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Marcowa waloryzacja

W związku z kończącą się IX kadencją władz statutowych 
naszego związku zawodowego, w okresie od 1 marca do 
końca kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona kampania 
sprawozdawczo - wyborcza przed Konferencją Sprawozdawczo 
- Wyborczą X Kadencji, na lata 2018-2022.
Zgodnie z przyjętym terminarzem zebrań, na mocy uchwały i § 23 ust. 4 Statutu MZZ PAM DG odbędą 
się zebrania w każdej organizacji wydziałowej. Członkowie związku wybiorą zarząd wydziałowy, w tym 
przewodniczącego organizacji wydziałowej oraz delegatów na Konferencję Delegatów, która odbędzie 
się we wrześniu 2018r. 
Przewodniczący organizacji wydziałowych wiedzą najlepiej jak zorganizować spotkania wyborcze, 
aby frekwencja była wysoka. W zebraniach wezmą udział funkcyjni członkowie związku, stąd będzie 
możliwość podzielenia się uwagami na temat problemów pracowniczych, uzyskanie informacji na te-
maty związkowe i każde inne interesujące naszych członków. Zapraszamy do aktywności, do licznego 
udziału w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.
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Z posiedzenia Zarządu

Wokół spraw organizacyjnych

Kolejny temat do dyskusji przedstawił wiceprzewodniczący Eu-
geniusz Dziubiński prezentując szczegółowo program dorocznej 
wycieczki z cyklu zwiedzania stolic europejskich. W tym roku Ko-
misja Socjalna naszego związku proponuje wyjazd do Skandynawii. 
Byłaby to 6 -dniowa wycieczka objazdowa, podróż częściowo pro-
mem do 4 stolic: Rygi, Sztokholmu, Helsinek i Tallina w dniach 30 
maja – 4 czerwca. Dyskutowano o sposobie zapisów. Projekt ten nie 
wszystkim związkowcom spodobał się, impreza ta mimo dofi nan-
sowania nie jest tania. W głosowaniu projekt został zaakceptowany, 
członkowie Zarządu przychylili się do wniosku Komisji Socjalnej i 
Prezydium o zorganizowaniu wycieczki i dofi nansowaniu imprezy 
wyjazdowej. 

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany formy świadczeń okazjonal-
nych wypłacanych przez nasz związek. Uchwała stanowi, iż człon-
kowie związku otrzymywaliby pomoc fi nansową, jako zapomogę 
socjalną, już nie w formie bonów towarowych lecz w formie pie-
niężnej, jeśli pozwolą na to przepisy. Pierwszą grupą obdarowanych 
w tym roku byłyby członkinie naszego związku, które z okazji Dnia 
Kobiet zamiast bonu towarowego 120 zł otrzymałyby po 120 zł. Je-
śli nastąpi zmiana formy świadczeń z bonów na gotówkę, uchwały 
w tej sprawie winny również podjąć zarządy wydziałowe. 

Kolejny temat omówił Przewodniczący Jacek Zub, przekazując 
zaproszenie na Połączeniowy Zjazd Federacji Związku Zawodo-
wego Metalowców i Hutników w dniach 5-7 kwietnia w Szczyrku. 
Podczas tej uroczystości Związek Zawodowy Metalowców obcho-
dzić będzie okrągły jubileusz 100 - lecia powstania tej organizacji, 

a Federacja Hutniczych Związków Zawodowych uczci 35- lecie 
działalności. Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem 
członków Zarządu. Nasza organizacja będzie reprezentowana pod-
czas tych uroczystości. Nawiązanie kontaktów, poznanie nowych 
kolegów branży metalowców jest bardzo ważne, gdyż w przyszłości 
będziemy wspólnie działać i współpracować. 

Na zakończenie obrad dyskutowano o projekcie Ordynacji Wy-
borczej przed Konferencją Sprawozdawczo - Wyborczą X Kaden-
cji. Zastrzeżenia do projektu zgłosiła wiceprzewodnicząca Danuta 
Bielecka, kierując pismo do Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Za-
rządu. Wywołana dyskusja o Ordynacji i Statucie Związku ujawniła 
zróżnicowane opinie o strukturze organizacyjnej, prawach człon-
ków związku, postrzegania organizacji, w konsekwencji dyskusji 
było podjęcie uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowej 
ds. przygotowania zmian w Statucie MZZP AM DG przed Konfe-
rencją we wrześniu, natomiast projekt Ordynacji Wyborczej został 
przyjęty bez zmian na mocy uchwały. 

Posiedzenie Zarządu związku 20 lutego rozpoczęło 
się od przyjęcia uchwałą Porozumienia Płacowego 
na lata 2018, 2019. Mimo zachęcania przez 
Przewodniczącego Jacka Zuba do podjęcia 
dyskusji na temat zapisów Porozumienia o 
wielkości podwyżek, związkowcy byli powściągliwi 
w wypowiedziach. Oczekiwania pracowników były 
wyższe niż uzyskano w drodze negocjacji. Można 
powiedzieć, iż strona społeczna wywalczyła to, co 
było możliwe, przecież pracodawca na początek 
proponował podwyżki 80 zł, a są wynegocjowane 
po 120 zł na dwa lata. 

Najważniejsze ustalenia:

Z dniem 1 lutego 2018 roku w pierw-
szej kolejności zostanie dokonane wyrów-
nanie płac wszystkim pracownikom Spółki 
Sanpro, posiadającym płace zasadnicze 
poniżej 2200 zł do kwoty 2200 zł, która 
stanie się minimalną płacą zasadniczą w 
Spółce.

Po dokonaniu ww. zmian każdy pracow-

Spółki

Podwyżki w Sanpro Synergy
21 lutego 2018 zostało zawarte Porozumienie Płacowe na 2018 r. w 
Spółce Sanpro Synergy. Strony - Pracodawca i Organizacje Związkowe 
uzgodniły wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w 
imieniu spółki na terenie ArcelorMittal Poland. 

nik pozostający w zatrudnieniu na dzień 
1. lutego 2018 r. otrzyma podwyżkę 120 
zł płacy zasadniczej od 1 lutego 2018 r. 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostanie 
uruchomiony fundusz na podwyżki indy-
widualne - średnio 30 zł na pracownika, 
przy czym podwyżka dla pracownika nie 
może przekroczyć kwoty 100 zł. Podwyżki 
indywidualne będą przyznawane na pod-

stawie ocen pracowniczych. 

Dodatkowo, uprawnionym pracowni-
kom którzy przepracowali w Spółce cały 
kwartał kalendarzowy roku 2018, wypła-
cona będzie nagroda w wysokości mini-
mum 250 zł za kwartał. Nagroda zostanie 
wypłacona: 10 maja, 10 sierpnia i 10 
listopada 2018 r. a także za IV kwartał 
2017r. wraz z wynagrodzeniem za luty 
2018r. 

Do okresu zatrudnienia w Sanpro Sy-
nergy zalicza się również okres zatrudnie-
nia w Spółce Ananke Busines Communi-
cation i wykonywania pracy w jej imieniu 
na rzecz ArcelorMittal Poland przypadają-
cy przed zatrudnieniem w Sanpro Syner-
gy. 
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Kasa popularna i pewna

Mimo wielu instytucji finansowych i banków dąbrowska MP-
KZP cieszy się popularnością i zaufaniem wśród pracowników. 
Członkowie nie mają zastrzeżeń do jej działalności. W Kasie jest 
płynność, można korzystać z pomocy i pożyczać pieniądze. 
W sprawozdaniu za rok 2017, przewodnicząca MPKZP Urszula 
Werygo-Cok przedstawiła stan finansów i analizę statysty-
czną, z której wynika, iż zmniejszenie zatrudnienia w podmio-
tach przekłada się na zmniejszenie stanu liczebności członków 
Kasy. Obecnie liczy 3210 członków tj. o 160 mniej jak w roku 
ubiegłym. 

Kasa wprowadza nowe rozwiązania, prostsze procedury, po-
zwalające na zminimalizowanie okresu oczekiwania na świad-
czenie. Nieocenioną rolę spełniają panie z księgowości Kasy, 
pomagając w rozwiazywaniu problemów finansowych człon-
ków zwracających się z wnioskiem do Kasy. W wielu przy-
padkach do spraw pracowników podchodzą indywidualnie, 
udzielając rady np. czy pożyczkę można już przeksięgować, 
wydłużyć bądź skrócić okres rat, a może już można pożyczyć 
kolejną kwotę. Za to należą się słowa podziękowania i uznania 
za zrozumienie problemów członków Kasy.

W tym roku od 1 marca 2018 uchwałą postanowiono dokonać 
następujących zmian:

- Zwiększono wysokość pożyczki krótkoterminowej „chwi-
lówki” - 1000 zł było 800 zł,

- Zmieniono liczbę dni chorobowego uprawniających do zapo-
móg bezzwrotnych: O wysokości zapomogi decyduje liczba 
dni chorobowego. Nowe zapisy:
Zapomoga odpowiednio wynosi:

300 zł - 40 dni było 30 dni; 

600 zł - 80 dni było 60 dni; 

900 zł - 120 dni było 90 dni.

O wysokości świadczenia decyduje data złożenia wniosku. 

Zwiększono składki na fundusze zapomogowy -1, 50 zł i orga-
nizacyjny- 0,50zł, łącznie 2 zł.

Dla wszystkich zainteresowanych podajemy nr tel. do MP-
KZP: Biuro Kasy 32 776 8670, Księgowość (AM BC o EP) 32 
777 2936, 777 2962. Warto odwiedzić stronę internetową 
www.mpkzpdg.pl na której znajdują się aktualne informacje i 
druki do pobrania.

Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w 
Dąbrowie Górniczej odbyło się 16 lutego. Udzielono 
absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 
Przyjęto sprawozdanie finansowe i bilans za 2017 
rok. 

MPKZP

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

Rozwiązywanie 
spornych spraw

Sukcesem Komisji Pojednawczej jest zaspokojenie roszczeń 36 
pracowników na 39, czyli, skuteczność, celowość funkcjono-
wania Komisji jest bezsporna. Komisja zaoszczędziła czas pra-
codawcy, Sądu Pracy i nerwy pracowników. Tylko w trzech po-
stępowaniach nie doprowadzono do ugody z pracodawcą. 

Analizując statystykę roku 2016 w porównaniu z rokiem 2017, 
ilość wniosków kierowanych do Komisji Pojednawczej wzrosła 
dwukrotnie ze Spółki ArcelorMittal Poland. Natomiast ze spó-
łek wydzielonych w minionym roku wpłynął jeden wniosek, a 
w 2016 takich wniosków nie było. Formułowanie wniosku, iż 
poprawiła się dyscyplina pracy w spółkach wydzielonych, na-
szym zdaniem, byłoby wnioskiem lekko przesadzonym. Mogły 
wystąpić inne przyczyny np. brak wiary w skuteczność Komisji 
lub niewiedza.

Roszczenia pracowników w stosunku do pracodawcy co roku są 
podobne, dotyczą rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 
Kodeksu Pracy. Naruszenie dyscypliny pracy jest główną przy-
czyną konfliktu z pracodawcą. 

Komisja Pojednawcza nie byłaby skuteczna, gdyby nie współ-
praca pionu personalnego, stworzenie dobrych warunków pra-
cy dla Komisji, życzliwa współpraca z pełnomocnikami praco-
dawców, a także przedstawicieli związków zawodowych oraz 
ogólny klimat wokół Komisji. Wszystkim osobom współpracu-
jącym z Komisją Pojednawczą należą się słowa podziękowania 
za zaangażowanie w pracy społecznej dla obopólnego dobra.

Życzeniem na nowy rok, najlepszym dla Komisji byłoby takie, 
aby nie wpłynął żaden wniosek o pomoc, a jeśli już, aby odwo-
łania kończyły się zawarciem ugody, bez potrzeby angażowa-
nia Sądu Pracy. 

W roku 2017 do Międzyzakładowej Komisji 
Pojednawczej zwróciło się 40 pracowników składając 
wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego. 
Komisja oprócz wniosków pracowników ArcelorMittal 
Poland, rozpatrzyła 2 wnioski pracowników z oddziału 
w Sosnowcu oraz jednego pracownika spółki PUK 
Kolprem. Ostatecznie, Komisja rozpatrzyła 39 
wniosków, gdyż w jednym przypadku pracownik 
wycofał się bez podania przyczyny. 

Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza
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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

Marcowa waloryzacja
Emeryci co roku skarżą się na niewielkie podwyżki 
emerytur. W tym roku powodów do narzekań ma być 
mniej. Minister Rafalska zapowiada, że marcowa 
waloryzacja będzie najwyższa w ciągu ostatnich 
pięciu lat i prawdopodobnie wyniesie 2,9 proc.

Oznacza to, że osoby, które otrzymują minimalną emery-
turę w wysokości 1000 zł, otrzymają 27 albo 29 zł więcej. 
– „Jeżeli ktoś ma emeryturę 2000 zł, to będzie pięćdzie-
siąt parę złotych. To jest najwyższa waloryzacja emerytur 
w ciągu ostatnich pięciu lat i ta waloryzacja będzie kosz-
towała budżet państwa ponad 5,4 mld zł, a więc znacznie 
więcej niż ubiegłoroczna waloryzacja, która mówiła o tym, 
że zwaloryzowanie emerytury nie może być mniejsze niż 
10 zł brutto.
Poprzez przywrócenie wieku emerytalnego 60-65 obniżony 
został staż wymagany do przyznania minimalnej emerytury. 
Dla kobiet przy wydłużonym wieku emerytalnym wynosił 22 
lata, dziś wynosi 20 lat, a więc kobieta łatwiej będzie mogła 
uzyskać minimalną emeryturę.
Na marcowe podwyżki czekają również osoby, które miały 
wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie speł-
niały wymaganego stażu pracy do otrzymania emerytury. 
– Te osoby dostaną wyrównanie do minimalnej emerytury 
za cały poprzedni rok, będą to jednorazowo kwoty ok. 1000 
zł. Dotyczy to grupy ok. 100 tys. osób.

WYCIECZKA OBJAZDOWA 
DO STOLIC
SKANDYNAWII
Termin 30.05. - 4.06.2018r.

Cena 1649 zł, dofinasowanie 600 zł dla członka 
związku, 400 zł dla osoby towarzyszącej niebędącej 
członkiem związku. 

W programie. Przejazd do stolicy Łotwy Rygi, tam 
zwiedzanie najważniejszych zabytków kultury: koś-
ciół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych,  Ra-
tusz, parlament i wiele innych. Późnym popołudniem 
zaokrętowanie się na prom z Rygi do Sztokholmu. 

Kolejny dzień wycieczki: śniadanie w Sztokholmie, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, ratusz, Pałac 
Królewski, Muzeum Vasa i wiele innych atrakcyjnych miejsc i obiektów. W następnym dniu zwiedzanie Turku, najstarsze-
go miasta fińskiego oraz obecnej stolicy - Helsinek. Najważniejszych obiektów historycznych. Po tych atrakcjach nocny 
rejs do Tallina, tam zwiedzanie tallińskiej starówki, zamków, wieży, pałaców i głównych zabytków stolicy Estonii. 

Cena zawiera przejazd autokarem, noclegi na promie w kabinach 2 -osobowych, ubezpieczenie, wyżywienie zgodnie z 
programem (śniadania i obiadokolacje, a na promie w formie bardzo bogatego bufetu  z napojami, obiad w Rydze).   

Cena nie zawiera opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych, należy dysponować 
ok. 40 euro.

Zapisy 12 marca 2018 w budynku związkowym od godz. 6.00 wraz z zaliczką 400 zł od osoby przy zapisie, pozostała 
wpłata 30 dni przed wycieczką. 
Więcej informacji, szczegóły na plakatach 
lub Eugeniusz Dziubiński tel. 93 52.

WYPOCZYNEK

ZAPRASZAMY
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