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Z posiedzenia Zarządu

Obrady przed wakacyjną przerwą
Obrady	Zarządu	przed	wakacyjną	przerwą,	ostatnie	w	bieżącej	IX	
kadencji	MZZP	AM	DG	koncentrowały	się	przede	wszystkim	na	sprawach	
organizacyjnych	związku.	Prowadzący	obrady	Przewodniczący	Jacek	Zub	
przedstawiał	członkom	Zarządu	wnioski	Prezydium	pod	dyskusję	 
i	głosowanie.		

Pierwszy wniosek dotyczył 
terminu Konferencji Spra-
wozdawczo-Wyborczej na-
szej organizacji. Konferencja 
Sprawozdawczo – Wyborcza 
odbędzie się 24 września 2018 
roku o godz. 9. 30 w Restau-
racji Jedenastka. Kolejne 
uchwały podjęte podczas ob-
rad dotyczyły zawieszenia na 
miesiące letnie obrad Zarzą-
du i przekazania kompetencji 
Prezydium, z zastrzeżeniem, 
że jeśli tego będzie wymagała 
sytuacja, wymagały sprawy, 
Zarząd zostanie zwołany na 
nadzwyczajne obrady. Kolejny wniosek do-
tyczył liczebności członków Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej. Po dyskusji, w głosowaniu 
uchwalono liczebność tych gremiów. W na-
stępnej, X Kadencji, Zarząd będzie liczył 41 
członków, a Komisja Rewizyjna 9. Uchwałą 
podjęto również decyzje o zorganizowaniu: 
dorocznych imprez: wycieczki dla prymu-
sów, biesiady 23 listopada - odpłatność 20 
zł oraz mikołajkowej 6 grudnia dla dzieci 
członków związku (nie wnuków), odpłatność 
10 zł. Ogłoszenia o tych imprezach ukażą się 
kilka tygodni przed ich datą. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Henryk Szczepaniak przedstawił poprawki 
do Statutu Związku, nad którymi pracowała 
Komisja ds. Zmian w Statucie. Nowa treść 
zapisów zostanie przedstawiona delegatom 
na Konferencji 24 września. Odnośnie Or-
dynacji Wyborczej, Komisja zaproponowała 
zamieszczenie odpowiedniego zapisu w pro-
jekcie Uchwały Konferencji. 

Wiceprzewodnicząca Danuta Bielecka 
przedstawiła krótką informację po obradach 
Zespołu Centralnego w dniu 14 czerwca. Or-

ganizacjom związkowym - w formie prezen-
tacji, pracodawca przedstawił projekt zmian 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
i zapowiedział negocjacje. Nasza organizacja 
odnosi się do projektowanych zmian z dużym 
dystansem i nie spodziewa się szybkich efek-
tów, jak zakłada pracodawca.

Wiceprzewodniczący Eugeniusz Dziubiń-
ski poinformował o utrudnieniach w związku 
z remontem wielkiego pieca nr 2, począwszy 
od 30 czerwca. Wszystkie firmy usługowe 
będą miały ograniczony zakres działalności 
do chwili zatrzymania pieca. m. in. stołów-
ka i usługi sprzątania. Nastąpi zmiana trasy 
komunikacji wewnętrznej nr 4, do czasu od-
wołania. Apelował, aby przyjąć utrudnienia 
i niedogodności ze spokojem, po prostu ina-
czej być nie może, remont wielkiego pieca 
musi się odbyć. 

Na zakończenie obrad, Marcin Gamrot 
pełniący funkcję członka Zarządu i Prezy-
dium przez trzy kadencje, podziękował za 
lata pracy i pożegnał się z kolegami związ-
kowcami, życząc im skuteczności związko-
wej.
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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 28 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy 
następującą informację:
Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Międzyzakładowy Zwią-
zek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 92.
MZZP AM DG przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w związku z realizacją 
celów statutowych oraz prowadzeniem obsługi biurowej związku zawodowego. 
Zbiór danych zawiera: imię/ imiona, nazwisko, pesel, nazwę jednostki organi-
zacyjnej, nr ewidencyjny, adres tel. kontaktowy oraz nr rachunku bankowego.
Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do 
MZZP AM DG.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
3. Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
4. Do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  

Rozporządzenia.

Związek chroni dane członków

Porozumienie płacowe w Grupie Serwisowej

Obliczyli co do złotówki
Po	wielu	miesiącach	negocjacji	oraz	akcji	protestacyjnej,	
w	Grupie	Serwisowej	13	czerwca	zawarto	porozumienie	
w	zakresie	wzrostu	płac	w	roku	2018r.	Najważniejsze	
ustalenia:		
1.	 Z	 dniem	 1	 czerwca	 przeznacza	 się	 na	 wzrost	 płac	 pracowników	 Spółki	 objętych	

ZUZP	będących	w	stanie	zatrudnienia	w	dniu	1	czerwca	kwotę	144	zł	średnio	na	
pracownika	z	przyjęciem	zasad	podziału	ww.	środków:
1)	 50	zł	na	wzrost	płac	zasadniczych	wszystkich	pracowników,
2)	 kwotę	121	zł	średnio	na	pracownika,	w	formie	comiesięcznego	dodatku	do	wyna-

grodzenia	każdego	pracownika.	Dodatek	uzależniony	jest	od	wkładu	czasu	pracy	
w	wyniki	produkcyjne.	Przysługuje	uprawnionym	pracownikom	w	przypadku	nie	
posiadania	w	danym	miesiącu	dni	niezdolności	do	pracy.	Obejmuje	osoby	za-
trudnione	w	dniu	1.	lipca	i	pierwszy	raz	zostaje	wypłacony	wraz	z	wynagrodze-
niem	za	lipiec.	

2.	 Wraz	z	wynagrodzeniem	za	czerwiec	2018	zostanie	wypłacona	nagroda	uzupełnia-
jąca	stanowiąca	sumę	kwot:	
1)	 250	zł	tj.	5-	krotność	podwyżki	płacy	zasadniczej	plus	powiększone	o	indywidual-

ny	wymiar	Karty	Hutnika
2)	 726	zł	tj.	6-	krotność	dodatku	

Strony	ustaliły,	że	z	dniem	1	stycznia	2019	roku	nastąpi	włączenie	dodatku	do	wynagro-
dzenia	zasadniczego	poprzez	zwiększenie	płacy	zasadniczej	o	94	zł.	Włączenie	dodatku	
spowoduje	automatyczne	zaprzestanie	jego	wypłacania.
Nagroda	EBITDA.	Strony	postanawiają	o	kwartalnych	okresach	wypłacania	ww.	nagrody.	
Za	I	kwartał	2018	i	pozostałe	kwartały	wynosi	250	zł	oraz	100	zł	w	przypadku	osiągnięcia	
zakładanego	wyniku	EBITDA.	Za	I	kwartał	2018	i	IV	kwartał	2017	r.	wypłata	nagrody	EBIT-
DA	nastąpi	wraz	z	wynagrodzeniem	za	czerwiec	dla	uprawnionych	pracowników.
Strony	-	AM	Service	Group	i	organizacje	związkowe	postanawiają	o	zawarciu	uzgodnie-
nia	-	Protokołu	Dodatkowego	nr	5	do	ZUZP	dla	AM	Service	Group	dotyczącego	objęcia	
pracowników	Spółki	Programem	Ubezpieczeniowym	Opieka	Medyczna	w	wersji	Stan-
dard.	Źródłem	finansowania	Programu	Medycznego	będą	środki	finansowe	stanowiące	
różnicę	pomiędzy	dopłatami	do	wynagrodzenia	oraz	zasiłku	chorobowego.	Pracownikom	
którzy	przystąpią	do	Programu	w	wariancie	Standard,	Komfort	Plus	lub	Optimum,	praco-
dawca	będzie	refinansował	kwotę	14,90	zł	za	każdy	miesiąc	uczestnictwa	w	Programie.	
Podpisywanie	deklaracji	przystąpienia	do	Programu	będzie	możliwe	z	pierwszym	dniem	
miesiąca,	którym	zacznie	obowiązywać	Protokół	Dodatkowy.	

Zespoł Centralny

Prezentacja przed 
negocjacjami
14.	czerwca	odbyło	się	posiedzenie	Zespołu	
Centralnego,	stron	pracodawcy	i	organizacji	
związkowych	i	miało	charakter	informacyjny.	
Stronę	pracodawcy	reprezentowali:	Szef	
Biura	Dialogu	Społecznego	Stanisław	Ból,	
Główny	Specjalista	Cezary	Koziński	oraz	
Jadwiga	Radowiecka	Przewodnicząca	
Głównej	Komisji	Świadczeń	Socjalnych.
Posiedzenie Zespołu Centralnego składało się  
z dwóch części. W pierwszej udział wzięli przedstawi-
ciele związków zawodowych sygnatariusze Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy natomiast w drugiej 
części, wszystkie organizacje związkowe działające 
w ArcelorMittal Poland. 

Dla sygnatariuszy ZUZP strona pracodawcy przy-
gotowała prezentację multimedialną, zawierającą 
propozycje zmian w ZUZP, po uzgodnieniu ze stroną 
społeczną. Intencją pracodawcy jest - ogólnie mó-
wiąc - uaktualnienie zapisów układowych, uprosz-
czenie licznych definicji, aby w końcowym efekcie 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy był współczesny, 
nie powielał Kodeksu Pracy, był czytelny i jasny dla 
każdego pracownika. Projekt przewiduje również me-
rytoryczne zmiany strategiczne dotyczące istotnych 
elementów wynagradzania pracowników, jednak przy 
zachowaniu założenia, że nie powinny one skutko-
wać negatywnie na wynagrodzenia pracownicze. Pro-
pozycja zmian w ZUZP będzie przedmiotem negocja-
cji w ramach Zespołu Roboczego, a po osiągnięciu 
consensusu i akceptacji przez wszystkie organizacje 
związkowe, nastąpi drugi etap - rozmowy na temat 
taryfikatora płac. 

Nauczeniu doświadczeniem, nie należy się spodzie-
wać w najbliższym czasie zmian w ZUZP. Będą one 
nieprędko, mimo bardzo ambitnych planów praco-
dawcy i nie będą nawet pewne. Negocjacje ciągną 
się czasami miesiącami, niekiedy latami. W tym wy-
padku, pośpiech nie jest wskazany. 

Do tego tematu będziemy wracać na łamach Faktów 
Związkowych.

W drugiej części obrad Zespołu Centralnego naj-
ważniejszy omawiany temat dotyczył Pracownicze-
go Programu Emerytalnego. Organizacje związkowe 
zostały poinformowane o nowościach w Pracowni-
czym Programie Emerytalnym. Zasady PPE zostały 
przesłane pocztą elektroniczną do pracowników.  
W związku z zawarciem 1 grudnia 2017 r. Aneksu nr 
4 do Umowy Zakładowej PPE oraz jego zaakceptowa-
niem przez Komisję Nadzoru Finansowego, nastąpiły 
zmiany polegające na rozszerzeniu listy subfunduszy 
o dwa nowe: PZU Gotówkowy, PZU Zrównoważony. 
Omawiając ten temat podawano szereg informacji 
dotyczących funkcjonowania PPE, zachęcając do 
oszczędzania i maksymalnego gromadzenia środ-
ków na przyszłą emeryturę wykorzystując instrumen-
ty giełdowe. Oznacza to w praktyce, że w tej sprawie 
należy kontaktować się z działem kadr, swoim ko-
ordynatorem kadrowym. Trzeba samemu zadbać o 
przyszłość na emeryturze i tak do końca nie liczyć 
na ZUS. 
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WYCIECZKA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO
STOLICE PÓŁNOCY EUROPY: RYGA, SZTOKHOLM, HELSINKI, TALLIN

Stolice europejskie: Ryga, Sztokholm, Helsin-
ki, Tallin były celem tegorocznej wycieczki z cy-
klu zwiedzania stolic europejskich. W tym roku 
wyprawa na Północ Europy miała charakter ob-
jazdowy, a nawet można powiedzieć że „pływa-
jący”, bowiem część trasy pokonywano promami 
po Bałtyku. Sama podróż promem już była wielką 
atrakcją, nie mówiąc o głównych zabytkach tych 
wielkich i nowoczesnych miast. Każdy prom zabie-
rał po ok. 3 tysięcy pasażerów, oferował luksus, 
same atrakcje, było niemożliwe by podróż się 
dłużyła: koncerty, występy, dyskoteka, kawiarnie 
restauracje itd. a bardzo bogaty, wykwintny bufet, 
oferował wszystko co najlepsze, słowem co dusza 
zapragnie. 

Program wycieczki został zrealizowany z na-
wiązką. Organizacyjnie wycieczka była bardzo 
dobrze przygotowana. Zabytki, miejsca histo-
ryczne, kilkuwiekowy dorobek kultury materialnej 
czterech stolic, zrobiły niezapomniane, wrażenie i 
zostaną na zawsze w pamięci. Wszystko się po-
dobało, cała wycieczka była na najwyższym pozio-
mie, jak mówili uczestnicy było super! Na naszych 
związkowcach niezapomniane wrażenie pozosta-
wił Tallin i Sztokholm, to przepiękne miasta, które 
warto zobaczyć.

Tradycyjne spotkania jubileuszowe organizowane dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland obchodzących okrągły jubi-
leusz pracy zawodowej, odbywają się w II kwartale każdego 
roku. Swoje jubileusze obchodzili pracownicy Zakładu Wielkie 
Piece, Stalowni, Walcowni. Pracodawca ArcelorMittal Poland 
jak mało który, podkreśla uroczystość chwili, docenia jubilatów 
okolicznościowym spotkaniem, upominkiem szwajcarskim ze-
garkiem, a co najważniejsze ma czas dla nich czas. 

8 czerwca 17 jubilatów pracowników Zakładu Energetycz-
nego PED miało swoje spotkanie jubileuszowe. Tradycyjnie, 
gratulacje z okazji okrągłego jubileuszu pracy złożyła Pani Dy-
rektor Monika Roznerska oraz Szef Zakładu Energetycznego 
Gabriel Gilis, organizacje związkowe ufundowały nagrody w 
loterii fantowej. Jak podkreślali jubilaci, atmosfera spotkania 
nie była sztywna jak się spodziewali, była iście rodzinna, bez 
tematów produkcyjnych, zawodowych. Niektórzy jubilaci re-
zygnują z takich spotkań, nie czując potrzeby, dlaczego? Czas 
przeminie i więcej szansy na spotkanie może już nie być.

Jubileusz pracy w PED
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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
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Wycieczka
dla prymusów
MZZP	AM	DG zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymu-
sów, która odbędzie się w sierpniu 2018 r. (pod warunkiem 
zgłoszenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą być 
dzieci członków związku urodzone w latach 2004,	2005. Wy-
cieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce 
otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie nale-
ży okazać świadectwo lub jego kopię).

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do 13	lipca	2018r. wraz 
z wpisowym 50 zł, przyjmuje Ewa Marzec sekretariat związku 
Damm-4 p. 116 tel. 32/	776	9570

Górka atrakcji
Piknik wszystkich pokoleń hutników

Piknik	rodzinny	z	okazji	Dnia	Hutnika	i	Dnia	Dziec-
ka	zorganizowany	9	czerwca	w	nowej	lokalizacji	na	
Górce	Środulskiej	w	Sosnowcu,	przyciągnął	kilka	
tysięcy	hutników	wraz	z	rodzinami,	od	niemowląt	
po	emerytowanych	hutników.	

Zmiana miejsca imprezy ze stadionu w Zagórzu na bardzo 
przyjemne i ładne miejsce, było dobrym pomysłem – zmianą 
na lepsze. Nowością była oprawa muzyczna - muzyka na żywo 
w wykonaniu młodych utalentowanych polskich artystów. Na 
scenie ciągle coś się działo, albo koncert zespołu w bardzo am-
bitnym repertuarze, albo konkursy dla młodszych i starszych z 
nagrodami. Dla dzieci przygotowano moc atrakcji - całe tereny 
do zabawy, Adventure Park: buble ball, pojazdy Rhino, ścianka 
wspinaczkowa, bungee, kule wodne, dmuchańce, wóz strażac-

ki, pojazdy i wiele innych. Dzieci cierpliwie czekały w kolejkach, 
aby się wyszaleć. Kolejki jednak za długie. Hutnicy z rodzina-
mi i przyjaciółmi rozsiadali się na ławeczkach pod parasolkami, 
a niektórzy wprost na trawie. Prawdziwy piknik rodzinny, w 
powietrzu unosił się zapach grillowych przekąsek, muzyka na 
żywo, odgłosy dziecięcej zabawy. Na scenie prezentował się ze-
spół wykonując covery pop, rock: Azja, Kuba Niedźwiecki, Karo-
lina Leszko - grając Stinga, Lenny Kravitza, Maanam, Niemena. 
Muzyka na żywo jest zawsze lepsza niż odtwarzana, ale to jest 
kwestia gustu, jak wszysto. 

Spółka Consensus była przygotowana na kilka tysięcy spra-
gnionych w tym upale, serwowała pyszne przekąski, jednak po 
godz. 18.00 wszyscy jednocześnie zgłodnieli, trzeba było cze-
kać w kolejkach. Niektórzy uczestnicy byli zdania, że na imprezie 
było za głośno, uwaga nie na temat, taki jej charakter, nie znam 
cichej, masowej impre-
zy. Gdyby jeszcze była 
gwiazda…., ale zawsze 
jest coś za coś. 


