpisał 
Przewodniczący MZZP AM DG Jacek Zub.

Czekamy na odpowiedź.

Podatek od usługi medycznej

ZWIĄZEK INTERWENIUJE U PRACODAWCY

WNIOSEK O WYKUPIENIE WNIOSEK O WYKUPIENIE 
PODATKUPODATKU

Nowy skład Rady 
Dialogu Społecznego

7 lutego 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Dialogu Spo-
łecznego następujące osoby: Jerzego Kwiecińskiego – Mini-
stra Inwestycji i Rozwoju, Joachima Brudzińskiego – Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łukasza Szumowskiego 
– Ministra Zdrowia, Wiesława Janczyka – Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego za budżet, Teresę 
Czerwińską – Ministra Finansów. 

Prezydent przypomniał, że nominacje do RDS mają zwią-
zek z rekonstrukcją rządu. Wyraził zadowolenie z dotych-
czasowych prac Rady. Rada Dialogu Społecznego - forum 
współpracy przedstawicieli pracowników – organizacji związ-
kowych tj. OPZZ, NSZZ Solidarność, Forum ZZ, pracodaw-
ców i rządu, powoływane na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego. 

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w 
celu zapewnienia właściwego rozwoju społeczno-gospodar-
czego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki 
i spójności społecznej. Rada ma za zadanie w sposób praktycz-
ny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w 
zakresie stosunków zatrudnienia.
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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, wspaniały mikroklimat, piękne wido-
ki, szeroka czysta plaża 100 m od obiektu, pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazien-
kami i TV, boisko, plac zabaw, baza rehabilitacyjna.

Termin od 27. 04. – 06. 05. 2018r. 

Cena 1 150 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie, 
7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadów, 7 kolacji, 1 
uroczystą kolację przy muzyce, badanie lekarskie, wejścia na basen kry-
ty, inhalacje, dwa zabiegi rehabilitacyjne, 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

Przy pączkach i faworkach
Członkowie Koła Emerytów i Rencistów naszego związku 
spotkali się w tłusty czwartek przy pączach i faworkach. 
A tak w ogóle, każdy pretekst do spotkania się jest dobry, 
a nawet bardzo dobry. 

8 lutego sala konferen-
cyjna w budynku związkowym była wypełniona do ostatniego 
miejsca. Spotkanie zorganizowała przewodnicząca Koła Maria 
Zych - bardzo postarała się o miłą atmosferę, a członków Koła 
ugościła najlepszymi pączkami i faworkami w Dąbrowie Górni-
czej. Witając powiedziała, że cieszy się ze spotkania, że widzi 
członków Koła w dobrej kondycji, zachęcała aby się rozgościć 
i częstować się słodkościami. Nasi emeryci są coraz młodsi, 

niektórzy odeszli z pracy całkiem niedawno. Czy tęsknią za pra-
cą? Ależ nie! Każdemu polecają emeryturę! Nigdy nie wrócili-
by do pracy. Emerytura to wolność. Atmosfera spotkania była 

niepowtarzalna. Rozmowy na przyjemne relaksacyjne 
tematy, żarty. Nasi emeryci nie wiedzą i nie rozumieją, 
jak na emeryturze można się nudzić, dla nich to nie-
możliwe. Czas można sobie zorganizować trzeba tylko 
chcieć, a przede wszystkim polecają aktywność i ruch 
na świeżym powietrzu. Czy odwiedzają kolegów w 
pracy? Tak, ale jest to niesłychanie trudne, problema-
tyczne. Teraz ludzie pracują jakby w sejfach, wszędzie 
drzwi zamknięte, kody, karty czipowe – mówili. 

Sympatyczna atmosfera tłustego czwartku zostanie 
w pamięci - znajomości odnowione, podtrzymane przy-
jaźnie, numery telefonów wymienione. Do zobacze-
nia, do następnego spotkania z innej, równie dobrej 

okazji.

PARKOWANIEPARKOWANIE

Czy tak powinno wyglądać parkowanie samochodów przez pracow-
ników ArcelorMittal Poland?
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