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Z posiedzenia Zarządu

Kontrowersje wokół dodatku 
zmianowego 

Włączenie dodatku zmianowego do płacy 
Jedną z najbardziej istotnych zmian, którą proponuje pracodawca w ZUZP jest włącze-

nie części dodatku zmianowego do płacy metodą „brutto do brutta”. Propozycja zakłada włą-
czenie do płacy zasadniczej kwoty ok. 334 zł (wynikającej z iloczynu średniorocznego no-
minalnego czasu pracy w latach 2017, 2018 i 2019, czyli ok. 167 godzin oraz 2 zł). Wówczas 
dodatek zmianowy wynosiłby 3,97 złotych. Najwięcej kontrowersji wśród pracowników 
budzi właśnie sposób włączenia dodatku zmianowego. Nasz Związek jest skłonny przy-
stać na jego włączenie, ale w inny sposób (np. metodą „na wprost”). Ta kwestia, podobnie jak 
i zmiana formuły waloryzacji dodatku zmianowego, będzie tematem dyskusji w najbliższym czasie. 

Jakie są korzyści tej zmiany dla pracownika? 
Przeprowadzone przez pracodawcę analizy kształtowania się poszczególnych składników 

płacowych, po włączeniu części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej pracowników 
z różnym stażem pracy, wykazały, że bezpośrednim efektem tej zmiany byłby wzrost nagród 
jubileuszowych i Karty Hutnika (dla osób, które nie osiągnęły jeszcze 

Propozycje zmian zapisów 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników 
ArcelorMittal Poland, a zwłaszcza 
włączenie części dodatku 
zmianowego do płacy zasadniczej 
przedstawione przez pracodawcę, 
były głównym tematem 
posiedzenia Zarządu Związku, 
które odbyło się 22 lutego. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet wszystkim Paniom składamy Kobiet wszystkim Paniom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności i samych pięknych pomyślności i samych pięknych 
dni w życiu.dni w życiu.

Życzymy, aby uśmiech każdego dnia Życzymy, aby uśmiech każdego dnia 
rozpromieniał Wasze twarze rozpromieniał Wasze twarze 
i abyście zawsze czuły się docenianei abyście zawsze czuły się doceniane

Zarząd MZZP AM DG Zarząd MZZP AM DG 
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Z posiedzenia Zarządu

maksymalnego pułapu). Zmiana ta przekłada 
się także na zwiększenie płacy zasadniczej 
w przypadku pracy w nadgodzinach, (ok. 83 
zł kwartalnie), a także minimalizuje skutki 
ewentualnego przejścia z systemu czterobry-
gadowego na inny system np. jednozmianowy 
lub trzyzmianowy. Dotyczy to sporej grupy 
pracowników w naszej fi rmie - w ubiegłym 
roku było to 130 osób, w roku 2017 – 113.

Aktualnie pracownik przechodząc z 4BOP 
na inny system pracy traci około 650 zł. Na-
tomiast płaca zasadnicza jest elementem 
gwarantowanym, więc w interesie pracowni-
ka jest, żeby była ona jak najwyższa, zwracał 
uwagę obecny na spotkaniu Cezary Koziński, 
główny specjalista dialogu społecznego. 
Zmiany zasad wypłacania dodatku 
nocnego 

W przypadku włączenia części dodatku 
zmianowego do płacy zasadniczej, praco-
dawca za zasadne uważa też zmianę zasad 
wypłacania dodatku nocnego, który obecnie 
wynosi 3,87 zł. 

Propozycja zakłada, że pracownikowi za-
trudnionemu na zmianie nocnej przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę 
pracy określony w Kodeksie pracy w wyso-
kości 20 proc. stawki godzinowej, wynikają-
cej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W przypadku pracowników zatrudnionych 
w systemie trzyzmianowym kwota będąca 
iloczynem 55,5h (średniomiesięczna liczba 
godzin pracy na zmianie nocnej w systemie 
trzyzmianowym z lat 2017, 2018 i 2019) oraz 
różnicy dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej z dnia poprzedzającego wej-

ście w życie proponowanych 
rozwiązań (stosownego Proto-
kołu Dodatkowego) i średnio-
rocznej (dla roku 2018) wyso-
kości tego dodatku, zostałaby 
włączona do wynagrodzenia 
pracowników metodą „brutto 
do brutta”. Zmiany w zakła-
dowym układzie zbiorowym 
pracy zaproponowane przez 
pracodawcę są bazą do dys-
kusji i negocjacji dla zespołu 
roboczego. Jak podkreślają 
obydwie strony, muszą one 
być poprzedzone szeroką akcją informacyj-
ną, która pozwoli zrozumieć pracownikom, 
na czym będzie polegać to nowe rozwiązanie. 

Powołanie Komisji Statutowej 
W kolejnym punkcie obrad członkowie 

Zarządu Związku jednogłośnie powołali 
skład Komisji Statutowej, w której znaleź-
li się: Jacek Zub, Mirosław Cerazy, Henryk 
Szczepaniak, Jacek Ćmak, Jacek Wormuth, 
Grzegorz Prysak i Maria Zych.

Przedstawiono także skład Komisji Pła-
cowej, w której są: Mirosław Cerazy, Marcin 
Gamrot, Jacek Ćmak, Janusz Mitura, Zbi-
gniew Franusiewicz, Katarzyna Kajda, Piotr 
Owcarz, Grzegorz Prysak i Adam Stach. 

Konferencje sprawozdawcze 
Od 1 marca rozpoczynamy cykl konfe-

rencji sprawozdawczych. W marcu zebrania 
sprawozdawcze odbędą się w organizacjach 
zakładowych spółek, a w kwietniu - w or-
ganizacjach wydziałowych ArcelorMittal 
Poland. Informacje dotyczące terminów po-

szczególnych spotkań są dostępne u prze-
wodniczących zakładowych i wydziałowych. 

Sprawy socjalne
Adam Wdowiak, wiceprzewodniczący ds. 

socjalnych i BHP przedstawił szczegółowy 
program corocznej wycieczki z cyklu „Sto-
lice Europy”. W tym roku Komisja Socjalna 
Związku zaproponowała 6-dniową wyciecz-
kę objazdową: Chorwacja – Bośnia i Herce-
gowina – Czarnogóra w terminie od 19 do 
24 czerwca (szczegóły na str. 4). Propozycja 
zorganizowania i dofi nansowania wycieczki 
została zaakceptowana. 

Wiceprzewodniczący zachęcał także do
udziału w różnego rodzaju szkoleniach 
i warsztatach. W tegorocznej ofercie znala-
zły się szkolenia z zakresu szeroko pojętego 
prawa pracy, ale również szkolenia doty-
czące rent i emerytur, zasiłków chorobowych 
i macierzyńskich, debaty publicznej oraz 
negocjacji i mediacji w procesie tworzenia 
prawa.

Kontrowersje wokół dodatku zmianowego 

Zmiany w Zarządzie i Radzie 
Nadzorczej ArcelorMittal Poland
26 lutego br. ogłoszony został nowy skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.

Nowy skład Rady Nadzorczej:
Sanjay Samaddar – przewodniczący Rady
Augustine Kochuparampil
Władysław Kielian
Ramesh Kothari
Andrzej Wypych 
Jacek Zub

Nowy skład Zarządu:
Geert Verbeeck – prezes Zarządu 
Czesław Sikorski – wiceprezes Zarządu 
Tomasz Dziwniel 
Bogdan Mikołajczyk 
Herve Mouille 
Adam Preis
Tomasz Ślęzak

Wskaźnik waloryzacji świadczeń 
emerytalnych i rentowych w 2019 
roku wyniesie 102,86 proc. Oznacza to 
minimalny wzrost emerytur o 70 złotych. 
Pierwsze wypłaty emerytur i rent po 
waloryzacji rozpoczęły się 1 marca.

cd. ze str. 1

Od 1 marca wyższe Od 1 marca wyższe 
emerytury emerytury 

Według pierwszych prognoz wskaźnik walo-
ryzacji miał być na poziomie 3,26 proc., dziś 
wiadomo, że jest to 2,86 proc. – poinformo-
wała minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbieta Rafalska.

W praktyce oznacza to, że minimalna eme-
rytura wzrośnie od 1 marca nie mniej niż oko-
ło 70 złotych i wyniesie 1100 złotych, a mini-
malna renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy wyniesie 825 złotych. 

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń eme-
rytalno-rentowych i innych świadczeń z syste-
mu powszechnego, rolniczego i mundurowego 
szacowany jest na około 7,9 mld złotych.

PRZEKAŻ LUB DAROWIZNĘ NA SZLACHETNY CEL!

KRS:

0000270809
Zacharzewska Maja
Maja ma , potrzebuje sensorówCUKRZYCĘ typu 1
monitorujących poziom glikemii, informujących ją o spadkach,
które zagrażają jej życiu.

TYTUŁ WPŁATY / CEL SZCZEGÓŁOWY: Zacharzewska, 2113
SMS pod nr: o treści75165 POMOC 2113

Fundacja Avalon
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 266 82 36; kom.: 666 324 238
www.fundacjaavalon.pl

kontakt@fundacjaavalon.pl
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Informacja w sprawie Informacja w sprawie 
PIT-ówPIT-ów
W związku z licznymi pytaniami w sprawie PIT-ów 
informujemy, że w roku 2018 PIT – 8C został zastąpiony 
przez PIT-11. 

W poprzednich latach nasz Związek wydawał z okazji świąt bony to-
warowe, które zgodnie z art. 21 pkt  67  były wyłączone ze zwolnienia. 
Byliśmy więc zobowiązani do wystawienia PIT-u 8C.

W 2018 roku świadczenia z okazji świąt były wypłacone w gotów-
ce (zapomogi świąteczne), które zgodnie z art. 21 pkt 9a „wypłacane 
z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej 
pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 1000 złotych” są zwolnione z opo-
datkowania. Nie mamy więc obowiązku wystawiać PIT-u. Osoby, które 
powinny otrzymać PIT-11 – otrzymały go przed końcem lutego.

Członkom naszego Związku korzystającym z dofi nansowania do wy-
cieczek, wczasów czy innych świadczeń socjalnych (w tym biletów) do-
starczone zostały informacje o wysokości tych świadczeń.

W myśl art. 21 pkt 67 „wartość otrzymanych przez pracownika 
w związku z fi nansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w 
przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych 
świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pie-
niężnych, sfi nansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rze-
czowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające 
do ich wymiany na towary lub usługi”.

W związku z faktem, iż to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowe-
go rozliczenia się z „Fiskusem”, a ww. zwolnienie jest wspólne, tj. ZFŚS 
oraz fundusze związkowe, pracownik powinien we własnym zakresie 
zweryfi kować wysokość dofi nansowania, a co za tym idzie od nadwyżki 
ponad 1000 złotych odprowadzić podatek.

Bliższych informacji udziela: Dorota Nawrocka - księgowa MZZP 
AM DG  tel. 32 776 83 29 lub 32 776 95 70.

Pomoc socjalna 
zgodnie z regulaminem 

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych

Na kolejnym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych, 
które odbyło się 18 lutego omawiano sprawy 
bieżące - i jak co miesiąc – rozpatrywano 
wnioski pracowników o pomoc.

Jak wynika ze statystyki, w każdym miesiącu o po-
moc zwraca się około 100 pracowników znajdujących 
się w trudnej sytuacji losowej. Tym razem ŚDTKŚS roz-
patrzyła 121 wniosków o pomoc finansową - przy-
znała 88 zapomóg losowych i 22 zapomogi materialne, 
dwa wnioski zwróciła do uzupełnienia.

Po przeanalizowaniu nowej oferty cenowej biletów 
do kina Helios i Cinema City, Komisja wyraziła zgodę na 
dofinansowanie tylko biletów sieciowych i ustaliła ich 
limit do 2 tys. sztuk.

Komisja zaakceptowała przygotowane przez BP 
Partner oferty wycieczek krajowych i zagranicznych, 
w tym wycieczki przygotowane na wniosek związków 
zawodowych (dofinansowanie wg przyjętego limitu 
w 2019 roku). Wyraziła także zgodę na proponowaną 
ofertę biletów do Rodzinnego Parku Rozrywki Energy-
landia, z zaznaczeniem, że będzie można zakupić tylko 
jeden bilet na uprawnionego członka rodziny. 

ŚDTKŚS zwróciła się do BP Partner o przygotowanie 
oferty na zakup biletów do Wesołego Miasteczka „Le-
gendia” w Chorzowie.  

Przypominamy, że w roku bieżącym BP Partner 
w części turystycznej (Budynek Polikliniki Dąbro-
wskiej) wydłużyło godziny pracy – od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do godz. 18.00., w soboty 
od godz. 8.00 do godz. 13.00.
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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

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
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

Karty rabatowe na paliwo 
Członkowie naszego Związku będą mieć możliwość 
otrzymania kart umożliwiających tankowanie z rabatem 
na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. 

Posiadacz karty będzie mógł zaoszczędzić 10 gr na każ-
dym litrze benzyny PB95 i oleju napędowego ON, 15 
gr na litrze benzyny PB98 Dynamic i oleju napędowego 
Dynamic oraz 7 gr na LPG, zatankowanych w stacjach 
LOTOS. Korzystając z usług myjni, będzie można skorzy-
stać z 15-procentowego rabatu oraz 10-procentowego 
rabatu przy zakupie olejów i płynów do spryskiwaczy. 

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób można po-
zyskać kartę rabatową już wkrótce u przewodniczących 
wydziałowych i zakładowych. 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ OBJAZDOWĄ 
CHORWACJA  –  BOŚNIA I HERCEGOWINA  –  CZARNOGÓRA

Termin 19-24 czerwca 2019

Cena 1100 zł, dofinansowanie 450 zł dla członka Związ-
ku, 300 zł dla osoby towarzyszącej niebędącej człon-
kiem Związku.

W programie: Mostar - zwiedzanie słynnego Starego 
Mostu, odbudowanego po ostatnich wojnach. Dubrow-
nik - m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta: 
Brama Pile, Pałac Rektorów, zwiedzanie wnętrza Ka-
tedry, najstarszej w Europie apteki mieszczącej się w 
Klasztorze Franciszkanów. Kotor - miasto wpisane na 
listę UNESCO. Zwiedzanie: stare miasto, twierdza św. 
Jana na Samotnym Wzgórzu, prawosławne i katolickie 
świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej. 
Rejs statkiem na Wyspę Matki Boskiej na Skale. Budva 
– kamienna starówka, kościół św. Jana, kościół Santa 
Marija in Punta, Cerkiew św. Trójcy, mury obronne, twier-
dza Mogren, Stary Bar ruiny warownego miasta. Sara-
jewo – sarajewskie sukiennice, studnia Sebilj, Meczet 
Królewski – Careva dzamija, katedra Serca Jezusowego, 
Sahat Kula – wieża zegarowa z XVII wieku, meczet Ghazi 
Husrev – bega, cerkiew prawosławna Archaniołów Mi-
chała i Gabriela, sobór Matki Bożej, Stara Synagoga. 

Cena nie zawiera opłat za bilety wstępu do wybranych 
muzeów i obiektów sakralnych. 

Bilety wstępu: Sarajevo przewodnik ok. 2,5 euro/os., 
ewentualne wejścia do muzeów wstęp ok. 2,5 euro/
os., Mostar przewodnik ok. 1,5 euro/os., Meczet ok. 
6 euro/dorosły, 3 euro/dzieci, Dubrovnik przewodnik 

ok. 3 euro/os., wejście na Mury ok. 200 kun/os., Kotor 
+ Budva przewodnik ok. 3,5 euro/os., Twierdza Mogren 
ok. 4 euro/os. 

Zapisy od 11 marca w budynku związkowym od godz. 
6.00 - liczba miejsc ograniczona do 50., decyduje kolej-
ność zapisu.
Więcej informacji na plakatach i u Adama Wdowiaka 
tel. 93 52.

WYPOCZYNEK
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