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Zawsze byliśmyZawsze byliśmy
awangardą ruchu awangardą ruchu 
związkowegozwiązkowego

110 – lecie Ruchu Związkowego Metalowców, 35- lecie Federacji 
Hutniczych Związków Zawodowych, Metalowcy i Hutnicy razem

W Szczyrku w dniach 5-7 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczysta 
Akademia z okazji Jubileuszu 110 – lecia powstania Ruchu 
Związkowego Metalowców oraz Jubileusz 35 – lecia Federacji 
Hutniczych Związków Zawodowych. Podczas uroczystości dokonano 
symbolicznego aktu zintegrowania się tych dwóch federacji w jedną 
organizację – Federacja Związków Zawodowych Metalowców 
i Hutników. Uczczono Jubileusz 35- lecia FHZZ.

Kongres zgromadził ponad 300 związkowców branży metalowej i hutniczej z całej Pol-
ski. Wśród zaproszonych gości był Jan Guz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych, 
Andrzej Węglarz - Przewodni-
czący Związku Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego, Miro-
sław Grzybek - Przewodniczą-
cy FZZM, Eugeniusz Sommer 
Przewodniczący FHZZ, zasłuże-
ni i obecni działacze związkowi. 
Nasz związek pod sztandarem 
Federacji Hutniczych Związków 
Zawodowych reprezentowała 
10 - osobowa grupa z Prze-
wodniczącym związku Jackiem 
Zubem. W programie Kongresu 
związkowcy wygłosili okolicz-
nościowe przemówienia przypominające ponad 100. letnią historię ruchu związko-
wego metalowców, drogę jaką przebyła Federacja Hutniczych Związków Zawodowych, 
składano gratulacje i życzenia. 

Wręczono odznaczenia „Zasłużony dla OPZZ I i II Stopnia” oraz 
„Zasłużony dla FHZZ”. Wśród odznaczonych był związkowiec 
z ArcelorMittal Poland - Krzysztof Mitera, Przewodniczący MZZ 
Branży Hutniczej ArcelorMittal Poland Oddział Sosnowiec, któ-
rego odznaczono odznaką „Zasłużony dla OPZZ II Stopnia”.

Podniosłym momentem Konferencji było przekazanie na 
ręce Przewodniczącego nowej Federacji ZZ Metalowców i 
Hutników Mirosława Grzybka, historycznego sztandaru z 
1937r. organizacji związkowej metalowców chorzowskiej 
Huty Królewskiej. Przekazując ten bezcenny dar Romulald 

Brol - Przewodniczący MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko – Huty Królewskiej 
przedstawił historię sztandaru aż po czasy współczesne. 
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Jak sygnalizowaliśmy Spółka ZEN od kilku miesięcy jest w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej, ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem, nieter-
minowo wypłacała wynagrodzenia, posiada zaległości z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych. 

9 kwietnia chwilowo powiało optymizmem, gdyż pracodawca dotrzymał 
słowa i wywiązał się wobec pracowników, wypłacając zaległe wynagrodze-
nia, a za marzec wypłata wpłynęła 2 tygodnie przed terminem. Doładowano 
karty na posiłki. Zatem, działania ostatnich tygodni mogą być wyrazem na-
dziei na normalną przyszłość Spółki ZEN. 

Prezes przekazał stronie związkowej informacje o sytuacji bieżącej 
Spółki. Wyraził nadzieję na znaczną poprawę sytuacji fi nansowej. Jak po-
wiedział, najważniejsze jest rozwiązanie problemów spółki ZEN, nie ZUES 
- spółki podległej, a w rzeczywistości nieistniejącej. Spółka ZUES już nie 
funkcjonuje, część pracowników przeszła do ZEN, ale nie wszyscy. Po-
zostali mają problem z obsługą pracowniczą, nie mają do kogo zwrócić 
się po pomoc, uzyskać jakąś informację, przekazać zwolnienie lekarskie 
itp. Związkowcy zwrócili się z prośbą do Prezesa o wyznaczenie osoby do 
obsługi pracowniczej, do czasu podjęcia jednoznacznej decyzji odnośnie 
ZUES. Załoga nie może być pozostawiona sama sobie, a teraz jest porzu-
cona jak niepotrzebna rzecz. Prezes obiecał rozpoznać sytuację i zająć 
się sprawą.

Ustalono kolejny termin negocjacji na 9 maja. Prezes wstępnie przeka-
zał, że w grę wchodzą podwyżki na poziomie 150zł, ale nie obejmą wszyst-
kich pracowników lecz najlepszych, na których Spółka ZEN może zawsze 
liczyć. 

Spółki

W ZEN chwilowo powiało 
optymizmem
Spotkanie organizacji związkowych 9 kwietnia w 
Spółce ZEN jeszcze nie przyniosło konkretów, ale jest 
nadzieja na lepsze. Mimo, iż nadal brak konkretów 
w ustabilizowaniu sytuacji Spółki oraz brak postępu 
w negocjacjach płacowych, Prezes Spółki Wojciech 
Mazur przedstawił plan działania wobec podmiotu, 
oparty głównie na instrumentach giełdowych.

Zawsze byliśmy Zawsze byliśmy 
awangardą ruchu awangardą ruchu 
związkowegozwiązkowego

110 – lecie Ruchu Związkowego Metalowców, 35- lecie Federacji 
Hutniczych Związków Zawodowych, Metalowcy i Hutnicy razem

Sztandar znajdzie godne miejsce w oddziale 
Federacji w Katowicach i będzie świadczył o hi-
storii i tradycji ruchu związkowego metalowców 
i hutników.

Podczas obchodów Jubileusz 35 – lecia Federacji Hutniczych 
Związków Zawodowych Przewodniczący Eugeniusz Sommer 
przypomniał historię, drogę powstania Federacji i jej cele. 
Federacja powstała w trudnym okresie stanu wojennego. W 
latach 80. zrzeszała 200 organizacji zakładowych, licząc po-
nad 95 tys. członków. W deklaracji programowej zapisano, iż 
celem nadrzędnym FHZZ będzie polepszanie warunków pra-
cy, ochrona zdrowia hutników, profilaktyka zdrowotna. Powo-
łano Hutniczą Fundację Ochrony Zdrowia. Fundacja nawiązała 
współpracę z wieloma placówkami medycznymi, szpitalami 
specjalistycznymi, sanatoriami. Powstało Górnośląskie Cen-
trum Rehabilitacji Repty. Po zmianach ustrojowych, zmianach 

w funkcjonowaniu służby zdrowia, w 1996 Fun-
dacja zaprzestała działalności. W ostatnich dzie-
sięcioleciach działalności Federacji, jako główne 
zadanie przyjęto ochronę miejsc pracy. Powołano 
Komisję Ochrony Pracy, organ ten jest pozytywnie 
oceniany i doceniany przez Państwową Inspekcję 
Pracy i OPZZ. Eugeniusz Sommer Przewodniczą-
cy FHZZ wyraził nadzieję, że ta działalność będzie 
kontynuowania w nowej organizacji - Federacji 
Związków Zawodowych i Metalowców i Hutników.

cd. ze str. 1

Nieobecność w pracy negatywnie rzutuje na wyniki fi nansowe Spółki. 
Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza obniżenie ilości roboczogodzin 
o 425 dni roboczych średnio w miesiącu, obniżenie wartości sprzedanej 
o ponad 200 tysięcy zł na miesiąc, obniżenie wskaźnika EBITDA o ponad 
130 tysięcy zł na miesiąc. Zarząd Spółki ponownie zaznacza, że sytuacja 
stanowi bardzo duże zagrożenie dla dalszego funkcjonowania i istnienia 
Spółki. 

Zarząd Spółki informuje również załogę o stanie negocjacji płacowych 
na rok 2018. Rozmowy rozpoczęły się 28 lutego z przedstawicielami związ-
ków zawodowych działających w spółce. Po trzech spotkaniach nie do-
szło do porozumienia. Zarząd zapewnia, iż zależy mu na kontynuowaniu 
negocjacji ponieważ docenia pracę członków zespołu (?) a także w pro-
jekcie budżetu na rok 2018 zabezpieczył odpowiednie środki fi nansowe 
na przeprowadzenie podwyżek płac. Jednak mając na względzie dane od-
nośnie wysokiej absencji chorobowej, Zarząd AM Service Group zamierza 
uzależnić wysokość indywidualnych podwyżek wynagrodzeń od poziomu 
indywidualnej absencji chorobowej w 2017 r. - najistotniejszego wskaźnika. 
Obniżenie wskaźnika absencji chorobowej to podstawa dalszego istnienia 
AM Service Group. Zarząd Spółki wyraża nadzieję na pełne zrozumienia 
stanowiska negocjacyjnego. 

Załoga tej spółki w tym roku nadal choruje jak chorowała. Czynniki fi -
nansowe, ani perspektywa upadku spółki, utrata miejsc pracy, brak podwy-
żek dla chorujących, nie podniosły stanu zdrowia pracowników. Przyczyna 
tego musi być dużo głębsza. Może należałoby zbadać sytuację i posta-
wę pracowników narzędziami socjologicznymi. Metody ekonomiczne na 
zmniejszenie absencji jak widać nie działają. 

Absencja w Grupie 
nadal wysoka
Zarząd ArcelorMittal Service Group przestawił 
pracownikom kolejną informację dotyczącą absencji 
chorobowej w I kwartale 2018 roku. Nadal jest ona 
bardzo wysoka – wyniosła 9,4%. Oznacza to, że w 
każdym miesiącu pierwszego kwartału 2018 roku 
nieobecnych w pracy było 25 pracowników. 
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12. Dzień Bezpieczeństwa

Organizacje związkowe apelują do swoich członków o godne ob-
chody Dnia Bezpieczeństwa. Promowanie bezpiecznej pracy jest 
naturalnym postepowaniem pracodawcy i organizacji związko-
wych. Tegoroczny Dzień Bezpieczeństwa w ArcelorMittal Poland 
odbędzie się z przesłaniem „Wybieramy najbezpieczniejsze roz-
wiązanie”. Jak co roku, Spółka zaproponuje pracownikom aktyw-
ny udział w warsztatach, konkursach i pokazach dotyczących 
bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych, ćwicze-
nia i symulacje sytuacji niebezpiecznych mogących doprowadzić 
do nieszczęścia, ku przestrodze. Bądźmy aktywni, włączmy się 
do akcji promującej swoje bezpieczeństwo i innych.

26 kwietnia w Spółce ArcelorMittal Poland obchodzony 
będzie 12 Dzień Bezpieczeństwa. Ta data wybrana 
jest nieprzypadkowo. 28 kwietnia obchodzony jest 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy, a ruch związkowy obchodzi Międzynarodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych.

Odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, 
w związku z upływającą IX Kadencją MZZP AM 
DG. Zebrania przeprowadzono zgodnie z przyjętym 
terminarzem zebrań, w marcu w organizacjach 
działających w Spółkach, a w kwietniu w 
ArcelorMittal Poland. 

WYBORYWYBORY TRWAJĄTRWAJĄ

Spotkania wyborcze, to nie tylko same wybory przewodniczącego 
organizacji wydziałowej i delegatów na Konferencję, to również możli-
wość dyskusji o bieżących sprawach nurtujących pracowników, a także 
uzyskanie odpowiedzi na pytania z pewnego, sprawdzonego źródła od 
funkcyjnych członków związku. Wybory przebiegają spokojnie. Moż-
na powiedzeń na podstawie kończącej się kampanii sprawozdawczo 
- wyborczej, iż członkowie naszej organizacji cenią sobie ciągłość i 
trwałość, nie optują za zmianami na funkcjach przewodniczących orga-
nizacji wydziałowych. Wyniki wyborów w organizacjach wydziałowych i 
spółek przedstawimy po zakończeniu całej kampanii w kolejnym wyda-
niu „Faktów Związkowych”.

W Spółce ArcelorMittal Business Center of Exellence, 
porozumienie płacowe zawarto na dwa lata czyli na 
lata 2018 i 2019r.

Najważniejsze ustalenia:
Rok 2018 - Na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich uprawnio-

nych pracowników przeznaczono 110 PLN/ uprawnionego 
pracownika. Nie obejmuje osób na stanowiskach lider, kie-
rownik, starszy kierownik, dyrektor, osoby na urlopach ma-
cierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, długotrwałych 
zwolnieniach lekarskich, osoby zatrudnione w Spółce po 
30.09.2017.

Na wzrost indywidualnych płac zasadniczych przeznaczono 70 PLN/
uprawnionego pracownika do decyzji kierownictwa. Nie obejmuje grup 
pracowników jw. 
Rok 2019 - z dniem 01.04.2019r. nastąpi wzrost płac zasadniczych 

pracowników Spółki wg. analogicznych zasad i w wielkoś-
ciach jak w 2018r, 110 zł podwyżki płacy zasadniczej, 

70 zł na podwyżki indywidualne.

Spółki

Podwyżki w spółkach cd. Rok 2017 w BHP w Polsce
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane na temat licz-
by ofi ar wypadków przy pracy w 2017 roku. Wynika z nich, że w tym 
czasie łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wy-
niosła 88 330 osób i była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej. W tym 
czasie wypadkom ciężkim uległo 661 osób, czyli o 42,5% więcej niż 
przed rokiem. 
W ubiegłym roku 269 osób uległo wypadkom śmiertelnym, czyli o 
12,6% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wypadków śmiertelnych 
było w budownictwie – 58, transporcie i gospodarce magazynowej 
– 56 oraz przetwórstwie przemysłowym – 43. 
W ubiegłym roku wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodo-
wanych na 1000 pracujących) w Polsce wyniósł 7,07 i był odrobinę 
niższy niż rok wcześniej, gdyż wyniósł 6,84. W podziale terytorialnym 
najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach: dolnośląskim 
– 8,98 i warmińsko-mazurskim – 8,44, a najniższe w województwach: 
mazowieckim – 4,76 i małopolskim – 5,16. W konsekwencji wypad-
ków przy pracy pracownicy opuścili 3,11 mln dni, czyli o 2,3% więcej 
niż rok wcześniej. Na jednego poszkodowanego przypadło 35,3 dni, 
czyli 0,7 dnia więcej niż rok wcześniej. 

Wiosenny przegląd stanowisk pracyWiosenny przegląd stanowisk pracy

Mimo, że przeglądy odbywają się dwa 
razy do roku, zawsze mogą powstawać 
nowe zagrożenia, bywa też, że dopiero 
za którymś razem członkom Tereno-
wych Komisji BHP „otworzą się oczy” 
i zostanie dostrzeżone potencjalne za-
grożenie dla życia lub zdrowia pracow-
ników. 
Komisje zwracają uwagę na wszystko, 
na agregaty, maszyny, a także spraw-
dzą, czy zalecenia wynikające z po-
przednich przeglądów zostały wdrożo-
ne, jak w praktyce wygląda przestrze-
ganie przepisów BHP, w jakim stanie są 

przejścia, drogi po zimie, oznakowanie, 
stan urządzeń higieniczno – sanitar-
nych. Sprawdzają również oświetlenie 
pomieszczeń i stanowisk pracy, czy 
prawidłowe jest zaopatrzenie w odzież 
ochronną i środki ochrony indywidu-
alnej. Komisje weryfi kują dokumenty 
pod kątem aktualności badań okre-
sowych i obligatoryjnych szkoleń BHP 
oraz dokonują wiele innych czynności 
związanych z bezpieczeństwem pra-
cowników. Przegląd zakończy raport, 
który zostanie przesłany do pracodaw-
cy celem realizacji.

Przeglądy warunków pracy, to ważny sprawdzian stanu BHP w Spółce. 
Akcja BHP odbywa się w każdej jednostce organizacyjnej zgodnie z 
harmonogramem. 
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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
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http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                         Nakład: 1500

Wiosenne porządki 
W dąbrowskim oddziale Spółki, sprzątanie i 
porządkowanie terenu huty trwa cały rok. Zimą 
odśnieżanie, odladzanie, latem czyszczenie, 
polewanie jezdni i chodników, koszenie trawników. 
strzyżenie żywopłotów, podcinanie drzew i wiele 
innych prac, jednym słowem ciągle jest coś do 
zrobienia, praca jest bez przerwy. 

W tym roku wiosenne porządki rozpoczęto 3 kwietnia. Spółka 
ZTS, zajmująca porządkowaniem terenu huty natychmiast przy-
stąpiła do pracy po otrzymaniu zlecenia od ArcelorMittal Poland. 
Akcja wiosennych porządków należy do najważniejszych, po-
zwala na posprzątanie zanieczyszczeń po zimie. Zebrano dwie 
ciężarówki zanieczyszczeń z dróg komunikacyjnych huty. W tym 
roku jest sucha wiosna, pył unosi się jak nigdy, na chodnikach w 
niektórych miejscach zalega jeszcze sól. Efekty tej anomalii po-
godowej zauważyli pracownicy GU wnioskując o podjęcie prac 
porządkowych na terenie huty, obejmujących m. in. polewanie 
dróg komunikacyjnych wewnątrz zakładu. W opinii naszej orga-
nizacji, środki na porządkowanie, winny być zwiększone. Drogi, 
chodniki, przejścia nie mogą być kolejnym źródłem emisji zapy-
leń i zanieczyszczeń.

Rusza Program Minigrantów 
„Działamy lokalnie”

Ma on na celu wsparcie finansowe organizacji pozarządowych i in-
nych instytucji działających na rzecz lokalnych społeczności sku-
pionych wokół naszych hut. O przyznanie grantu mogą ubiegać się 
wszyscy ci, którzy aktywnie działają społecznie, są założycielami 
fundacji i stowarzyszeń z Dąbrowy Górniczej i jej okolic. W ramach 
trzech poprzednich edycji Programu Minigrantów, skierowanych 
wyłącznie do pracowników naszej firmy, udało nam się wspólnie 
zrobić wiele dobrego nie tylko dla samych mieszkańców, ale i ota-
czającej nas przyrody. W ubiegłym roku wszystkie dofinansowane 

projekty skupione były wokół ekologii. Powstały m.in. nowe ścieżki 
dydaktyczne w otoczeniu zieleni, ogród dla seniorów, zorganizo-
wano akcje uprzątnięcia i segregacji śmieci, zrewitalizowano tereny 
wokół szkół. 

- Termin składania wniosków upływa 11 maja 2018 roku. Regula-
min i wnioski są dostępne na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl 
oraz poland.arcelormittal.com 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 776 79 
54 lub adresem email: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com

Do 11 maja można składać wnioski o przyznanie 
grantów w ramach nowego przedsięwzięcia 
– Programu Minigrantów „Działamy lokalnie”. 
Program realizowany jest przez naszą firmę i Centrum 
Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.

27.06.1978 r – 2018 
40 lat Oddziału SITPH w Dąbrowie Górniczej

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE

DZIEŃ HUTNIKA 2018DZIEŃ HUTNIKA 2018
W DNIU 27 KWIETNIA 2018 R. W HALI SPORTOWEJ

W SOSNOWCU ZAGÓRZU
ul. BRACI MIEROSZEWSKICH 91

ODBĘDĄ SIĘ OBCHODY „DNIA HUTNIKA”,

na które
zapraszamy wszystkie 

PANIE I PANÓW ZWIĄZANYCH Z HUTNICTWEM

PROGRAM OBCHODÓW:
godz. 12:45 - 15:45 okolicznościowe seminarium; 

godz. 16.00 spotkanie integracyjne ludzi związanych z 
hutnictwem, debata na temat tradycji hutniczych 
zakończone zabawą przy muzyce mechanicznej

Koszt udziału w obchodach wynosi:
50 zł brutto dla uczestników delegowanych przez ogniwa 

SITPH 
70 zł brutto dla pozostałych uczestników indywidualnych.
150 zł plus VAT dla uczestników delegowanych przez inne 

podmioty gospodarcze
Warunkiem uczestnictwa w obchodach jest 
dokonanie zgłoszenia i wniesienie opłaty. 

Bliższych informacji udziela biuro Dąbrowskiego Oddziału 
SITPH, Telefony: 792 72 73, 794 61 14, komórkowy: 
508 045 718, e-mail: zygmunt.imielski@arcelormittal.com
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