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Z posiedzenia Zarządu

Uchwalono budżet Związku 

Pracy. Najważniejsze z nich to: włączenie czę-
ści dodatku zmianowego do płacy zasadniczej 
pracowników 4BOP metodą „brutto do brutta”, 
możliwość zatrudniania nowych pracowników 
na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny 33 miesięcy (zmiana z 24 na 33 zgodnie z 
Kodeksem pracy) oraz możliwość przeszere- 
gowania pracowników, którzy w ciągu roku zdo-
byli nowe kompetencje lub awans (do tej pory 
nie było takiego zapisu w ZUZP). Do uzgod-
nienia nadal pozostaje modyfikacja dotycząca  
odpraw emerytalno-rentowych. Nasz Związek 
proponuje, aby dodatkowe odprawy gwaran-
towane ZUZP utrzymane były w okresie przej-
ściowym przez 12 miesięcy, a docelowo przez 9 
miesięcy. 

Trwają uzgodnienia dotyczące Regulaminu 
ZFŚS, w którym jego część stała będzie obowią-
zywać 2 lub 3 lata. 

Jan Guz nie żyje
24 maja w wieku 62 lat zmarł Jan Guz, przewod-

niczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o Jego śmierci. Odszedł od nas dobry ko-
lega, człowiek oddany sprawie, którego będzie nam 
bardzo brakowało. 

Jan Guz od wielu lat działał w związkach zawodo-
wych, był m.in. przewodniczącym struktur terenowych 
OPZZ. W latach 1997-2004 zajmował stanowisko wi-
ceprzewodniczącego OPZZ, a od 2004 roku kierował 
tą centrala związkową. Pełnił także wiele innych funkcji publicznych – był radnym, 
wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej 
Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizującego, wiceprzewodniczącym 
Rady Nadzorczej ZUS, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształ-
cenia Zawodowego. Od 2004 roku, jako przewodniczący OPZZ, pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2010 roku 
został członkiem Narodowej Rady Rozwoju, a w 2015 roku z ramienia OPZZ członkiem 
Rady Dialogu Społecznego. 

Był członkiem międzynarodowych organizacji związkowych: Europejskiej Konfedera-
cji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Był 
także autorem wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.

Prezentując budżet, przewodniczący Jacek 
Zub poinformował, że przeszedł on wymaganą 
procedurę i uzyskał pozytywne opinie Komisji 
Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej oraz Pre-
zydium Związku. W budżecie zabezpieczono 
odpowiednie środki m.in. na zasiłki i zapomogi 
dla członków Związku przyznawane zgodnie  
z regulaminem. 

Na wniosek Komisji Socjalnej podjęto decy-
zję o kilku zmianach w Regulaminie świadczeń 
statutowych, m.in. podniesiono dochód netto na 
osobę uprawniający do zapomogi materialnej.  
W niektórych przypadkach podwyższona zo-
stała kwota świadczenia (szczegóły w Regula-
minie świadczeń statutowych na stronie 3). W 
tegorocznym budżecie tradycyjnie przewidziano 
środki na wycieczkę z cyklu „Stolice Europy”. 

Zarząd ponownie przedyskutował zmiany 
w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego

Podczas majowego posiedzenia Zarządu MZZPAM DG uchwalono budżet 
na nowy rok rozliczeniowy – od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku 
oraz dokonano zmian w Regulaminie świadczeń statutowych. 

Zmiany na 
stanowiskach
dyrektorskich
Od 1 czerwca w niektórych 
obszarach ArcelorMital 
Poland nastąpiły zmiany na 
stanowiskach.
Marcin Ring - 1 czerwca ob-
jął stanowisko dyrektora Zakładu 
Walcownie DG, zastępując Piotra 
Tuptę, który został dyrektorem 
Strategii i projektów specjalnych. 

Od 1 czerwca stanowisko dyrek-
tora Biura Zarządzania Zamówie-
niami Wyrobów Płaskich Arcelor-
Mittal Poland objął Marcin Ku-
dłacz.
Od 1 lipca stanowisko dyrektora 
Automatyki, Informatyki Przemy-
słowej j i Modeli obejmie Tomasz 
Frankiewicz. 
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Kilka dni później organizacje związkowe wystosowały list 
do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie 
działań w obronie miejsc pracy na forum Unii Europejskiej 
oraz o przyjęcie rozwiązań wewnętrznych, które umożliwią 
konkurencyjne funkcjonowanie hutnictwa w Polsce.

Unia Europejska nie chroni rodzimych producentów przed 
importem, szczególnie z krajów objętych sankcjami amery-
kańskimi, co powoduje gwałtowny wzrost importu z tych kra-
jów i spadek cen – czytamy w liście. - System kontyngentów 
wprowadzony w tym roku jest zupełnie nieskuteczny. W 2018 
roku nastąpił wzrost importu blach z Rosji o ponad 700 tys. 
ton. Producenci europejscy pozostają pod silną presją wzrostu 
kosztów surowców i spadających cen, co powoduje, że muszą 
ograniczać produkcję. Oczekujemy skuteczniejszych nacisków 
na Komisję UE o wprowadzenie ochrony rynku stalowego. 
Dodatkowo w Polsce ceny energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych są najwyższe w UE. Produkcja stali w Polsce 
staje się droższa niż w innych krajach, co zmusza inwestorów 
do ograniczania inwestycji. Ceny CO2 rosną coraz bardziej (z 7 
euro w 2018 roku do 25 euro w 2019 roku), co mocniej obcią-
ża europejskich producentów i powoduje, że tracą oni konku-
rencyjność względem producentów pozaunijnych. Polscy pro-
ducenci mają z tym największy problem z racji niskiej jakości 
rud sprowadzanych ze wschodu oraz bardzo dużego uwęglenia 
energii. Oczekujemy, iż polski rząd będzie naciskał na Komisję 
UE w celu wprowadzenia lepszych instrumentów wyrównywania 
warunków konkurowania poprzez np. zielone opłaty czy odpo-
wiednio wysokie cła na granicy. 

Dla krakowskiej huty praca bez wielkiego pieca oraz części 
surowcowej może oznaczać również koniec zlokalizowanych na 
jej terenie innych zakładów i spółek hutniczych. 

W krakowskiej części surowcowej zatrudnionych jest około 
800 pracowników! Należy jeszcze wziąć pod uwagę redukcję 
etatów wśród pracowników ściśle związanych z całym pro-
cesem produkcji stali i produktów stalowych, którą wymusi 
możliwe zatrzymanie WP i części surowcowej oraz spółek hut-
niczych. Ta grupa może wzrosnąć do 1200 osób, jak przed-
stawia Zarząd AMP. A jako że na jedno miejsce pracy w hutnic-
twie przypada do 7 miejsc pracy w branżach z nim związanych 
(górnictwo, energetyka, gazownictwo i transport), mówimy  
o niepewnej przyszłości ok. 10 tysięcy osób!

Głównym źródłem tego zagrożenia dla przemysłu hutnicze-
go jest duży deficyt uprawnień do emisji CO2, ogromne koszty 
przedsiębiorstw związane z zakupem brakujących uprawnień,  
a także najdroższa w Europie energia elektryczna. 

Przemysł hutniczy w Polsce tradycyjnie oparty jest na wę-
glu, który stanowi nasze dobro narodowe i zastąpienie go in-
nym surowcem, naszym zdaniem, nie leży w interesie polskiej 
gospodarki. Również pod względem technologicznym nie ma 
obecnie możliwości wyeliminowania emisji CO2 powstających 
w trakcie produkcji stali. 

Nie przyjmujemy do wiadomości, że rząd polski może pozo-
stawać obojętny w obliczu zagrożeń dla przyszłości rzeszy cięż-
ko pracujących ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i po-
święceniem starają się zachować przemysł stalowy w obliczu 
wyzwań, z którymi boryka się on od lat. Z uzyskanych przez nas 
informacji wynika, że istnieją możliwości zapobiegnięcia takim 
scenariuszom poprzez odpowiednie wpłynięcie na instytucje 
unijne. Jesteśmy przekonani, że istnieją rozwiązania, pozwala-
jące na realizację celów klimatycznych, a przy tym chroniących 

rynek stalowy w UE i tym samym w Polsce przy utrzymaniu 
tradycyjnych branż przemysłu. 

Załoga krakowskiej huty po raz kolejny stanie przed wyzwa-
niem, którym będzie obrona miejsc pracy. Mamy nadzieję, że 
w tej obronie uzyskamy wsparcie Pana Premiera, a decyzje 
podjęte przez polski rząd przywrócą nadzieję na lepsze jutro.

O wsparcie dla huty zwróciły się do prezydenta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego również związki zawodowe działające 
w krakowskim oddziale. Odnosząc się do prośby związkow-
ców prezydent Majchrowski wystosował apel do premiera 
Morawieckiego o podjęcie działań na poziomie rządowym 
oraz udzielenie wsparcia Gminie Miejskiej Kraków w zakre-
sie zapewnienia odpowiedniego poziomu pomocy zarówno 
dla pracowników krakowskiej huty, jak i adeptów kierun-
ków hutniczych realizowanych na krakowskich uczelniach 
wyższych.

„W związku z planem wygaszenia pieca w krakowskim od-
dziale od września 2019 roku zostanie zawieszonych 1200 
miejsc pracy, a liczba osób dotkniętych tą decyzją może  
przekroczyć 7 tys., przy uwzględnieniu załóg firm współpra-
cujących z ArcelorMittal. Likwidacja jednego miejsca pracy w 
hutnictwie, zgodnie z opiniami ekspertów, oznacza reedukację 
sześciu miejsc pracy w zakładach kooperujących” – czytamy 
w liście. 

Prezydent Majchrowski zaznacza, że „brak realnych działań 
na poziomie co najmniej krajowym dotknie przede wszystkim 
ludzi – pracowników zarówno samej huty, jak i spółek powią-
zanych biznesowo z AMP. Z koncernem współpracuje bowiem 
około 3000 dostawców usług, surowców i innych produktów. 
Niepodjęcie zdecydowanych kroków wobec planów AMP odbije 
się więc bardzo szeroko zarówno na branżach hutniczej, meta-
lurgicznej, jak i na branżach do nich komplementarnych. Tym 
samym cały sektor przemysłowy w Polsce może odczuć nega-
tywne skutki wstrzymania pracy wielkiego pieca w Krakowie”. 

W liście czytamy także, że miasto ma świadomość, jakie są 
powody ograniczenia produkcji w Krakowie: coraz większa nad-
wyżka produkcji stali na rynku polskim i europejskim, napływ 
tanich wyrobów hutniczych z importu (w tym z Rosji i Turcji), 
rosnące koszty związane z cenami energii elektrycznej i wzro-
stem opłat za emisję dwutlenku węgla (wzrost aż o 230 proc. 
w porównaniu do początku 2018 roku). Ta sytuacja odbija się 
w widoczny sposób na wynikach finansowych AMP. Wskaźnik 
EBITDA za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 1,7 mld USD, 
15,3 proc. mniej w porównaniu do 2,0 mld USD w czwartym 
kwartale 2018 roku i aż o 34,2 proc. w pierwszym kwartale 
2019 roku w ujęciu rok do roku. – „Te wszystkie fakty nie były 
jednak wystarczająco mobilizujące, by podjęte zostały konkret-
ne inicjatywy w skali całego państwa, a może i Unii Europej-
skiej, na podstawie których przemysł energochłonny, w tym 
zatrudnieni w nim pracownicy, uzyskaliby stosowną pomoc” 
– uważą Jacek Majchrowski. 

Państwo polskie, podobnie jak rząd włoski i niemiecki 
powinno niezwłocznie podjąć zdecydowane działania wobec 
planów AMP. W przypadku biernej postawy rządu, zagrożona 
jest nie tylko krakowska huta, ale i całe polskie hutnictwo. 
– „Niech motywacją dla Pana Premiera będzie fakt, że w tym 
samym czasie, miasto Taranto we Włoszech zyskuje kolejne 
inwestycje ze strony indyjskiej firmy. Nie mogę wobec takich 
faktów przejść obojętnie” – podkreśla w liście do szefa rządu 
prezydent Krakowa. 

Apel w sprawie zatrzymania wielkiego pieca w Krakowie
Na początku maja pracodawca poinformował o planowanym we wrześniu zatrzymaniu pracy wielkiego pieca  
i stalowni w krakowskiej hucie, m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. Z tą decyzją nie zgadzają się działające w firmie związki zawodowe, które zareagowały 
natychmiast, przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie (Fakty związkowe nr 7/2019).

Listy do premiera Mateusza Morawieckiego 



Regulamin świadczeń statutowych
za zdarzenia zaistniałe po 1 czerwca 2019 roku, zgodnie ze Statutem MZZP AM  
DG oraz Preliminarzem Dochodów i Wydatków na rok obrachunkowy 2019/2020,  
tj. na okres od 1.06.2019 do 31.05.2020.

RODZAJ ŚWIADCZENIA
WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA

WYMAGANY 
STAŻ 

ZWIĄZKOWY

I. ZASIŁKI STATUTOWE

z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 1 rok

z tytułu zgonu członka Związku 1000 zł 1 rok

z tytułu zgonu członka rodziny, tj. współmałżonka, rodziców, teściów, dzieci 
własnych i przysposobionych - uczących się

250 zł 1 rok

z tytułu zgonu członka Koła Emerytów i Rencistów przy MZZP AM DG 350 zł 1 rok

II. ODPRAWY EMERYTALNO-RENTOWE 500 zł 3 lata

III. ZAPOMOGI

1. Zapomogi losowe

a) bez wykazywania dochodu, z tytułu:
- zdarzeń np. pożar, zalanie, kradzież - udokumentowane przez Policję,  

Straż Pożarną, Spółdzielnię Mieszkaniową lub inne organy  
administracji państwowej

do 400 zł 6 m-cy

- wypadku w pracy członka Związku przy chorobie min. 30 dni potwierdzonej  
drukiem L-4 do 400 zł 6 m-cy

- choroby współmałżonka lub dziecka, potwierdzonej przez lekarza 
   POZOSTAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA ZWIĄZKU do 400 zł 6 m-cy

b) przy dochodzie netto 1100 zł na osobę z tytułu: 
- długotrwałej choroby współmałżonka lub dziecka, potwierdzonej przez 

lekarza NIE BĘDĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA 
ZWIĄZKU

do 400 zł 6 m-cy

2. Zapomogi materialne

udzielane są w przypadku trudnej sytuacji finansowej, tj. przy dochodzie  
netto na 1 osobę nie przekraczającym kwoty 1100 zł  

do 500 zł 6 m-cy

IV. ZASIŁKI Z TYTUŁU CHOROBY CZŁONKA ZWIĄZKU 

od 22. dnia choroby udokumentowanej drukiem L-4 100 zł 6 m-cy

- choroby członka Związku minimum 40 dni potwierdzonej drukiem L-4 do 500 zł 6 m-cy

Warunkiem korzystania z powyższych świadczeń jest wymagany staż związkowy w dniu zdarzenia oraz opłacanie na 
bieżąco składki członkowskiej. Wszystkie świadczenia wymienione w Regulaminie przyznawane są na wniosek członka 
MZZP AM DG lub w wyjątkowych przypadkach na wniosek organizacji związkowej – jeden raz w roku budżetowym.
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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

Komisja przyznała pożyczki 
mieszkaniowe   
Na majowym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych 
rozpatrzonych zostało 148 wniosków o pożyczki na 
cele mieszkaniowe. 
Komisja Świadczeń Socjalnych przyznała 147 pożyczek miesz-
kaniowych, w tym 134 pożyczki w wysokości 8 tys. złotych. 
Harmonogram podpisywania umów przedstawia się następująco: 
a) pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu

• od 27 maja do 28 czerwca – Dąbrowa Górnicza: cały 
obszar DD (w tym DZD, DWW), scentralizowane komórki 
organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem DP) oraz 
ze Zdzieszowic i Centrali;

• od 17 czerwca do 30 sierpnia – Dąbrowa Górnicza: cały 
obszar DP (w tym PSD, PPD, PED);

• od 27 maja do 30 sierpnia – cały obszar z Sosnowca, 
Świętochłowic i Chorzowa;

b) pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkal-
nego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki 
• od 27 maja do 30 sierpnia. 

Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont 
lub modernizację mieszkania upływa 30 sierpnia 2019 roku. 
Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane konto bankowe) bę-
dzie dokonywać BP „Partner” sukcesywnie - do 30 dni od daty 
podpisania umowy. 
Komisja podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu 
składania wniosków o pożyczkę na remont i modernizację 
mieszkania - do 30 września 2019 roku. 

BHP Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych 

Ze względu na zalegające tam szlamy oraz nadmiar wody (za-
pchane studzienki kanalizacyjne) dojście do warsztatów UR ener-
getycznego jest mocno utrudnione i bardzo niebezpieczne – skarżą 
się nasi rozmówcy. Aby do nich dotrzeć, pracownicy skaczą po 
paletach lub brodzą w „szlamie” na głębokości około 20 cm. Taki 
sposób przemieszczania się nie ma nic wspólnego z zasadami bez-
pieczeństwa i higieny pracy, o których tak dużo mówi się w naszej 
firmie. 

Na domiar złego – jak twierdzą osoby pracujące w tym rejo-
nie - kiedy szlam wyschnie, pojawi się silne zapylenie pochodze-
nia produkcyjnego powstałe w wyniku przerobu żużla. W takich 
warunkach trudno jest normalnie oddychać i pracować. Pracow- 
nicy są zdenerwowani i zaniepokojeni tą sytuacją – chcieliby wie-
dzieć, jak długo jeszcze będą musieli pracować w takich warun-
kach? 

Z informacji uzyskanych od Sebastiana Lisa, dyrektora Za-
kładu Stalownia wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
zarwana kanalizacja w tym rejonie. Problem zaczął się pojawiać  
w momencie przejęcia gospodarki żużlem przez firmę TMS. Nieste-
ty, ArcelorMittal Poland nie wykonał odpowiednich prac przygoto-
wawczych, polegających na wzmocnieniu dróg. W 2018 roku, pod-
czas modernizacji odpylania wtórnego, problem się powiększył, bo 
część ładunku została przekierowana właśnie w ten rejon. W 2019 
roku przeznaczono budżet na odbudowanie odcinka kanalizacji  
w tym rejonie oraz na wzmocnienie drogi, aby kolejny raz nie do-
szło do podobnych zdarzeń. Prace rozpoczną się z końcem maja. 

Szlam i woda w stalowni 
Czy można pracować w takich warunkach – pytają 
pracownicy Zakładu Stalownia. Zamieszczone poniżej 
zdjęcia obrazują, jak w ostatnich kilkunastu dniach 
wygląda otoczenie przed budynkiem socjalnym i wejście 
do hali stalowni. 


