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Obawy o bezpieczeństwo
W związku z awariami instalacji, odbyło się spotkanie pracodawcy  
z działającymi w Spółce związkami zawodowymi poświęcone zaistniałym  
w dąbrowskim oddziale awariom wielkiego pieca nr 3. W trakcie 
spotkania przekazano związkom zawodowym informacje o zdarzeniu i jego 
skutkach dla zakładu. Obecnie wielki piec nr 3 pracuje normalnie.

Po spotkaniu, organizacje związkowe pod-
jęły wspólne stanowisko z dn. 4. lipca w spra-
wie awarii wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie 
Górniczej oraz stanu zatrudnienia w Arcelor-
Mittal Poland.

Zakładowe Organizacje związkowe dzia-
łające w ArcelorMittal Poland kierując się 
ustawowymi uprawnieniami… sprawowania 
kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie 
przepisów prawa pracy, a w szczególności 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
wyrażają ogromne zaniepokojenie z powodu 
powtarzających awarii wielkiego pieca nr 3 w 
Dąbrowie Górniczej, w skutkach bardzo groź-
nych dla zdrowia i życia wszystkich pracow-
ników wykonujących prace na terenie Arce-
lorMittal Poland oraz mieszkańców okolicz-
nych miast i miejscowości. Ostatnia awaria na 
WP nr 3, która zaistniała w dniu 21.06.2018 
roku spowodowała wyciek do atmosfery gazu 
wielkopiecowego niebezpiecznego dla oto-
czenia. Problemy techniczne instalacji, wyni-
kają m.in. z braku okresowych przeglądów i 
właściwego nadzoru nad ich stanem. Nie bez 

znaczenia jest obniżanie poziomu zatrudnie-
nia, zwłaszcza w obszarze stanowisk utrzy-
mania ruchu, a także zmniejszanie nakładów 
na remonty. O zaniedbaniach w tych obsza-
rach zwracały uwagę wielokrotnie związki 
zawodowe, dozór i kadra kierownicza, mię-
dzy innymi w trakcie spotkań załogowych 
pt. Porozmawiaj z Dyrektorem Personalnym 
i innych. Jak widać wszystkie ostrzeżenia zo-
stały zlekceważone przez Zarząd i dyrekcję 
ArcelorMittal Poland.

Zakładowe organizacje związkowe dzia-
łające w ArcelorMittal Poland kolejny raz 
stwierdzają, że o zaistniałych awariach WP 
3 i związanych z nimi bardzo poważnych 
zagrożeniach, pracodawca nawet nie poin-
formował organizacji związkowych, co sta-
nowi ewidentne złamanie cytowanych zasad 
na wstępie, przepisów polskiego prawa oraz 
wspólnie uzgodnionych zasad prowadzenia 
dialogu społecznego.

Zakładowe organizacje związkowe działa-
jące w ArcelorMittal Poland postulują przed-
stawienie przez Zarząd 

Drugi termin składania wniosków o pożyczkę
Do 28 września 2018r. z ZFŚS można składać 
wnioski o pożyczkę na remont i modernizację 
mieszkania lub domu.

Z zaplanowanej kwoty w preliminarzu wydatków pozosta-
ły środki, wobec tego Komisja podjęła decyzję o uruchomieniu 
drugiego terminu składania wniosków.

Pomoc na cele mieszkaniowe realizowana jest tylko dla pra-
cowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony, nie 
krótszy jednak niż okres spłaty pożyczki. Z pożyczki może sko-
rzystać tylko jeden z członków rodziny prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe. 

Pożyczki udzielane są według zasad:

- do 20 000,00 zł z oprocentowaniem 3% w skali roku spłata 
w maksymalnie 90 miesięcznych ratach, w przypadku za-
kupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego domu lub 
mieszkania, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki. 

- od 3.000,00 do 8.000,00 zł z oprocentowaniem 2% w skali 
roku spłata w maksymalnie 36 miesięcznych ratach w przy-
padku remontu lub modernizacji mieszkania/domu.

- do 15 000,00 zł bez oprocentowania, spłata w maksymalnie 
36 ratach w przypadku częściowej likwidacji skutków zda-
rzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu. Wnioski 
należy składać w Spółce Partner.
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Kilkanaście osób Biura Zakupów EPO będące w okresie 
ochronnym w związku z nabywaniem praw emerytalnych, 
otrzymało od pracodawcy propozycję rozwiązania umowy  
o pracę na mocy porozumienia stron w myśl art. 30 § 1 pkt 1 
Kodeksu pracy. W świetle przepisów, tej grupy pracowników 
można pozbyć się tylko na mocy porozumienia stron.

Pismo szefa Biura Kadr jest co najmniej dziwne, przede wszystkim nie 
ma rubryki „nie wyrażam zgody”, jest tylko „wyrażam zgodę”. Tym samym 
pracodawca chce wywrzeć presję na pracowników, aby wyrażali zgodę na 
odejście z firmy, chce im obrzydzić pracę na koniec kariery po kilkudziesię-
ciu latach. Łamie zasady, które sam ustanowił odnoszące się do poszano-
wania społeczności pracowników, zapisane w różnych kodeksach AMP, że 
nie będą tolerowane żadne praktyki dyskryminacyjne i konieczne jest zróżni-
cowanie pracowników, a każdy będzie traktowany honorowo i z szacunkiem. 
Jak widać są to puste słowa. Stosuje politykę nierównego traktowania i 
mobbing. Problem mobbingu został zgłoszony do naszej organizacji przez 
pracowników tej jednostki. Związek podjął interwencję, jeśli dozór nie po-
przestanie niecnym praktykom, związek oficjalne zgłosi sprawę do Komisji 
ds. mobbingu.

Załoga oddziału w Dąbrowie Górniczej jest odporna, w ostatnich kilku-
nastu latach wiele wytrzymała, bowiem była poddawana różnym ekspery-
mentom społecznym. Teraz pracodawca z tymi najwytrwalszymi, najzdolniej-
szymi, zawsze gotowymi do nowych wyzwań, postanowił rozprawić się raz 
na zawsze, stosuje chwyty niegodne poważnego pracodawcy za jakiego się 
uważa.

Nasza organizacja związkowa wyraża sprzeciw takiej „inicjatywie” praco-
dawcy. Żąda wycofania się z polityki zwolnień w białych rękawiczkach.

Nieciekawe propozycje

Monitoring uzasadniony
Aneksem nr 7 wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2008 
DG do Regulaminu Pracy, pracodawca zaproponował 
organizacjom związkowym wprowadzenie nowych 
regulacji w zakresie monitoringu rzemysłowego.

1. Wprowadzenie monitoringu przemysłowego uzasadnione jest m.in 
następującymi celami:
1) bezpieczeństwo i higiena pracy - pełni funkcje nadzoru nad wy-

branymi pracami, zarówno w zakresie śledzenia on-line prze-
biegu pracy i reagowania na niebezpieczne sytuacje jak również 
wybiórczego przeglądania materiału zarejestrowanego w celu 
podjęcia działań zapobiegawczych na przyszłość,

2) usprawnienie procesu produkcyjnego – celem monitoringu 
jest rejestracja błędów technologicznych, mających wpływ na 
jakość produkcji oraz eliminacja tych błędów. Monitoring ma 
umożliwiać także bezpośrednią kontrolę wizyjną procesów pro-
dukcyjnych. Ponadto monitoring pozwalał będzie na obserwację 
i nadzór rejonów niedostępnych lub niewidocznych,

2. Zapobieganie popełnianiu przestępstw i poprawa ich wykrywalno-
ści - celem monitoringu przemysłowego jest również zapobieganie 
i zwiększenie wykrywalności przestępstw popełnianych na terenie 
zakładu pracy. 
Pracodawca w sposób widoczny informuje o miejscach, w których 
zainstalowane zostały kamery za pomocą specjalnych oznaczeń.

3. Monitoring przemysłowy obejmuje swoim zasięgiem wszystkie lo-
kalizacje Spółki, przy czym monitoring przemysłowy nie obejmuje 
pomieszczeń, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, 
w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 
palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji 
związkowej.

4. Pracodawca informuje przed dopuszczeniem pracownika do pracy o 
stosowaniu monitoringu przemysłowego na terenie zakładu pracy. 

AMP

i Dyrekcję AMP szczegółowego programu (planu) 
działania trwałej poprawy stanu technicznego instala-
cji i urządzeń technologicznych, ograniczającego do 
minimum prawdopodobieństwa wystąpienia awarii 
stwarzających zagrożenie dla pracowników i otocze-
nia oraz opracowania w porozumieniu z organizacja-
mi związkowymi i wdrożenia odpowiednich procedur 
bezpieczeństwa. Żądamy również niezwłocznego uzu-
pełnienia stanu zatrudnienia co najmniej do poziomu 
pozwalającego na okresowe przeglądy stanu technicz-
nego instalacji i urządzeń technologicznych oraz prze-
strzegania przepisów polskiego prawa pracy. 

W związku z brakiem odpowiedniej komunikacji 
ze związkami zawodowymi w formie bezpośrednich 
spotkań, oczekujemy na szczegółową pisemną odpo-
wiedź na nasze niniejsze pismo w terminie nie dłuż-
szym niż 14 dni od jego doręczenia. 

Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Zarządu 
ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddara, Dyrektora 
Generalnego Geerta Verbeecka, Dyrektora Personal-
nego Moniki Roznerskiej, Prezydenta Miasta Dąbro-
wy Górniczej Zbigniewa Podrazy.

Opowiedź ArcelorMittal Poland na kolejnych stro-
nach.
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Pomoc jak co miesiąc
ZFŚS

Śląsko- Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń 
Socjalnych podczas obrad w lipcu rozpatrywała 
wnioski oraz wystąpienia, z którymi zwrócili się 
pracownicy oraz uprawnione podmioty, licząc na 
zrozumienie i pomoc finansową.

W większości przypadków wnioskodawcy nie przeliczyli się. 
Komisja po analizie, dyskusjach, opierając się na zapisach Regu-
laminu przyjętego na ten rok udzieliła pomocy. 

Rozpatrzono 107 wniosków o pomoc finansową. Przy-
znano 70 zapomóg losowych, 14 materialnych, w 18 przy-
padkach zapomogi nie przyznano, a w 5 przypadkach wnioski 
zwrócono do uzupełnienia o dokumenty wskazujące na zaist-
niałe zdarzenia losowe czy choroby. 

Komisja rozpatrzyła wniosek BP Partner w sprawie zwięk-
szenia limitu biletów do Energylandii. Nowy limit na 2018 rok 
wynosi 2000 szt. pod warunkiem sprzedaży po 1 szt. biletu 
na uprawnionego członka rodziny. Jeśli jednak w 2018 r. bilety 
zostały już zakupione przez pracownika w regulaminowym li-
micie, to limit jego został wyczerpany.

Nowość. Komisja wyraziła zgodę na zakup biletów do parku 
rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w ilości 1000 
biletów, pod warunkiem sprzedaży 1 biletu na uprawnionego 
członka rodziny. Wysokość dofinansowania ustalana jest we-
dług regulaminu ZFŚS. 

Przypominamy zapis Regulaminu ZFŚS na 2018r. odnoszą-
cego się do biletów wstępu do parków rozrywki zawartego 
w rozdziale Wypoczynek po pracy: pkt 8, a): bilety, karnety 
wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp., uprawnieni 
mogą skorzystać łącznie z 6 tego typu świadczeń w roku na 
osobę uprawnioną do świadczeń w rodzinie pracownika.
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ZARZĄDY WYDZIAŁOWE I ZAKŁADOWE MZZP AM DG
Zarządy wydziałowe i zakładowe MZZ P AM DG X kadencji na lata 2018 - 2022 
 ArcelorMittal Poland, spółkach z udziałem AMP oraz innych podmiotach gospodarczych 

PSD
– Jacek Ćmak, Wiesław Chrobot, Paweł Szot, 
Małgorzata Usman-Miltko, Tadeusz Pawlik, 
Adam Wdowiak, Krzysztof Ciekański

PPD 
– Mirosław Cerazy, Anna Wróbel, Jarosław 
Kowal, Michał Miszczyk, Rafał Czuba

Unitech 1 Sp. z o.o.
– Jacek Skrzydlewski, Michał Nowakowski, 
Marian Łuczak

P.P.U.H. Consensus Sp. z o.o.
– Zygmunt Makieła, Paweł Kowal, Anna Neu-
man, Iwona Migacz, Mariola Cwancygier

HK ZTS Sp. z o.o.
– Jędrzej Pietrończuk, Roman Dróżdż, Zbi-
gniew Mazurkiewicz, Janina Migas, Tadeusz 
Dziurkowski 

Centrala AMP
– Piotr Owcarz, Marzena Matusiak, Andrzej 
Guzy, Dariusz Nowakowski, Krzysztof Sakwa

ZEN Sp. z o.o.
– Bożena Kurpik, Maria Kwiecień, Bożena 
Adamkiewicz

TAMEH Polska S.A.
– Jarosław Szot, Grażyna Kuchciak, Daniela 
Korowicka 

DWG
– Janusz Mitura, Jolanta Słonka, Dariusz 
Więckowski

DWS
– Zbigniew Franusiewicz, Grażyna Kowalew-
ska, Mariusz Przybylski

Zakład Energetyczny PED
– Grzegorz Prysak, Anita Łyczek, Dariusz 
Bodnar, Marek Gulcz, Marek Kulpiński

Unimed Sp. z o.o.
– Lidia Grodzka, Emil Kluch, Monika Dzięgiel-
-Cebo

PUK Kolprem Sp. z o.o.
– Leszek Tuszyński, Krzysztof Siba, Krzysztof 
Mysłek

AM Service Group Sp. z o.o.
– Mirosław Frankowski, Małgorzata Korczyń-
ska, Anna Bochenek

GU Biuro Utrzymania Ruchu
– Piotr Foltyn, Wojciech Brzozowski, Iwona 
Ślusarczyk

MC ANKLAR 
– Marzena Kaniecka, Janina Cieślik, Anna 
Tokaj 

Jakość i Rozwój Produktu
– Adam Stach, Eugeniusz Dziubiński, Andrzej 
Latosiński

Partner Serwis Sp. z o.o.
– Franciszek Bajda, Agata Adamczyk, Ma-
riusz Moń

PUW HKW Sp. z o.o.
– Andrzej Brania, Mirosław Knapik, Andrzej 
Pietrzyk

DE Laboratorium Ochrony Środowisk 
– Krystian Grzywaczewski, Maria Plak, Anna 
Stoknicka 

BP Partner Sp. z o.o. 
– Marzena Wiltos, Bożena Wojciechowska, 
Stanisław Nogaj 

TMS International
– Jakub Krzechki, Robert Paradowski, Sławo-
mir Omasta

BCo E 
– Katarzyna Kajda, Urszula Ciborowska, Mar-
ta Celejewska

Unidrux Sp. z o.o.
– Celina Zgoda, Dariusz Bednarczyk

Koło Emerytów Rencistów 
– Maria Zych, Tadeusz Furdygiel, Jan Gwizd, 
Grażyna Jóźwik, Szczepan Witecki
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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

NIEKTÓRE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM 
PRACOWNIKOM URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH 
Pracownicy mają prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego 
urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca ustanowił zakaz zrzekania 
się tego prawa. Konsekwencje naruszenia zasad udzielania urlopów 
pracowniczych zawsze obciążają pracodawcę.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyznała pracownikom 
w art. 66 ust. 2 prawo do określonych w ustawie dni wolnych od 
pracy i corocznych płatnych urlopów. Nieudzielanie urlopu w tym 
terminie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i 
jest zagrożone karą grzywny (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.). Co istotne, 
konsekwencje naruszenia powyższych przepisów zawsze obciąża-
ją pracodawcę, nawet jeśli zaległości w wykorzystaniu urlopu po-
wstają z inicjatywy, czy też za zgodą pracownika.

Planowanie urlopów

Istnieją dwa sposoby planowania urlopów wypoczynkowych pra-
cowników – poprzez sporządzenie planu urlopów albo poprzez 
ustalenie terminu urlopu po porozumieniu z pracownikiem. 

O tym, w jaki sposób urlopy zostaną zaplanowane w danym zakła-
dzie pracy decyduje pracodawca. Jeśli jednak, w danym zakładzie 
działa zakładowa organizacja związkowa, musi ona wyrazić zgodę 
na odstąpienie przez pracodawcę od ustalania planu urlopów.

Przesunięcie terminu urlopu

Obowiązek planowania terminu wykorzystania przez pracowni-
ka urlopu wypoczynkowego nie jest równoznaczny z całkowitym 
zakazem przesunięcia tego terminu. Do przesunięcia może jed-
nak dojść tylko w ściśle określonych przepisami k.p. przypadkach, 
wśród których można wyróżnić przypadki skutkujące wystąpieniem 
możliwości przesunięcia oraz przypadki skutkujące koniecznością 
takiego przesunięcia.

Przesunięcie terminu nie rozpoczętego jeszcze urlopu może nastą-
pić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Do wystą-
pienia z tego rodzaju wnioskiem pracownikowi daje prawo art. 164 
§ 1 k.p., który jednocześnie nakazuje umotywowanie wniosku waż-
nymi przyczynami. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w 
ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność 
w pracy, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin 
późniejszy. Jednocześnie ustawodawca wskazał przykładowo, że 
powodami owej usprawiedliwionej nieobecności mogą być:

1) czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
3) powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie woj-

skowe na czas do 3 miesięcy,
4) urlop macierzyński.

Niemożność wykorzystania całego zaplanowanego urlopu.

Przyczyny uniemożliwiające pracownikowi wykorzystanie urlopu 
wypoczynkowego w zaplanowanym terminie mogą wystąpić nie 
tylko przed jego rozpoczęciem, ale także w trakcie urlopu. W art. 
166 k.p. ustawodawca wskazał, które z nich obligują pracodawcę 
do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie 
późniejszym. Wyliczenie zawarte w tym przepisie, inaczej niż w 
przypadku regulacji art. 165k.p., jest wyliczeniem wyczerpującym 
i obejmuje:

1) czasową niezdolność do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
3) odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowe-

go przez czas do 3 miesięcy,
4) urlop macierzyński.

Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu następuje na podstawie jedno-

stronnej decyzji pracodawcy. Jak wskazał ustawodawca w art. 167 
§ 1 k.p., pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko 
wówczas, gdy jego obecność w zakładzie wymagają okoliczności 
nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Choć oceny tych 
okoliczności dokonuje sam pracodawca, a pracownik jest zobo-
wiązany do wykonania jego polecenia niezależnie od tego, jaka jest 
jego ocena sytuacji, przyczyny odwołania z urlopu mogą stać się 
przedmiotem sporu pomiędzy stronami stosunku pracy przed są-
dem pracy.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na odwołanie pracownika z urlo-
pu, musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów poniesionych 
przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z 
urlopu. Obowiązek taki nakłada na niego art. 167 § 2 k.p.

Urlop zaległy

Pracodawca jest co do zasady zobowiązany do udzielenia pracow-
nikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył on do 
niego prawo. Ustawodawca wskazał wyraźnie, że urlopu niewyko-
rzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy 
pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Termin ten obowiązuje bez względu na to, czy 
przyczyny powodujące przesunięcie urlopu leżały po stronie pra-
cownika, czy też po stronie pracodawcy. 

Co istotne, nawet jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu zaległego 
w przewidzianym w tej regulacji terminie, nie straci prawa do nie-
go. Ustalając plan urlopów na kolejny rok kalendarzowy pracodawca 
powinien ułożyć go tak, aby pracownicy wykorzystali zaległe urlo-
py zgodnie z art. 168 k.p. 

Przedawnienie roszczenia o urlop

Niewykorzystanie prawa do urlopu w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik nabył do niego prawo, czy też najpóźniej do 30 
września następnego roku kalendarzowego nie powoduje utraty 
prawa do tego urlopu. Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczyn-
kowego przedawnia się na ogólnych zasadach, czyli z upływem 3 
lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Kwestią klu-
czową jest więc w tym wypadku ustalenie momentu wymagalności 
roszczenia o urlop.

Wolters Kluwer
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