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dowym. Niestety, nie wszyscy sygnatariusze 
wywiązali się z przyjętych zobowiązań. Efek-
tem tego były kontrole Państwowej Inspekcji 
Pracy dotyczące zatrudniania pracowników 
w godzinach nadliczbowych. Prowadzone 
rozmowy dotyczące przedłużenia zasad rozli-
czania czterobrygadowego systemu w okresie 
przejściowym przyniosły efekty. Strony wyra-
żają wolę kontynuowania – nie krócej niż do 
31 grudnia 2019 roku – ustaleń zawartych w 
ust. 4 „Porozumienia przedstawicieli Arcelor-
Mittal Poland S.A. z organizacjami związko-
wymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 
2016” w części dotyczącej dalszego stosowa-
nia zasad rozliczania czasu pracy pracowni-
ków zmianowych oraz planowania uzupełnia-
jących dni wolnych od pracy, obowiązujących 
do końca 2015 roku.
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Z posiedzenia Zarządu

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu MZZP AM DG, które odbyło 
się 21 stycznia zdominowały sprawy dotyczące rozliczenia dotychczas 
funkcjonującego w firmie czterobrygadowego systemu pracy oraz 
przygotowanego przez pracodawcę kolejnego projektu zmian zakładowego 
układu zbiorowego pracy. Gośćmi posiedzenia byli szefowie dialogu 
społecznego Stanisław Ból i Cezary Koziński, którzy szczegółowo  
przedstawili aktualną sytuację w tych obszarach.

Stanisław Ból przypo-
mniał, że w roku bieżącym re-
alizowane jest Porozumienie 
płacowe podpisane w lutym 
ubiegłego roku na lata 2018 
i 2019. Zgodnie z jego zapisa-
mi na podwyżki dla pracow-
ników przeznaczone jest 120 
zł na wzrost płac dla wszyst-
kich pracowników objętych 
ZUZP i 30 zł na podwyżki 
indywidualne. Zmiana płacy 
zasadniczej spowoduje także 
dodatkowy wzrost średniego 
wynagrodzenia wynikającego 
ze wzrostu pochodnych (Karta Hutnika, fun-
dusz premiowy i dodatkowy fundusz moty-
wacyjny, praca w godzinach nadliczbowych, 
PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy emery-
talno-rentowe).  

Rozliczanie systemu czterobrygadowego 
Zasady rozliczania czterobrygadowego 

systemu pracy w okresie przejściowym, zapi-
sane w porozumieniu płacowym za rok 2017, 
obowiązywały tylko do końca 2018 roku, 
wyjaśniał Stanisław Ból. Kwestia dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych wywołała 
ożywioną dyskusję wśród uczestników posie-
dzenia. Dyrektor podkreślił, że pracodawca 
i związki zawodowe powinny ze sobą współ-
działać w realizacji tego porozumienia. Tym 
bardziej, że problem dotyczy blisko 5,5 tys. 
osób pracujących w systemie czterobryga-

Dodatek zmianowy 
w centrum uwagi
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Z posiedzenia Zarządu

Pracowniczy Program Emerytalny

Zakładowy układ zbiorowy pracy
W czerwcu ubiegłego roku pracodawca przedstawił zespołowi 

roboczemu propozycję zmian w zakładowym układzie zbiorowym 
pracy, na które do tej pory nie otrzymał informacji zwrotnej ze strony 
związkowej, poinformował Stanisław Ból. W związku z tym strona 
pracodawcy przygotowała kolejny projekt zmian układu zbiorowego 
pracy,  który - zdaniem pracodawcy - jest neutralny w kontekście 
wynagrodzeń pracowniczych i nie powinien budzić kontrowersji.

Dodatek zmianowy 
W tym projekcie nie ma mowy o zabraniu jakiejkolwiek kwo-

ty z dodatku zmianowego. Pracodawca proponuje natomiast, aby 
część dodatku zmianowego, który wynosi prawie 1000  zł, włączyć 
do płacy zasadniczej jako element stały (metodą brutto do brutta), 
wyjaśniał Stanisław Ból. Dzięki temu pracownicy przechodzący 
z systemu czterobrygadowego na jednozmianowy nie stracą fi nan-
sowo. Szef dialogu społecznego zaznaczył, że wprowadzenie zmian 
będzie poprzedzone szeroką akcją informacyjną, gdyż pracownicy 
mają w tej sprawie złe doświadczenia (kwestię dodatku zmianowe-
go po czerwcowych propozycjach zmian oprotestowała dąbrowska 
stalownia). 

Wyższe kompetencje, wyższe wynagrodzenie 
Istotną zmianą w projekcie ZUZP jest możliwość przeszerego-

wania ze środków pochodzących od dyrektora generalnego (par. 31) 
pracowników, którzy w ciągu roku zdobędą nowe kompetencje.  

Czas na emeryturę 
Pracodawca proponuje również rozwiązanie mające przyspie-

szyć odchodzenie na emeryturę osób nabywających uprawnienia 
emerytalne (taki system od kilku lat stosowany jest w górnictwie). 
Zakłada ono, że wyższe odprawy emerytalne otrzymają tylko ci 
pracownicy, którzy odejdą na świadczenie emerytalne w ciągu 12 
miesięcy od uzyskania uprawnień. Po upływie tego okresu przy-
sługiwać im będzie jedynie odprawa wynikająca z Kodeksu pracy 
w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Spotkanie TOP 6
O trudnej sytuacji w hutnictwie poinformował przewodniczący 

Związku Jacek Zub, relacjonując spotkanie TOP 6 z dyrektorem 
generalnym Geertem Verbeeckiem, które odbyło się 18 stycznia. 
W ostatnim czasie znacznie zmniejszyła się liczba zamówień, 
zwłaszcza w segmencie motoryzacyjnym. Wielkość produkcja w na-

szej fi rmie musi być dostosowana do możliwości zbytu, nie będzie-
my sprzedawać poniżej kosztów produkcji, tłumaczył wiceprezes 
Geert Verbeeck. Zwrócił także uwagę, że na ceny naszych wyrobów 
w dużym stopniu wpłynęły nowe wymagania opłat środowiskowych 
dotyczących zwłaszcza emisji CO2 i drastyczny wzrost ich cen na 
giełdzie. 

Efektem tego jest obniżenie produkcji w części surowcowej na 
wielkim piecu nr 2 i 3 w Dąbrowie Górniczej – kwartalnie 80 tys. ton 
surówki mniej. Problem braku zamówień dotyka także walcownie, 
gdzie zmniejszono produkcję długiej szyny. Nie ma zamówień na 
blachę w kręgach. Pod koniec I kwartału na kilka dni do remontu ma 
być zatrzymana walcownia gorąca. 

Na rynku europejskim można zaobserwować spory napływ taniej 
stali, szczególnie blachy z Rosji, która nie jest obciążona opłatami 
za CO2. Dla zobrazowania sytuacji, przypomnijmy - za emisję dwu-
tlenku węgla w grudniu 2017 roku płaciliśmy 7,5 euro za tonę, a w 
grudniu ubiegłego roku cena ta wzrosła do 25 euro za tonę. Ogromny 
wpływ na koszty produkcji ma wzrost cen węgla, koksu i rudy. 

Pod koniec lutego mają zapaść decyzje odnośnie tego, co nas cze-
ka w dłuższej perspektywie. Trzeba dodać, że ArcelorMittal Poland 
znalazł się na przedostatnim miejscu w ArcelorMittal Europe, jeśli 
chodzi o koszty. Musimy znaleźć rozwiązanie, jak obniżyć koszty 
naszych wyrobów, aby być dalej konkurencyjnym na rynku. Wice-
prezes zaznaczył też, że w całej europejskiej części ArcelorMittal nie 
ma przyjęć nowych pracowników, są tylko indywidualne za zgodą 
kierownictwa z Luksemburga. 

Dodatek zmianowy w centrum uwagi
cd. ze str. 1

Zmiana wysokości składki 

Wchodząca w życie Ustawa o Pracow-
niczych Planach Kapitałowych, oprócz 
składki pracodawcy, wprowadza obliga-
toryjną składkę po stronie pracowników 
w wysokości co najmniej 2 proc. wyna-
grodzenia brutto. Konieczność potrą-
cenia tej składki z wynagrodzenia netto, 
w konsekwencji spowoduje obniżenie 
otrzymywanego przez pracowników wy-
nagrodzenia netto o ponad 3 proc. 

Dlatego strony tego Porozumienia 

podjęły działania mają-
ce uchronić pracowników 
od ponoszenia kosz-
tów zmian w systemie emerytalnym, 
uwzględniając możliwości ekonomiczne 
pracodawcy w 2019 roku i latach na-
stępnych.

Jednocześnie Zarząd ArcelorMittal 
Poland, za zgodą związków zawodowych, 
podjął decyzję o zawieszeniu nalicza-
nia odprowadzania składek podstawo-

wych z powodu ograniczeń finansowych, 
w okresie od 1 stycznia do 30 kwiet-
nia 2019 roku. W związku z tym już za 
styczeń nie będą naliczane i odprowa-
dzane składki podstawowe. Natomiast 
od 1 maja br. wysokość odprowadza-
nej składki podstawowej będzie wynosić 
3,5 proc.

Pracodawca i przewodniczący zakładowych organizacji 
związkowych, podpisali porozumienie dotyczące zmiany 
wysokości składki podstawowej na Pracowniczy Program 
Emerytalny z 1,5 proc. na 3,5 proc. od 1 maja 2019 roku. 
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Poznajmy się 

Wprawdzie działają już od września ubiegłego roku, bo wtedy wybrane zostały nowe władze Związku 
X kadencji, ale nie wszyscy jeszcze ich dobrze znają. Są pracownikami z wieloletnim stażem pracy 
w dąbrowskiej hucie. Dziś postaramy się przybliżyć ich sylwetki.  

Mirosław Cerazy – wiceprzewodniczący MZZP AM DG  
Pracę w Hucie Katowice rozpoczął w 1992 roku. Od samego początku pracował w utrzymaniu 
ruchu Zakładu Wielkie Piece - najpierw jako ślusarz, a potem kolejno na stanowisku mistrza 
i specjalisty utrzymania ruchu.

W pracę związkową zaangażował się kilkanaście lata temu, pracując w Grupie Serwisowej, 
w której był członkiem zarządu Związku. Gdy ponownie znalazł się  w strukturach Zakładu Wiel-
kie Piece został członkiem zarządu Związku w tym zakładzie, następnie wszedł w skład zarządu 
głównego i Prezydium MZZP AM DG. Od września 2018 roku jest wiceprzewodniczącym MZZP 
AM DG ds. zatrudnieniowo-płacowych i przewodniczącym zakładowego MZZP AM DG w Zakładzie 
Wielkie Piece.

W wolnym czasie lubi chodzić po górach i zajmować się ogrodem. Turystyka w ogóle jest bliska 
jego sercu, co znalazło odzwierciedlenie w zdobytym wykształceniu. Posiada tytuł licencjata wła-
śnie z turystyki.

Adam Wdowiak – wiceprzewodniczący MZZP AM DG 
Z wykształcenia jest magistrem zarządzania, z trzydziestoletnim stażem pracy w dąbrowskiej 
hucie. Pracę rozpoczął w 1988 roku w stalowni, gdzie do 2004 roku pracował w bezpośrednim 
utrzymaniu ruchu. Potem awansował na stanowisko mistrza zmianowego w dziale kadzi i OPP 
dąbrowskiej stalowni. Był odpowiedzialny za logistykę i przygotowanie kadzi stalowniczych do 
spustu.

Jest wieloletnim członkiem Związku. Przez dwie kadencje był i nadal pozostaje członkiem zarzą-
du Związku w Zakładzie Stalownia. Od września 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego 
MZZP AM DG ds. socjalnych i BHP.

Prywatnie jest tatą 12-letniego Dominika i 7-letniego Jakuba. Pasjonuje się pływaniem. Pasję tę 
dzielą też jego synowie, których od kilku lat trenuje ze sporymi sukcesami zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym. Zimą rodzinnie jeżdżą na nartach.

Grażyna Kowalewska – skarbnik MZZP AM DG
Jest ekonomistką z tytułem magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Z firmą związana jest od 1980 roku. Od samego początku pracowała w walcowni średniej. Naj-
pierw na stanowisku referenta ds. pracowniczych, a potem kolejno jako specjalista ekonomista 
i kierownik wsparcia. Zajmowała się bilansowaniem produkcji zakładów walcowni, budżetowa-
niem i analizą kosztów. Była też wiceprzewodniczącą Podkomisji Inwentaryzacyjnej w dąbrow-
skim oddziale naszej firmy. Uczestniczyła m.in. w zajęciach Akademii Kompetencji Menedżer-
skich Kadry Kierowniczej i Rozwojowej.

Od 1987 roku jest aktywnym członkiem Związku. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej 
zarządu wydziałowego i była członkiem zarządu Związku. Od września ubiegłego roku jest skarb-
nikiem MZZP AM DG. 

Prywatnie żona, mama i babcia. Interesuje się literaturą i malarstwem. Wolny czas chętnie spę-
dza na łonie natury. Lubi pomagać innym.  

Nowi członkowie funkcyjni Prezydium Nowi członkowie funkcyjni Prezydium 
Związku na lata 2018-Związku na lata 2018-20222022

Każdy z pracowników Spółki zatrudnio-
nych 1 stycznia 2019 roku otrzyma kwotę 
144 zł z podziałem na dwie części: kwota 
50 zł przeznaczona jest na wzrost płac za-

sadniczych dla wszystkich pracowników 
objętych ZUZP, a 121 zł (kwota wraz 
z pochodnymi) zostanie uruchomiona jako 
comiesięczny dodatek do wynagrodzenia 

każdego pracownika objętego ZUZP. Doda-
tek ten jest uzależniony od indywidualnego 
wkładu czasu pracy w wyniki produkcyjne. 

W praktyce oznacza to, że przysługuje on 
tylko tym pracownikom, którzy w danym 
miesiącu nie będą przebywać na zwolnieniu 
lekarskim. Wyjątkiem są dni niezdolności 
do pracy spowodowane wypadkiem przy 
pracy, w drodze do pracy lub z pracy, cho-
robami zawodowymi lub chorobą przypa-
dającą podczas ciąży. Są one uznawane za 
dni przepracowane.

Spółki

Porozumienie płacowe w Service 
Group podpisane
Zarząd ArcelorMittal Service Group i przedstawiciele organizacji 
związkowych, 14 stycznia, podpisali porozumienie płacowe dotyczące 
wzrostu płac w 2019 roku. Od 1 stycznia płace zasadnicze w Service 
Group wzrosną średnio o 144 zł na pracownika. 

cd. na str. 4
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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 - zadzwoń
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Uzgodnienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji 
produkcyjnej w ArcelorMittal Poland na lata 2019-2020

Uzgodnienia dotyczące takiego Porozumienia stosowane już były 
w latach 2017-2018. Obecnie strony przyjęły zmodyfikowaną 
treść  tego dokumentu. 

Uzgodnienia dotyczą pracowników tych komórek organizacyj-
nych Spółki, w których zaistnieje ryzyko lub nastąpi ograniczenie 
produkcji. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Maksymalizacja wykorzystania:

- szkoleń, w tym obligatoryjnych;

- dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako 
w6 (w tym dawne UDA12) oraz wn i wś, których celem jest 
obniżenie liczby zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgod-
nego z normą okresu rozliczeniowego;

- urlopów zaległych i bieżących.

2. Prace wykonywane dotychczas przez firmy zewnętrzne oraz 
wszelkie prace konserwacyjne urządzeń - z wyjątkiem prac 
zleconych spółkom zależnym i spółkom Sanpro Synergy Sp. 
z o.o. oraz ABC Sp. z o.o. – będą w miarę możliwości, w mak-
symalnym zakresie, wykonywane i przejmowane przez pra-
cowników ArcelorMittal Poland. 

3. W przypadku konieczności pracownicy będą zatrudniani tak-
że w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym także 
w niestałych miejscach świadczenia pracy (…). Okres świad-
czenia pracy w niestałym miejscu nie może przekroczyć 
6 miesięcy w ciągu kolejnych dwóch lat.

4. W przypadku okresowej zmiany stałego miejsca pracy praco-
dawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego dowozu 
do nowego miejsca pracy  lub pokrycia dodatkowych kosztów 
dojazdu w sytuacji, gdy zmiana ta powoduje zwiększenie odle-
głości z miejsca zamieszkania do miejsca nowej pracy o ponad 
20 km. 

5. W przypadku braku możliwości zatrudnienia pracowników na 
dotychczas zajmowanym stanowisku lub w innym miejscu pra-
cy, tj. w przypadku, gdy pracownik był gotów do wykonywania 
pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodaw-
cy, pracownik może być zwalniany z obowiązku świadczenia 
pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie (…). 

W tym okresie pracownik będzie otrzymywał:
- 80 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwol-

nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w roku ka-
lendarzowym nie przekracza 14 dni roboczych; 

- 75 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwol-
nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w roku ka-
lendarzowym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych;

- 70 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwol-
nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w roku ka-
lendarzowym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych; 

- 60 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwol-
nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w roku ka-
lendarzowym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych (…).

Strony dopuszczają możliwość udzielenia pracownikom - na ich 
wniosek - urlopów bezpłatnych na czas zmiennej sytuacji pro-
dukcyjnej Spółki. W każdym takim przypadku okres tego urlopu  
będzie wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

Pracodawca i organizacje związkowe postanowiły, że 
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 
obowiązywać będzie Porozumienie w sprawie działań 
w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej 
w ArcelorMittal Poland.

Spółki

Porozumienie płacowe w 
Service Group podpisane

cd. ze str. 3

Ponadto strony uzgodniły, że dodatek w wysokości 121 zł od 
1 stycznia 2020 roku zostanie włączony do płacy zasadniczej. 

EBITDA w 2019 roku
Nagroda EBITDA w roku bieżącym, podobnie jak w roku 2018, 
będzie wypłacana kwartalnie. Uprawnionymi do jej otrzymania są 
pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy przepracują cały kwartał 
kalendarzowy 2019 roku. 

Dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki będzie wypła-
cana w następujący sposób:

- za I kwartał 2019 roku wraz z wynagrodzeniem za kwiecień;

- za pozostałe kwartały wraz z wynagrodzeniem za miesiąc na-
stępujący po danym kwartale: 250 zł wynikające z decyzji stron 
i 100 zł w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA 
za dany kwartał. 

Ekwiwalent pieniężny za posiłki
Strony zawarły także porozumienie dotyczące ekwiwalentu pienięż-
nego za posiłki. Od 1 lutego 2019 roku pracownicy Spółki upraw-
nieni do nieodpłatnych posiłków będą otrzymywać dodatek do wy-
nagrodzenia w wysokości 235 zł brutto miesięcznie. Jest to równo-
znaczne z całkowitą likwidacją wydawania nieodpłatnych posiłków. 
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