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Na spotkanie z Świętym Mikołajem trzeba 
czekać cały rok. Dzień ten jest wyjątkowy 
dla dzieci, jedyna w roku taka chwila. 
6 grudnia do wyremontowanej sali w 
Restauracji Jedenastka przybył Święty 
Mikołaj, aby spotkać się z 115. dziećmi 
naszych związkowców.

Czas oczekiwania na niecodziennego Gościa dzieci 
spędziły na zabawie, tańczyły, śpiewały brały udział 
w grach zespołowych, konkursach, malowały bu-
zie, a głośne, okrzyki słychać było pewnie w całej 
okolicy. Zabawę przygotowały elfy Psotka, Apsik, 
bałwanek Olaf. 6 grudnia dzieci z rodzicami spę-
dziły wspólnie popołudnie na przyjemnej zabawie. 
Wrzawa ucichła, gdy przybył Święty Mikołaj z wor-
kiem pełnym paczek, wtedy nastąpił taki zaczaro-
wany moment, zapanowała świąteczna aura, czar 
święta. Święty Mikołaj rozmawiał przez chwilkę z 
każdym dzieckiem i oczywiście obdarował słodkim 
upominkiem. Dzieci były przeszczęśliwe, reagowa-
ły niesamowicie, niektóre padały w objęcia Świę-
tego Mikołaja. Świąteczną atmosferę podkreślały 
pastorałki i utwory popkultury podkreślające klimat 
Świąt Bożego Narodzenia. My też cieszymy się z 
obecności Świętego Mikołaja wśród dzieci i udanej 
zabawy. Obiecujemy spotkanie za rok. 
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Ugodowa Komisja powołana
Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza

W związku z upływającą kadencją, 13 grudnia odbyły się wybory 
Międzyzakładowej Komisji Pojednawczej ArcelorMittal Poland 
Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, która będzie funkcjonować cztery 
lata, od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2022r. Celem Komisji 
Pojednawczej jest polubowne rozstrzyganie spraw pracowników 
wynikających ze stosunku pracy.

Podczas spotkania, w obecności przedstawiciela pracodawcy Dyrekto-
ra Biura Dialogu Społecznego, wyboru dokonali przedstawiciele 6 organizacji 
związkowych desygnując swoich kandydatów w łącznej liczbie 26. W głoso-
waniu wybrano nowego przewodniczącego Komisji, którym został dotychcza-
sowy przewodniczący Ryszard Wormuth, członek naszej organizacji. Wybrano 
również 5 wiceprzewodniczących reprezentujących pozostałe związki za-
wodowe: Robert Dębiec NSZZ Solidarność, Gabriela Lekszton HUTNIK MZZP 
AMP, Barbara Drazek MMZZ PAM DG, Marek Hat NSZZ Solidarność 80, Janusz 
Wojtasik WZZ Sierpień 80. Komisja Pojednawcza zostanie oficjalnie powołana 
i może działać z chwilą wydania, zarządzenia w tej sprawie. Do każdej spra-
wy powoływany będzie Zespół Pojednawczy, który zbada kontekst zdarzenia 
i decyzje pracodawcy. 

Nowemu Przewod-
niczącemu Ryszardowi 
Wormuthowi gratulujemy 
wyboru, zaufania społecz-
nego, docenienia wiedzy 
i doświadczenia. Gratulu-
jemy pozostałym człon-
kom Komisji i życzymy, aby 
roszczenia pracownicze 
kończyły się zawsze ugo-
dą, co jest z korzyścią dla 
obydwu stron, bez anga-
żowania Sądu Pracy.

Wyboru dokonali spośród siebie społeczni inspektorzy pracy, wskazani 
przez załogę w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniach od 15 
do 23 listopada. Wybrano również czterech zastępców: Piotr Baran, Mariusz 
Pietruszka, Jarosław Czworowski, Jarosław Potęga.

Nowo wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Teresa Zaręba 
pełniła tę funkcję w mijającej kadencji, można zatem spodziewać się kon-
tynuacji wizji i roli społecznej inspekcji, jaką prezentuje. Teresa Zaręba w 
obszernym wystąpieniu podsumowała 4 letnią kadencję. Dziękowała orga-
nizacjom związkowym i Inspektorom SIP za współpracę, życzliwość i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów załogi w zakresie bezpieczeństwa. Jak mówi-
ła, była to trudna kadencja. Hutę trapiły awarie, postoje, zanieczyszczenie 
środowiska pracy i wiele innych, a pracowników restrukturyzacja organiza-
cyjna, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Były wypadki przy 
pracy. ZSIP interweniowała w sprawie złego stan pomieszczeń, budynków, 
dostrzegała brak dbałości o otoczenie. Interweniowała w sprawie zaniedbań 
dotyczących sfery fi zycznej i psychicznej pracowników. Jak podkreślała In-
spektor, pełniąc tę zaszczytną funkcję dostrzegała sprawy niedostrzegane 

w hucie przez dziesięciolecia, będące źródłem zagrożeń i stresu. 

Spokojnej kadencji
Teresa Zaręba popierana przez MOZ NSZZ 
Solidarność AMP została wybrana 6 grudnia 2018 r.
na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora 
Pracy ArcelorMittal Poland na lata 2019-2022. 
Kontrkandydatem był Jarosław Potęga ze Stalowni 
popierany przez związek zawodowy HUTNIK MZZP AMP. 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wybrany 

W Spółce ArcelorMittal Service Group 29 li-
stopada organizacje związkowe oraz Zarząd 
Spółki uzgodniły zmiany w regulaminie 

premiowania obowiązujący w tym podmiocie. Uzgod-
niono podwyższenie kwoty bazowej będącej podstawą 
ustalania wartości miesięcznego funduszu premiowe-
go z 200 zł do 240 zł. Wynegocjowany wzrost wynosi 
20%. Regulacja wchodzi w życie od 1 listopada. 

Kolejna zmiana dotyczy wartości funduszu pre-
miowego, która wchodzi w życie od 2020 roku. Od tej 
daty fundusz premiowy corocznie będzie zwiększany 
poprzez wzrost kwoty bazowej o kwotę równoważną 
7% średniego przyrostu płac zasadniczych w roku po-
przedzającym.

Po negocjacjach zawarto porozumienie w sprawie 
ustalenia terminu wypłaty nagrody EBIDTA za IV 
kwartał 2018r. Wypłata tej nagrody nastąpi wraz z wy-
nagrodzeniem za grudzień 2018 Warunkiem jej otrzy-
mania będzie wskaźnik absencji chorobowej pracowni-
ka na dzień 21 grudnia.

Wprowadzono również zmiany w Regulaminie pra-
cy dotyczące monitoringu przemysłowego oraz zasad 
korzystania ze służbowej poczty elektronicznej i Inter-
netu. 

Nadal brak jest porozumienia w zakresie wzrostu 
płac w AM Service Group w roku 2019. Negocjacje 
trwają. 
W spółce Unimed wynegocjowano nagrodę świątecz-
ną w wysokości 550 zł brutto oraz 150 zł nagrody mo-
tywacyjnej za dwa miesiące. 

Spółki

Negocjacje 
w spółkach 

Kolejnym etapem w wyborach społecznej inspekcji Pracy, będzie wybór 
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland. Teresa 
Zaręba reprezentująca Region Śląsko-Dąbrowski, będzie tę zaszczytną 
funkcję pełnić dwa lata na przemian z Andrzejem Grabskim ZSIP wybranym 
w Oddziale w Krakowie. 

Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy Teresie Zarębie i 
wszystkim Inspektorom SIP gratulujemy społecznego zaufania, życzymy 
dobrej współpracy, skuteczności w działaniach na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i warunków pracy załogi.

SIP
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- Trwają negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2018r. Propozycja pracodawcy -80 zł na pracownika, 45 zł na podwyżki 
indywidualne nie satysfakcjonuje strony związkowej.

- Spółka ZEN jest w złej sytuacji fi nansowej, związkowcy pełni niepokoju interweniują.

- 5 lutego podpisano porozumienie płacowe AMP na lata 2018 i 2019. Podwyżka 120 zł na pracownika, 30 zł na podwyżki 
indywidualne. Uzgodniono zmianę zasad wypłacania  nagrody EBITDA na kwartalną w wys. 250 zł oraz 100 zł za osiągnięcie 
wyniku.

- Porozumienia płacowe w spółkach:  Sanpro Synergy, ABC, UNIMED, PUW HK W, PUK Kolprem.  
- MZZP AM DG interweniuje u pracodawcy w sprawie wykupienia podatku od usług medycznych w ośrodku Całodobowej  Opieki 

Medycznej PRINN.

- Rozpoczęła się kampania Sprawozdawczo-Wyborcza przed Konferencją Sprawozdawczo - Wyborczą X Kadencji MZZP AM 
DG. 

- Członkinie związku z okazji Dnia Kobiet otrzymały po 120 zł. 
- Powołano Komisję ds. pomocy poszkodowanym pracownikom, którzy w  wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy 

doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Naszą organizację w Komisji reprezentuje Społeczny Inspektor Pracy PPD Jacek 
Kołodziej.

- W dniach 5-7 kwietnia FHZZ i Związek Zawodowy Metalowców zintegrowały się w Federację ZZ Metalowców i Hutników. FHZZ 
zaprzestała działalności.

- Uzgodniono zasady motywacji pozapłacowej dla wyróżniających się pracowników.
- Porozumienie płacowe w AM BC o E na lata 2018 i 2019.  

- 9 maja przed siedzibą AM Service Group pikieta zorganizowana przez organizacje związkowe na znak protestu przeciw 
przeciągającym się negocjacjom i w ogóle z polityki płacowej tej spółki. 

- 21 maja członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeszli szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów prawa pracy.
- Przyjęto budżet związku na rok budżetowy od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2019r. 

- Porozumienie płacowe w AM Service Group zawarte po 6 miesiącach negocjacji i akcji protestacyjnej.
- Wycieczka z cyklu zwiedzania stolic europejskich. W tym roku związkowcy zwiedzili Rygę, Sztokholm, Helsinki, Tallin, część 

podróży przebyli promem po Bałtyku.
- Awarie wielkiego pieca w Oddziale w Dąbrowie Górniczej. Organizacje związkowe AMP w piśmie do pracodawcy wyrażają 

zaniepokojenie o stan bezpieczeństwa w Spółce. Powołano stałe Forum ds. dialogu w sprawach remontowych oraz Forum ds. 
wymiany informacji  w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

- 22 września w Warszawie odbyła się ogólnopolska manifestacja zorganizowana przez OPZZ „Polska potrzebuje wyższych 
płac”, w której uczestniczyła grupa naszych związkowców.

- 24 września odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza X Kadencji na lata 2018 – 2022. Przewodniczącym związku 
został Jacek Zub, wybrano Zarząd związku i Komisję Rewizyjną.

- 5 października na funkcje wiceprzewodniczących związku wybrano: Mirosława Cerazego, Adama Wdowiaka, na funkcję 
Skarbnika Grażynę Kowalewską. Wybrano składy komisji: ekonomicznej, socjalnej, BHP.

- Szkolenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

- Wybory społecznej inspekcji pracy na lata 2019 - 2022. Załoga wybrała 30  inspektorów SIP, w tym 9. popieranych przez MZZ PAM 
DG. Dziękujemy za zaufanie.

- 16 listopada odbyła się Biesiada w Restauracji Jedenastka, bawił nas zespół Szwarne Karlusy oraz Inga Papkala prezenterka Radia 
Piekary.

- W Spółce ABC zawarto Porozumienie płacowe na rok 2019: 120 zł podwyżki i 30zł na indywidualne. Kwartalne zasady wypłaty 
nagrody EBITDA oraz nagroda świąteczna.

- W AM Service Group nowe zasady premiowania od 1 listopada, podwyższona baza premii.

- Święty Mikołaj obdarował słodkimi upominkami 115. dzieci naszych członków.
- Członkowie związku otrzymali po 150 zł na Święta Bożego Narodzenia.
- Teresa Zaręba popierana przez MOZ NSZZ Solidarność AMP została wybrana na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora 

Pracy na lata 2019 -2022.
- Wybory Międzyzakładowej Komisji Pojednawczej na lata 2019 -2022. Wybrano 26 - osobowy skład Komisji. Przewodniczącym 

został Ryszard Wormuth.
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Mirosław Cerazy – tel. 32 776 95 82
kom. 531 472 293
BHP i sprawy socjalne 
Adam Wdowiak – tel. 32 776 93 52
kom. 531 293 937
Skarbnik 
Grażyna Kowalewska – tel. 32 776 83 49
kom. 531 506 872
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

Zapisy do 201 r. w sekretariacie,18 stycznia 9

ąbudynek zwi zkowy Damm 4 p. 116

/tel. 32/ 776 9570 9352

Impreza odbędzie się przy zapisie min. 60 osób

ść łLiczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno wp aty

02 lutego 9201

w godz. od 20 do 500 00

w Restauracji

JEDENASTKA

260 zł od pary

100 zł dofinansowania dla członków Związku

Zespół REVERS

Wykwintne Menu

KIEDY I GDZIE:KIEDY I GDZIE:

KTO ZAGRA:KTO ZAGRA:

CO ZAPEWNIAMY:
CO ZAPEWNIAMY:

CENA:CENA:

Przy opłatkuPrzy opłatku
Spotkanie opłatkowe w KE i R

Spotkania opłatkowe, to nie tylko piękna tradycja, ale i też jedna z 
wielu, które pielęgnuje Koło. Spotkanie przebiegało w miłej atmosfe-
rze, życzenia z okazji zbliżających świąt złożył Jacek Zub - Przewodni-
czący związku oraz Maria Zych Przewodnicząca Koła. Były tradycyj-
ne, zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości w nowym roku, ale takie 
są najlepsze i jeszcze żeby się spełniły. Nasi seniorzy przełamując się 
opłatkiem składali sobie życzenia bardziej spersonalizowane, przecież 
znają się z pracy i nie od dziś, a także z innych spotkań i wyjazdów 
organizowanych przez Koło.

Jeśli jest wola na spotkanie, odnowienie kontaktów, na zrobienie 
sobie zdjęcia, wspominanie wspólnych lat spędzonych w pracy, mieć 
na to wszystko chęć i energię, jest dowodem na młodość ducha. Nasi 
emeryci nie zważają na lata, dla nich to tylko cyfra, która nic nie zna-
czy. Miła atmosfera spotkania opłatkowego zapadnie w pamięć. My 
również dołączamy się do życzeń, oby wszystkie się spełniły.

12 grudnia 60. członków Koła Emerytów i Rencistów 
naszego związku spotkało się przy opłatku w 
Restauracji Jedenastka. 

L
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Pomoc oczekiwana

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych

10 grudnia podczas ostatniego w tym roku 
posiedzenia Komisji Świadczeń Socjalnych 
rozpatrywano wnioski pracowników będących 
w trudnej sytuacji losowej. Statystycznie ujmując, 
ponad 80. pracowników oczekuje na taką pomoc 
w skali miesiąca.

W grudniu 2018 roku na pomoc oczekiwało 98 „przypad-
ków” – wniosków do rozpatrzenia, indywidualnych sytuacji 
życiowych nie do pozazdroszczenia.

Komisja przyznała 66 zapomóg losowych, 16 materialnych, 
w jednym przypadku wniosek zwrócono do uzupełnienia, w 
trzech przypadkach komisja przekazała wnioski do rozpatrze-
nia przez Główną Komisję Świadczeń Socjalnych, w 12 przy-
padkach zapomogi nie przyznano.

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Radowiecka przedstawiła 
informację dotyczącą wykorzystania środków ZFŚS według 
stanu na 30 listopada w rozbiciu na rodzaje świadczeń. Po-
dziękowała członkom Komisji za wkład pracy i zaangażowanie. 
Złożyła życzenia świąteczno- noworoczne. Kolejne posiedze-
nie Komisji odbędzie się po nowym roku. 
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