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Odnośnie remontu wielkiego pieca w 
oddziale w Dąbrowie Górniczej, Prezes za-
pewnił iż odbędzie się planowo, po tej mo-
dernizacji piec będzie pracował od 3 do 5 lat. 
Prezes poruszył temat spółek – okresu umów 
z ArcelorMittal Poland na świadczenie usług. 
Intencją Prezesa w tych spotkaniach – jak 
można domniemywać - jest zorientowanie 
związkowców w ogólnej sytuacji Spółki, 
dzielenie się opiniami na bieżące tematy. 

W kolejnym punkcie związkowcy dysku-
towali o Pracowniczym Programie Emerytal-
nym (PPE) w kontekście projektu ustawy o 
Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). 
Celem rządowego programu jest wprowa-
dzenie systemu oszczędzania na zabezpie-

Z posiedzenia Zarządu

W cieniu problemów spółek
Posiedzenie Zarządu Związku 20 marca, Przewodniczący Jacek 
Zub rozpoczął od przekazania krótkiej informacji po spotkaniu 
przewodniczących 6. organizacji związkowych z Prezesem Geertem 
Werbeeckiem. Dyrektor Generalny omówił bieżącą sytuację Spółki 
skupiając się na sytuacji produkcyjnej i na problemie jakości naszych 
wyrobów. 

Jacek Kołodziej - Społeczny 
Inspektor Pracy. Członek Komisji 
ds. pomocy pracownikom 
poszkodowanym

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, ogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych miłości, radości i nadziei.pełnych miłości, radości i nadziei.

Niech ten świąteczny czas pozwoli Niech ten świąteczny czas pozwoli 
na przeżywanie radosnych chwil na przeżywanie radosnych chwil 

w gronie rodziny Zdrowiaw gronie rodziny Zdrowia
i wszelkiej pomyślności i wszelkiej pomyślności 
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Z posiedzenia Zarządu

Powołanie Komisji ds. 
pomocy pracownikom 
poszkodowanym

Celem Zarządzenia jest uszczegółowienie zapisów roz-
działu VII § 54 pkt. 1. Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy odnośnie pomocy poszkodowanym pracowni-
kom.

W punkcie 4. Zarządzenia zapis stanowi o powołaniu Ko-
misji ds. ustalania wysokości zwrotu kosztów leczenia/
rehabilitacji pracowników ArcelorMittal Poland. W skład 
komisji wejdą przedstawiciele Biura Dyrektora Personal-
nego oraz reprezentatywnych organizacji związkowych. 
Przedstawicielem naszego związku zawodowego w tej 
Komisji został Jacek Kołodziej, Społeczny Inspektor 
Pracy w obrębie Zakładu Wielkie Piece, na mocy uchwa-
ły Prezydium z dn. 6.03.2018r.

Inny zapis ww. Zarządzenia Pkt. 3. zobowiązuje dyrek-
torów i kierowników komórek organizacyjnych Spółki do 
powołania Zakładowego Koordynatora Wsparcia, zapo-
znanie pracowników z treścią Zarządzenia, stosowanie, 
nadzór nad przestrzeganiem zapisów przez podległych 
pracowników. 

Ukazało się Zarządzenie Nr 1 /2018 DK w 
sprawie udzielania pomocy przez ArcelorMittal 
Poland przy finansowaniu leczeniu /
rehabilitacji pracowników, którzy w wyniku 
choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, 
doznali długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Spółki

Z informacji na plakacie wynika, iż Zarząd Ar-
celorMittal Service Group jest głęboko zaniepo-
kojony wzrostem absencji chorobowej w 2017r, 
która wyniosła 9,7% . Nieobecność ta przekłada się negatywnie na wynik 
fi nansowy fi rmy, ponieważ wysoki poziom absencji to obniżenie roboczo-
godzin, obniżenie wartości sprzedanej produkcji. Sytuacja stwarza duże 
zagrożenie dla dalszego funkcjonowania i istnienia Spółki, ponieważ po-
woduje to zarówno brak rentowności jak i konkurencyjności na rynku. 

Oferta spółki jest w wielu przypadkach nieatrakcyjna dla klientów. 
Zarząd Spółki zajmie się sprawą i podejmie działania i wysiłki w celu 
ograniczenia absencji chorobowej. Zachęca pracowników o możliwe ja-
kiekolwiek pomysły w celu zmniejszenia tego zjawiska.

Naszym zdaniem i nie jest to odkrywanie Ameryki, najpierw należa-
łoby zbadać przyczyny absencji chorobowej, bardziej zadbać o załogę: 
ocieplić wysoką halę na 5 pięter. Przepisy BHP określają minimalna 
temperaturę w halach produkcyjnych, która nie powinna być niższa niż 
14 0C, jeśli podczas mrozów była niższa np. 5 0C, pracownicy w ogóle 
nie powinni pracować. Zaproponować szczepienia ochronne oraz spe-
cjalny pakiet medyczny, a nie straszyć upadkiem Spółki, utratą miejsc 

pracy, klientów.

Absencja chorobowa 
w Grupie
Hale produkcyjne w Grupie Serwisowej 
zostały oplakatowane informacją 
mającą na celu powstrzymanie w tej 
Spółce absencji chorobowej: „STOP 
Absencji Chorobowej”. 

czenie potrzeb fi nansowych po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. W naszej Spółce od 
2008 roku funkcjonuje Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny, do którego przystąpiła 
większość załogi, ale nie wszyscy, mimo że 
to nic nie kosztuje pracownika. PPE polega 
na tym, że Pracodawca odprowadza na spe-
cjalne konto 1,5% zarobków pracownika z 
przeznaczeniem na emeryturę. Apelujemy 
zatem do 626 osób z Oddziału w Dąbrowie 
Górniczej, aby niezwłocznie złożyli dekla-
rację o przystąpieniu do PPE u swojego 
koordynatora kadrowego. Podstawowym 
warunkiem przystąpienia do PPE jest okres 
zatrudnienia 6 miesięcy w Spółce. Związ-
kowcy postanowili szeroko rozpropagować 
Program Emerytalny, aby każdy skorzystał 
- nie zaniedbać tak ważnej sprawy. 

Z każdym kolejnym punktem obrad, te-
maty obrad były coraz poważniejsze. Trud-
nym i wręcz dramatycznym tematem była 
sytuacja w Spółce ZEN. Spółka ta od wielu 
miesięcy ma problemy z bieżącym funk-
cjonowaniem. Doszło do tego, że załoga 
otrzymuje wypłatę z dużym opóźnieniem, 
za luty jeszcze jej nie było, a był 20. mar-
ca. Nasz związek podjął interwencję celem 

W cieniu problemów spółek
wyjaśnienia sytuacji i doprowadzenia do 
normalności. Pracownicy ZEN mają duże 
obawy co do szczerości i prawdomówności 
zarządzających tym podmiotem, obawiają 
się najgorszego, widzą błędy w zarządza-
niu. Duży problem z funkcjonowaniem ma 
inna spółka AM Service Group. Przyczy-
ną jest absencja chorobowa, wydaje się że 
ten problem da się rozwiązać, natomiast w 
ZEN będzie trudniej. 

W kolejnym punkcie obrad wiceprze-
wodniczący Eugeniusz Dziubiński poin-
formował o powołaniu Komisji ds. pomocy 
osobom poszkodowanym w 
wyniku wypadku przy pracy, 
w której naszym reprezentan-
tem będzie Społeczny Inspek-
tor Pracy, Jacek Kołodziej. 
Na mocy zapisów ZUZP, 
Komisja w składzie 6 – oso-
bowym: 3 przedstawicieli 
pracodawcy i 3 związkow-
ców zajmie się konkretnymi 
przypadkami niosąc wymier-
ną pomoc. 

Członków zarządu rozcza-

rowała odpowiedź pracodawcy na wniosek 
naszego związku dotyczącego uwzględnie-
nia w wykazie prac w szczególnych warun-
kach i o szczególnym charakterze pracow-
ników Biura Utrzymania Ruchu GU. Po 
reorganizacji - przejściu do GU stracili te 
uprawnienia, mimo że od lat wykonują te 
same zadania w tych samych szkodliwych 
warunkach. Związkowcy nie dają za wy-
grane, zwrócą się o kontrolę do PIP. 

Na zakończenie obrad ustalono skład 
7- osobowej Komisji ds. opracowania 
propozycji zmian w Statucie Związku 
przed Konferencją Sprawozdawczo – Wy-
borczą. 
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Strony uzgodniły zmiany płacowe pracowników wykonujących 
usługi w imieniu Spółki na rzecz ArcelorMittal Poland oraz PUK 
Kolprem. Najważniejsze ustalenia:

Z dniem 1 lutego 2018 r. wyrównanie płac zasadniczych do 
kwoty 2200 zł brutto wszystkim pracownikom z płacami poniżej 
2200 zł brutto. Następnie, każdy pracownik pozostający w zatrud-
nieniu na dzień 1 lutego 2018 r. otrzyma 120 zł brutto podwyżki 
płacy zasadniczej.

 Z dniem 1 kwietnia 2018 roku, podwyżki indywidualne wyno-
sić będą średnio 30 zł brutto na pracownika, przy czym podwyżka 
dla pracownika nie może przekroczyć 100 zł brutto. Indywidualne 
podwyżki będą przyznawane na podstawie ocen pracownika. 

Nagroda dodatkowa za wkład pracy na rzecz Spółki w minimal-
nej wysokości 250 zł brutto za kwartał. Nagroda będzie wypłacona 
10 maja, 10 sierpnia i 10 listopada 2018 r. i za IV kwartał 2017, 
wraz z wynagrodzeniem za luty 2018 r. 

Do okresu zatrudnienia w ABC zalicza się również okres zatrud-
nienia w innych spółkach świadczących usługi na rzecz Arcelor-
Mittal Poland i PUK Kolprem przypadający bezpośrednio przed 
zatrudnieniem w ABC. Przez przepracowanie lub pozostawanie w 
zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubez-
pieczenia społecznego.

Podwyżki w Spółkach

Podwyżki 
w ABC
26 lutego 2018r. zostało zawarte Porozumienie 
Płacowe ze stroną społeczną w Spółce Ananke 
Business Communication w zakresie wzrostu 
wynagrodzeń na 2018 r.

Rok 2018: Z dniem 01.03.2018 r. wzrost płac zasadniczych pra-
cowników o 120 zł. Wzrost indywidualnych płac zasadniczych 
pracowników o 30 zł z proporcjonalnym podziałem do ilości pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i niero-
botniczych. 

Wraz z wynagrodzeniem za marzec 2018r. zostanie wypłacona 
jednorazowa „nagroda uzupełniająca” w wysokości 240 zł.

Nagroda urlopowa w jednakowej wysokości 500 zł wraz z wy-
nagrodzeniem za maj 201r., wraz z wynagrodzeniem za listopad 
2018, wypłacona zostanie nagroda świąteczno – noworoczna nie 
niższa niż 500 zł. 

Rok 2019: Z dniem 01.01.2019r. wzrost płac zasadniczych wg 
analogicznych zasad i w wielkościach jak określone w 2018 r. 

Nagroda EBIDTA w latach 2018 i 2019: Strony ustalają, iż w 
przypadku osiągnięcia wyniku EBIDTA, zakładanego w planie 
fi nansowym Spółki za okres 10 miesięcy 2018 roku, wraz z wyna-
grodzeniem za listopad 2018r., nagroda wyniesie 400 zł. Nagroda 
EBIDTA za 2019 r. wypłacana będzie według analogicznych za-
sad i w wielkościach, jak w 2018 r. 

Porozumienie
w „Wodzie”
23 lutego 2018 r w Przedsiębiorstwie Usług 
Wodociągowych HK W zawarto Porozumienie 
Płacowe na lata 2018 i 2019 Najważniejsze 
ustalenia:

Rok 2018. Od 1 lutego wzrost płac zasadniczych 120 zł na pra-
cownika. Wraz z wynagrodzeniem za luty nagroda uzupełniająca 
120 z uwzględnieniem pochodnych tj karta hutnika i 7 % premii. 

Na wzrost indywidualnych płac kwota 30 zł. Strony określiły, 
że ponad środki określone mogą być dokonywane indywidualne 
podwyżki płac zasadniczych pracowników w ramach dostosowana 
płac do wynagrodzeń rynkowych.

Rok 2019. Z dniem 1. stycznia 2019 roku dokonuje się wzrostu 
wynagrodzeń pracowników wg analogicznych zasad jak w 2018 
roku. 

Nagroda EBITDA. Począwszy od 2018 roku nagroda będzie wy-
płacana w okresach kwartalnych dla pracowników objętych ZUZP, 
którzy przepracowali cały kwartał. Wypłata nagrody nastąpi po 
danym kwartale kalendarzowym w wysokości 250 zł oraz 100 zł 
w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku fi nansowego EBIT-
DA, a w przypadku osiągnięcia lepszego wyniku nastąpi zwiększe-
nie o procentową wielkość lecz nie więcej jak 20%.

Nagroda EBITDA za 2019 rok wypacana będzie wg analogicz-
nych zasad i wielkościach jak w 2018 roku.

Porozumienie 
w kolejnej spółce 
28 lutego zakładowe organizacje związkowe 
działające w PUK Kolprem w porozumieniu z 
pracodawcą postanowiły o zmianach płacowych na 
lata 2018, 2019. Najważniejsze ustalenia. 

Strony zgodnie ustaliły: 

1. Od 01.01.2018r. podwyżka płac zasadniczych wyniesie 90,00 
zł brutto dla każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wy-
miarze czasu pracy z wyrównaniem od 01.01.2018 r. 

2. Nagroda Świąteczna dla każdego pracownika (ulega proporcjo-
nalnemu obniżeniu w stosunku do pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze) zostanie wypłacona w marcu wraz 
z uwzględnieniem premii FMP za grudzień 2017 r. i styczeń 
2018 r. w łącznej kwocie 250,00 zł dla każdego pracownika. 

3.  Ustalono zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych o kwotę 30.000,00 zł. 

4. Wznowienie rozmów dotyczących nagrody wakacyjnej i wyna-
grodzeń personelu medycznego nastąpi w kwietniu 2018 r

Podwyżki 
w Spółce UNIMED
W spółce UNIMED 27 lutego br. zawarto 
Porozumienie Płacowe na rok 2018 pomiędzy 
Stronami - Pracodawcą i Organizacjami 
Związkowymi. Stronę społeczną reprezentowały 
dwie organizacje związkowe funkcjonujące w tej 
Spółce – MZZP AM DG oraz NSZZ Solidarność. 



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
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Wiceminister zauważył, że obecnie u wielu pracodawców 
dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy jest Wielka Sobota, poprzedzająca pierwszy i 
drugi dzień Wielkiej Nocy. Wprowadzenie dodatkowego dnia 
wolnego w Wielki Piątek w praktyce oznaczałoby dla wielu 
pracowników korzystanie z czterech kolejnych dni wolnych 
od pracy.

Prof. Zembala nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi mini-
sterstwa, tym bardziej, że Stanisław Szwed zwrócił uwagę 
na potrzebę szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie, 
nie tylko z udziałem partnerów społecznych reprezentowa-
nych w Radzie Dialogu Społecznego, ale również środowisk 
kościelnych i innych wyznań niż wyznanie katolickie.

Pracownicy Biura Utrzymania Ruchu ( GU) pracujący w tych samych 
warunkach, na równi z innymi pracownikami wydziałów produkcyj-
nych np. na Walcowni Dużej lub automatycy na Stalowni, na razie 
nie mogą liczyć na zmianę uprawnień. - Ich stanowiska jeszcze nie 
będą zaliczone do wykazu stanowisk uprawniających do emerytur 
pomostowych. Będzie to możliwe jedynie w ramach kompleksowej 
analizy wykazu stanowisk ArcelorMittal Poland, uprawniających do 
emerytur pomostowych, w myśl ustawy o emeryturach pomostowych 
oraz zmianach organizacyjnych w Spółce po 1. 06. 2010 r. 
 Aktualizacją wykazu tych stanowisk zajmie się Zespół Zadaniowy w 
bliżej nieokreślonym terminie. Odpowiedź w tej sprawie została prze-
słana przez Biuro Dialogu Społecznego na wniosek naszej organiza-
cji z 9 stycznia br. o równe traktowanie pracowników zatrudnionych 
w warunkach szczególnych lub o szczególnych charakterze. Zdaniem 
naszego związku, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Brak decyzji 
nie służy zatrudnionym.

Zmiany dotkną urlopów
Trwają prace nad gruntowną reformą prawa 
pracy, wiadomo już jednak, że zmiany do-
tkną urlopów. Urlop będzie udzielany już 
nie tylko w dniach, ale i godzinach, a na-
wet minutach. Takie przepisy znajdą się w 
nowym Kodeksie pracy. Od jesieni 2016r. 
nad projektami pracuje kilkunastoosobowy zespół eksper-
tów. 

26 dni dla każdego
Przede wszystkim zmieni się wymiar urlopu - obecnie jest on 
uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni (jeżeli pracownik 
jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik 
jest zatrudniony co najmniej 10 lat).

– Po zmianach będzie to 26 dni dla każdego zatrudnionego 
na pełen etat. To zmiana, na której skorzystają pracownicy 
rozpoczynający swoją karierę zawodową, ale również ci, któ-
rzy pracują od lat, ale nie w oparciu o umowę o pracę.

W nowym kodeksie zapisane zostanie, że urlop wynosi 208 
godzin, a ponadto że wymiar urlopu wypoczynkowego za 1 
dzień pozostawania w zatrudnieniu wynosi 34 minuty. Innymi 
słowy, urlop będzie udzielany już nie tylko w dniach i godzi-
nach, lecz także w minutach..

Wolne już po pierwszym dniu pracy
Obecnie pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w 
roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo 
do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 
1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowa-
niu roku, czyli z pierwszego wolnego w wymiarze 2 dni może 
skorzystać po miesiącu. Tu również szykują się zmiany, z 
wykorzystaniem pierwszego wolnego nie będzie trzeba cze-
kać tak długo.

– Przepisy projektu nie przewidują, kiedy pracownik nabywa 
pierwsze prawo do urlopu wypoczynkowego udzielenie urlopu 
jest możliwe wcześniej niż przed upływem miesiąca.

Zmian będzie dużo więcej
Nowy kodeks ma również wprowadzić m.in. przymus pracy 
etatowej, znaczne ograniczenie samozatrudnienia, znaczne 
ograniczenie umów terminowych czy zmiany w procedurze 
wypowiadania umów. Wzmacnia też uprawnienia kierownicze 
pracodawcy i sugeruje, że może on narzucić pracownikowi 
termin urlopu, a sam urlop, jeśli nie zostanie wykorzystany, 
wygaśnie. Skończy się więc kumulowanie wolnego z kilku 
lat.                                                Wolters Kluwer Polska

Co z Wielkim Piątkiem ?
W wielu europejskich krajach Wielki Piątek jest dniem wol-
nym od pracy. Z propozycją wprowadzenia tego dodatkowego 
wolnego w Polsce zwrócił się do premiera były minister zdro-
wia prof. Marian Zembala.

Prof. Zembala (poseł PO) zauważył, że Wielki Piątek jest 
dniem wolnym m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Por-
tugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, 
Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, 
Malcie. Na takie rozwiązanie w 2016 roku zdecydowały się 
również Czechy, a rok później Węgry. 57 proc. społeczeństwa 
uważa, że Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy 
(tak wynika z sondażu GfK Polonia wykonanego dla „Rzecz-
pospolitej” w 2009 roku).

W interpelacji poselskiej do premiera Mateusza Morawie-
ckiego zapytał, czy rząd zamierza wprowadzić wzorem innych 
państw Unii Europejskiej dzień wolny od pracy w Wielki Pią-
tek.

Na interpelację odpowiedział wiceminister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Stanisław Szwed. Przypomniał, że w Pol-
sce mamy obecnie 13 dni świątecznych w roku, które są 
ustawowo wolne od pracy. To nieco więcej niż średnia liczba 
takich dni w roku w państwach UE, która wynosi 12,6 dnia. 

Spółki

Pracownicy GU muszą 
jeszcze czekać
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