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Systematyczne zabieganie o ochronę istniejących w hucie i spółkach 
miejsc pracy, dalsza walka o wzrost płac, to część postulatów 
zawartych w uchwale Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, która 
odbyła się  24 września 2018 roku. Najważniejszym punktem obrad 
były wybory władz związku X Kadencji. 

KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA 
X KADENCJI MZZP AM DG

W wyniku głosowania Jacek Zub pełniący obecnie funkcję przewodniczącego został 
wybrany na kolejną 4 letnia kadencję. Wybrano 41 osobowy skład Zarządu Związku  
oraz 9 osobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Henryk Szczepa-
niak.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Jan Guz przewodniczący OPZZ, Miro-
sław Grzybek Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników, przedstawiciele 
ArcelorMittal Poland: Monika Roznerska Dyrektor Personalny, Stanisław Ból Dyrektor 
Biura Dialogu Społecznego, Tomasz Ślęzak, Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska 
oraz Marek Grabiński Prezes Unitech 1, Ryszard Wandasiewicz były Prezes Fundacji 
Ochrony Zdrowia, Edward Szwagierczak redaktor naczelny „Magazynu Hutniczego”. 

Przewodniczący Jacek Zub w przemówieniu podziękował delegatom za zaangażo-
wanie na rzecz obrony interesów pracowniczych, dziękował za udział w manifestacji 
w Warszawie 22 września. Podziękował również swoim zastępcom przechodzącym na 
emeryturę: Danucie Bieleckiej, Urszuli Werygo-Cok, Wiesławowi Czyżowi, Eugeniu-
szowi Dziubińskiemu.  

Zgodnie z zapisami w Statucie, 5 października odbyło się pierwsze posiedzenie Za-
rządu, na którym wybrano członków Prezydium Związku, dwóch wiceprzewodniczących 
oraz skarbnika. Wiceprzewodniczącymi zostali: 

Mirosław Cerazy w jego zakresie zadań będą sprawy zatrudnieniowo - płacowe, 
Adam Wdowiak w jego gestii będą sprawy socjalne i BHP, Skarbnikiem Związku zo-
stała Grażyna Kowalewska.
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Przewodniczący Jacek Zub wystąpienie rozpoczął od omówienia i analizy działań 
Związku w minionej kadencji. Zwracając się do zebranych powiedział, że 
uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu, podczas którego jesteśmy zobowiązani 
przeanalizować działania minionych czterech lat. Zadaniem Konferencji jest również 
określenie i sformułowanie najważniejszych zadań na lata 2018 – 2022 oraz 
dokonanie wyboru nowych władz Związku.

W KIERUNKU WZROSTU PŁAC
Wystąpienie przewodniczącego Związku Jacka Zuba podczas Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej X Kadencji (skrót)

X Kadencja naszej organizacji rozpoczyna się 
w znacznie lepszych warunkach rozwoju dla prze-
mysłu stalowego, jak 4 lata temu, aczkolwiek w 
obecnym czasie dotkliwym problemem polskiego 
hutnictwa są wysokie koszty mediów energetycz-
nych. Jako Związek oczekujemy od kierownictwa 
ArcelorMittal Poland bardziej skutecznych działań 
w tej kwestii, powiedział Przewodniczący. W tej 
sprawie nasza organizacja związkowa i inne orga-
nizacje będą wspierały pracodawcę, wykorzystu-
jąc własne szlaki dotarcia do rządzących. 

Mówiąc o zrealizowaniu uchwał z poprzedniej 
konferencji stwierdził, że mimo trudności udało 
się zrealizować je w pełni. Związkowi najbardziej 
zależało na ochronie miejsc pracy w hucie oraz w 
spółkach wydzielonych i tak też było. Brak zwol-
nień grupowych zaliczył do wspólnego sukcesu 
managementu dąbrowskiego oddziału Spółki oraz 
organizacji związkowych z Dąbrowy Górniczej. 

Do ważnych bieżących zadań zaliczył pod-
noszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, by nie 
dochodziło do awarii agregatów i instalacji. Ocenił, 
iż w ostatnich miesiącach widać poprawę w tym 
obszarze, gdyż pracodawca zareagował na zgła-
szane przez stronę społeczną problemy, również 
zareagował na zgłaszany od wielu lat problem na-
rastania luki pokoleniowej. W efekcie tego, ponad 
200 osób zostało zatrudnionych w INTERIMACH 
na stanowiskach CORE. Ocenił, że to nadal nie 
rozwiązuje istniejących niedoborów w zatrudnie-
niu.

Płace
W sprawie wzrostu wynagrodzeń powiedział, 

że jako reprezentanci interesu załogi, organizacje 
związkowe wielokrotnie staczały prawdziwe boje 
z reprezentantami pracodawcy. Nie obyło się na-
wet bez akcji protestacyjnej Związków. Przewod-
niczący oświadczył, że temat wynagrodzeń pra-
cowniczych i ich podwyżek nadal będzie bardzo 
ważnym postulatem naszego Związku, będziemy 
domagać się przede wszystkim przyśpieszenia w 
niwelowaniu różnic między polskimi hutnikami a 
pracownikami hut z tzw. starej Unii. Kontynuując 
tematykę płacową, nawiązał do projektu praco-
dawcy dotyczącego zmian w Zakładowym Ukła-
dzie Zbiorowym Pracy. Spora część propozycji to 
zmiany redakcyjne. Natomiast niektóre propozycje 
zmian wywołują wiele kontrowersji np. włączenie 
części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej. 
W tej sprawie przewiduje, że rozmowy potrwają 
około 3-4 lata. Pewną dozę optymizmu dostrzegł 
w tym, że obecnie mamy już uzgodnione podwyżki 
na kolejne dwa lata. W spółkach natomiast sytu-
acja zakresie płac jest dużo gorsza, gdyż każdy 
z tych podmiotów prowadzi samodzielną politykę 
płacową. W nowej kadencji, o realizację dwóch 
celów: zmniejszanie różnic w płacach oraz termin 
lutowy kończenia negocjacji płacowych, będziemy 
wytrwale zabiegać. 

BHP
Wiele uwagi, energii oraz wysiłku organizacyj-

nego Związek kierował na kwestie dotyczące sta-
nu BHP. Przewodniczący zauważył, iż bezpieczeń-
stwo pracy załogi stanowi problematykę, w której 
nie ma konfl iktu między pracodawcą a Związkiem. 
Działania, które podejmują obydwie strony w sfe-
rze BHP powodują , iż z roku na rok sytuacja ulega 
stopniowej poprawie. W roku bieżącym kadencja 
społecznej inspekcji też dobiega końca. Związek 
jeszcze lepiej, niż do tej pory, pragnie współpraco-
wać i układać swoje relacje ze społeczną inspek-
cją pracy, zarówno w hucie, jaki i w spółkach. Za-
chęcenie pracowników oddziału do uczestnictwa 
w wyborach SIP, przyczyni się do zdecydowanej 
poprawy frekwencji wyborczej, do realnego wpły-
wania na stan BHP, powiedział Przewodniczący. W 
zakres problematyki BHP i warunków pracy wcho-
dzą również zagadnienia dotyczące ochrony śro-
dowiska. Aktualnie realizowane są liczne projekty 
środowiskowe ograniczające negatywny wpływ 
huty na otoczenie oraz poprawiające warunki pra-
cy pracowników. Ich wartość przekracza 700 mln 
złotych. Przewodniczący wyraził nadzieję, iż po ich 
zakończeniu, nasza fi rma na zawsze opuści gro-
no zakładów zaliczanych w regionie do emitentów 
substancji szkodliwych. Zadeklarował, że Związek 
będzie nadal wspierał wszystkie działania i inicja-
tywy ArcelorMittal Poland chroniące atmosferę i 
środowisko naturalne. 

Odpoczynek
Organizacja realizowała zadanie wypoczyn-

ku załogi we współpracy z pracodawcą i z inny-
mi związkami, a także samodzielnie w oparciu o 
możliwości fi nansowe Związku. W efekcie, załoga 
oddziału miała do wyboru bardzo bogatą ofertę 
socjalną. 

Dialog społeczny
W czasie minionej kadencji szczególnie wiele 

uwagi Związek przykładał do rozwoju dialogu z 
pracodawcą i jego przedstawicielami. Mankamen-
tem tych kontaktów było niewsłuchiwanie się w 
sens tego, co strona społeczna miała do przeka-

zania. Dlatego dialog był utrudniony, a nierzadko 
w ogóle go nie było. Jako Związek chcemy dia-
logu partnerskiego oraz grania w otwarte karty. 
Opowiadamy się też za empatią i otwartością we 
wzajemnych kontaktach, wzajemnym szacunkiem, 
powiedział Przewodniczący.

Oceniając Związek stwierdził, że organizacja 
stanowi sprawną, dobrze funkcjonującą strukturę. 
Jej sukcesy są wynikiem nie tylko dużego zaanga-
żowania aktywu związkowego, ale i sporej części 
szeregowych członków Związku. Dokonująca się 
zmiana pokoleniowa, przełożyła się na Związek, 
gdyż w 8 podstawowych ogniwach naszej orga-
nizacji wybrano na funkcję przewodniczącego, 
nowe, młode osoby. 

Przewodniczący pożegnał wiceprzewodniczą-
cych, odchodzących po latach pracy i działalności 
społecznej na emeryturę: Danutę Bielecką, Urszu-
lę Werygo – Cok, Wiesława Czyża Eugeniusza 
Dziubińskiego. Podziękował za pracę i zaangażo-
wanie, życzył wielu radości i spokoju oraz samych 
słonecznych dni i lat na emeryturze. 

Jacek Zub przedstawił propozycje najważniej-
szych zadań Związku na cztery lata i wyraził na-
dzieję na dyskusję delegatów, która wzbogaci ten 
katalog zagadnień i problemów:
1. Systematyczne zabieganie o ochronę istnieją-

cych w hucie i w spółkach miejsc pracy,
2. Dalsza walka o wzrost płac oraz o przyśpiesze-

nie tempa niwelacji różnic między hutnikami z 
ArcelorMittal Poland a hutnikami z tzw. starej 
Unii Europejskiej,

3. Działanie na rzecz poprawy stanu BHP w od-
dziale dąbrowskim AMP oraz w spółkach;

4. Wytrwałe i systematyczne działanie Związku na 
rzecz powstania w naszej fi rmie warunków do 
nieskrępowanego niczym dialogu.

5. Uznanie, że ważnym i pilnym zadaniem Związ-
ku jest kontynuacja pracy nad dalszą rozbudo-
wą liczebną jego stanu członkowskiego. 

6. Uznanie za bardzo ważne zadanie Związku 
działań i pracy na rzecz rozszerzenia jego sta-
nu posiadania w społecznej inspekcji pracy. 
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Monika Roznerska 

Dyrektor Personalna
Rozpoczynając wystąpienie Pani 
Dyrektor podziękowała za zapro-
szenie na Konferencję, życzyła 
owocnych obrad i decyzji opartych 
na analizach i realiach, z których 
związkowcy byliby dumni. Odniosła 
się do wymagań współczesnych 
czasów, do obecnej rzeczywisto-

ści, która charakteryzuje się szybkimi zmianami i tego musimy być 
świadomi pracując i kierując nowoczesnym przedsiębiorstwem Je-
dyną pewną i stałą rzeczą jest zmiana, powiedziała Pani Dyrektor.
W związku z tym propozycja pracodawcy dla pracowników w za-
kresie komunikacji i obsługi kadrowej uwzględnia warunki zmie-
niającego się świata, konieczność cyfryzacji i digitalizacji, mówiła. 
Korzystanie z wersji elektronicznej dokumentów kadrowych oraz 
obsługa pracowników tą drogą, jest preferowanym rozwiązaniem 
i normą we współczesnym świecie, podkreślała Pani Dyrektor. 
Chcielibyśmy, aby pracownik ArcelorMittal Poland sprawy kadrowo 
- płacowe załatwiał zza swojego biurka lub przy pomocy swojego 
telefonu, dlatego powstaje aplikacja służąca do obsługi pracowni-
ków, która umożliwi załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną m. 
in dotyczących rozliczania czasu pracy, wyjaśniała Pani Dyrektor.
Monika Roznerska omówiła wyzwania związane z rekrutacją pra-
cowników. Musimy wspólnie pracować nad zainteresowaniem 
młodych ludzi pracą w przemyśle hutniczym. Starania o nowych 
pracowników powinny być połączone z budowaniem wizerun-
ku naszej fi rmy w otoczeniu, co jest bardzo ważnym elementem 
obecnych działań. Podając dane o realizowanych rekrutacjach do 
ArcelorMittal Poland w liczbie ok. 500 osób w skali roku w formie 
bezpośredniego zatrudnienia lub poprzez spółki interim, Pani Dy-
rektor powiedziała, że można byłoby być z dumnym z tej liczby, 
gdyby nie zdarzające się rezygnacje pracowników, którzy chcą 
sprawdzić możliwości u innych pracodawców. Musimy wspólnie 
temu przeciwdziałać w oparciu o tworzenie stabilnych zasad za-
trudniania i wynagradzania, pokazanie, że praca w hutnictwie jest 
pracą ciekawą, opartą o nowoczesne technologie i instalacje, a 
pracownicy produkują wyroby ze stali, która jest tworzywem dla 
nowoczesnego świata. 
Kontynuując problematykę załogi z niższym stażem, powiedziała, 
że konieczne jest uregulowanie w zapisach ZUZP ścieżki awansu 
fi nansowego pracowników na stanowiskach robotniczych połączo-
nej z rozwojem kompetencji na każdym stanowisku pracy. Należy 
to zrobić bez szkody dla długoletnich pracowników. ZUZP powinien 
być współczesny, niedyskryminujący żadnej grupy, atrakcyjny dla 
młodych pracowników, a jednocześnie przejrzysty.
Odnośnie dialogu społecznego, wyraziła zadowolenie z faktu, że 
dialog w ArcelorMittal Poland wszedł na nowe poziomy i obszary 
związane ze strategią funkcjonowania ArcelorMittal Poland. W tym 
roku rozpoczęły funkcjonowanie dwa dodatkowe fora tematyczne 
dialogu. Pierwsze forum dotyczy spraw remontów i inwestycji, ko-
lejne spraw BHP, z określeniem głównego celu jako przygotowanie 
nowej formuły funkcjonowania Głównej i Terenowych Komisji BHP. 
Pani Dyrektor podkreśliła, że w kwestiach bezpieczeństwa mamy 
jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ wciąż dochodzi do wypad-
ków, których można było uniknąć. Nie ma celu produkcyjnego, 
który usprawiedliwiałby kompromisy w obszarze bezpieczeństwa, 
oświadczyła. 
Pani Dyrektor na zakończenie wystąpienia ponownie nawiązała 
do aktualnego kontekstu gospodarczego w Polsce. Zdajemy so-
bie sprawę, że warunki (niskie bezrobocie, wzrost gospodarczy) 
określane jako rynek pracownika powodują, że musimy być bardzo 
konkurencyjni na rynku zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pra-
cowników. Oznacza to, że nasza propozycja zatrudnienia i wyna-
grodzeń musi być rynkowa. Musimy nadążać za zmianami zgodnie 
z analizami i raportami płacowymi.

Wystąpienie Moniki Roznerskiej, 
Dyrektora Personalnego na Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej MZZP AM DG

Tomasz Ślęzak

Członek Zarządu ArcelorMittal Poland, Dyrektor Energii i 
Ochrony Środowiska 
Dyrektor w wystąpieniu skoncentrował się na inwestycjach 
proekologicznych realizowanych w Dąbrowie Górniczej. Pod-
kreślał, że ochrona środowiska, szczególnie w zakresie emisji 
przemysłowych, a także polityka klimatyczna są sprawami 
fundamentalnymi dla przemysłu stalowego. Przedstawił pro-

jekty środowiskowe w Oddziale warte 700 mln zł. W 2014 roku zmieniły się przepisy 
odnośnie standardów emisyjnych i Spółka robi wszystko, aby te standardy spełniać 
i dotrzymywać warunków, na każdym etapie procesu produkcyjnego. Modernizujemy 
system odpylania spiekalni, w wyniku którego emisje zmniejszą się ponad 6 krotnie, 
koszt tej inwestycji wynosi 150 mln zł, a także system odpylania konwertorów na sta-
lowni - koszt 200 mln. Dzięki temu, moc odpylania zwiększy się trzykrotnie. Budujemy 
instalacje odpylające obejmujące elektrociepłownię TAMEH pozwalające na znaczną 
redukcję emisji pyłu, koszt 300 mln zł, informował Dyrektor.
Temat naszych emisji przemysłowych stał się w ostatnim czasie w przestrzeni publicz-
nej przedmiotem emocji i ożywionych dyskusji, a także niestety nierzadko narzędziem 
dla lokalnych polityków szukających rozgłosu - powiedział Dyrektor. Pragnę zaapelo-
wać do wszystkich zebranych, aby o inwestycjach proekologicznych i pracach moderni-
zacyjnych w naszej Spółce rozmawiać w swoim środowisku, informować o tym wszyst-
kich, którzy nie mają dostępu do informacji lub kierują się stereotypami w wygłaszaniu 
opinii. Powinniśmy edukować otoczenie i bronić huty, bo to jest w naszym wspólnym 
interesie. Starajmy się tonować emocje, huta nie może być zakładnikiem polityki. My 
robimy swoje i wiemy, że osiągniemy zamierzony cel. Wszystkie największe inwestycje 
proekologiczne kończą się w tym roku, a w przyszłym, zakład pod względem emisji 
powinien wyglądać zupełnie inaczej, oświadczył Dyrektor. 

Henryk Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Henryk Szczepaniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
złożył sprawozdanie z działalności statutowej Związku za rok 
budżetowy od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018r.
 Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
związku. Analiza dokumentacji fi nansowej, przychodów i 

wydatków, dokumentacji księgowej, przeprowadzenie kontroli w wydatkowaniu środ-
ków budżetów wydziałowych, przeprowadzenie innych weryfi kacji, uprawnia Komisję 
do stwierdzenia, że Zarząd realizował w okresie rozliczeniowym cele statutowe. Ko-
misja nie dopatrzyła się istotnych uchybień w statutowej działalności związkowej. W 
trakcie kontroli stwierdzono, że związek wypełnia zobowiązania zapisane w budżecie 
2017/2018r. Wydatki koncentrowały się na wypłacie świadczeń statutowych, zapomóg 
materialnych i losowych, dofi nasowanie wypoczynku i rekreacji, związek ponosił koszty 
działalności organizacyjnej, co jest zgodne z celami działalności. Komisja pozytywnie 
oceniła działalność Zarządu Związku i Prezydium, postawiła wniosek o udzielenie i ab-
solutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wniosła o zatwierdzenie sprawozdania 
fi nansowego za rok budżetowy 2016/2017. Wniosek przyjęto w głosowaniu. 

Mirosław Grzybek

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Meta-
lowców i Hutników 
Podziękował za zaproszenie na Konferencję i za udział w 
manifestacji w Warszawie 22 września. Swoją obecnością 
podkreśliliśmy przynależność do OPZZ, że jesteśmy jedną 
rodziną. W OPZZ pod względem liczebności Federacja jest 
drugą co do wielkości organizacją po Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego. Nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej życzył zapału 
i energii w działaniu. Powiedział również, że wsparcia potrzebują członkowie zarządu, 
którzy będą rozmawiać na temat płac z pracodawcami. Podkreślał, iż funkcyjni potrze-
bują inspiracji i wskazywania dróg działania.
Przewodniczący nawiązał m. in. do wystąpienia Pani Dyrektor, która mówiła o pro-
blemach zatrudnieniowych. Stwierdził, że w Polsce mamy rynek pracownika, stąd 
problemy pracodawców. Powiedział, że po 15 latach członkostwa w UE jesteśmy na-
dal dyskryminowani odnośnie płac. Jego zdaniem, ruch związkowy powinien walczyć 
o ustanowienie europejskiej płacy minimalnej, gdyż hutnicy z hut ArcelorMittal w Euro-
pie Zachodniej zarabiają kilkakrotnie więcej. Powiedział również, że obecnie jest naj-
lepszy moment na upominanie się o wyższe zarobki. Przewodniczący Mirosław Grzy-
bek, przekazał Zarządowi nowe logo Federacji ZZ Metalowców i Hutników. 
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Mirosław Mrówka 

GU 
Rozpoczynając dyskusję delegatów, podjął te-
mat polityki płacowej. Przypomniał dane staty-
styczne odnoszące się do Polski, mówiące że 
średnia płaca w Polsce wzrosła 7%. Mówił, że 
nie jest pewien, czy dynamika wzrostu płac w 
naszej fi rmie jest na takim samym poziomie, 

a powinna być wyższa. Wyraził opinię, że brak zdecydowanych podwy-
żek w Spółce skutkuje problemem w znalezieniu chętnych do pracy w 
hutnictwie. Mirosław Mrówka powiedział, że musimy zatrudniać nowych 
pracowników, gdyż wielu fachowców odchodzi na emerytury. Krytycznie 
odniósł się do polityki płacowej wobec nowo przyjmowanych do pracy. 
Osoby, podejmujące pracę otrzymują na starcie wysokie stawki. Napa-
wa optymizmem, że w ogóle są chętni do pracy w hucie, mówił. Ale jako 
kierownik może mieć problem, jak wytłumaczyć pozostałym długoletnim 
pracownikom, dlaczego na początku kariery zawodowej młodzi od razu 
mają wyższe wynagrodzenia. Prosił Panią Dyrektor, aby zajęła się tym 
problemem, gdyż na tle dysproporcji płacowych powstają nieporozumie-
nia między ludźmi, źle się pracuje, jest zła atmosfera. 

Skład Zarządu

Jacek Zub – przewodniczący

Franciszek Bajda, Mirosław Bieroński, Andrzej Brania, Woj-
ciech Brzozowski, Mirosław Cerazy, Wiesław Chrobot, Krzysz-
tof Ciekański, Mariola Cwancygier, Rafał Czuba, Jacek Ćmak, 
Roman Dróżdż, Zbigniew Franusiewicz, Lidia Grodzka, Kry-
stian Grzywaczewski, Katarzyna Kajda, Marzena Kaniecka, 
Andrzej Kościelniak, Bożena Kurpik, Grażyna Kowalewska, 
Marian Łuczak, Marzena Matusiak, Janusz Mitura, Zygmunt 
Makieła, Piotr Owcarz, Jędrzej Pietrończuk, Partycja Salamon 
- Stolorz, Artur Sobusik, Mariusz Przybylski, Grzegorz Prysak, 
Jacek Skrzydlewski, Adam Stach, Jarosław Szot, Paweł Szot, 
Leszek Tuszyński, Małgorzata Usman- Miltko, Adam Wdowiak, 
Dariusz Więckowski, Mariola Wiltos, Jacek Wormuth, Anna 
Wróbel.  

Członkowie Prezydium 

Jacek Zub – Przewodniczący, 

Mirosław Cerazy – Wiceprzewodniczący, Adam Wdowiak – Wi-
ceprzewodniczący, Grażyna Kowalewska – Skarbnik oraz Woj-
ciech Brzozowski, Jacek Ćmak, Zbigniew Franusiewicz, Zyg-
munt Makieła, Janusz Mitura, Piotr Owcarz, Jędrzej Pietroń-
czuk, Grzegorz Prysak, Jacek Skrzydlewski, Leszek Tuszyński, 
Jacek Wormuth.

Skład Komisji Rewizyjnej

Henryk Szczepaniak – przewodniczący

Małgorzata Korczyńska, Dawid Madej, Janina Migas, Mariusz 
Nowak, Michał Nowakowski, Anita Łyczek, Anna Neuman, Se-
bastian Szata.

Wiesław Chrobot  

PSD 
Odniósł się do polityki remontowej prowadzo-
nej przez Spółkę. Według jego opinii, nakłady 
na ten cel są zbyt niskie i powinny być bardziej 
przemyślane. Dokonując wyboru fi rmy remon-
towej należałoby się kierować jakością usług, a 
nie niskimi cenami. Jako przykład podał stołów-

kę na stalowni, której dach był już 4 krotnie remontowany. Należy dbać o 
infrastrukturę i nie oszczędzać na remontach, ludzi denerwuje taka pseu-
do oszczędność, powiedział
Drugi temat jego wystąpienia dotyczył bezpieczeństwa pracy, problemu 
wypadków przy pracy. Przyznał, że pracodawca na BHP nie szczędzi 
środków, ale mimo to, wypadki się zdarzają W tym roku na stalowni było 
ich już 13. Wiesław Chrobot za przyczynę tego stanu uznał braki w zatrud-
nieniu i pośpiech, zwłaszcza pośpiech. Atmosferę pośpiechu kreuje kie-
rownictwo Zakładu. Kolejny ważny problem dotyczył odejść z fi rmy po np. 
10 latach pracy. Wielka szkoda dla spółki, mówił, oni są już fachowcami, 
ale przede wszystkim zwracają uwagę na zarobki. Kiedyś rekompenso-
waliśmy to funduszem socjalnym. Dobry program socjalny młodego czło-
wieka nie interesuje tylko wysokość wynagrodzenia. Przekazał również 
negatywną opinie pracowników zakładu odnośnie propozycji pracodawcy 
włączenia części dodatku zmianowego do płacy. Pracujący na zmiany nie 
zgadzają się na takie rozwiązanie. W świetle ich opinii, to właściwa re-
kompensata za trudy zmianowości.

Maria Zych  

Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów 
Przewodnicząca złożyła krótkie sprawozdanie z 
działalności Koła na przestrzeni 8 lat, podając 
dane statystyczne. Liczba członków KEiR stale 
rośnie i oscylując wokół liczby 200 osób. 
Celem Koła jest przede wszystkim niesienie 

pomocy materialnej zgodnie z regulaminem świadczeń statutowych dla 
osób będących w trudniej sytuacji życiowej. Niemniej ważnym zadaniem 
jest organizowanie okolicznościowych spotkań, wycieczek, rekreacji. Po 
prostu każdy pretekst na spotkanie jest dobry, wspólne spędzanie czasu, 
kontakt z ludźmi, jest najlepszym lekarstwem na monotonię życia. Prze-
wodnicząca dokumentuje działalność prowadząc kronikę Koła i zakładkę 
KEiR na stronie internetowej naszego związku.

Dyskusja Delegatów SKŁAD ZARZĄDU 
MZZP AM DG X KADENCJI 
NA LATA 2018–2022

UCHWAŁA
I Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej X kadencji MZZP AM DG 
z dn. 24 września 2018r.
1. Konferencja udziela absolutorium zarządowi Związku oraz człon-

kom Komisji Rewizyjnej za okres 2017-2018 i składa podziękowa-
nia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę w tym okresie. 

2. Komisja zatwierdza sprawozdanie fi nansowe MZZP AM DG za rok 
budżetowy 2017- 2018

3. Konferencja zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Związku do konty-
nuowania działań na rzecz:
a) utrzymania miejsc pracy w ArcelorMittal Poland i spółkach,
b) realnego wzrostu płac i przyspieszenia tempa niwelacji różnic  w 

wysokości wynagrodzeń jakie występują pomiędzy hutnikami z 
ArcelorMittal Poland a hutnikami zatrudnionymi  na terenie starej 
Unii Europejskiej,

c) systematycznej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz warunków socjalnych w ArcelorMittal Poland spółkach wy-
dzielonych i pozostałych podmiotach gospodarczych skupionych w 
MZZP AM DG,

d) poprawy w AMP i pozostałych podmiotach gospodarczych nieskre-
powanego dialogu prowadzonego pomiędzy pracodawcą i stroną 
społeczną,

e) Zwiększenia liczebności członków,
f) większego zaangażowania członków MZZP AM DG w wybory 

Społecznej Inspekcji Pracy.
4. Konferencja zatwierdza zmiany w Statucie MZZP AM DG.
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Manifestacja związkowców pod sztandarami OPZZ

Jan Guz omówił najważniejsze wyzwania stojące przez OPZZ. 
Należy do nich przede wszystkim walka o wzrost wynagrodzeń 
i poprawę warunków pracy. Przewodniczący wyraził pogląd, iż 
w ostatnich 3 latach w Polsce nastąpił postęp w zakresie za-
siłków i świadczeń, źródeł pomocowych, ale nie w sferze praw 
pracowniczych, co powinno być najważniejsze, niestety, praca 
w Polsce należy do najniżej opłacanych w Europie. Wyczerpała 
się możliwość konkurencji polskiej gospodarki opartej o niskie 
koszty pracy, dlatego Polska potrzebuje wyższych płac na wielu 
stanowiskach i nie jest to tylko puste hasło, mówił Jan Guz. 
Wzrost wynagrodzeń jest niezbędny na szeroko rozumianych 
stanowiskach usług publicznych, powszechnie nazywanych sfe-
rą budżetową. OPZZ proponuje wzrost minimalnego wynagrodze-
nia na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Od nowego 
roku będzie wyższe o 150 zł brutto, lecz nadal będzie zdecydo-
wanie za niskie. Według danych GUS, 66% pracujących Polaków 
zarabia poniżej średniej krajowej. Związkowcy Unii Europejskiej 
obawiają się niskich wynagrodzeń w Polsce, mówiąc wprost, 
jeśli w Polsce będą niskie wynagrodzenia, to w Europie zdefor-
mują rynek pracy, musimy walczyć o płace. OPZZ będzie dążył i 
postulował o ustanowienie europejskiej płacy minimalnej. Prze-
wodniczący zwrócił uwagę na podatki, które rosną. Wzrastają 
również różnego rodzaju obciążenia budżetów domowych, a przy 
niskich płacach, ludziom nie opłaca się pracować, stąd ponad 
520 tys. Polaków jest nieaktywnych zawodowo. 

Kolejny temat wystąpienia dotyczył emerytur pomostowych 
dla osób pracujących w ciężkich warunkach i o szczególnym 
charakterze, Świadczenia te zaczną wygasać. OPZZ wniósł pod 
obrady rządu ten ważny problem, zaproponował projekt usta-
wy, deklarując gotowość do współpracy. Trwa dyskusja w Ra-

Ponad 20 tysięcy ludzi sfrustrowanych z powodu niskich 
zarobków, domagało się podwyżek i poszanowania pracy. 
Ogromny, kolorowy, głośny i groźny tłum przeszedł Alejami 
Ujazdowskimi. Manifestanci przyjechali do Warszawy z od-
ległych miejscowości, w większości byli to przedstawiciele 
usług publicznych tj. sfery budżetowej: nauczyciele, pracowni-
cy ZUS, transportu, energetyki, kultury, sztuki, handlu, straża-
cy i my hutnicy. Grupa hutników zwracała uwagę fotoreporte-
rów. Na wielu zdjęciach z manifestacji w prasie ogólnopolskiej 
było widać naszych. Obecność hutników na manifestacji, była 
wyrazem solidarności z innymi grupami zawodowymi, podzie-
lania ich opinii o dramatycznie niskich wynagrodzeniach, 
niskim poziomie życia, związanych z tym wielu problemów, 
których rząd nie widzi. W sektorze publicznym nie powinno 
być głodowych pensji. Podczas przemarszu, okrzyki, hałas był 
przeogromny. W ruch poszły trąbki, gwizdki, bębny. Grzmiały 
płomienne przemówienia związkowców, którzy na całe gardło 
wykrzyczeli swój gniew. Po manifestacji delegacja OPZZ złoży-
ła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję z postulatami, 
w nadziei, że rząd nie pozostanie obojętny na problemy setek 
tysięcy Polaków. 

dzie Dialogu Społecznego. Pracodawcy są przeciw nowelizacji 
ustawy o emeryturach pomostowych, mimo że to zakłady pracy 
płacą na ten fundusz. Uprawnienia do świadczeń powinny być 
utrzymane. Środowisko pracy nie poprawia się, dlatego musimy 
ustanawiać prawo, powiedział Przewodniczący. 

Odniósł się także do Planów Kapitałowych projektu rządowe-
go mającego na celu wyższe emerytury w przyszłości. Jesteśmy 
jedyną Centralą związkową wyrażającą negatywną opinię o tym 
projekcie, powiedział Przewodniczący. Mamy wiele obaw, za 
dużo jest niewiadomych, za odległe terminy zysku, nie wiadomo 
co będzie za 30 lat. Dla nas pewność w zakresie świadczeń, 
wysokość wynagrodzeń oraz emerytur są bardzo ważne. 

Jan Guz nawiązał do rocznicy niepodległości. W tym roku 
nie tylko obchodzimy 100 niepodległości lecz także 100 lat 
ubezpieczeń społecznych, 100 lat ustawodawstwa o związkach 
zawodowych, 100 lat pluralizmu związkowego. Na przestrzeni 
tych lat, jak pokazuje doświadczenie, bez względu na rządy, po-
trzebna jest działalność związkowa i przekaz informacji o naszej 
aktywności. Musimy się upominać u władzy o swoje i wiedzieć 
na co idą nasze podatki, powiedział. 

Na zakończenie Przewodniczący OPZZ zaapelował o korzysta-
nie z zamieszczanych informacji przez OPZZ, na stronie inter-
netowej, Facebooka czy Twittera. Chcielibyśmy, aby informacja 
bieżąca docierała z Centrali bezpośrednio do związkowców. W 
dobie ogólnego dostępu do mediów społecznościowych, niektó-
re informacje zamieszczane w internecie mogą być nierzetelne, 
niesprawdzone i niewiarygodne, dlatego zaglądajcie na nasze 
strony internetowe, znajdziecie tam wszystkie bieżące aktual-
ności. 

Przewodniczący Jan Guz wystąpienie rozpoczął od przekazania pozdrowień od 
branżowego ruchu zawodowego, ogólnokrajowych organizacji związkowych 
zrzeszonych w OPZZ. Dziękował za uczestnictwo w manifestacji 22 września. 
Niejednokrotnie trzeba wyjść poza zakłady pracy, wyrazić determinację, że nie jest tak dobrze, 
jak władza pokazuje w rządowych mediach, że są pieniądze w budżecie, ale powstaje pytanie, 
dla kogo?

22 września grupa hutników, członków naszego 
związku wspólnie z innymi organizacjami 
zrzeszonymi w Centrali OPZZ przeszła 
w manifestacji pod gmach Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie, aby zamanifestować niezadowolenie 
z polityki rządu.

Jan Guz Przewodniczący OPZZ, wystąpienie podczas Konferencji MZZP AM DG
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Sekretariat
tel. 32 776 95 70
e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl

Płace i zatrudnienie  
Mirosław Cerazy – tel. 32 776 95 82
BHP i sprawy socjalne 
Adam Wdowiak – tel. 32 776 93 52
Skarbnik 
Grażyna Kowalewska – 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
Maria Zych 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

Małymi krokami do wielkich celów
Cel był wielki, pomoc finansowa dla 12 chorych dzieci pracowni-
ków. Za każdy kilometr Spółka liczyła 5 złotych. Łączna uzyskana 
kwota to ok. 41 tysięcy zł.

27 września „droga królewska” w oddziale w Dąbrowie Górniczej 
zamieniała się w ścieżkę rekreacyjną, promenadę, deptak po której 
kilometry pokonywali amatorzy i pasjonaci biegów. Mocnym fila-
rem marszobiegu byli wyczynowi biegacze, którzy zawsze startują, 
ich udział jest nieoceniony finansowo. Akcja charytatywna mierzy 
wszystkich jedną miarą, 
zrównuje wszystkich, 
nieważne czy to dyrek-
tor czy zwykły pracow-
nik. Pokazuje, czy jest się 
wrażliwym człowiekiem 
na potrzeby innych czy 
obojętnym. Statystyka 
pokazuje, że wrażliwych 
jakby nie przybyło przez 
ten rok. . . . 

Dziękujemy wszystkim 
za okazane serce, za 
wysiłek. 
Bardzo dziękujemy.

VI Marszobieg Charytatywny

BIESIADĘ
w Restauracji „JEDENASTKA”

16 listopada 2018 r. godz. 15.00-20.00

w Restauracji „JEDENASTKA”

16 listopada 2018 r. godz. 15.00-20.00

Do udziału w biesiadzie uprawnieni są członkowie

MZZP AM DG wg stanu na 31 października 2018 r.

Do udziału w biesiadzie uprawnieni są członkowie

MZZP AM DG wg stanu na 31 października 2018 r.

Odpłatność wynosi 20 zł

Zapisy do 5 listopada 2018 r. przyjmują:

przewodniczący Zarządów Wydziałowych

MZZP AM DG oddziału ArcelorMittal

w Dąbrowie Górniczej

oraz

przewodniczący Zarządów Zakładowych

MZZP AM DG w Spółkach zależnych.

Zapisy do 5 listopada 2018 r. przyjmują:

przewodniczący Zarządów Wydziałowych

MZZP AM DG oddziału ArcelorMittal

w Dąbrowie Górniczej

oraz

przewodniczący Zarządów Zakładowych

MZZP AM DG w Spółkach zależnych.

Zarząd Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników

ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

Zapewniamy napitki z pianką, golonkę oraz

inne atrakcje i niespodzianki.

Zapewniamy napitki z pianką, golonkę oraz

inne atrakcje i niespodzianki.

organizuje
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