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Pikieta w obronie miejsc pracy

Wyłączenie pieca 
bezterminowo odroczone
Po	proteście	zorganizowanym	przez	organizacje	związkowe,	Zarząd	
ArcelorMittal	Poland	podjął	decyzję	o	bezterminowym	odroczeniu	
planowanego	we	wrześniu	zatrzymania	wielkiego	pieca	i	stalowni	 
w	krakowskim	oddziale	naszej	firmy.	

Decyzja ta została podjęta 25 lipca po spotkaniu prezesa Geerta Verbeecka oraz 
przedstawicieli HR – dyrektor personalnej Moniki Roznerskiej, Stanislawa Bóla i Cezare-
go Kozińskiego z Biura Dialogu Społecznego  - ze stroną społeczną, którą reprezentowali 
przedstawiciele sześciu największych organizacji związkowych działających w ArcelorMit-
tal Poland. Kierownictwo spółki postanowiło jeszcze raz przeanalizować sytuację rynko-
wą związaną z zapotrzebowaniem na stal. W związku z tym zapowiedziana na 22 sierpnia 
akcja protestacyjna w Krakowie została odwołana. 

Przypomnijmy, o zamiarze wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie związki zawodowe 
zostały poinformowane 6 maja. Gdyby ta decyzja weszła w życie, to wielki piec dający 
pracę ponad tysiącowi ludzi zostałby wyłączony już we wrześniu. 

24 lipca ponad 1000 pracowników ArcelorMittal Poland wzięło udział w pikiecie w 
obronie swoich miejsc pracy, domagając się wycofania decyzji o czasowym wyłączeniu 
wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale naszej firmy. Do Dąbrowy Górniczej 
z Krakowa przyjechało kilkanaście autokarów z pracownikami. Hutników z ArcelorMittal 
Poland wsparli koledzy z największych hutniczych central związkowych w Polsce, a tak-
że przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, 
OPZZ oraz Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność”. Byli wśród nich reprezen-
tanci z Warszawy, Łodzi oraz województwa opolskiego i świętokrzyskiego. Podczas pikie-
ty o trudnej sytuacji w branży hutniczej mówili liderzy związkowi, żądając zmiany decyzji 
o zatrzymaniu krakowskiej surowcówki. 

Jacek	 Zub,	 przewodniczący	 MZZP	 AM	 DG przypomniał w jak  cd. na str. 2
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Pikieta w obronie miejsc pracy

Wyłączenie pieca bezterminowo odroczone
trudnej sytuacji znajdują się inne huty w Polsce, zwracając 
szczególną uwagę na zagrożoną upadłością Hutę Częstocho-
wa. Oznajmił, że jeśli będzie to konieczne, pojedziemy do War-
szawy, a nawet do Brukseli, aby bronić swoich miejsc pracy.

Mirosław	Grzybek,	przewodniczący	Federacji	Związków	
Zawodowych	Metalowców	i	Hutników w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, że decyzja Zarządu ArcelorMittal Poland jest 
jednym z przykładów potwierdzających trudną sytuację, w ja-
kiej znajduje się przemysł hutniczy w Polsce,  pomimo dobrej 
koniunktury gospodarczej oraz wciąż znacznie wyższego niż 
zdolności produkcyjne rodzimego przemysłu, zapotrzebowa-
nia na wyroby hutnicze w Polsce. - Jesteśmy tu dzisiaj po to, 
aby bronić 24 tysięcy miejsc pracy, które są w hutach i prawie 
100 tysięcy miejsc pracy, które są w spółkach kooperujących 
z hutnictwem. Jesteśmy tutaj po to, aby ArcelorMittal zmienił 
decyzję o wygaszeniu wielkiego pieca w Krakowie. W ubie-
głym roku polska gospodarka zużyła 15 mln ton stali, polskie 
huty wyprodukowały 10 mln, a moce produkcyjne wynoszą 
13 mln ton. To dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? 
Komu zależy na tym, aby polskie hutnictwo umierało? Nie 
możemy dopuścić do utraty ani jednego miejsca pracy. Ar-
celorMittal zmień swoją decyzję! – zakończył przewodniczący 
FHZZ Metalowców i Hutników, przywołując hasło przewodnie 
lipcowej pikiety.

Piotr	Ostrowski,	wiceprzewodniczący	OPZZ: - Cieszę się, 
że są tutaj dzisiaj nie tylko pracownicy z ArcelorMittal, są ko-
ledzy z Warszawy, a także przedstawiciele związków zawodo-
wych i pracowników z firm kooperujących z hutnictwem, bo 
dla nich ta decyzja jest też niesłychanie ważna. Ona musi być 

cofnięta, bo to są miejsca pracy w całym polskim hutnictwie, 
które jest naprawdę w złym stanie. Musimy pamiętać, że za 
każdym miejscem pracy stoją pracownicy i ich rodziny. Doma-
gamy się od Zarządu spółki cofnięcia tej decyzji, a od Rządu 
większej odpowiedzialności za kondycję polskiego przemysłu 
hutniczego. Nie do zaakceptowania jest taka sytuacja, aby-
śmy byli jednym z ostatnich krajów, który decyduje się na 
rekompensaty dla przemysłu energochłonnego. Zbliżają się 
wybory do parlamentu, niech kandydaci odpowiedzą na pyta-
nie, co zamierzają robić, aby ratować polskie hutnictwo?

Po zakończeniu pikiety protestujący przekazali Zarządowi 
spółki petycję ze swoimi żądaniami. Efektem było spotkanie 
z Zarządem (25 lipca) i decyzja o bezterminowym odroczeniu 
wyłączenia krakowskiego wielkiego pieca.

cd. ze str. 1

Od	1	sierpnia	w	ArcelorMittal	Poland	dokonano	
zmian	personalnych	na	niektórych	stanowiskach.

Zmiany na 
stanowiskach 

ArcelorMittal Poland

Radosław Dziedzic – objął stanowisko dyrektora Energe-
tyki. Jego przełożonym jest Hervé Mouille, dyrektor zarzą-
dzający Oddziału Surowcowego.
Gabriel Gilis – objął stanowisko dyrektora Zakładu Wiel-
kie Piece w Dąbrowie Górniczej. Jego przełożonym jest 
Hervé Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału Surowco-
wego.
Adam Parzoch – objął stanowisko dyrektora Niezawod-
ności Operacyjnej. Jego przełożonym jest Yves de Langhe, 
dyrektor ds. technologii (CTO). 
Marcin Gamrot – objął stanowisko kierownika wsparcia  
w Zakładzie Huta Królewska. Jego przełożonym jest Irene-
usz Góral, dyrektor tego zakładu.

Po zapoznaniu się z celami, zadaniami oraz statutem MZZP AM DG 
pracownicy spółki ZEN Service podjęli uchwałę o utworzeniu organizacji 
zakładowej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ar-
celorMittal Dąbrowa Górnicza w ZEN Service. 

Spółka ZEN Service zatrudnia ponad 80 pracowników wywodzących się 
z Zakładu Energetycznego ZEN, w którym obecnie prowadzone jest postę-
powanie upadłościowe. Pracownicy czekali z niecierpliwością na ogłoszenie 
upadłości spółki, o czym zakomunikował 7 sierpnia Sąd w Katowicach, gdyż 
wiąże się to z wejściem syndyka i nadzieją pracowników na otrzymanie za-
ległego za trzy miesiące wynagrodzenia oraz należnych odpraw. Ogłoszenie 
upadłości jest warunkiem wypłacenia pracownikom wszystkich należnych 
im świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Do nowej spółki pracownicy wkroczyli z myślą, że poprawi się ich sytu-
acja socjalna i finansowa. Wierzą także, że jako byli pracownicy dąbrowskiej 
huty mogą liczyć na przychylność i współpracę ze swoim poprzednim praco-
dawcą ArcelorMittal Poland. 

- Nasze usługi w 90 procentach są usługami dla dąbrowskiego oddzia-
łu. W obecnej sytuacji szansą dla nas jest przede wszystkim współpraca  
z ArcelorMittal Poland. Liczymy na to, że zarządzający hutą docenią nasze 
wieloletnie doświadczenie i nasz wkład w jej rozwój - podkreślają z nadzieją 
pracownicy ZEN Service. 

Spółki

Pracownicy ZEN Service 
w strukturach MZZP AM DG 
Od	1	lipca		dwudziestu	dwóch	pracowników	spółki	ZEN	
Service	dołączyło	do	naszego	Związku.	Przewodniczącą	
powołanej	w	ZEN	Service	organizacji	zakładowej	MZZP	AM	DG	
została	Bożena	Kurpik.	

Opel	na	preferencyjnych	warunkach
Przedstawiciele MZZP AM DG prowadzą negocja-
cje dotyczące współpracy z firmą Opel. Wkrótce 
członkowie naszego Związku będą mogli kupić lub 
wypożyczyć samochód tej marki na preferencyjnych 
warunkach. 
Szczegółowe	informacje można uzyskać u Adama 
Wdowiaka tel. 32 776 93 52.
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Grupa	21	pracowników	firm	Interim	pracujących	 
w	Zakładzie	Walcownie	Dąbrowa	Górnicza	zostanie	
przeniesiona	bezpośrednio	do	ArcelorMittal	
Poland.	To	pierwsza	grupa,	która	wejdzie	w	szeregi	
pracowników	ArcelorMittal	Poland,	od	czasu,	gdy	 
w	maju	wstrzymano	przyjęcia	z	Interim.

Z Interim do 
dąbrowskich walcowni 

ArcelorMittal Poland

Dodatkowo, jak poinformował pracodawca, po przyjęciu 20 
osób, zostanie uruchomiony nabór kolejnych 29 pracowników do 
pracy w Zakładzie Walcownie Dąbrowa Górnicza oraz 13 do Za-
kładu Wielkie Piece. Ci pracownicy zostaną zatrudnieni bezpośred-
nio w ArcelorMittal Poland lub w spółkach Interim w zależności od 
tego, czy będzie to stanowisko kluczowe (core) czy nie (non core).

Zgodnie z założeniami Planu zatrudnienia w roku 2019 do Arce-
lorMittal Poland miało być przyjętych 412 pracowników z grupy In-
terim. W związku z trudną sytuacją europejskich producentów stali, 
w maju spółka wstrzymała przejmowanie pracowników z firm ze-
wnętrznych Interim. Natomiast przyjęcia nowych pracowników są 
od tego czasu znacznie ograniczone i obecnie mają na celu jedynie 
zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa produkcji. Pełna reali-
zacja przyjęć określonych w Planie zatrudnienia – zdaniem praco-
dawcy – będzie możliwa dopiero wtedy, gdy niekorzystna sytuacja 
rynkowa ulegnie poprawie. 

23	września	w	restauracji	„Jedenastka”	odbędzie	
się	Konferencja	Sprawozdawcza	X	kadencji	
Międzyzakładowego	Związku	Zawodowego	
Pracowników	ArcelorMittal	Dąbrowa	Górnicza.	

KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZA  
TUŻ, TUŻ

Podczas obrad delegaci dokonają podsumowania i oceny działalności 
Związku za okres od ostatniej wrześniowej konferencji za rok 2018 i wyzna-
czą priorytety działalności na najbliższe miesiące. Roczne sprawozdania  
z działalności Związku będą bazą do dyskusji i inspiracją do aktywnego  
w niej udziału. 

Kierunki działalności związkowej wyznaczają uchwały kolejnych konfe-
rencji, a ich treść jest odzwierciedleniem aktualnych problemów pracowni-
ków oraz aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Są także odpowie-
dzią na dyskutowane przez delegatów kwestie. 

Delegatom i wszystkim uczestnikom Konferencji życzymy owocnych 
obrad oraz podjęcia trafnych uchwał wyznaczających kierunek aktywności 
Związku na najbliższy rok. 

Na	sierpniowym	posiedzeniu	Śląsko-Dąbrowskiej	
Terenowej	Komisji	Świadczeń	Socjalnych	omawiano	
sprawy	bieżące	i	rozpatrywano	wnioski	pracowników	
o	pomoc	finansową. 

Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 76 wniosków o po-
moc finansową – przyznała 53 zapomogi losowe i 13 zapomóg 
materialnych.  W 7 przypadkach zapomogi nie zostały przyzna-
ne, 1 wniosek zwrócono do uzupełnienia, a 2 wnioski skierowano 
do rozpatrzenia Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych.  

Na wniosek BP „Partner” Komisja zwiększyła limit biletów do 
kina Helios i Cinema City w roku 2019  do 2500 sztuk. 

Komisja zaakceptowała przygotowane przez BP „Partner” 
oferty wycieczek krajowych organizowanych na wniosek związ-
ków zawodowych (dofinansowanie wg przyjętego limitu w 2019 
roku). Wyraziła także zgodę na dofinansowanie otwartej impre-
zy rekreacyjno–sportowej dla pracowników i członków ich rodzin 
zgłoszonej przez MNSZZ Pracowników Huty „Kościuszko” S.A. 
Huty Królewskiej  w Chorzowie. 

Ponadto Komisja rozpatrzyła sprawy indywidualne pracowni-
ków, a przewodnicząca Komisji przedstawiła informację odno-
śnie wykorzystania środków ZFŚS na dzień 31 lipca 2019 roku.  

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja
Świadczeń Socjalnych 

Pomoc dla potrzebujących   

Wyższe emerytury  
w 2020 roku 
Emerytury	i	renty	mają	być	wyższe	w	2020	roku	 
o	3,24	proc.	-	tyle	wynosi	wskaźnik	ich	waloryzacji	
na	przyszły	rok.	To	oznacza,	że	według	wstępnych	
szacunków	minimalne	emerytury,	dziś	wynoszące	 
1100	zł,	wzrosną	o	35	złotych,	a	przeciętne	emerytury	 
-	wynoszące	obecnie	2200	zł	-	wzrosną	o	71	zł.	Z	Oceny	
Skutków	Regulacji	wiadomo	już,	ile	będzie	kosztować	
waloryzacja.

Warto wiedzieć

O tym, że wskaźnik 
waloryzacji rent i emery-
tur w 2020 roku wyniesie 
3,24 proc., minister Elż-
bieta Rafalska informo-
wała już w maju. Teraz, 
w Ocenach Skutków 
Regulacji do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
dotyczącego waloryza-
cji, pojawiła się konkretna kwota kosztów takiego działania: 7,16 mld 
złotych. Jest to „skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia”.

Po waloryzacji w 2019 roku najniższa emerytura wynosi 1100 zł,  
a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł. 
Resort pracy szacuje, że przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy 
z FUS wzrośnie w 2020 roku o około 49,54 zł do 1781,75 zł, a prze-
ciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o około 57,14 zł do 2054,99 zł.

Tak w Ocenie Skutków Regulacji wyjaśniono koszty waloryzacji 
emerytur i rent: „Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen to-
warów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emery-
tów i rencistów w 2019 roku na poziomie 102,1 proc. i prognozie 
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w 2019 roku wynoszącej 5,7 proc. (20 proc. realnego wzrostu 
wynagrodzeń w 2019 roku – 1,14 proc.) – prognozowany wskaźnik 
waloryzacji w 2020 roku kształtuje się na poziomie 103,24 proc.”. 

Źródło: Business Insider
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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 1000 do 1400

Koło	Emerytów	i	Rencistów
Maria Zych tel.	32	776	94	56	 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Porady	prawne	w	innych	godzinach	
Od 1 września dyżury prawne dla członków Związku odbywać 
się będą w budynku związkowym DAMM 4 pok. 111, tak jak 
dotychczas w poniedziałki i wtorki, ale w godzinach od	10.0	
do	14.00. 

Masz sprawę - zadzwoń
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Darłówko		
Gniewko	Standard 
Termin	27.09.	–	5.10.19	

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno z najczę-
ściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża z pięknymi 
widokami, wspaniałym mikroklimatem i czystą plażą oddaloną 100 m  
od obiektu. Pokoje 2,3,4-osobowe z TV i łazienkami, boisko, plac zabaw, 
baza rehabilitacyjna. 
Cena	 1000	 zł	 od	 osoby	 obejmuje: przejazd autokarem klasy 
Lux, zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań,  
7 obiadów, 6 kolacji), 1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiadowa-
nie przy grillu z orkiestrą, badanie lekarskie, dwa zabiegi rehabilitacyjne  
w dni robocze, wejścia na basen kryty, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci od 3 do 10 lat – 630 zł (1/2 wyżywienia), dzieci do 3 lat – 260 zł
Dodatkowych informacji udziela Feliks Swoboda tel. 501 597 828.
Organizator BP Partner tel. 32 792 (44) 86 05, 86 06.
www.bppartner.com.pl

Mniej znaczy więcej

GETIN BANK NA PROSTYCH ZASADACH
Prostota i łatwość zrozumienia produktu bankowego daje

użytkownikowi poczucie kontroli nad własnymi pieniędzmi.
Wiedza o tym, co i dlaczego dzieje się z naszymi środkami, to

punkt wyjścia do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.
Sięgnięcie po nieskomplikowane rozwiązania to sposób na

świadome budowanie bezpieczeństwa finansowego dla siebie
i najbliższych na jasnych zasadach. Nie musimy być bankowymi

ekspertami, by zapewnić sobie codzienną wygodę
w dysponowaniu pieniędzmi.
Nie musimy dokonywać skomplikowanych obliczeń,
by gromadzone pieniądze przynosiły nam dochód.
Dobre rozwiązanie jest zrozumiałe i proste. Po prostu.

#wybieraj produkty, które są proste do zrozumienia.
Bo, jak wiesz na czym stoisz, czujesz się pewniej.

Źródło: http://www.getinbank.pl

Nie chcesz czekać? Zapraszamy już dzisiaj do
zapoznania się ze szczegółami przygotowanej oferty

na infolinii dostępnej dla

CZŁONKÓW MZZP AM DG

tel. 785-809-943

Jedna rata w jednym
banku – czy to się
opłaca?

PROSTA OBSŁUGA
– AUTOMATYCZNA SPŁATA
Z RACHUNKU OSOBISTEGO

ZAMKNIĘCIE KREDYTÓW
W INNYCH BANKACH

DOBRANIE GOTÓWKI NA
DOWOLNY CEL

INDYWIDUALNA OFERTA
– NEGOCJACJA WARUNKÓW

A już wkrótce więcej o bonusach,
przywilejach i ciekawostkach
z rynku

Konto Proste Zasady

Kredyt gotówkowy

Oszczędności

KREDYT KONSOLIDACYJNY
– INDYWIDUALNA OFERTA
– NEGOCJACJA WARUNKÓW

Na początek #prostezasady

dla członków MZZP AM DG


