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Przewodniczący Jacek Zub przedstawił 
członkom Zarządu wnioski Prezydium pod 
dyskusję i głosowanie. Pierwszy z nich doty-
czył terminu Konferencji Sprawozdawczej, 
która odbędzie 23 września o godzinie 11 
w restauracji „Jedenastka”. Kolejna podjęta 
uchwała dotyczyła zawieszenia na miesiące 
letnie (lipiec-sierpień) obrad Zarządu i prze-
kazania kompetencji Prezydium Związku,  
z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby zwo-
łane zostanie nadzwyczajne posiedzenie 
Zarządu.

Zarząd podjął także uchwałę dotyczącą udziału naszego Związku w projekcie Unii Europej-
skiej: Przemysł 4.0 - Przygotowanie do Cyber Transformacji w przemyśle. Projekt, którego celem 
jest przygotowanie organizacji uczestniczących i beneficjentów do wyzwań związanych z Przemy-
słem 4.0, potrwa 24 miesiące (więcej szczegółów w kolejnych wydaniach Faktów związkowych). 

W kwestii zmian w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jak na razie wszystkie 
organizacje związkowe wyraziły zgodę tylko na dwie zmiany. Jedna to możliwość zatrudniania 
nowych pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony 33 miesięcy (zmiana z 24 
na 33 miesiące zgodnie z Kodeksem pracy). Druga dotyczy możliwości przeszeregowania pra-
cowników, którzy w ciągu roku zdobyli nowe kompetencje lub awans. Jednym z punktów obrad 
były nowe wnioski na świadczenia wynikające z regulaminu świadczeń statutowych, które obo-
wiązują od 1 czerwca, w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych oso-
bowych RODO. Obecny na posiedzeniu Zarządu Paweł Sikora, radca prawny naszego Związku, 
zaprezentował nowe, ujednolicone wnioski i wskazał, czym one się różnią od dotychczasowych 
(szczegóły poniżej i na str. 2).

Obrady	Zarządu	naszej	organizacji	związkowej,	które	odbyły	się	26	
czerwca,	koncentrowały	się	głównie	na	sprawach	organizacyjnych	
Związku.	Było	to	ostatnie	przed	wakacjami	posiedzenie	Zarządu	 
X	kadencji	MZZP	AM	DG.	

Z posiedzenia Zarządu

Sprawy związkowe

Przed wakacyjną przerwą 

Od	1	czerwca,	wraz	z	nowym	rokiem	budżetowym	2019-2020,	obowiązują	
nowe	wnioski	na	świadczenia	wynikające	z	regulaminu	świadczeń	
statutowych.	Zmiana	ta	spowodowana	jest	wejściem	w	życie	nowych	
przepisów	o	ochronie	danych	osobowych	RODO.	Czym	one	się	różnią	od	
dotychczasowych?		

Nowe wnioski na świadczenia 
statutowe

Nowe wnioski: deklaracja członkowska, wniosek o wypłatę zasiłku statutowego, wniosek o wypłatę za-
pomogi losowej z wykazaniem dochodu i bez wykazywania dochodu, wniosek o wypłatę odprawy eme-
rytalno-rentowej i zasiłek z tytułu zgonu są skonstruowane na podobnej zasadzie  cd. na str. 2
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18	czerwca	rząd	przyjął	projekt	ustawy	w	sprawie	
rekompensat	dla	branż	energochłonnych.	Około	1,9	
mld	złotych	dopłaty	do	przemysłu	energochłonnego	
pozwoli	ochronić	miejsca	pracy	w	polskim	przemyśle	 
-	poinformował	premier	Mateusz	Morawiecki.	

Będzie wsparcie dla 
przemysłu energochłonnego 

Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich 
jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do 
uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, za-
warte w cenie energii. Pierwsze wypłaty – za rok 2019 - nastąpią 
w roku 2020. 

- Unijna polityka klimatyczno-energetyczna spowodowała skoko-
wy wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost ten szczególnie 
uderzy w przedsiębiorstwa sektora energochłonnego. Ogromnie 
zagraża ich rentowności oraz pozycji konkurencyjnej. Wynika to 
z tego, że – w przypadku takich firm – wydatki na energię stano-
wią nawet 40 proc. całkowitych kosztów przedsiębiorstwa - mówi 
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – 
Celem naszej ustawy jest więc obniżenie kosztów firm z branż 
energochłonnych. Dzięki temu, chcemy zmniejszyć ryzyko wypro-
wadzania produkcji za granicę. Chcemy, by Polska była atrakcyj-
nym miejscem do inwestycji przemysłowych – dodała. 

Projekt ustawy o systemie rekompensat dla przemysłów ener-
gochłonnych jest jednym z elementów przyjętego w maju 2018 
roku przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, pakietu dla 
mniejszych ośrodków przemysłowych. Pakiet – jak tłumaczy re-
sort – jest reakcją na to, że energochłonne sektory przemysłu 
są dziś obciążane coraz wyższymi opłatami oraz kosztami regula-
cyjnymi. „Obniża to ich konkurencyjność, a w skrajnym wypadku 
mogłoby doprowadzić do fali dezinwestycji, a nawet całkowitego 
zaniku szeregu energochłonnych branż przemysłowych w Polsce. 
To z kolei mogłoby wywołać bardzo negatywny wpływ na kilka-
dziesiąt ośrodków miejskich średniej wielkości, których lokalna 
gospodarka oraz rynek pracy są bardzo zależne od obecności fla-
gowych przedsiębiorstw”. 

Przypomnijmy, w kontekście wyzwań dla branży związanych  
z rynkiem mocy, a także unijnym systemem handlu uprawnienia-
mi do emisji (ETS), Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Ka-
towicach apelowała o pilne wdrożenie przez rząd rozwiązań wska-
zanych już w uchwale Rady Dialogu Społecznego (przyjętej przez 
stronę pracowników i pracodawców) z kwietnia 2016 roku, który 
wsparłyby konkurencyjność polskiego sektora energochłonnego. 

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

cd. ze str. 1

(taka sama górna część zawierająca dane pracownika, zróżnicowana część 
druga w zależności od rodzaju świadczenia). Załącznikiem do wniosku jest in-
formacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy, który obowią-
zany jest ją podpisać. 

Najistotniejsza zmiana dotyczy wniosków o wypłatę świadczenia z wyka-
zaniem dochodu, w przypadku, gdy dochód pełnoletniego członka rodziny pra-
cownika jest konieczny. Zgodnie z przepisami RODO, nie wolno zatrzymywać 
dokumentów potwierdzających wymagane do wniosku dane. Przedstawione 
dokumenty pozostają tylko do wglądu przewodniczącego oraz zarządu wydzia-
łowego lub zakładowego, który ponosi odpowiedzialność za ich wiarygodność. 

W przypadku wniosku o wypłatę zapomogi losowej z powodu choroby 
pracownika powyżej 21 dni lub dłużej wymagane jest potwierdzenie jego nie-
obecności w pracy (L-4) przez dział kadr (odpowiednie miejsce na wniosku).  
W przypadku choroby współmałżonka lub dziecka, pozostających na utrzyma-
niu członka Związku, a także członka Koła Emerytów i Rencistów przy MZZP 
AM DG, wymagane jest potwierdzenie choroby przez lekarza (miejsce na wnio-
sku). Wnioski z wymaganym potwierdzeniem lekarza są tak skonstruowane, 
aby zawierały tylko niezbędne dane dotyczące pracownika (zgodnie z RODO). 

Wypełniony drukowanymi literami wniosek, zweryfikowany przez zarząd wy-
działowy, trafia do skarbnika MZZP AM DG, który należną kwotę przelewa na 
konto osobiste pracownika. .

Trzeba pamiętać, że w przypadku niepracującego współmałżonka wyma-
gane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające, że dana osoba nie 
jest w nim zarejestrowana lub z Urzędu Skarbowego – o braku dochodu. Tylko  
w przypadku braku takiej możliwości respektowane będzie pisemne oświadcze-
nie wnioskującego (współmałżonka), który ponosi za nie pełną odpowiedzial-
ność pod rygorem zwrotu świadczenia. 

Dziesiątki	tysięcy	ludzi	zebrały	się	29	czerwca	 
w	Berlinie	na	demonstracji	zorganizowanej	przez	związek	
zawodowy	IG	Metall	na	rzecz	sprawiedliwości	społecznej	
w	przechodzeniu	do	nowych,	wymuszonych	zmianami	
klimatu	modeli	w	gospodarce,	transporcie	i	energetyce.	
Federację	Metalowców	i	Hutników	reprezentowali	m.in.	
przedstawiciele	naszego	Związku:	Jacek	Ćmak,	Jędrzej	
Pietrończuk	i	Grzegorz	Prysak.	

Uczestnicy przed 
Bramą Brandenburską 
domagali się od władz 
i pracodawców, by nie 
ignorowali kwestii ta-
kich jak digitalizacja, 
prośrodowiskowe zmia-
ny w energetyce czy 
transporcie, a przy tym 
zadbali o zachowanie 
miejsc pracy. 

Cyfryzacja i zmiany klimatyczne to wielkie wyzwanie dla przed-
siębiorstw i przyszłości zatrudnienia – mówił szef IG Metall Joerg 
Hofmann. Co drugi pracodawca „nie ma dziś pojęcia, jak przygoto-
wać swoją firmę na przyszłość” – podkreślił, dodając, że IG Metall 
domaga się „szkoleń zamiast zwolnień”. W jego opinii transforma-
cja powinna być społeczna, ekologiczna i demokratyczna. Protest 
odbywał się w pokojowej atmosferze. 

W 62. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 związkowcy złożyli 
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym czerwcowe wydarzenia. 

Źródło: PAP

Cyfryzacja i zmiany klimatyczne

Manifestowali w Berlinie 

Sprawy związkowe

Nowe wnioski na 
świadczenia statutowe

Nagroda wakacyjna w kwocie 200 zł brutto dla każdego pracow-
nika (ulega proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze). Premia z FMP w kwocie 50 zł 
brutto skumulowana za okres od marca do czerwca 2019 roku zostanie 
obniżona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Obydwie kwoty pra-
cownicy spółki UNIMED, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2019 roku, 
otrzymają w lipcu wraz z czerwcowym wynagrodzeniem.

Od 1 lipca 2019 roku podwyżkę wynagrodzenia w wysokości  
25 proc. otrzymają pracownicy wykonujący zawody medyczne. 

Spółki

Nagroda wakacyjna dla  
pracowników spółki UNIMED
Pracownicy	spółki	UNIMED,	wraz	z	czerwcowym	
wynagrodzeniem,	otrzymają	nagrodę	wakacyjną	i	premię	
z	FMP	–	uzgodniły	organizacje	związkowe	z	pracodawcą	
spółki	podczas	spotkania	1	lipca.	
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Zmiany w ustawie  
o związkach zawodowych 
Zmiany	w	ustawie	o	związkach	zawodowych	były	tematem	szkolenia,	
w	którym	ostatnio	uczestniczyli	członkowie	Zarządu	naszej	organizacji	
związkowej.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wy-
nikające z nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych (z 23 maja 1991 roku), które 
weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Wpro-
wadza je ustawa z 5 lipca 2018 roku o zmia-
nie ustawy o związkach zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw. 
• Rozszerzono	grono	osób,	które	mogą	
przystąpić	do	związków	zawodowych	
na	 samozatrudnionych	 i	 pracujących	
na	 podstawie	 umów	 cywilnopraw-
nych.	

Zmiana ta pozwoli na zrzeszanie się  
w związkach zawodowych także innym niż 
pracownicy osobom wykonującym pracę 
zarobkową. Prawo to tego będą miały tylko 
osoby świadczące pracę za wynagrodze-
niem na innej podstawie niż stosunek pracy, 
m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadcze-
nia usług oraz samozatrudnieni), jeżeli:
- nie zatrudniają do tego samego rodzaju 

pracy innych osób, niezależnie od podsta-
wy zatrudnienia,

- mają takie prawa i interesy związane  
z wykonywaniem pracy, które mogą być 
reprezentowane i bronione przez związek 
zawodowy.

Prawo wstępowania do istniejących już 
związków zawodowych przysługuje też wo-
lontariuszom, stażystom i innym osobom, 
które świadczą pracę bez wynagrodzenia.
• Wprowadzono	szczegółowe	zapisy	do-
tyczące	nierównego	traktowania	z	po-
wodu	przynależności	związkowej	osób	
innych	niż	pracownicy.	

W sprawach dotyczących nierównego 
traktowania osób innych niż pracownicy 
(roszczeń z tym związanych, naruszenia 
zakazu nierównego traktowania) np. od-
mowa zatrudnienia związkowca, niekorzy-
stane kształtowanie jego wynagrodzenia 
przy podwyżkach czy awansach oraz przy 
typowaniu na szkolenia, zastosowane będą 
przepisy Kodeksu pracy dotyczące zakazu 
nierównego traktowania. 
• Zmieniono	formułę	w	zakresie	zawia-
domienia	właściwego	sądu	o	zmianie	
statutu	związku.	

Uściślono termin dotyczący zawiadomienia 
sądu o zmianie statutu związku do 30 dni 
(dotychczasowy zapis brzmiał „niezwłocz-
nie”).
• Wprowadzono	 nowe	 uprawnienia	 dla	

członków	związków	zawodowych	do-
tyczące	urlopów	bezpłatnych.	

Są to m.in.: zachowanie prawa do umundu-
rowania oraz korzystania z lokalu miesz-
kalnego w czasie urlopu bezpłatnego; wli-
czenie okresu urlopu bezpłatnego do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze; rozszerzenie zakresu rozporzą-
dzenia o sposoby postępowania w przy-
padku wygaśnięcia mandatu do pełnienia 
z wyboru funkcji związkowej; osoby nie 
będące pracownikami mogą być zwolnione 
z wykonywania pracy zawodowej na czas 
pracy związkowej. 
• Wprowadzono	obowiązek	 informowa-
nia	 pracodawcy	 o	 liczbie	 członków	
związku. 

Informację o liczbie członków organizacje 
związkowe składają co 6 miesięcy, w ter-
minie do 10 lipca i do 10 stycznia - według 
stanu na dzień: 30 czerwca i 31 grudnia. 
Organizacja, która nie przedstawi takiej 
informacji w terminie zostanie pozbawiona 
uprawnień zakładowej organizacji związ-
kowej. Po jej przedstawieniu uprawnienia 
zostaną przywrócone. 
• Wprowadzono	 możliwość	 zgłoszenia	
pisemnego	 zastrzeżenia	 odnośnie	 li-
czebności	 organizacji	 związkowej	 i	
weryfikacji	sądowej	liczby	członków.	

Pracodawca może sprawdzić liczbę człon-
ków organizacji związkowej. Termin na 
złożenie pisemnego zastrzeżenia wynosi 30 
dni od dnia przekazania pracodawcy infor-

macji o liczbie członków związku. Gdy za-
strzeżenie zostanie złożone, organizacja ma 
obowiązek w terminie 30 dni wystąpić do 
sądu z wnioskiem o ustalenie liczby człon-
ków. Jeżeli tego nie zrobi, straci uprawnie-
nia organizacji związkowej, które zostaną 
przywrócone dopiero po złożeniu przez nią 
wniosku. 
• Podwyższono	 progi	 reprezentatywno-
ści	zakładowej.	Wprowadzono	zapisy	
dotyczące	wspólnej	 reprezentacji	 or-
ganizacji	 związkowych	w	 razie	nego-
cjacji	zbiorowych.	

W przypadku organizacji należących do re-
prezentatywnych central związkowych próg 
zmienił się z 7 d 8 proc. Dla pozostałych or-
ganizacji związkowych zwiększono granicę 
z 10 do 15 proc. ogółu osób wykonujących 
pracę zarobkową. W przypadku dwóch lub 
więcej organizacji reprezentatywnych nale-
żących do centrali związkowej do negocja-
cji spraw zbiorowych z pracodawcą należy 
utworzyć wspólną reprezentację. W naszym 
przypadku jest nią sześć największych orga-
nizacji związkowych (TOP 6). 

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. obo-
wiązku pracodawcy do udzielania informa-
cji odnośnie warunków pracy i zasad wy-
nagradzania, sytuacji ekonomicznej zwią-
zanej z zatrudnieniem, przewidywanych 
zmian zatrudnienia. w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku. Wprowadzono 
także 7-dniowy termin na poinformowane 
organizacji związkowej o wynikach badań,  
o które wnioskowała w związku z podej-
rzeniem zagrożenia życia lub zdrowia osób  
w zakładzie pracy. 

Nowe przepisy przewidują także kary 
grzywny w stosunku do działaczy związ-
kowych np. za podanie zawyżonej liczby 
członków związku lub przeznaczenie do-
chodu z prowadzonej przez związek dzia-
łalności na cele niezwiązane z działalnością 
statutową. 

Szkolimy się 
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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
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POZOSTAŁY NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA 
CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOWINA – CZARNOGÓRA

Wycieczka
dla prymusów
MZZP	AM	DG	zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymu-
sów, która odbędzie się w sierpniu 2019 roku (pod warun-
kiem zgłoszenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą 
być dzieci członków Związku urodzone w latach 2005	i	2006.

Wycieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce 
otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie na-
leży okazać świadectwo lub jego kopię). 

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do 26	lipca	2019	roku,	
wraz z wpisowym 50 zł, przyjmuje Urszula Werygo-Cok  sekre-
tariat Związku DAMM-4 pok. 116 tel. 32	776	9570.

Program wycieczki został zrealizowany z nawiązką – mówią 
uczestnicy czerwcowej wycieczki z cyklu Stolice Europy. Poko-
nali prawie 3600 km w ciągu sześciu dni, aby zobaczyć najważ-
niejsze zabytki Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. 
Większość uczestników jest bardzo zadowolona, a to, co udało 
im się zobaczyć na długo pozostanie w pamięci. 

W Mostarze (Hercegowina) zwiedzili słynny Stary Most na rze-
ce Neretwie, zbudowany za czasów osmańskich w drugiej poło-
wie XVI wieku. Następnie Dubrownik, najpiękniejsze chorwackie 
miasto, nazywane „perłą Adriatyku”. Prawie 
wszystkie zabytki skupiają się tu wewnątrz 
niewielkiego powierzchniowo starego mia-
sta. Spacerując po zabytkowych uliczkach, 
nasi wycieczkowicze podziwiali Bramę Pile, 
słynny Pałac Rektorów, przypominający  
w nieco mniejszej wersji wenecki Pałac Do-
żów, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i najstarszą w Europie aptekę 
na terenie klasztoru franciszkanów. 

Kolejnym przystankiem bałkańskiej wy-
prawy była Czarnogóra, a w niej Kotor – 
magiczne miejsce, średniowieczna perełka 
Czarnogóry, którego Stare Miasto wpisane 
jest na listę UNESCO. Niewątpliwą atrakcją 
był także rejs statkiem na Wyspę Matki Bo-
skiej na skale. 

Związkowcy zwiedzili też Budvę, najpo-
pularniejszy ośrodek turystyczny na wybrze-
żu Adriatyku, a w niej – kamienną starówkę i najstarszy budynek 
w mieście kościół Santa Marija in Punta, Twierdzę Mogren i Sta-
ry Bar – ruiny warownego miasta. 

Sarajewo – stolica Bośni i Hercegowiny – to miasto, którego 
nie mogło zabraknąć na szlaku tej wycieczki. Tu, w niewielkiej 
odległości o siebie, można zobaczyć meczet, kościół katolicki, 
cerkiew i synagogę. Sercem tego miasta są sarajewskie sukien-
nice - XVI-wieczne kryte targowisko, gdzie mieszczą się dziś skle-
py z galanterią, biżuterią i tkaninami. Na głównym placu stoi 
piękna studnia Sebilj o ażurowej konstrukcji, ostatni fragment 
wodociągu z XVI wieku. 

Dodatkowo udało im się zobaczyć jeszcze Medziugorie i Wo-
dospady Kravica.

Bałkany to pasmo atrakcyjnych zabytków urzekających pięk-
nem i bogatą historią, które zrobiły na naszych wycieczkowiczach 
niesamowite wrażenie. Pozostały im wspomnienia i przepiękne 
fotografie.
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