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Poszerzyli wiedzę
o emeryturach i rentach
Ponad	trzydziestu	członków	naszego	Związku	uczestniczyło	w	szkoleniu	
„Ubezpieczenia	społeczne	–	emerytury	i	renty”,	przygotowanym	 
w	ramach	projektu	„Dobre	prawo	wymaga	kompetentnych	autorów”.	 

Projekt, współfinansowa-
ny ze środków Funduszy 
Europejskich, realizowany 
jest przez Związek Zawo-
dowy Górników w Polsce 
we współpracy z Federacją 
Związków Zawodowych Pra-
cowników Spółdzielczości, 
Produkcji, Handlu i Usług 
w Polsce. Jednym z kilku-
nastu bloków tematycznych 
realizowanych w ramach 
tego projektu jest szkolenie 
dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie Ustawy o emeryturach  
i rentach z funduszy ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.

Prowadzący szkolenie szczegółowo omówił warunki nabywania prawa do emerytu-
ry i renty, zasady obliczania wysokości świadczeń, z uwzględnieniem cd. na str. 2

Na	początku	marca	ruszyła	kampania	sprawozdawcza	naszego	Związku.	
Zgodnie	z	przyjętym	terminarzem,	w	marcu	zebrania	odbywają	się	
w	organizacjach	zakładowych	spółek,	a	w	kwietniu	w	organizacjach	
wydziałowych	ArcelorMittal	Poland.	

O PROBLEMACH 
MAŁYCH I DUŻYCH 

Pierwsze zebrania sprawozdawcze przed 
Konferencją Sprawozdawczą XI Kadencji MZZP 
AM DG odbyły się już w: OZON Sp. z o.o., TMS 
International Sp. z o.o., ZUH Partner Nieru-
chomości Sp. z o.o., Partner Serwis Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW 
Sp. z o.o., Unimed Sp. z o.o. i ArcelorMittal Busi-
ness Center of Exellence Poland Sp. z o.o.

Podczas zebrań sprawozdawczych człon-
kowie naszego Związku podsumowują pracę 
związkową, dokonują bilansu działań od ostat-
niej konferencji sprawozdawczej, oceniają pra-

cę zarządów organizacji wydziałowych, wyzna-
czają zadania na kolejne miesiące. Celem tych 
spotkań jest przede wszystkim wsłuchiwanie się  
w problemy członków naszej organizacji oraz 
wymiana informacji dotyczących wszelkich 
spraw pracowniczych.

Wśród wielu kwestii poruszanych podczas 
odbywających się spotkań znalazły się pro-
blemy większej i mniejszej wagi. Na przykład 
pracownicy spółki OZON skarżą się na brak 
bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 
pracodawcy (firmy OZON).  

Zebrania sprawozdawcze w spółkach
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Na	początku	marca	w	Krakowie	odbyło	się	międzynarodowe	
seminarium	związkowe	„Nowe	wyzwania	dla	związków	zawodowych:	
Opracowywanie	strategii	i	struktur	w	celu	ochrony	pracowników	przed	
nowymi	i	pojawiającymi	się	zagrożeniami”.	

cd. ze str. 1

Poszerzyli wiedzę o emeryturach...
emerytury wcześniejszej oraz emerytury dla osób pracują-
cych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakte-
rze, tak jak ma to miejsce w hutnictwie. Sporo uwagi po-
święcono zasadom waloryzacji rent i emerytur. Wykładow-
ca zwracał uwagę, że na emeryturę najlepiej przechodzić  
w drugim półroczu, gdyż w marcu przeprowadzana jest wa-
loryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, a w czerwcu 
– waloryzacja kapitału początkowego. Jest to ważne dla 
przyszłych emerytów, gdyż o wysokości emerytury w dużej 
mierze decyduje wielkość kapitału początkowego.

Poza zaplanowanym programem szkolenia, uczestnicy po-
ruszyli szereg nurtujących ich kwestii wynikających z praktyki 
i realiów codziennego życia. Pytali m.in. o rentę szkoleniową 
z tytułu niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie, 
czyli tzw. rentę przejściową na czas przyuczenia do inne-
go zawodu, o szczegóły dotyczące renty rodzinnej, o okres 
ochronny pracownika w przypadku upadłości firmy (w takim 
przypadku pracownik traci prawo do ochrony). Interesowała 
ich też aktualna wysokość wskaźnika za okres nieskładko-
wy dla kobiet przebywających na urlopach wychowawczych 
(kiedyś wynosił on 0,7 proc., dziś 1,3 proc.). 

Szkolenie to z pewnością poszerzyło wiedzę naszych 
związkowców w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, 
zwłaszcza w kontekście zmieniających się w tym zakresie 
przepisów. 

Więcej	 informacji	 dotyczących	podstawy	prawnej	 świad-
czeń	 emerytalno-rentowych	 można	 znaleźć	 w: Ustawie  
z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018.1270); Ustawie z 
13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1778); Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytal-
nego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze (Dz.U. 1983 nr 8 poz.43).

O PROBLEMACH 
MAŁYCH I DUŻYCH 
Jak dotychczas możliwy jest tylko kontakt telefo-
niczny przez infolinię. Pracownikom spółki Part-
ner Serwis codzienną pracę utrudnia źle skon-
struowana myjka ciśnieniowa. Sygnalizowali 
również kwestię uciążliwości, gdy konieczne jest 
stosowanie ochronnych okularów korekcyjnych  
i gogli - zastanawiali się, jak można ją zminima-
lizować. 

W spółce HK „Woda” nie ma podpisanej umo-
wy o Pracowniczym Programie Emerytalnym. 
Pracownicy chcieliby mieć możliwość przystąpie-
nia do PPE jak najszybciej. Poruszyli też sprawę 
dopłaty do kart posiłkowych, jako że kwota ta – ich 
zdaniem – nie była waloryzowana od blisko sze-
ściu lat. Problemem wymagającym rozwiązania 
są niskie stawki pracowników spółki ABC prze-
chodzących bezpośrednio do pracy w HK „Woda”, 
które bardzo różnicują załogę. Związkowcy ocze-
kują szybkiego uregulowania tej sprawy.

Do końca marca zebrania sprawozdawcze 
odbędą się jeszcze w: TAMEH Polska Sp. z o.o., 
PUK Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Service 
Group, Sp. z o.o., UNITECH1 Sp. z o.o., P.P.U.H. 
Consensus Sp. z o.o., ZEN Sp. z o.o. i HK ZTS 
Sp. z o.o. 

cd. ze str. 1

Regionalne Forum BHP
OPZZ

Organizatorem corocznego Forum jest Europejski Instytut Związków zawodowych. 
W tym roku współorganizatorem ze strony polskich central związkowych było OPZZ. 

Forum jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w obszarze bezpieczeń-
stwa i warunków pracy pomiędzy organizacjami związkowymi z Europy Środko-
wo-Wschodniej. Tym razem jego uczestnikami byli związkowcy z Czech, Estonii, 
Węgier, Łotwy, Litwy i Słowacji. Ze strony OPZZ w seminarium uczestniczyli przed-
stawiciele Komisji Ochrony Pracy. Patronat nad seminarium objęły centrale repre-
zentatywne w Polsce: OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, 
które dzieliły się polskimi doświadczeniami w obszarze bezpieczeństwa pracy  
i współpracą instytucjonalną w tym zakresie. 

Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących realizacji wspólnych 
kampanii dotyczących poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz możli-
wości wzajemnej partnerskiej współpracy europejskich i krajowych partnerów spo-
łecznych. Omówiono politykę ETUI i ETUC dotyczącą substancji niebezpiecznych, 
wkład strony związkowej w kampanię „Zdrowe miejsce pracy 2018-2019” oraz 
aktywność krajowych punktów kontaktowych koordynujących przebieg kampanii 
związanych z BHP. Ważnym wątkiem była dyskusja dotycząca priorytetów i stra-
tegii związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
możliwości wzajemnej współpracy związków zawodowych. Uczestnicy za zasadne 
uznali podjęcie próby wypracowania narodowej strategii związków zawodowych  
w zakresie BHP z podkreśleniem priorytetów na najbliższą dekadę. OPZZ zaprezen-
tował projekt takiej strategii dla Polski.

Podczas panelu poświęconego problematyce stresu w miejscu pracy i zagrożeń 
psychospołecznych, związkowcy podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi 
praktykami w obszarze prewencji tych zagrożeń oraz strategiami związkowego po-
dejścia do zmniejszenia stresu w miejscu pracy. Wspólnym ustaleniem uczestni-
ków seminarium jest podjęcie działań mających na celu opracowanie krajowych 
strategii BHP oraz zwiększenie aktywności związków zawodowych na rzecz popra-
wy warunków pracy. 

Zgodnie	z	przyjętym	terminarzem,	 
w	marcu	zebrania	odbywają	się	 

w	organizacjach	zakładowych	spółek,	 
a	w	kwietniu	w	organizacjach	

wydziałowych	ArcelorMittal	Poland.
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Zapraszamy do 
udziału w konkursach 

OPZZ

35 lat temu zostało powołane do życia Ogólno-
polskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
największa polska centrala związkowa. W histo-
rii całego ruchu pracowniczego było to niezwykle 
ważne wydarzenie w znacznym stopniu budujące 
w Polsce podstawy dialogu społecznego. Bogaty 
program kilkumiesięcznych obchodów jest okazją 
do przypomnienia początków historii i tradycji na-
szego ruchu, jego dokonań i planów na kolejne 
lata, a także okazją do szerokiej debaty i szczerej 
wymiany poglądów.

W imieniu Kierownictwa OPZZ zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursach, które urozmaicą 
obchody oraz pokażą kreatywność naszego środo-
wiska.

Mówi	się,	że	„	jak	nas	widzą	tak	nas	piszą	”.	

Dlatego	też:

Weź udział w konkursie.

Zgłoś swoich kandydatów.

Pokaż jak widzisz OPZZ. 

Pokażmy się z naszej najlepszej strony.

KONKURS	„MÓJ	OPZZ”

Zapraszamy do przesyłania wszelkiego rodzaju 
wspomnień, dzienników, relacji, kronik i mate-
riałów wizualnych przedstawiających działalność 
OPZZ w latach 1984 - 2019. Prace należy przesy-
łać do 31 sierpnia 2019 roku.

KONKURS 
PLASTYCZNO—LITERACKO—FOTOGRAFICZNY

„35	lat	OPZZ	w	dialogu	społecznym”	– zaprasza-
my do przygotowywania i przesyłania prac fotogra-
ficznych, plastycznych i literackich przedstawiają-
cych działalność OPZZ w dialogu społecznym do 
31	sierpnia	2019	roku.

KONKURS	„DIAMENTY	OPZZ”

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w trzech 
kategoriach: 

• najlepszy związkowiec

• najlepsza organizacja członkowska OPZZ (bez 
względu na sposób przynależności: bezpośredni 
czy pośredni)

• najlepszy pracodawca

Zgłoszenia należy przesyłać do	15	kwietnia	2019	
roku.

Regulamin konkursów jest dostępny na stronie: 
www.opzz.org.pl. Zgłoszenia i prace na wszystkie 
konkursy należy przesyłać na adres: Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawodowych Warsza-
wa ul. Kopernika 36/40 lub mailem: organizacyj-
ny@opzz.org.pl

Rozstrzygnięcie	konkursów	

Konkurs „DIAMENTY OPZZ”– 25.04.2019 r. w By-
tomiu.

Konkurs „MÓJ OPZZ” I PLASTYCZNO—LITERACKO—
FOTOGRAFICZNY, „35 LAT OPZZ W DIALOGU SPO-
ŁECZNYM” – ostatni kwartał 2019 roku.

O terminie powiadomimy w późniejszym czasie. 
Na zwycięzców czekają nagrody!

Oświadczenie OPZZ 

Trzynasta emerytura 
– ale jakim kosztem?
W	maju	każdy	emeryt	i	rencista	ma	otrzymać	dodatkowe	
świadczenie,	tzw.	trzynastą	emeryturę	w	wysokości	1100	zł	brutto,	
czyli	około	888	zł	netto.	Ministerstwo	Rodziny	Pracy	i	Polityki	
Społecznej,	7	marca,	opublikowało	projekt	ustawy	o	jednorazowym	
świadczeniu	pieniężnym	dla	emerytów	i	rencistów	w	2019	roku.	
Projekt	„Emerytura	plus”	jest	w	trakcie	konsultacji	społecznych.	
Ustawa	wejdzie	w	życie	1	maja	br.

Celem jednorazowego świadczenia - jak wyjaśniają autorzy projektu - obok 
pomocy dla emerytów i rencistów, ma być zmniejszenie różnic majątkowych  
w społeczeństwie. Świadczenie otrzyma w sumie około 9,7 mln osób, co 
będzie kosztowało ponad 10,7 mld zł. 

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym emerytury i renty 
w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, 
emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych  
i wojskowych. 

Trzynaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz z majową emeryturą 
lub rentą (nie trzeba składać żadnych wniosków). Kwota tego świadczenia nie 
będzie wliczana do dochodu, o którym jest mowa w przepisach dotyczących 
dodatków mieszkaniowych i pomocy społecznej. 

„Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach 
zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu 
Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających 
w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych” – 
czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Wskazane w projekcie źródło finansowania trzynastej emerytury wzbudza 
kontrowersje niektórych grup społecznych. Jednym z przejawów niezadowolenia 
z takiego rozwiązania jest natychmiastowa reakcja kierownictwa 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które 11 marca wydało 
oświadczenie w tej sprawie. Oto jego treść:

„Ze zdziwieniem i oburzeniem zapoznaliśmy się z uzasadnieniem do ustawy 
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Z wyżej wymienionej argumentacji wynika, że koszt wypłaty jednorazowych 
świadczeń pieniężnych w kwocie ponad 10,7 mld zł zostanie sfinansowany 
w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków 
pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych czę-
ści budżetowych.

Oznacza to, że rząd po raz kolejny oszukał OPZZ i pracowników zatrudnio-
nych w szczególnych warunkach. Kiedy w minionym roku wnioskowaliśmy  
o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych poinformowano 
nas, że to niemożliwe, gdyż dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne 
wpłacane za osoby pracujące w szczególnych warunkach nie wystarczają na 
wypłaty emerytur dla osób uprawnionych. Dzisiaj czytamy, że jest inaczej, że 
Fundusz Emerytur Pomostowych będzie wspomagał wypłatę „trzynastej” 
emerytury.

Ponadto po raz kolejny środki finansowe Funduszu Pracy przeznaczane są 
na wydatki niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy pamiętać, że środki 
tego Funduszu pochodzą z opodatkowania funduszu płac pracowników w wy-
sokości 2,45 proc. Możliwość finansowania dodatkowych zadań, niezgodnych 
z ustawowymi celami Funduszu pokazuje, że gromadzone na nim środki są 
znacznie wyższe od potrzeb. W tej sytuacji OPZZ wnioskuje o obniżenie tego 
podatku (składki na Fundusz Pracy) o 1,45 proc., co pozwoli na dodatkowy 
wzrost wynagrodzeń pracowników bez podnoszenia kosztów pracy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika także, że wielu dysponentów 
budżetu ma nadwyżki. OPZZ czeka więc na pilne spełnienie oczekiwań pra-
cowników sfery finansów publicznych w zakresie postulowanego przez związki 
zawodowe wzrostu wynagrodzeń”.

35-lecie OPZZ
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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
Paweł Sikora – 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	raba-
tem	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 
każdym litrze benzyny PB98 Dynamic i oleju napędowego 
Dynamic oraz 7 gr na LPG zatankowanych w stacjach LO-
TOS. Korzystając z usług myjni, będzie można skorzystać 
z 15-procentowego rabatu oraz 10-procentowego przy za-
kupie olejów i płynów do spryskiwaczy. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem karty rabatowej mogą 
się zapisywać u przewodniczących wydziałowych i zakła-
dowych. 

Pożegnali karnawał 
Członkowie	Koła	Emerytów	i	Rencistów	naszego	
Związku	spotkali	się	1	marca	w	restauracji	
„Jedenastka”,	gdzie	przy	tradycyjnych	faworkach,	
ciasteczku	i	kawie	pożegnali	tegoroczny	karnawał.	
Spotkanie	było	także	doskonałą	okazją	do	świętowania	
zbliżającego	się	Dnia	Kobiet.

Życzenia z tej okazji złożył Paniom reprezentujący zarząd Koła 
Jan Gwizd, a jego przewodnicząca Maria Zych zadbała o pyszne 
jedzonko i sympatyczną atmosferę spotkania. 

Nasi emeryci, z których spora część jest jeszcze całkiem młoda, 
są pełni energii i wigoru. Chwalą sobie te spotkania, wspólne 
świętowanie czy wycieczki, które na stałe weszły do kalendarza 
imprez Koła Emerytów i Rencistów. Dla nich każdy pretekst do 
spotkania się z dawnymi koleżankami i kolegami z pracy jest dobry. 
Chętnie spędzają wolny czas na pogawędkach, wspomnieniach 
i wspólnej zabawie, udowadniając w ten sposób, że okres złotej 
jesieni życia wcale nie musi być nudny. Zatem do następnego 
spotkania!

KUDOWA	ZDRÓJ	
3-dniowa	wycieczka 

Zarząd wydziałowy PSD MZZP AM DG zaprasza członków Związku na 
3-dniową wycieczkę do Kudowy Zdrój. 

Termin	17-19	maja	2019

Cena	600	zł	(dopłata wg tabeli świadczeń socjalnych oraz dofinanso-
wanie z MZZP AM DG) obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie 
(2 noclegi), Wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje zwykłą i grillo-
wą), bilety wstępu  (Kopalnia Złota, Twierdza Kłodzko, Skalne Miasto 
w Adrspach, Czermna - Kaplica Czaszek), opieka pilota i przewodnika, 
ubezpieczenie. 
Zapisy do 10	kwietnia przyjmuje kol. Jacek Ćmak  
tel. 502	509	686.

Jeszcze do 25 marca prowadzony jest nabór dzieci do 
przedszkoli ArcelorMittal Poland: Równe Przedszkola-
ki w Dąbrowie Górniczej i Akademia Małych Pociech  
w Krakowie na rok szkolny 2019/2020. 
Nabór dotyczy dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 1 stycz-
nia 2013 r. a 31 grudnia 2016 r., będących dziećmi pracowników 
ArcelorMittal Poland oraz spółek z grupy ArcelorMittal, a także 
świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland pracowników 
Sanpro Synergy, Ananke Business Communication. 
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dzieci 
młodszych, ale nie wcześniej niż po ukończeniu 2,5 roku. 
Dokumenty rekrutacyjne można pobierać i składać bezpośrednio 
w przedszkolu, są również dostępne na stronie: 
www.fundacja-naszedzieci.pl

Trwa rekrutacja do 
naszych przedszkoli  


