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Ta zmiana również budzi wątpliwości. Zda-
niem związkowców, nie może być tak, aby 
pracownik zatrudniony w INTERIM na czas 
nieokreślony przechodził do ArcelorMittal 
Poland na gorszych warunkach (umowa na 
czas określony). Umowa na czas określony 
może dotyczyć tylko nowo przyjmowanych 
pracowników. 

Dyskutowaną kwestią było też utrzyma-
nie dodatkowych odpraw gwarantowanych 
ZUZP przy przejściu na emeryturę w ciągu 
6 miesięcy po nabyciu uprawnień emerytal-
nych (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). 
Pracodawca proponuje, aby po upływie tego 
okresu pracownikowi przysługiwała jedy-
nie odprawa emerytalna  
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Z posiedzenia Zarządu

Zmiany w Zakładowym  
Układzie Zbiorowym Pracy 
– dyskusji ciąg dalszy 
Marcowe	posiedzenie	Zarządu	Związku	ponownie	zdominowały	propozycje	
zmian	zapisów	Zakładowego	Układu	Zbiorowego	Pracy.	Mimo	drobnych	
modyfikacji	dokonanych	przez	pracodawcę	w	pierwotnej	wersji	protokołu	
dodatkowego	nr	6	do	ZUZP,	w	najbardziej	kontrowersyjnej	kwestii	
włączenia	dodatku	zmianowego	do	płacy	zasadniczej,	nic	się	nie	zmieniło.

Propozycja pracodaw-
cy dotycząca włączenia 
części dodatku zmiano-
wego do płacy zasadni-
czej pracowników 4BOP 
metodą „brutto do brut-
ta” pozostaje bez zmian 
i nadal budzi sprzeciw 
związkowców. Wiceprze-
wodniczący Mirosław 
Cerazy poinformował, że 
ta kwestia była tematem 
dyskusji podczas spotka-
nia zespołu roboczego. 
Niestety, propozycja ze 
strony naszego Związku, 
aby choć minimalną kwo-
tę dodatku zmianowego włączyć do płacy 
metodą „na wprost” nie spotkała się z apro-
batą przedstawicieli pracodawcy. 

Jedną ze zmian, jakie pracodawca wpro-
wadził w stosunku do pierwotnej wersji 
protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP jest 
utrzymanie dotychczasowego mechanizmu 
corocznej waloryzacji dodatku zmianowego 
oraz utrzymanie dodatku nocnego w wysoko-
ści gwarantowanej w ZUZP. 

Kolejna modyfikacja dotyczy zatrudnienia 
w ArcelorMittal Poland na czas określony 
na okres maks. 33 miesięcy (przedłużenie  
z 24 na 33 miesiące), przy maks. dwóch umo-
wach terminowych, podczas gdy Kodeks 
pracy daje możliwość zawarcia trzech umów. 
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cd. ze str. 1

Popieramy
pikietę OPZZ 

OPZZ

Ogólnopolskie	Porozumienie	Związków	
Zawodowych	od	lat	podejmuje	inicjatywy	
mające	na	celu	wprowadzenie	zmian	
w	uprawnieniach	emerytalnych	
przyznających	prawo	do	świadczenia	
dla	osób	z	wieloletnim	okresem	
ubezpieczeniowym	oraz	niewygasania	
emerytur	pomostowych.
Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa 
do wcześniejszej emerytury OPZZ przygotował  
w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 
roku.

Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pra-
cowników. Projekt ten przewiduje m.in. możli-
wość uzyskania prawa do świadczenia emery-
talnego po osiągnięciu okresów składkowych 
w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla męż-
czyzn, bez względu na wiek osoby uprawnio-
nej. Projekt ponownie został złożony 4 marca 
tego roku w Radzie Dialogu Społecznego.

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur 
pomostowych OPZZ wdrożył pod obrady Rady 
Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Ponie-
waż w ostatnim okresie obserwujemy brak 
postępu w tych sprawach, postanowiliśmy  
9 maja o godz. 12.00 zorganizować pod Mi-
nisterstwem Pracy pikietę, aby przypomnieć  
o naszych postulatach i wymóc na rządzących 
podjęcie tych spraw w bieżącym roku. 

Zarząd	MZZP	AM	DG	podjął	decyzję	o	pisem-
nym	poparciu	tej	cennej	inicjatywy. 

w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wynikająca z Ko-
deksu pracy. 

Pozytywnie przyjęty został zapis dotyczący możliwości prze-
szeregowania pracowników, którzy w ciągu roku zdobędą nowe 
kompetencje lub awans. Obawę budzi jednak to, czy pieniądze 
rzeczywiście trafią do właściwych osób. Dlatego dobrze byłoby, 
aby organizacje związkowe miały nad tym kontrolę. 
Sprawy	różne

Adam Wdowiak, wiceprzewodniczący ds. socjalnych i BHP 
poinformował, że na wycieczkę z cyklu „Stolice Europy” - w 
tym roku do Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny - 
zapisały się 52 osoby. Przy tej okazji uczestnicy posiedzenia 
wystąpili z wnioskiem o zmianę dotychczasowego sposobu za-
pisów. Uzgodniono, że propozycje nowej formuły zapisów na 
wycieczki, które wpłyną do komisji socjalnej, zostaną poddane 
pod głosowanie Zarządu. 

Zarząd MZZP AM DG podjął uchwałę o przedłużeniu umowy 
Twoja Ochrona Prawna CDO24 na kolejne 12 miesięcy. Zachę-
camy do korzystania z tej formy pomocy (szczegóły na str. 4). 

W tym roku przypada 35-lecie powstania Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych. Z tej okazji kierownic-

two OPZZ przygotowało bogaty program mający uświetnić ten 
zacny jubileusz. Każdy z nas może wziąć udział w konkursach, 
o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednim wydaniu (Fakty 
związkowe nr 4/2019). Serdecznie zapraszamy!

 Jubileuszowa uroczystość połączona z obchodami święta 
1Maja odbędzie 25 kwietnia w Bytomiu – kolebce OPZZ. To 
właśnie w Bytomiu 24 listopada 1984 roku przedstawiciele 
związków zawodowych powołali do życia Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawodowych. 

Z posiedzenia Zarządu

Zmiany w ZUZP – dyskusji ciąg dalszy  

Czas złożyć wniosek o pożyczkę 
na cele mieszkaniowe  

Pomoc na cele mieszkaniowe

30	kwietnia	upływa	termin	składania	wniosków	o	pożyczki	
na	cele	mieszkaniowe	z	Zakładowego	Funduszu	Świadczeń	
Socjalnych,	z	przeznaczeniem	na	remont	i	modernizację	
mieszkania	lub	domu.	Wnioski	przyjmowane	są	w	Biurze	Podróży	
Partner.

Pożyczki na cele mieszkaniowe, zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS, prze-
znaczone są ponadto na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkal- 
nego czy częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego  
w mieszkaniu/domu – wnioski o przyznanie tych pożyczek składane są na 
bieżąco. 
Pożyczki mieszkaniowe udzielane są tylko pracownikom zatrudnionym na 
czas nieokreślony lub czas określony, ale nie krótszy niż okres spłaty po-
życzki. Wymagają poręczenia dwóch osób, które muszą być zatrudnione  
u tego samego pracodawcy na czas nieokreślony lub określony, podobnie jak 
pożyczkobiorca. 
Pracownik może otrzymać pożyczkę w wysokości: 
- do 20 tys. zł z oprocentowaniem od 0 do 3 proc. w skali roku, spłata  

w maksymalnie 90 miesięcznych ratach – w przypadku zakupu lub budo-
wy pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania); 

- od 3 tys. do 8 tys. zł z oprocentowaniem od 0 do 2 proc. w skali roku, 
spłata w maksymalnie 36 miesięcznych ratach – w przypadku remontu 
lub modernizacji mieszkania/domu; 

- do 15 tys. zł bez oprocentowania, spłata w maks. 36 miesięcznych ratach 
– w przypadku częściowej likwidacji skutków zdarzenia losowego powsta-
łego w mieszkaniu lub domu. 

Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od dochodu wnioskodawcy, a de-
cyzję odnośnie wysokości pożyczki podejmuje Terenowa Komisja Świadczeń 
Socjalnych. Pożyczka spłacana jest przez pożyczkobiorcę z miesięcznego 
wynagrodzenia poprzez potrącanie z listy wynagrodzeń. 
Szczegóły dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe są dostępne w Regula-
minie ZFŚS ArcelorMittal Poland (par. 18).
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Żyć zdrowo i pracować 
bezpiecznie 

Terenowa Komisja BHP  
w Zakładzie Stalownia 

Dzień Bezpieczeństwa  
– 25 kwietnia  

Główna Komisja BHP 

Podczas	ostatniego	posiedzenia	Głównej	Komisji	BHP,	
19	marca,	omówiono	statystykę	BHP	w	ArcelorMittal	
Poland,	z	uwzględnieniem	piramidy	bezpieczeństwa	
oraz	status	realizacji	zadań	z	poprzedniej	komisji.	
Przedstawiono	także	informację	o	rozpoczęciu	
drugiego	etapu	projektu	Bezpieczeństwo	to	MY,	
przygotowaniach	do	13.	Dnia	Bezpieczeństwa	oraz	
raport	o	stanie	zdrowia	naszych	pracowników.	

W roku 2018 nie odnotowano żadnego wypadku śmiertelne-
go, zmniejszyła się też liczba wypadków poważnych. Natomiast 
wśród pracowników ArcelorMittal Poland wzrosła liczba wypad-
ków z przerwą w pracy, ale już w pierwszych dwóch miesiącach 
tego roku odnotowano tendencję spadkową w tym obszarze. 

Z przedstawionego raportu o stanie zdrowia naszych pracow-
ników wynika, że najczęściej borykają się oni z chorobami układu 
krążenia, nadwagą i otyłością (zaburzenia metaboliczne – cukrzy-
ca) czy zwyrodnieniami kręgosłupa. Zdarzają się również uszko-
dzenia słuchu i wzroku, głównie u osób w podeszłym wieku. W mi-
nionym roku przeprowadzono w firmie szereg akcji profilaktycz-
nych. Pracownicy mogli skorzystać m.in. z pakieów diagnostycz-
nych, w ramach Tygodnia Zdrowia, rekomendowanych dla palaczy 
i osób z nadwagą i otyłością oraz w profilaktyce chorób układu 
krążenia. Pracownicy mieli też możliwość zaszczepienia się prze-
ciw grypie (niestety niewiele osób z nich korzysta) czy przeciw 
kleszczowemu zapaleniu mózgu. W trosce o zdrowie pracowników 
podobne działania będą kontynuowane. Podniesienie świadomości 
zdrowotnej osób pracujących i wypracowanie odpowiednich za-
chowań prozdrowotnych jest jednym z priorytetów na ten rok w 
obszarze ochrony zdrowia w naszej firmie.

Ważnym tematem pojawiającym się od dłuższego czasu na 
posiedzeniach komisji jest problem bardzo dużego zapylenia w 
Zakładzie Stalownia (od hali żużla przez okolice budynku socjalne-
go i stołówki nr 3) związany z ewakuacją żużla konwertorowego. 
Zaplanowano szereg działań, które mają na celu wyeliminowanie 
tego zapylenia. Część z nich jest w trakcie realizacji. Niestety, jak 
na razie, nie ma żadnej poprawy. Rozwiązaniem tego problemu 
będzie zajmować się Terenowa Komisja BHP Zakładu Stalownia na 
najbliższym posiedzeniu 10 kwietnia. 

Kolejny temat dotyczył organizacji ruchu i parkingów przy bra-
mie wjazdowej nr 1 i 2 (miejsce po dawnych budynkach „LIPSK”). 
Chodzi m.in. o wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepeł-
nosprawnych. W tej sprawie ma być zorganizowane spotkanie  
z przedstawicielami administracji i strony społecznej (drugi kwar-
tał tego roku). 

Jeden z nowych wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia 
komisji dotyczył zmiany systemu pracy w ruchu czterobryga-
dowym. Wnioskodawcy proponują zamianę obecnego systemu 
pracy (1111 W 2222 W 3333 WW) na system zaczynający się 
od zmiany nocnej (3333 WW 2222 W 1111 W). Zmiana ta ma 
na celu lepsze dostosowanie pracowników do rytmu biologiczne-
go. Taki system pracy został wdrożony w tym roku w koksowni  
w Zdzieszowicach. Propozycja ta zostanie przekazana do rozwa-
żenia przez zespół roboczy. 

W	połowie	marca	odbył	się	przegląd	Terenowej	
Komisji	BHP	w	Zakładzie	Stalownia.	Omówiono	
stan	realizacji	zaleceń	z	poprzednich	przeglądów	 
i	zgłoszono	nowe	wnioski.	

Członkowie komisji mają za zadanie dostrzegać poten-
cjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, a także 
eliminować występujące uciążliwości i odchylenia mające 
wpływ na bezpieczeństwo pracy. 

Głównym tematem były sprawy dotyczące współpracy 
z firmą piorącą naszą odzież roboczą. Firma ta zobowiązała 
się do sprawdzenia przyczyn kurczenia się odzieży roboczej 
podczas prania, a w przypadku, gdy nie zostaną spełnione 
parametry trudnopalności oraz wystąpią uszkodzenia unie-
możliwiające użytkowanie odzieży do wymiany na nową. 
Ponadto firma ma na bieżąco dostarczać do szafek ubra-
niowych worki z naklejką z danymi pracownika i miejscem 
jego zatrudnienia. 

Z kolei Zakład Stalownia przygotuje listę pracowników 
stalowni, Sanpro i ABC z ich wymiarami, którą będzie na 
bieżąco aktualizować i przesyłać do spółki zajmującej się 
praniem odzieży roboczej.

Wśród nowych zaleceń zgłoszonych do realizacji jest 
m.in. wymiana blachy na stanowisku remontu kadzi sta-
lowniczych. 

25 kwietnia we wszystkich oddziałach ArcelorMittal po 
raz trzynasty obchodzić będziemy Dzień Bezpieczeństwa. 
Tym razem pod hasłem: „Zawsze wybieramy najbezpiecz-
niejsze rozwiązanie”. Szczególny nacisk będzie położony na 
wybory, których dokonujemy na co dzień, ich konsekwen-
cje i wpływ na bezpieczeństwo nasze, kolegów i współpra-
cowników. Pracownicy będą mieli okazję wymienić się do-
brymi praktykami podczas audytów krosowych i wspólnie 
zastanowić się nad rozwiązaniami eliminującymi największe 
zagrożenia zidentyfikowane w zakładach. Jak co roku Biuro 
BHP przygotowało na ten dzień różnego rodzaju warsztaty, 
gry terenowe, konkursy i pokazy związane z bezpiecznym 
wykonywaniem swoich obowiązków.

Bądźmy aktywni, włączmy się do akcji promujących na-
sze bezpieczeństwo. Zachęcamy do udziału!

Dzień	Bezpieczeństwa	–	25	kwietnia
„Zawsze	wybieramy	

najbezpieczniejsze	rozwiązanie”

Foto: Archiwum Biura Komunikacji
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Zachęcamy do korzystania  
z ochrony prawnej 

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

KUDOWA	ZDRÓJ	
3-dniowa	wycieczka 

Zarząd wydziałowy PSD MZZP AM 
DG przy współpracy z BP Partner 
zaprasza na 3-dniową wycieczkę 
do Kudowy Zdrój, zakwaterowa-
nie: Willa Sanssouci-Dauc. 

Termin	17-19	maja	2019

Cena	600	zł (dla osób uprawnionych do ZFŚS – dofinansowanie wg 
regulaminu ZFŚS, a dla członków Związku MZZP AM DG - dofinanso-
wanie wg zasad MZZP AM DG) obejmuje: przejazd autokarem, zakwa-
terowanie (2 noclegi), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje zwykłą 
i grillową), bilety wstępu (Kopalnia Złota, Twierdza Kłodzko - część 
górna i korytarze kontrminowe, Skalne Miasto w Adrspach, Czermna- 
Kaplica Czaszek), opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie. Opłata 
klimatyczna płatna na miejscu.
Zapisy wraz z zaliczką do 10	kwietnia	w BP Partner. Szczegóło-
wych informacji udziela kol. Jacek Ćmak tel. 502	509	686. Liczba 
miejsc ograniczona.

Członkowie	naszej	organizacji	mogą	bezpłatnie	
korzystać	z	programu	ochrony	prawnej	CDO24.	

Tym, którzy złożyli już deklarację o przystąpieniu do CDO Ochro-
na Prawna (posiadają kartę CDO24) przypominamy, że przez cały rok 
mogą korzystać z usług kancelarii bezpłatnie. Nowi członkowie Związ-
ku, którzy chcieliby przystąpić do programu, mogą zgłaszać się u prze-
wodniczących wydziałowych. 

Każdy posiadacz karty CDO24 może wykupić za dodatkową opłatą 
ochronę prawną dla członka rodziny. 

Ochrona Prawna CDO24 gwarantuje pakiet ochrony, bezpośred-
ni i wygodny dostęp do działu prawnego, profesjonalne zastępstwa 
prawne i procesowe, wsparcie specjalistów od chwili zdarzenia. Pro-
gram Premium Plus zapewnia ochronę w każdej sytuacji życiowej. 

Kompleksowe prowadzenie spraw obejmuje analizę i doradz-
two prawne, przygotowanie pism oraz prowadzenie postępowań 
w postępowaniu sądowym i przedsądowym m.in. z zakresu kolizji  
i wypadków komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowań wynika-
jących z trwałych uszczerbków na zdrowiu i wszystkich spraw z tym 
związanych. 

CDO FLY - można także uzyskać pomoc prawną w razie problemów 
w przelocie samolotem, odwołania lotu lub jego opóźnienie. W takich 
sytuacjach CDO pomoże uzyskać odszkodowanie nawet do 600 euro. 

Aby uzyskać informację lub zgłosić zdarzenie objęte ochroną 
prawną CDO24, zadzwoń na infolinię od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 16.30 tel. 801 003 138 lub 32 47 81 700; 
32 44 57 822; 32 43 43 105. Natychmiastowa pomoc prawna tel. 
537 003 138; e-mail: kontakt@cdo24.pl
Więcej informacji na stronie www.cdo24.pl

Dobrze chroniony w każdej sytuacji życiowej!
SZYBKO, PROSTO, SKUTECZNIE

Twoja Ochrona Prawna
Warto wiedzieć

Emerytury dla kobiet 
urodzonych w 1953 roku
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 marca 2019 roku 

(sygn. akt P20/16) stwierdził niezgodność z Konsty-
tucją RP art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 roku  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (ustawa emerytalna) w brzmieniu obowiązującym do 
30 września 2017 roku, w zakresie dotyczącym kobiet 
urodzonych w 1953 roku, które przed 1 stycznia 2013 
roku nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. 

Zakwestionowany	przepis	stanowi,	że	jeżeli	ubezpie-
czony	 pobrał	wcześniejszą	 emeryturę,	 to	 podstawę	
obliczenia	emerytury	pomniejsza	się	o	kwotę	stano-
wiącą	sumę	kwot	pobranych	już	świadczeń. 

Kobiety urodzone w 1953 roku były ostatnim rocznikiem 
mającym prawo do wcześniejszej emerytury. Decydując 
się na skorzystanie z możliwości przejścia na wcześniej-
szą emeryturę, nie znały konsekwencji dla wysokości ich 
przyszłego świadczenia, po osiągnięciu powszechnego 
wieku emerytalnego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w oparciu o zasa-
dę zaufania do państwa i stanowiącego przez nie prawa 
osoby takie mogły oczekiwać, że ustawodawca nie zmieni 
przepisów w sposób dla nich niekorzystny.  Odnosząc się 
do skutków wyroku, Trybunał wskazał, że osobom, które 
przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 
ustawy emerytalnej przed 1 stycznia 2013 roku przysługu-
je prawo tzw. sanacji konstytucyjności, wynikającej z art. 
190 ust.4 Konstytucji w trybie odpowiednim dla postępo-
wań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to moż-
liwość wznowienia postępowania w stosunku do osób, 
których sprawy zostały zakończone wyrokami, jak również 
w przypadku osób, które nie odwołały się od decyzji ZUS.    
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