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Wiosenny przegląd stanowisk pracy 

Reguluje to Zarządzenie nr 2/2019 DG w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy w celu zapewnienia realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w ArcelorMittal Poland. 

Zgodnie z tym zarządzeniem jednym z zadań Terenowej Komisji Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy są okresowe przeglądy warunków pracy oraz ocena stanu BHP. Wiosenny przegląd, 
organizowany przez stronę społeczną, przeprowadzany jest w kwietniu, natomiast przegląd 
jesienny, organizowany przez pracodawcę, odbywa się we wrześniu. 

Komisje dokonujące przeglądu zwracają uwagę na wszystko, co jest związane z bezpieczeń-
stwem pracy: stan techniczny maszyn, agregatów i urządzeń klimatyzacyjnych, oświetlenie 
pomieszczeń i stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Inspektorzy sprawdzają, 
jak w praktyce przestrzegane są przepisy BHP, czy wdrożone zostały zalecenia z poprzednich 
przeglądów, jak wyglądają przejścia, oznakowanie, zaopatrzenie w odzież ochronną i środki 
ochrony indywidualnej. Komisje weryfi kują też dokumenty pod względem aktualności badań 
okresowych i obligatoryjnych szkoleń BHP. 

Podczas przeglądu w Zakładzie Stalownia inspektorzy stwierdzili duży stopień zapylenia 
wokół stalowni (od hali żużla przez okolice budynku socjalnego i stołówki nr 3) wynikający 
z ewakuacji żużla konwertorowego. Problem nadal pozostaje nierozwiązany. Zastrzeżenia Ko-
misji dotyczyły także braku dróg komunikacyjnych od przystanku autobusowego do odpylni 
i hali żelazostopów (błoto utrudnia pracownikom przemieszczanie się). 

Końcowy raport z przeglądu otrzyma pracodawca w celu realizacji stwierdzonych zaleceń 
komisji. 

W kwietniu przeprowadzane są wiosenne przeglądy stanowisk pracy. 
Przeglądy warunków pracy są sprawdzianem stanu BHP w spółce. 
Odbywają się one dwa razy w roku w każdej jednostce organizacyjnej, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją przepełnionych wiarą, nadzieją 
i miłością. Radosnego, i miłością. Radosnego, 
wiosennego nastroju,wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań serdecznych spotkań 
w gronie rodziny w gronie rodziny 
i przyjaciół i przyjaciół 
wszystkim wszystkim 
Pracownikom Pracownikom 
życzy życzy 
Zarząd MZZP AM DGZarząd MZZP AM DG
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Z Interim do 
ArcelorMittal Poland 
W marcu ruszył transfer pracowników firm Interim do 
zatrudnienia bezpośrednio w ArcelorMittal Poland. 
Pierwsza grupa przyjęta do spółki to pracownicy 
spółek Ananke Business Communication (26 osób) 
i Sanpro Synergy (24).

Zgodnie z założeniami Planu zatrudnienia w roku 2019 (na pod-
stawie porozumienia z największymi organizacjami związkowymi 
spółki z ubiegłego roku) do ArcelorMittal Poland ma zostać przy-
jętych 412 pracowników z grupy Interim. - Liczba „transferowa-
nych” pracowników z firm INTERIM oraz czas ich przejścia w kolej-
nych miesiącach będzie zależał zarówno od sytuacji na rynku stali 
w Polsce, jak i terminu dokonania przez strony ZUZP uzgodnienia 
o wprowadzeniu możliwości zatrudniania nowych pracowników na 
podstawie umów o pracę na czas określony w wielkościach przewi-
dzianych w Kodeksie pracy – tj. 33 miesiące – wyjaśnia Cezary Ko-
ziński, główny specjalista dialogu społecznego. - Zmiana ta pozwoli 
bowiem na prawidłowe wdrożenie nowego modelu funkcjonowa-
nia elastycznej części zatrudnienia pracowników na stanowiskach 
CORE w oparciu o umowy o pracę na czas określony. 

Kryterium kwalifikującym pracownika do przeniesienia jest: 
zatrudnienie na stanowisku CORE, okres przyuczenia dłuższy niż 
12 miesięcy, podleganie systemowi ocen rocznych w 2018 roku 
i uzyskanie oceny od A do E. 

Trwają konsultacje z organizacjami związkowymi – stronami 
ZUZP. 

- Strona pracodawcy wyraża nadzieję, że pozwolą one już 
wkrótce na podpisanie i zarejestrowania w Państwowej Inspekcji 
Pracy negocjowanego Protokołu Dodatkowego nr 6 - dodaje Ce-
zary Koziński. 
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Trwa kampania sprawozdawcza naszego Związku 
przed Konferencją Sprawozdawczą XI Kadencji 
MZZP AM DG. Zgodnie z przyjętym terminarzem 
w marcu odbyły się zebrania sprawozdawcze 
w organizacjach zakładowych spółek, w kwietniu 
odbywają się w organizacjach wydziałowych 
ArcelorMittal Poland.

W zebraniach biorą udział funkcyjni członkowie Związku, 
więc jest możliwość podzielenia się uwagami i problema-
mi nurtującymi pracowników oraz uzyskanie informacji na 
wszelkie tematy związkowe. 

Do połowy kwietnia zebrania sprawozdawcze odbyły się 
w Zakładzie Stalownia i Zakładzie Walcownie oraz dąbrow-
skiej Energetyce.

Głównym tematem powtarzającym się podczas spotkań 
jest kwestia włączenia dodatku zmianowego do płacy zasad-
niczej. Związkowcy nadal mają wątpliwości co do słuszności 
takiego rozwiązania. Poruszali też sprawę indywidualnych 
przeszeregowań ze środków dyrektora generalnego i dyrek-
tora zakładu dla pracowników, którzy zdobędą nowe kompe-
tencje - zastanawiali się, kto będzie dokonywał tego podziału. 
Pytali o odprawy emerytalne oraz kiedy i w jakiej wysokości 
będzie wypłacony „mały hutnik”, bo jak dotychczas nie ma 
na ten temat żadnej informacji. 

Zebrania sprawozdawcze w pozostałych organizacjach 
wydziałowych zostaną przeprowadzone do 8 maja.

KAMPANIA KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZA SPRAWOZDAWCZA 
W PEŁNIPEŁNI

Spółka ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem, 
terminowym wypłacaniem wynagrodzenia. Posiada za-
ległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
ZUS, Urzędu Skarbowego, wobec swoich kontrahentów 
i innych. Aby ją ratować wszczęto postępowanie restruk-
turyzacyjne, które nie przyniosło rezultatów. Aktualnie 
sąd umorzył postępowanie sanacyjne, ale nie jest jeszcze 
ogłoszona upadłość (stan prawny spółki w dniu zamyka-
nia tego wydania Faktów).

Przy udziale dwóch central związkowych - MZZP AM 
DG i MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal S.A. Dą-
browa Górnicza - prowadzone są rozmowy z potencjalny-
mi inwestorami, którzy zagwarantują ciągłość zatrudnie-
nia i stabilizację pracownikom spółki, wydzielonej kiedyś 
ze struktur dawnej Huty Katowice. 

Jak potoczą się losy blisko 120 pracowników spółki? 
Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach podpisane zo-
stanie stosowne porozumienie, które rozwiąże ciągnący 
się od długiego czasu problem zapewnienia ciągłości pra-
cy załodze ZE ZEN. 

Spółki Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Co dalej ze spółką 
ZE ZEN?
Jak już sygnalizowaliśmy, spółka ZEN od 
kilkunastu miesięcy jest w bardzo trudnej 
sytuacji ekonomicznej. 

SpotkanieSpotkanie
szkoleniowe SIPszkoleniowe SIP
8 i 9 kwietnia w siedzibie Federacji Związków 
Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło 
się spotkanie szkoleniowe społecznych inspektorów pracy 
prowadzących działalność w branży metalowej i hutniczej. 
Uczestniczyli w nim dwaj przedstawiciele naszego 
Związku: Mirosław Cerazy i Adam Wdowiak

Głównym tematem 
szkolenia były prawne 
zagadnienia ochrony 
pracy, które zaprezen-
towała Renata Gór-
na, przedstawicielka 
OPZZ w Sejmowej Ra-
dzie Ochrony Pracy. Z 
kolei analizę przyczyn 
wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, 
dochodzenie powypadkowe, udział SIP w komisjach bezpieczeństwa 
i higieny pracy omówił przedstawiciel Okręgowej PIP w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia wzięli także udział w uroczystym posiedzeniu 
Sejmowej Rady Ochrony Pracy poświęconej Światowemu Dniu Bezpie-
czeństwa i Ochrony Pracy. Sesja miała miejsce w Sali Kolumnowej 
budynku Sejmu, co umożliwiło uczestnikom zwiedzenie polskiego par-
lamentu.
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Nowoczesne centrum szkoleniowe już otwarte

Organizacja pikników po nowemu 

- Do tej pory borykaliśmy się z brakiem odpowiedniej prze-
strzeni, wyposażenia i sprzętu. Zbudowaliśmy Kampus w Pol-
sce, aby pomógł nam rozwiązać te problemy – mówiła Monika 
Roznerska, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland podczas 
uroczystego otwarcia. – Stanie się on również nowym punktem 
na mapie edukacyjnej kraju. 

Aby zobrazować, jaka to skala działań, dyrektor Roznerska, 
dodała, że w ubiegłym roku w ArcelorMittal Poland zrealizowa-
nych zostało ponad 2 tys. szkoleń ze 126 zakresów tematycz-
nych. A każdy z pracowników spędził na nich średnio 32 godziny 
w roku.

Podziękowania i gratulacje przekazał wszystkim zaangażo-
wanym w prace przy budowie Kampusu prezes Zarządu Arce-
lorMittal Poland Geert Verbeeck - Świetna robota. Możecie być 
dumni – podkreślił. 

W otwarciu Kampusu wzięło udział wielu znamienitych gości: 
m.in. prezydent Dąbrowy Górniczej, pełnomocnik prezydenta 
Sosnowca, przedstawiciele samorządu oraz świata nauki, w tym 
uczelni wyższych, z którymi ArcelorMital Poland współpracuje na 
co dzień, przewodniczący organizacji związkowych działających 
w naszej firmie, a także dyrektor personalny grupy ArcelorMittal. 

Centrum szkoleniowe zajmujące 1600 mkw. powierzchni 
posiada 10 kompleksowo wyposażonych sal, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, w których jednocześnie może się 
szkolić 200 osób. Wśród sal jest również strefa wypoczynku, 
gdzie szkolący będą mogli spędzać czas między zajęciami. Szko-

Po wprowadzeniu wnioskowanych przez pracowników zmian w 
organizacji pikników Biuro Komunikacji poinformowało, jak będą 
wyglądały w tym roku sprawy organizacyjne z tym związane. 

Ponieważ większość z Was zagłosowała za tym, by pikniki były 
dostępne dla Was i Waszych rodzin, wychodzimy naprzeciw tym 
prośbom. Ale będą się z tym wiązały pewne zmiany – opisane 
w krokach poniżej:

Krok 1
Poinformuj koordynatorów kadrowych - do 20 kwietnia, o zmia-
nach dotyczących członków Twojej rodziny (jeśli ktoś jeszcze 
tego nie zgłosił i chciałby skorzystać z przysługujących mu 
uprawnień do bonów na członków rodziny). Dzięki temu będzie-
my mogli obliczyć liczbę przysługujących Wam bonów. To nie-
zbędny i nieodłączny element tegorocznych zmian.

Krok 2
Podpisz (jak co roku) listę potwierdzającą odbiór przysługują-
cych Ci bonów. Nowym elementem będzie to, że każdy z Was 
będzie miał przygotowane imienne zaproszenie do odebrania ra-
zem z bonami. Pobieramy tyle, ile wykorzystamy.
Uwaga: na liście pojawią się nowe pozycje: liczba przysługujących 
bonów (według danych z SAP HR) i liczba pobranych bonów.

Krok 3
Wpisz na zaproszeniu liczbę osób - dorosłych i dzieci, które ra-
zem z Tobą przyjdą na piknik (ważne, że liczymy także siebie – 
patrz przykład powyżej).

lenia online będą się tu odbywać w 11 językach. Obecna oferta 
szkoleniowa ArcelorMittal University zawiera 126 tematów. 

Polska jest ósmym krajem, w którym powstał Kampus Arce-
lorMittal University. Podobne działają już w Luksemburgu, Hisz-
panii, RPA, Kanadzie, Brazylii, Kazachstanie i na Ukrainie. 

Przykład:
Pracownik w SAP HR nie ma zgłoszonych żadnych członków 
rodziny. Zatem przysługuje mu 1 bon, natomiast może przyjść 
z osobą towarzyszącą, która bonu nie dostaje. Podpisuje listę, 
pobierając swój bon i zaproszenie, a dodatkowo samodzielnie na 
zaproszeniu wpisuje, że będą dwie osoby dorosłe.
Inny przykład:
Pracownik ma żonę i dwójkę dzieci (do 16. roku życia), którzy 
będą mu towarzyszyć podczas pikniku. Wtedy pobiera zaprosze-
nie i cztery przysługujące mu bony. Na zaproszeniu wpisuje dwie 
osoby dorosłe i dwójkę dzieci.

Krok 4
Przyjdź na piknik z imiennym zaproszeniem, bonami, a także le-
gitymacją pracowniczą – jako potwierdzeniem tożsamości.
Pamiętajcie – bony będą dla każdego: dla pracownika i członka 
rodziny, w tym dziecka do lat 16. Jeden bon to jeden posiłek 
i jeden napój. Będą one, podobnie jak w latach poprzednich, opo-
datkowane (w zależności od liczby pobranych bonów).
Szczegółowy regulamin z tymi i innymi zasadami będzie wkrótce 
dostępny w Studni.
Na nasze pikniki, jak każdego roku, będą mogli przyjść pracowni-
cy świadczący pracę na rzecz ArcelorMittal Poland (Sanpro Sy-
nergy i ABC), a także pracownicy spółek zależnych. 
Zasady uczestnictwa w piknikach dla tej grupy pracowników 
będą analogiczne jak w ArcelorMittal Poland.
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W dąbrowskim oddziale naszej firmy 2 kwietnia uroczyście otwarto nowoczesne centrum szkoleniowe 
dla pracowników. Będzie mogło z niego korzystać ponad 14 tys. osób zatrudnionych w całej hutniczej 
grupie na terenie Polski. 

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w ubiegłym przez Biuro Komunikacji wprowadzone 
zostają zmiany w organizacji pikników. 



44

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

Na posiedzeniu Rady OPZZ 10 kwietnia wiele uwagi poświę-
cono działaniom na rzecz podwyższenia wynagrodzeń, szcze-
gólnie w sferze finansów publicznych. Wynagrodzenia tej 
grupy pracowników były przez wiele lat zamrożone. Aktualnie 
trwa strajk pracowników oświaty, ale o podwyżki zabiegają 
również pracownicy wymiaru sprawiedliwości, fizjoterapeuci, 
psycholodzy oraz grupa zawodów niemedycznych z ochrony 
zdrowia, administracji publicznej, kultury i sztuki. Aktualne 
działania rządu skierowane na wielomiliardowe wydatki na 
programy socjalne, przy symbolicznych wzrostach wynagro-
dzeń, obniżają wartość pracy. To w długofalowej perspekty-
wie niebezpieczne zjawisko. Już dzisiaj w wielu wypadkach 
pensja nie pełni motywacyjnej roli do podejmowania pracy. 
W Polsce tylko 63 proc. dorosłych Polek i Polaków pracu-
je. To jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. 
A przecież to pracujący wytwarzają dochód narodowy i to 
z ich podatków opłacane są wydatki państwa. Powoduje to, 
że płaca obłożona jest bardzo dużymi obciążeniami – ok. 40 
proc. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, 
itp. oraz minimum 18 proc. podatek dochodowy. Nie moż-
na zapomnieć o podatku VAT, który płacimy przy wszystkich 
zakupach – w większości 23 proc. Polska gospodarka w dal-
szym ciągu „konkuruje” niskimi wynagrodzeniami pracowni-
ków. To nie rokuje dobrze na przyszłość. W programach rzą-
dowych możemy co prawda przeczytać, że będziemy budowa-
li gospodarkę opartą na wiedzy i postępie technologicznym. 
Nie potwierdzają tego jednak działania i decyzje finansowe 
rządu. W swoich programowych wystąpieniach związanych 
z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego premier 
Mateusz Morawiecki ani razu nie wspomniał o oświacie i jej 
roli w budowaniu nowoczesnego państwa oraz przyszłości 
obywateli. To niepokojące, bo przygotowanie do wyzwań przy-
szłości rozpoczyna się w szkole. Po podwyżkach od stycznia, 
na które powołuje się rząd, nauczyciel z wyższym wykształce-
niem rozpoczynający pracę otrzymuje 2538 zł (brutto) wyna-
grodzenia. Na 3483 zł (brutto) + do 20 proc. wysługi lat może 
liczyć nauczyciel dyplomowany. Tytuł ten można uzyskać po 
minimum 10 latach pracy i spełnieniu wielu procedur, w tym 
wymagających podnoszenia kwalifikacji. Odbudowa szkol-
nictwa zawodowego, wymagającego zatrudniania inżynierów 
z doświadczeniem, jest w praktyce nie do zrealizowania. 
Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych uczestni-
czący w posiedzeniu Rady OPZZ poparli protest ZNP i wyrazili 
solidarność ze strajkującymi. Rada OPZZ zwróciła się z ape-
lem do wszystkich organizacji członkowskich i ich struktur 
o poparcie dla strajkujących, szczególnie w swoim środowi-
sku oraz nawiązanie kontaktu z protestującymi.

Branżowe związki 
zawodowe OPZZ 
murem za ZNP 

Wtorki bez obsługi kadrowej  

Dzień otwarty – 18 maja 

We wtorki, począwszy od kwietnia, nie można już 
załatwiać osobiście spraw kadrowo-płacowych – 
poinformowało Biuro HR. Bezpośrednia obsługa 
kadrowo- płacowa pracowników naszej spółki w 
Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Świętochłowicach 
będzie się odbywać w pozostałe dni tygodnia. 

Wtorki mają być przeznaczone na działania związane 
z usprawnieniem procesów kadrowych, w tym m.in. na wzrost 
i bezpośrednią wymianę wiedzy i kompetencji zawodowych, w 
celu stałego podnoszenia jakości obsługi naszych pracowników. 
Miejsca świadczenia tych usług pozostają bez zmian. 

Przez wszystkie dni tygodnia pracownicy mogą równocze-
śnie korzystać z infolinii do obsługi kadrowo-płacowej pod nu-
merem telefonu 32 784 48 84. 

Pracownicy spółki zatrudnieni w Chorzowie mogą – jak do-
tychczas - korzystać z obsługi kadrowo-płacowej w czasie dy-
żurów odbywających się w każdą środę. W przypadku pracow-
ników zatrudnionych w zakładzie w Sosnowcu dyżury odbywają 
się w piątki oraz w dwa ostatnie i dwa pierwsze dni miesiąca (za 
wyjątkiem wtorków). 

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników spółki prowadzona 
jest obecnie przez ArcelorMittal Business Center of Excellence 
Poland Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.

ArcelorMittal Poland organizuje18 maja Dzień 
Otwarty w dąbrowskim oddziale spółki. W progra-
mie: pokaz filmu „Narodziny Stali” oraz zwiedzanie walcowni 
dużej lub średniej. 
Zapisy już od 24 kwietnia na stronie: www.narodzinystali.pl

Zmiany w funkcjonowaniu obsługi kadrowej

Zawody w pchnięciu kulą
26 kwietnia, w ramach tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa, 
Centralne Utrzymanie Ruchu (GU) organizuje 
X Otwarte Mistrzostwa ArcelorMital Poland 
w Pchnięciu Kulą. 
Zawody w pchnięciu kulą to konkurs spraw-
dzający znajomość zasad transportu ręcznego. 
Konkurs odbędzie się na terenie parkowiska 
przed halą GU61 w godz. od 9.00 do 11.00. 
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dzień Bezpieczeństwa 2019
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