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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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Setki tysięcy osób w Polsce, wykonujących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych będzie miało pra-
wo skuteczniejszej 
obrony swoich praw i 
interesów, co z pew-
nością wpłynie na 
podwyższenie stan-
dardów i warunków 
wykonywanej pracy. 

Wśród pozostałych 
n a j w a żn i e j s z y c h 
zmian w ustawie, 
należy wskazać: 

• wprowadzenie mechanizmów ochronnych na wypadek nierów-
nego traktowania z powodu przynależności związkowej, 

• możliwość uwzględnienia innych niż pracownicy osób wyko-
nujących pracę zarobkową w liczbie osób, warunkujących 
uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej, o ile 
osoby te świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz 
danego pracodawcy, 

• nowe zasady w zakresie obowiązku informacyjnego zakładowej 
organizacji związkowej względem pracodawcy o liczbie człon-
ków – co 6 miesięcy, w terminie do 10 lipca i do 10 stycznia, 

• podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych 
organizacji związkowych: 8% (dla organizacji zakładowych 
przynależących do reprezentatywnych central związkowych) 
oraz 15% (dla pozostałych organizacji związkowych), 

• uwzględnianie danej osoby na rzecz uprawnień tylko jednej - 
wskazanej przez tę osobę - zakładowej organizacji związko-
wej, 

• wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej 
organizacji związkowej, 

• wprowadzenie terminów na wyrażenie zgody lub odmowę wy-
rażenia zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej 
na zwolnienie chronionego działacza związkowego, 

• wskazanie przykładowego katalogu informacji udzielanych 
przez pracodawcę na wniosek zakładowej organizacji związ-
kowej.

Istotną zmianą jest dodanie do ustawy o związkach zawodowych 
przepisu umożliwiającego dotowanie z budżetu państwa skła-
dek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organi-
zacji związkowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r.

 Materiały prasowe OPZZ

Warto wiedzieć
Zmiany w ustawie 
o związkach zawodowych
25 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał 
nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Po 
ponad 3 latach od wygrania przez OPZZ sprawy przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, w życie wreszcie wejdą 
zmiany pozwalające wszystkim osobom świadczącym 
pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę 
zatrudnienia, tworzyć związki zawodowe i przystępować 
do nich.

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, wsparcie specjalistów od chwili zdarzenia. Pro-
gram Premium Plus zapewnia ochronę w każdej sytuacji życiowej.

Kompleksowe prowadzenie spraw obejmuje analizę i doradztwo 
prawne, przygotowanie pism oraz prowadzenie postępowań w 
postępowaniu sądowym i przedsądowym z m in. zakresu kolizji i 
wypadków komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowań i wszyst-
kich spraw z tym związanych. 

Nowością jest oferta CDO FLY, to pomoc prawna w razie prob-
lemów w przelocie samolotem, odwołania lotu lub jego opóźnienie. 
W takich sytuacjach CDO pomoże uzyskać odszkodowanie w kwo-
cie 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. Natychmia-
stowa 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

Twoje Centrum Ochrony Prawnej
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24 września 2018r. odbędzie się Konferencja Sprawozdawczo 
Wyborcza X Kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza  na lata 2018 - 2022.

Prezydium OPZZ na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia po wcześniejszych konsultacjach 
z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu 
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018r. Wyjeżdżamy do Warszawy 
sprzed budynku związkowego o godz. 6.00.

PRZED KONFERENCJĄ 
SPRAWOZDAWCZO – 
WYBORCZĄ

Podczas obrad delegaci dokonają oceny działal-
ności Zarządu Związku oraz wybiorą nowe władze 
organizacji. Na przestrzeni lat kierunku działalności 
związkowej wyznaczały uchwały kolejnych konferen-
cji. Uchwały podjęte podczas obrad zawsze odzwier-
ciedlają aktualne problemy pracowników, były rekcją 
na oraz odpowiedzą na kierunek dyskusji delegatów. 
Kwestie   poruszone podczas obrad są bardzo waż-
ne, bowiem od nich zależy aktywność i efektywność 
działalności naszego związku, którego zadaniem jest 
niezmienne obrona interesów pracowniczych. Ten mo-
tyw zawsze będzie priorytetem dla naszego związku 
zawodowego,  przy tej misji trwamy stale i niezmienne.  

Życzymy delegatom i wszystkim uczestnikom  Kon-
ferencji  owocnych obrad,  trafnego wyboru nowych 
władz związkowych oraz określenia priorytetów dzia-
łalności Zarządu Związku na najbliższe cztery lata. 

22 września jedziemy na manifestację
OPZZ

Domagać się będziemy między innymi:

- wyższych płac,

- sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na 
wszystkich poziomach,

- dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych,

- przestrzegania praw pracowniczych i związkowych, 

- emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopnio-
wego wygasania emerytur pomostowych. 

O godz.12.00. manifestacja przejdzie Al. Ujazdowskimi 
pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Uważamy, że niezbędne jest wysłanie do rządzących 
wyraźnego sygnału niezadowolenia społecznego. Rząd nie 
podejmuje zgłaszanych przez związki zawodowe propozycji 
poprawy sytuacji pracujących i innych grup społecznych, nie 
odnosi się do zgłaszanych postulatów. Ignorowanie i odwo-
ływanie posiedzeń Rady Dialogu Społecz- cd. na str. 2
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Jaki będzie Regulamin 
ZFŚS na rok 2019?

ZFŚS

Projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na 2019 rok w pierwszym 
tygodniu września został przekazany organizacjom 
związkowym ArcelorMittal Poland do konsultacji. 

W terminie do 30 dni pracodawca oczekuje na stanowisko 
strony społecznej w formie wspólnie uzgodnionego stanowi-
ska, wyrażenia opinii odnośnie projektu oraz przedstawienie 
propozycji zapisów do regulaminu. Dopóki obie strony - pra-
codawca i związki zawodowe – nie uzgodnią stanowiska, 
nie ma pewności jaki będzie nowy regulamin w 2019 roku. 
W sprawach pracowniczych, nie tylko sprawach socjalnych, 
związki zawodowe mają przeważnie inny, bliższy realiom po-
gląd niż pracodawca.

 Strona związkowa ma miesiąc czasu na przemyślenia 
projektu i wypracowanie stanowiska. Gdy chodzi o naszą or-
ganizację związkową, projektem zajmie się Komisja Socjalna 
związku, która po dyskusjach przedstawi własną opinię, tak 
jak inne organizacje. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie 
przez organizacje związkowe wspólnego stanowiska i prze-
słanie do pracodawcy. O nowym Regulaminie ZFŚS 2019 na-
piszemy, jeśli zostanie uzgodniony i parafowany.

Tydzień Zdrowia 2018
„Zadbaj o siebie. W tej grze zdrowie masz tylko jedno!”
 To hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Zdrowia.

Główne tematy:
- Dzień bez (e-) papierosa
- Serce zdrowe nie cyfrowe
- Wspólny bieg po zdrowie 
- Dieta realna nie wirtualna 
- Zrób sobie przegląd
- E - pomoc 

W Tygodniu Zdrowia, pracownicy naszej firmy będą mieli oka-
zję skorzystać z badań diagnostycznych rekomendowanych w 
profilaktyce chorób układu krążenia. Na terenie poszczegól-
nych zakładów prowadzone będą miniwarsztaty z dietetykiem 
oraz psychologiem z zakresu redukcji stresu w pracy. Odbędą 
się także akcje promujące aktywny tryb życia w gronie rodzin-
nym. W ostatnim tygodniu września spotkamy się na VI Mar-
szobiegu Charytatywnym. 

W oddziale Dąbrowa Górnicza marszobieg odbędzie się – 
27 września.
Zapraszają jak co roku Biuro BHP i Fundacja Nasze Dzieci.

Strony ustaliły dokonanie z dniem 01.09.2018r. podwyżek płac zasadni-
czych pracowników pozostających w zatrudnieniu na dzień 01.09.2018r. 
średnio w wysokości 384 PLN.
 Uzgodniono m. in.:
- W grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych 

podwyżka płac zasadniczych wyniesie średnio 301 zł/pracownika, 
z zastrzeżeniem, że minimalna kwota podwyżki płacy zasadniczej nie 
będzie niższa niż 100 zł/pracownika, a maksymalna nie będzie wyższa 
niż 750 zł/pracownika. 

- W grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
podwyżka płac zasadniczych wyniesie średnio 415 zł/pracownika 
z zastrzeżeniem, że minimalna kwota podwyżki płacy zasadniczej nie 
będzie niższa niż 319 zł/pracownika (tj. stawka godzinowa 1,89 zł), 
a maksymalna nie będzie wyższa niż 739 zł/pracownika (tj. stawka go-
dzinowa 4,39 zł).

O wysokości podwyżek płac zasadniczych decydują m.in. następujące 
kryteria: indywidualna ocena bezpośredniego przełożonego, kwalifi kacje 
i posiadane uprawnienia, staż pracy, charakter wykonywanej pracy.
Pracodawca zadeklarował rozpatrzenie możliwości wypłaty dodatkowej 
nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki. Ewentualna wielkość 
nagrody, jej zasady i termin wypłaty zostaną uzgodnione w odrębnym try-
bie. 
W październiku 2018 roku pracodawca przedstawi w formie pisemnej za-
kładowym organizacjom związkowym informację o dokonanych podwyż-
kach.

Spółki

Porozumienie płacowe 
w Spółce ZEN
31 sierpnia 2018 r. po wielu miesiącach negocjacji 
zawarto porozumienie w sprawie podwyżek płac dla 
pracowników Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.

22 września jedziemy na 
manifestację

OPZZ

nego dla przedstawicieli strony rządowej jest normalnym 
postepowaniem. Hutnicy, pracownicy przemysłu ciężkiego 
nie mogą czekać aż rząd coś zrobi w sprawie emerytur po-
mostowych.

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce 
przedłożyła do rządu w 2016r. stanowisko Komitetu Wy-
konawczego FHZZ, w sprawie wygasających uprawnień dla 
hutników do emerytur pomostowych. W odpowiedzi Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi po-
trzeby zmiany, ale my widzimy. 

 W polskim systemie prawnym nadal obowiązują regu-
lacje prawne, które miały na celu wcześniejsze przecho-
dzenie na świadczenia emerytalne. Dokumentem tym jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.02.1983, w sprawie 
okresów pracy w warunkach szkodliwych i o szczególnym 
charakterze uprawniających do przechodzenia na emery-
turę oraz ustawa z 19.12.2008, o emeryturach pomosto-
wych. Oba te akty nie spełniają na dzień dzisiejszy oczeki-
wań pracowników branży hutniczej. Doszło do utraty praw. 
Prawo do emerytur pomostowych obejmuje urodzonych po 
31 grudnia 1948r., które spełniły w dniu 1 stycznia 1999r. 
warunki stażowe oraz nabywających prawa na mocy ustawy 
z 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych, która ograni-
czyła liczbę stanowisk pracy uprawniajcych do jej uzyska-
nia.

Nie można tracić z pola widzenia szczególnych uwa-
runkowań emerytalnych w branżach, w których występują 
ciężkie warunki pracy. W tej sytuacji wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pracowników, koniecznością jest podjęcie 
działań mających na celu uregulowanie przechodzenia na 
emerytury pracowników zatrudnionych w warunkach szko-
dliwych i o szczególnym charakterze.

cd. ze str. 1
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Wartość pieniądza, czy Wartość pieniądza, czy 
w całej Polsce taka sama?w całej Polsce taka sama?
Życie codzienne coraz bardziej opróżnia kieszenie 
statystycznego Polaka. Inflacja zjada wynagrodzenia 
z miesiąca na miesiąc. Coraz bardziej maleje siła 
nabywcza wynagrodzenia minimalnego. 

Istotną sprawą są znaczące różnice cen w różnych regionach Pol-
ski. Najmniej warta w tej chwili jest pensja minimalna w woj. lubu-
skim i małopolskim, najwięcej w Podkarpackiem. 

Pensja minimalna wynosi 2100zł brutto (1530zł netto), a jej siła 
nabywcza wynosi średnio 1514zł. Jednak w niektórych regionach 
Polski pod koniec tego roku będzie warta zaledwie 1466zł. Dzie-
je się tak, ponieważ ceny w sklepach z miesiąca na miesiąc rosną. 
Niestety wzrost kosztów życia jest szybszy niż wynagrodzeń czy 
emerytur. Jest to potwierdzeniem i uzasadnieniem postulatu Ogól-

nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o konieczności 
podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 50% średnie-
go. W myśl tego, hasło manifestacji 22 września - „Polska potrzebu-
je wyższych płac!” 

Jak wynika z danych GUS, najmniej w tej chwili warta jest pen-
sja minimalna w dwóch województwach - lubuskim i małopolskim. 
Tutaj ogólny wzrost cen po trzech miesiącach (to ostatnie dane z 
rozbiciem na konkretne województwa) wyniósł 0,6%. Biorąc pod 
uwagę, że w 2017 roku w drugim kwartale infl acja znacznie przy-
śpieszyła, zakłada się, że taka dynamika się utrzyma. Infl acja jest 
dla najbiedniejszych najbardziej bolesna. U zarabiających najmniej, 
udział wydatków na żywność jest większy niż u pozostałych. To 
proste - biedniejsi nie pozwalają sobie na przykład na kino, teatr, 
nowe ubrania (które według GUS tanieją). W gospodarstwie o ni-
skich zarobkach zwykle idzie na żywność 25% budżetu, a w pozo-
stałych gospodarstwach domowych to z reguły 23% i właśnie dlate-
go najbiedniejsi tracą jeszcze więcej.

Dlaczego związki zawodowe organizują protest?

Polska potrzebuje 
wyższych  płac!

OPZZ do Premiera 
o emeryturach 

22 WRZEŚNIA 
- OGÓLNOKRAJOWA MANIFESTACJA W WARSZAWIE
Polki i Polacy zarabiają zbyt mało jednocześnie będąc w czołówce 
najdłużej pracujących w Europie. Od lat próbujemy to zmieniać! Pró-
bujemy prowadzić merytoryczny dialog z przedstawicielami polskiego 
Rządu. Niestety bezskutecznie. To zmusiło nas do rozpoczęcia przy-
gotowań do protestu, który odbędzie się 22 września 2018 roku o 
godzinie 12:00 w Warszawie.

W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych 
w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawi-
ciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług pu-
blicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, 
usług, kultury i sztuki. Naszym głównym hasłem oraz kluczowym po-
stulatem jest systematyczny wzrost wynagrodzeń. 

POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC! 

Skończył się czas biednych pracujących! – Czas na szybki wzrost 
wynagrodzeń,

Czas na dobrej jakości miejsca pracy – bez śmieciówek,

Czas na odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych. 

Czas na wyłączenie wszystkich dodatków z płacy minimalnej. Czas 
na zwiększenie nakładów finansowych na edukację i ochronę zdro-
wia. Czas na wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni. Czas 
na skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Czas na zwięk-
szenie kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu 
dla pracujących.

Skończył się czas głodowych rent i emerytur! – Czas na szybki ich 
wzrost. Czas na emerytury uzależnione od stażu pracy bez względu 
na wiek. Czas zatrzymać stopniowe wygasanie emerytur pomosto-
wych. Czas na zmniejszenie fiskalizmu podatkowego. 

Nie ma już na co czekać. Czas na wyższe płace w Polsce! Czas skoń-
czyć z jawnym wykluczaniem, a wręcz dyskryminowaniem naszych 
związkowców na wszystkich poziomach – od zakładu pracy po poziom 
krajowy w Radzie Dialogu Społecznego! 

Premier nie chciał z nami rozmawiać więc my pojedziemy do Pre-
miera przedstawić nasze postulaty! 

22 września wspólnie pokażemy, że MAMY DOŚĆ! 

Polska potrzebuje wyższych płac!

W sprawie emerytur stażowych OPZZ opracował propozy-
cję nowelizacji przepisów w  zakresie ubezpieczeń społecz-
nych, uzyskując dla tego projektu dużą akceptację społecz-
ną.  W 2010 roku pod obywatelskim projektem  w tej sprawie 
podpisało się ponad 800 tysięcy  Polek i Polaków. Propono-
wane rozwiązanie dotyczy ubezpieczonych, którzy mają okres 
składkowy  wynoszący co najmniej 35 lat  dla kobiet i 40 
lat dla mężczyzn. Społeczne skutki proponowanej ustawy są 
jednoznacznie pozytywne, bowiem stworzy silny bodziec do 
rejestrowanej działalności zawodowej, a tym samym zwięk-
szy przychody budżetu państwa. Obecnie za przyzwoleniem 
pracowników, bieżący efekt wyższych wynagrodzeń przeważa 
nad potrzebą długotrwałego wpłacania składek na ubezpie-
czenia emerytalne. Projekt obywatelski podczas dwukrotne-
go czytania w Sejmie uzyskał akceptację klubu parlamentar-
nego PiS i mógłby być postawą do dalszych prac.

Ogólnopolskie  Porozumienie Związków Zawodowych zło-
żyło także do Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o 
zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o zainicjowanie proce-
su legislacyjnego. W projekcie zaproponowano zmiany ma-
jące na celu zniesienie czasowego charakteru  świadczenia 
jakim jest emerytura pomostowa oraz umożliwienie Państwo-
wej Inspekcji Pracy właściwe realizowanie kompetencji nad-
zorczych w zakresie umieszczania pracowników  w ewidencji 
zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym 
charakterze. 

W ocenie OPZZ zapisy projektu są krokiem w oczekiwa-
nym kierunku, bowiem dotychczasowe  warunki przyzna-
wania świadczenia powodowały,  że część osób nie mogła 
skorzystać z tych świadczeń, pomimo odprowadzania przez 
pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 
Praktyka pokazuje, że poprawa warunków pracy i elimino-
wanie czynników szkodliwych  nie następuje tak szybko, jak 
przedstawiano w czasie uchwalania obecnej ustawy. 

OPZZ deklaruje współpracę nad realizacją ww. projektu.

23 sierpnia przewodniczący OPZZ Jan Guz przesłał 
do Premiera Mateusza Morawieckiego projekt 
ustaw dotyczących emerytur stażowych oraz 
emerytur pomostowych. 
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