
1

Nr 7  (107)  16  V  2018

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2

 Przeważały tematy 
 szkoleniowe

 Uzgodniono zasady 
 motywacji pozapłacowej

str. 3
Trenowanie 

 bezpieczeństwa

 FHZZ zaprzestała 
 działalności

CDO 24

str. 4
Pracowniczy Program 

 Emerytalny 
Warto wiedzieć

Pikieta przed GS

W Grupie Serwisowej W Grupie Serwisowej 
bez Porozumienia bez Porozumienia 
Negocjacje płacowe w Grupie Serwisowej nadal bez sukcesu. 
Strony nie zawarły Porozumienia w zakresie wzrostu wynagrodzeń 
na rok 2018. Pikieta przed siedzibą Zarządu spółki AM Service 
Group 9 maja - mocny argument w negocjacjach - nie przekonała 
pracodawcy do stanowiska strony związkowej reprezentującej 
załogę. 

Wina tego stanu rzeczy leży po stronie Zarządu AM Service Group, który repre-
zentuje bardzo sztywne stanowisko w negocjacjach, w którym z góry narzuca uza-
leżnienie wzrostu płacy zasadniczej indywidualnego pracownika od jego absencji 
chorobowej. Proponuje gwarantowaną wysokość podwyżki 50 zł brutto. Na takie 
zasady i niskie kwoty strona związkowa absolutnie nie wyraża zgody. Postawa pra-
codawcy jest odhumanizowana i bezduszna. Strona związkowa proponuje wyso-
kość podwyżek na poziomie jak w Spółce ArcelorMittal Poland: 120 zł dla każdego 
i 30 zł na podwyżki indywidualne. 9 maja podczas zorganizowanej pikiety załoga 
wspólnie ze stroną związkową wyraziła swoje oburzenie i niezadowolenie z polityki 
płacowej oraz proponowanych niskich podwyżek. Impas trwa.
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W kolejnym punkcie obrad Wiceprze-
wodnicząca Danuta Bielecka przedstawiła 
kwestię omawianą na Zespole Roboczym 
dotyczącą kart przedpłaconych. Wydziały 
produkcyjne są bardzo zainteresowane tą 
formą nagradzania pracowników. Ubiegło-
roczne zasady przyznawania nagród dla 
wyróżniających się pracowników nie były 
zbyt jasne według oceny organizacji związ-
kowych. Pracodawca i związki zawodowe 
pracowały nad nowym regulaminem. Opra-
cowano zasady, za którymi odpowiadają 
się obie strony – pracodawca i organizacje 
związkowe (jeszcze nie wszystkie). Naj-
ważniejsze zmiany dotyczą jawności na-
gród i składu komisji przydzielającej karty 
przedpłacone, a Dyrektor zakładu/wydziału 
winien niezwłocznie powiadomić nagradza-
nego pracownika o nagrodzie. Pracownik, 

Z posiedzenia Zarządu

Przeważały tematy szkoleniowe
Obrady Zarządu związku 20 kwietniu rozpoczęto od zapowiedzi 
obrad majowego zarządu połączonego ze szkoleniem z zakresu 
projektowanych zmian w zapisach Kodeksu Pracy. Doroczne szkolenie 
związkowców spotyka się zawsze z zainteresowaniem. W tym roku 
podczas szkolenia będzie można przedyskutować projekty rządowe 
z ekspertami w tej dziedzinie. 

aby otrzymać kartę musi wyrazić zgodę na 
ujawnienie jego nazwiska. Listy nagrodzo-
nych muszą być wywieszone przez 30 dni. 
O przyznaniu nagród zostaną powiadomio-
ne wydziałowe organizacje związkowe. 
Danuta Bielecka wnioskowało do członków 
Zarządu o przyjęcie zasad. Mówiła, nie ma 
na co czekać i przeciągać sprawy, pieniądze 
powinny zostać przekazane jak najszybciej 
do pracowników. Związkowcy głosując 
wniosek opowiedzieli się za nowymi zasa-
dami. Wyrazili nadzieję, że przydzielanie 
tych nagród będzie sprawiedliwe i obejmie 
tych pracowników, którzy na to zasługują. 

Przewodniczący Jacek Zub przedstawił 
kilka informacji po spotkaniu z Dyrekto-
rem Generalnym odnośnie ogólnej sytuacji 
produkcyjnej Spółki ArcelorMittal Polnad. 
W niektórych dziedzinach sytuacja może 

budzić niepokój. Spółka zmaga się z chiń-
ską konkurencją w zakresie sprzedaży 
wyrobów. Niepokój może budzić również 
wysoka cena energii dla przemysłu energo-
chłonnego, brak wsparcia ze strony rządu 
dla przemysłu stalowego wzorem innych 
państw unijnych oraz brak podniesienia li-
mitów na emisję CO2. Poinformował, że 
remont wielkiego pieca nr 2 będzie zgodnie 
z planem na przełomie lipca i sierpnia, co 
wpłynie - jak wiadomo na odbiorców wsa-
du, po prostu nie będzie bieżącej produkcji 
w tych tygodniach, trzeba więc liczyć na 
zapasy. 

Członkowie Zarządu związku długo 
dyskutowali o szkoleniach z fi nansowanych 
przez Unię Europejską, w których uczestni-
czy nasz związek wspólnie z NSZZ P AMP 
z Krakowa. Związkowcy wyrażali same po-
zytywne opinie. Międzynarodowe szkole-
nia związkowców są potrzebne, poszerzają 
wiedzę i horyzonty myślowe. Można wiele 
skorzystać na doświadczeniach innych, jak 
w innych krajach związkowcy rozwiązują 
problemy pracownicze, jakie są możliwości 
prawne, nie mówiąc już o korzyściach perso-
nalnych z nawiązywania kontaktów związ-
kowych. Uchwałą postanowiono przystąpić 
do kolejnego projektu szkoleniowego, w 
którym związek będzie głównym aplikan-
tem z tematu pracowników delegowanych w 
Europie: sektora transportu, budownictwa i 
metalowego. Głównym celem projektu jest 
jeszcze lepsza ochrona pracowników dele-
gowanych, uzyskanie wiedzy „co się należy 
pracownikom delegowanym” zgodnie z dy-
rektywą unijną. Komentowano, iż w takiej 
fi rmie jak ArcelorMittal Poland z dużym 
prawdopodobieństwem problem pracowni-
ków delegowanych może wystąpić. 

Uzgodniono zasady  
motywacji pozapłacowej

Zespół Roboczy 

17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu 
Roboczego – Stron Pracodawcy i Organizacji 
Związkowych. Dominującym tematem obrad były 
zasady regulujące kwestię nagród specjalnych 
– motywacji pozapłacowej, czyli przyznawanie 
środków finansowych na kartach przedpłaconych 
dla wyróżniających się pracowników.

Ustalono zasady przyznawania tych nagród z poprawka-
mi zaproponowanymi przez członków Zespołu Roboczego. 
Najważniejsza zasada, to jawność nagród poprzez upublicz-
nienie imiennej listy osób nagrodzonych na tablicach ogłoszeń 
przez 30 dni. Komunikat o nagrodach  zostanie przygotowany 
przez dyrektora zakładu/ biura z podaniem również nazwisk 

członków komisji decydujących o nagrodzie. Warunkiem 
niezbędnym o przyznaniu karty przedpłaconej jest wyraże-
nie pisemnej zgody wyróżnionego pracownika na podanie 
do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu nagrody. 
O nagrodach poinformowane zostaną również wydziałowe 
organizacje związkowe. Ustalono, iż zasady będą obowiązy-
wały do końca roku celem przetestowania, z opcją przedłuże-
nia na rok następny.

Zarząd naszego związku zawodowego podczas obrad zaak-
ceptował zasady przyznawania kart przedpłaconych i wnio-
skuje o jak najszybsze wdrożenie tej motywacji. 

Kolejna omawiana kwestia dotyczyła zasad powierzania 
zastępstw w przypadku czasowej nieobecności brygadzisty. 
Uzgodniono, iż problem ten jest godny zapisania w ZUZP, 
zatem będzie możliwość zastępstwa brygadzisty nie tylko z 
tytułu przebywania na urlopie lub L-4 uwzględniające odpo-
wiednie wynagrodzenie z tego tytułu.  Zasady zastępstwa za 
brygadzistę będą ustalane na kolejnych posiedzeniach Zespo-
łu Roboczego.
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Pracownicy Spółki wzięli udział w 
warsztatach przygotowanych przez 
organizatorów dorocznej akcji. Pod okiem 
trenerów bezpieczeństwa, jedne z wielu 
warsztatów przygotowanych w tym dniu, 
odbywały się w hali produkcyjnej (dawnego 
wydziału huty M 32). 
Trenerzy bezpieczeństwa, a wśród nich Anita Łyczek, 
Piotr Foltyn obserwowali i notowali zachowania pra-
cowników, wychwytywali wszelkie błędy, naruszenia 
procedur – HIRY. Pracownicy z całą powagą podcho-
dzili do zadań, chociaż były to symulacje, znali proce-
dury, cytowali zapisy, zadawali rzeczowe pytania. Po 
akcji omawiano błędy w zachowaniach, bądź pomi-
janie czynności zapewniających bezpieczeństwo. Te-
stowanie bezpiecznych zachowań pracowników pod 
okiem obserwatorów i trenera bezpieczeństwa roz-
poczynało się na małym placu manewrowym przed 
wejściem na halę. Na początek należało załadować 
paletę na przyczepę. Następnie, grupa przechodziła 
do kolejnych zadań: trenowała pod okiem specjali-
stów zachowania w strefie gazowo niebezpiecznej, 
ćwiczyła zachowania podczas podnoszenia ciężkiego 
ładunku przez suwnicę, a także udzielanie pierwszej 
pomocy na fantomie „Ela”. Przeszkolonych według 
programu tych warsztatów było kilkadziesiąt osób, 
w tym również grupa pracowników Koksowni Zdzie-
szowice. 

Warsztaty były dobrze zorganizowane, takie prak-
tyczne. Naszym zdaniem, w programie szkoleń BHP 
powinno być jeszcze trenowanie pamięci. Wiele za-
chowań i czynności jest oczywistych, automatycz-
nych, wie się że tak trzeba, ale się o nich zapomina jak 
np. zapinanie pasów bezpieczeństwa.  

26 kwietnia - 12 Dzień Bezpieczeństwa. „Wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązanie”

Przypominamy członkom naszej organizacji związkowej, którzy złożyli 
deklarację o przystąpieniu do CDO Ochrona Prawna (posiadają kartę CDO 24) 
o możliwości dalszego korzystania z usług tej kancelarii prawnej bezpłatnie.
Nowi członkowie związku, jeśli wyrażą wolę przystąpienia do CDO, powinni wypełnić 
deklarację o przystąpieniu u Skarbnika Związku.
Ochrona Prawna CDO 24 gwarantuje pakiet ochrony, bezpośredni i wygodny 
dostęp do działu prawnego, profesjonalne zastępstwa prawne i procesowe, wspar-
cie specjalistów od chwili zdarzenia. Program Premium Plus zapewnia ochronę w 
każdej sytuacji życiowej.
Kompleksowe prowadzenie spraw obejmuje analizę i doradztwo prawne, przy-
gotowanie pism oraz prowadzenie postępowań w postępowaniu sądowym i 
przedsądowym z m in. zakresu kolizji i wypadków komunikacyjnych, dochodzenie 
odszkodowań i wszystkich spraw z tym związanych. 
Nowością jest oferta CDO FLY, to pomoc prawna w razie problemów w przelocie 
samolotem, odwołania lotu lub jego opóźnienie. W takich sytuacjach CDO pomoże 
uzyskać odszkodowanie w kwocie nawet do 600 EUR. 
Informacja infolinia od pon. do pt. od 8.00 do 16.30 nr tel. 801 003 138 oraz 32 
47 81 700, 32 44 57 822,  32 43 43 105. Natychmiastowa pomoc prawna tel. 537 
003 138.    e-mail: kontakt@cdo24.pl   www.cdo24.pl

Dobrze chroniony w każdej sytuacji życiowej!

SZYBKO PROSTO SKUTECZNIE

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z ochrony prawnej

Na 23. Zjeździe Federacji Hutniczych 
Związków Zawodowych obradującym 
6 kwietnia 2018r w Szczyrku, podjęto 
uchwałę w sprawie postawienia w stan 
likwidacji Federacji Hutniczych Związków 
Zawodowych, powołano Komisję 
Likwidacyjną.

Uchwałą podjęto decyzję o zakończeniu dzia-
łalności FHZZ. Zjazd Federacji na mocy uchwały 
wyraził zgodę na połączenie się z Federacją Związ-
ków Zawodowych Metalowcy, tych organizacji nale-
żących do FHZZ, które do dnia 28 lutego wyraziły 
wolę o przynależności do nowo powstałej Federacji 
Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Ta-
kich organizacji jest 48 reprezentujących organiza-
cje zakładowe zakładów metalowych, hutniczych, 
okołohutniczych z terenu całej Polski, a wśród nich 
jest nasza organizacja związkowa. 

FHZZ zaprzestała 
działalności

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych 

Twoje Centrum
Ochrony Prawnej

Trenowanie bezpieczeństwa
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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

Warto wiedzieć cych reprezentatywności. Brak również przepisów dotyczą-
cych możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji 
związkowej. W praktyce oznaczać to będzie niemożność korzy-
stania z tej formy zrzeszania się pracowników, co negatywnie 
wpłynie na poziom uzwiązkowienia w zakładach pracy. Dlatego 
wnosimy o zaprzestanie prowadzenia jakichkolwiek prac legis-
lacyjnych w stosunku do projektów Kodeksów pracy w przedło-
żonym kształcie.

Europejski urząd statystyczny przedstawił dane dotyczące 
średniej płacy godzinowej w krajach Unii Europejskiej i stre-

fy euro. Z punktu widzenia polskich pracowników wyniki są za-
trważające. Tylko w dwóch krajach Unii zarobki są niższe niż w 
Polsce. Polacy otrzymują 6,3 euro. Mniej, jedynie w Rumunii 
– 5,5 euro i w Bułgarii – 5,1 euro. Na końcu stawki znalazły się 
także kraje, w których średnia płaca na godzinę nie przekracza 
10 euro: Łotwa - 8,6 euro, Chorwacja- 8,5 euro, Litwa- 8,4 euro 
i Węgry- 7,4 euro.  

Dane jednoznacznie pokazują, że polscy pracownicy nie mają 
powodów do zadowolenia. Średnia płaca godzinowa w Unii 
Europejskiej wyniosła w 2017 roku 23,1 euro, natomiast w 
strefie euro: 26,9. Najwyższą stawkę otrzymują pracownicy w 
Luksemburgu - 45 euro za godzinę pracy, Danii - 39,7 euro i 
Belgii 37,9 euro. Ponad 30 euro zarabiają również Francuzi- 
33,0 euro, Holendrzy- 33,7 euro i Niemcy- 32,3 euro.  

Niepokojące są również wyniki piątej edycji badania „Pierw-
sze kroki na rynku pracy 2018” przygotowanego przez 

firmę Deloitte. Badanie przeprowadzono w 14 krajach Europy 
Środkowej. W badaniu wzięło udział 5,8 tys. młodych ludzi o 
średniej wieku 23,6 lat. Zgodnie z wynikami, młodzi Polacy, 
w porównaniu do swoich rówieśników z innych krajów, mają 
niskie oczekiwania wobec przyszłych zarobków. Na rękę chcie-
liby otrzymywać 812 euro, czyli ok. 3400 zł. Młodzi Łotysze 
natomiast 1591 euro, a Estończycy - 1399 euro. Niższe od Po-
laków oczekiwania finansowe mają jedynie obywatele Rumunii, 
Kosowa i Albanii. 

Same korzyści, czysty zysk!
Pracowniczy Program Emerytalny

Przypominamy 626. pracownikom oddziału 
w Dąbrowie Górniczej o przystąpieniu do PPE. 

W naszej Spółce, Pracowniczy Program Emerytalny funk-
cjonuje od 2008 roku. Przystąpiło do niego większość za-
trudnionych. Udział  w Programie nic nie kosztuje pracowni-
ka. Mówiąc w dużym skrócie, polega na tym, że pracodawca 
odprowadza dodatkowo na specjalne konto 1,5% zarobków 
pracownika z przeznaczeniem na emeryturę. Aby skorzystać 
z szansy powiększenia swojej emerytury, należy wypełnić 
deklarację u swoje koordynatora kadrowego. Podstawowym 
warunkiem przystąpienia do PPE jest minimalny 6 - miesięczny 
okres zatrudnienia w ArcelorMittal Poland. Dlaczego by nie 
skorzystać… ? Przecież to czysty zysk! 

Zgłaszajcie się do służby kadrowej, z każdym miesiącem 
zyskujecie dodatkowe pieniądze na emeryturę.

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-

padków przy Pracy i Chorób Zawodowych i 
upamiętniany przez ruch związkowy w wielu krajach. 

W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku zo-
stał ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Pracy. Pamiętajmy o kolegach, którzy zginęli pracując w złych 
warunkach pracy. 

W roku 2017 wzrosła wypadkowość w Polsce.  

Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 
0,5% wyższa niż rok wcześniej (88 330 osób). W wypadkach 
śmiertelnych zginęło 269 pracowników, co stanowi wzrost aż 
o 12,6% wobec 2016 roku. W statystykach śmiertelności nie-
chlubnie przoduje budownictwo (58), transport i gospodarka 
magazynowa (56) oraz przetwórstwo przemysłowe (43). Nie-
stety, nadal nieprawidłowe zachowania pracownika są przyczy-
ną aż 60,5% wypadków. 

To także wyzwanie dla związków zawodowych do codziennej 
dbałości o bezpieczeństwo pracy. W tym roku szczególnie 
zwróćmy się w stronę młodych pracowników. Międzynarodo-
wa Organizacja Pracy ogłosiła wspólne obchody Światowego 
Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Światowego Dnia 
Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci pod hasłem: „Młodzi bezpiecz-
ni w pracy”. To ważne wyzwanie, pokazujące zagrożenia zwią-
zane z pracą ludzi młodych, szczególnie tych, którzy dopiero 
rozpoczynają pracę zawodową. Często nie mają oni należytego 
doświadczenia zawodowego i świadomości zagrożeń występu-
jących w środowisku pracy, a ich niepewna pozycja zawodowa 
sprawia, że przyjmują na siebie prace i zadania o niskim stan-
dardzie bhp. To sprzyja wypadkom, ale wymaga od nas, związ-
ków zawodowych - lepszej ochrony tej grupy pracujących. 

Zajmujmy się bezpieczeństwem pracy każdego dnia, a nie 
tylko 28 kwietnia !

Prezydium OPZZ przyjęło krytyczne stanowisko odnośnie 
zmian w Kodeksie Pracy. W materiałach przygotowanych 

przez komisję kodyfikacyjną prawa pracy znajduje się wiele an-
typracowniczych propozycji, na które OPZZ nigdy się nie zgodzi. 
Dotyczą one między innymi nowych rodzajów niestandardowych 
umów, wydłużenia czasu pracy w części rynku pracy, pogorsze-
nia warunków zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. 

Zupełnie niezrozumiałe i niejasne są też przepisy dotyczące 
tzw. zakładowego przedstawicielstwa związkowego i zasad 
jego działania w zakładzie pracy, a także przepisów dotyczą-
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