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Stanisław Ból, szef dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland podkreślił, że celem 
proponowanych zmian jest dostosowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do zmie-
niających się okoliczności, wymagań rynkowych i zmieniającego się Kodeksu pracy, a także 
jego uproszczenie i unowocześnienie, a nie generowanie oszczędności czy zmniejszenie 
wynagrodzeń. Zaznaczył, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy powinien być atrakcyjny dla 
nowych pracowników, którzy przychodzą do firmy. 

Najistotniejsze zmiany w projekcie Protokołu dodatkowego nr 7 dotyczącą składników 
mających wpływ na wynagrodzenia. 

Dodatek zmianowy 
Pracodawca proponuje włączenie 35 proc. obecnej wysokości dodatku zmianowego do 

płacy zasadniczej (poprzednia propozycja pracodawcy to 33 proc.) metodą „brutto do brut-
ta”, z uwzględnieniem 7-procentowej premii. Wielkość ta wynika z iloczynu średniorocznego 
nominalnego czasu pracy z lat 2018/2019/2020, czyli ok. 167 godzin oraz różnicy zmia-
nowego dodatku kwotowego z dnia poprzedzającego wejście w życie Protokołu dodatko-
wego nr 7 do ZUZP i nowej wysokości tego dodatku określonej w Protokole dodatkowym. 
Dotyczy to pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym 4BOP. 

Konsekwencją tego jest zmiana wysokości dodatku nocnego obliczana wg takiego 
samego algorytmu jak wyżej. W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie trzy-
zmianowym propozycja zakłada włączenie do płacy zasadniczej, metodą „brutto do brutta”  
z uwzględnieniem 7-procentowej premii, kwoty będącej iloczynem 55,5 h (średniomiesięczna 
liczba godzin pracy na zmianie nocnej w systemie trzyzmianowym z lat 2018/2019/2020) 
oraz różnicy dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej z dnia poprzedzającego 
wejście w życie proponowanych rozwiązań (stosownego Protokołu dodatkowego) oraz wyso-
kości tego dodatku z dnia włączenia. Pracodawca proponuje utrzymanie dodatku nocnego 
w wysokości określonej w Kodeksie pracy, czyli 20 proc. minimalnego krajowego wynagro-
dzenia, z uwzględnieniem waloryzacji.

Pracodawca za zasadne uważa także włączenie do płacy zasadniczej, metodą „brutto do 
brutta”, z uwzględnieniem 7-procentowej premii, pozostałej części dodatku układowego – 
kwoty 80 złotych („Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami 
Związkowymi w zakresie wzrostu płac w roku 2014”). 

„Karta Hutnika” 
Całkowicie nową propozycją pracodawcy jest włączenie do płacy zasadniczej specjalne-

go dodatkowego wynagrodzenia tzw. „Karty Hutnika” metodą „brutto do brutta”, z uwzględ-
nieniem 7-procentowej premii. Ekwiwalent pieniężny byłby równoważny z otrzymywaną przez 
pracownika wartością pieniężną „Karty Hutnika” (wartość procentowa „Karty Hutnika”).  
W przypadku pracowników, którzy nie posiadają uprawnień do „Karty Hutnika” pra-
codawca proponuje wzrost płacy zasadniczej o ekwiwalent pieniężny w wysokości  
5 proc. płacy zasadniczej. 
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Zespół Centralny

Projekt rewolucyjnych zmian  
w zapisach ZUZP
5 września, na posiedzeniu Zespołu Centralnego, pracodawca przekazał 
zakładowym organizacjom związkowym projekt Protokołu dodatkowego  
nr 7 i Porozumienia okołoukładowego do Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland. Projekt zawiera 
rewolucyjne zmiany w zapisach ZUZP. 
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cd. ze str. 1

WKRÓTCE KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZA 

Już 23 września w restauracji „Jedenastka” o godzinie 10.00 odbędzie się 
Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawo-
dowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

Podczas obrad delegaci dokonają podsumowania i oceny działalności 
Związku za okres od ostatniej wrześniowej konferencji za rok 2018. 

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

Zespół Centralny

Projekt rewolucyjnych  
zmian w zapisach ZUZP
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 

Kolejną propozycją jest zamiana dotychczasowych upraw-
nień pracowników do nagród jubileuszowych i odpraw emery-
talno-rentowych na rekompensatę pieniężną w formie zwięk-
szonej o 3,5 proc. składki na Pracowniczy Program Emerytalny 
do wysokości 7 proc., czyli do maks. wartości składki określo-
nej w ustawie o PPE. Tak więc z dniem podpisania Protokołu 
dodatkowego nr 7 przestałaby obowiązywać „Karta Hutnika”,  
a pracownik otrzymywałby już tylko zwiększoną o 3,5 proc. 
składkę na PPE. 

Natomiast uprawnienia do odpraw emerytalno-rentowych 
obowiązywałyby jeszcze przez okres pięciu lat. W praktyce ozna-
czałoby to, że – po wejściu w życie zapisów Protokołu dodatko-
wego nr 7 - pracownicy odchodzący na emeryturę otrzymywaliby 
odprawy na dotychczasowych zasadach. 

To są najistotniejsze proponowane zmiany, które dotyczącą 
składników mających wpływ na wynagrodzenia pracowników. 
Propozycje pracodawcy zawierają jeszcze szereg zmian w zapi-
sach praktycznie wszystkich paragrafów Protokołu dodatkowe-
go nr 7, które wymagają bardzo szczegółowej analizy ze strony 
związków zawodowych. 

Na dzień dzisiejszy, tak radykalne zmiany w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy zaproponowane przez pracodawcę, 
są nie do przyjęcia przez organizacje związkowe. Po zapoznaniu 
się z projektem Protokołu dodatkowego nr 7 i wstępnym okre-
śleniu swojego stanowiska zespół negocjacyjny, którego skład 
w najbliższym dniach zostanie ustalony, przystąpi do rokowań. 
Dzisiaj jednak trudno jest powiedzieć, kiedy i jak one się za-
kończą. 

O statusie rokowań Protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP 
będziemy informować w kolejnych wydaniach „Faktów związko-
wych”.

Zgodnie z zaleceniem pracodawcy, od 6 września do 
końca tego roku pracownicy naszej firmy zatrudnieni na 
stanowiskach umysłowych mają pracować cztery dni 
w tygodniu, a w piątki będą na urlopach. Zalecenie to 
dotyczy także członków funkcyjnych Prezydium MZZP 
AM DG. W związku z tym wszystkie sprawy prosimy 
załatwiać od poniedziałku do czwartku. 

W sierpniu Prezydent RP podpisał ustawę  
o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych. Określa ona m.in. zasady, tryb oraz 
sposób obliczania rekompensat pieniężnych. 

Ustawa o rekompensatach 
ze ceny energii podpisana

Ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających 
przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora 
energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest 
istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spo-
wodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji ga-
zów cieplarnianych. Wprowadzone regulacje mają poprawić warunki 
konkurencyjne dla krajowego przemysłu energochłonnego wzorem 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Określa też zasady, 
tryb oraz sposób obliczania wielkości pomocy publicznej w postaci 
rekompensat.

Pierwsze wypłaty rekompensat – za rok 2019 – nastąpią w roku 
2020. Przeznaczone na nie będzie ok. 0,89 mld zł rocznie. W przy-
padku, gdy wartość wniosków o rekompensaty przewyższa pulę do-
stępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest propor-
cjonalnie dla wszystkich uprawnionych.

Prawo do rekompensat mają mieć instalacje, m.in. do produkcji 
aluminium, ołowiu, cynku, cyny, żeliwa, stali, miedzi, stopów, rud 
żelaza, wskazanych tworzyw sztucznych, chemikaliów nieorganicz-
nych, wydobycie minerałów do produkcji chemikaliów i nawozów, 
produkcja samych nawozów i związków azotowych, papieru i tektu-
ry. W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że uprawnionych bę-
dzie ok. 300 podmiotów.

Wypłata środków następować będzie na wniosek podmiotu upraw-
nionego do ich uzyskania, za poprzedni rok kalendarzowy, składany 
do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który 
mają zostać przyznane rekompensaty. Rekompensaty wypłacane 
będą ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów 
Emisji. Fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym, jego 
dysponentem będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a ob-
sługę bankową prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Limit wydatków na rekompensaty w 2020 i 2021 r. określono na 
890 mln zł, w 2022 r. – na 1,77 mld zł, w 2023 r. 988 mln zł, a w 
latach 2024-2028 w przedziale od 1,04 do 1,62 mld zł.

Wysokość rekompensat uzależniona będzie od różnych czynni-
ków, m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji,  
w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompen-
saty, wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski  
o ulgę, poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy 
też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2. Rekompensaty 
na pokrycie pośrednich kosztów emisji zostaną przyznane po raz 
pierwszy za rok 2019. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia (czyli po 9 sierpnia).

Źródło: Polska Agencja PrasowaPrzypomnijmy, pracodawca zaleca, aby pracownicy umysłowi przebywali 
na urlopach w przerwie świątecznej - od 23 do 31 grudnia - oraz we wszystkie 
piątki, począwszy od 6 września do końca tego roku. Dyrekcji spółki zależy 
na tym, aby pracownicy do końca roku 2019 wykorzystali cały urlop (zaległy 
i bieżący). W przypadku niewystarczającej liczby urlopu pracownik będzie 
mógł skorzystać z tzw. urlopu postojowego, którego zasady określone są  
w „Porozumieniu w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej” 
podpisanym pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi w 2008 roku  
(a później modyfikowanym i przedłużanym na kolejne lata). 

Decyzja dotycząca wysyłania pracowników na urlopy spowodowana jest 
trudną sytuacją w hutnictwie europejskim, co przekłada się na spadek produk-
cji w naszych oddziałach. W sierpniu zawieszona została decyzja odnośnie 
wyłączenia części surowcowej w Krakowie. Ponieważ w tej trudnej sytuacji – 
jak tłumaczy dyrekcja spółki – pracodawca nie jest w stanie zapewnić wszyst-
kim pracy, zamiast zwolnień zaleca skrócony tydzień pracy i korzystanie  
z urlopu postojowego.

Sprawy związkowe

W sprawach związkowych  
– od poniedziałku do czwartku 
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Nowelizacja Kodeksu pracy 
Nowe zasady wzmocnią ochronę pracownika
Od 7 września 2019 roku wprowadzone zostały istotne 
zmiany w Kodeksie pracy na podstawie tzw. noweli 
prezydenckiej. Dotyczą one m.in. kwestii związanych  
z wydawaniem świadectwa pracy, mobbingiem  
i równym traktowaniem pracowników.

Dłuższy termin na sprostowanie świadectwa pracy 
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pra-
codawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy 
w ciągu 7 dni, o ile jego wydanie nie będzie możliwe w dniu 
zakończenia pracy. 

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytocze-
nie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do 
wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przy-
sługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia 
uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. 

W przypadku, gdy pracownik dopatrzył się błędów w świadectwie 
pracy, może w ciągu 14 dni od jego otrzymania wystąpić z wnio-
skiem do pracodawcy o jego sprostowanie.

Z 7 do 14 dni wydłużył się termin wystąpienia do pracodawcy 
z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz termin wy-
stąpienia do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli 
pracodawca odmówi jego poprawy.

Warto wiedzieć
Nowelizacja doprecyzowała również termin, w jakim pracodawca 
jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. 
Obecnie ma to nastąpić w dniu, w którym następuje ustanie 
stosunku pracy. Ma to istotne znaczenie dla pracodawców, gdyż 
niedotrzymanie tego terminowi grozi karą grzywny od 1 tys. do 
30 tys. złotych. 

Od 7 września br. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy.

Mobbing 

Pracownik, który padł ofiarą mobbingu może dochodzić od pra-
codawcy: 

- zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę – jeżeli mob- 
bing wywołał rozstrój zdrowia;

- odszkodowania – jeżeli wskutek mobbingu rozwiązał umowę  
o pracę. Jego wysokość jest nie niższa niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

Nowelizacja zmieniła uprawnienia pracownika w zakresie drugie-
go z tych roszczeń. Po 7 września br., aby domagać się odszko-
dowania, pracownik nie musi rezygnować z pracy. 

Dyskryminacja i równe traktowanie
Od 7 września każde nierówne traktowanie pracowników, jeśli 
nie będzie miało obiektywnych przyczyn, będzie mogło być po-
traktowane jako dyskryminacja. Zmiana w Kodeksie pracy pole-
ga na otwarciu katalogu kryteriów uzasadniających dyskrymina-
cję. To pracownik przekonany o tym, że stosuje się wobec niego 
praktyki dyskryminacyjne, będzie miał prawo wskazać kryterium, 
które w jego ocenie spowodowało dyskryminację. Każde kryte-
rium, które wskaże pracownik może być uznane za dyskryminują-
ce, jeżeli sąd pracy podzieli taki pogląd. 

Wybory nowego 
przewodniczącego

OPZZ

Podczas posiedzenia Rady Branży OPZZ Usługi 
Publiczne, które odbyło się 5 września dysku-
towano m.in. na temat zbliżających się wybo-
rów nowego przewodniczącego Ogólnopolskie-
go Porozumienia Związków Zawodowych. 

Oficjalnie swoje kandydatury potwierdzili: Ry-
szard Zbrzyzny, Andrzej Radzikowski i Piotr 
Ostrowski. Głosowanie odbędzie się 25 wrze-
śnia na posiedzeniu Rady OPZZ. 

W ramach tegorocznego Tygodnia Zdrowia (23- 27 września) 
już po raz siódmy odbędzie się Marszobieg Charytatywny: 24 
września w Krakowie, 25 września w Zdzieszowicach i 26 
września w Dąbrowie Górniczej. 

„Rusz się po zdrowie!” jest motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia 
Zdrowia. Jak co roku Biuro BHP przygotowało szereg akcji tematycznych: Trzy-
maj rękę na pulsie, czyli pierwsza pomoc krok po kroku, Lepiej zapobiegać 
niż leczyć, czyli profilaktyka na co dzień; Wiem, co jem, czyli radość życia bez 
używek; Jak Cię widzą, tak 
Cię słyszą, czyli jak dbać  
o wzrok i słuch i Rusz się po 
zdrowie, czyli ergonomia w i 
po pracy. 

Pracownicy naszej firmy 
będą więc mogli skorzystać 
z badań diagnostycznych 
i konsultacji z fundacja-
mi ochrony zdrowia oraz 
szczepień przeciw grypie. 
Odbędą się także ćwiczenia 
z udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Bar-
dziej aktywnych sportowo 
organizatorzy zapraszają 
do udziału w IX Biegu Hut-
nika i turnieju tenisa ziem-
nego. 

A wszystkich serdecznie 
zaprasza do udziału w mar- 
szobiegu - 26 września w 
Dąbrowie Górniczej Biuro 
BHP. 

Tydzień Zdrowia 2019

Spotkamy się na marszobiegu 

Darłówko - Gniewko Standard 
Termin 27.09. – 5.10.19  

Cena 1000 zł od osoby obejmuje: przejazd au-
tokarem klasy Lux, zakwaterowanie (6 noclegów), wy-
żywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji), 
1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiadowanie przy 
grillu z orkiestrą, badanie lekarskie, dwa zabiegi rehabili-
tacyjne 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

IX BIEG HUTNIKA

I AKADEMIA SPORTU
BIEG BEZPŁATNY (limit zawodników 200 osób)

(Sobota)28 września 2019
- start godzina 10.30MARSZ Nordic Walking

BIEG - start godzina 11.00

POGORIA III (przy molo) - Dąbrowa Górnicza.
Długość trasy: 6,3 km

Zapisy przez stronę internetową:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4132.html

W biegu i marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą
się na starcie po podpisaniu oświadczeń o braku przeciwwskazań do biegu.

Pamiętaj, by okazać dowód tożsamości i legitymację pracowniczą.

Dzieci poniżej 16 lat startują za zgodą/razem z rodzicem (opiekunem).
Każdy kto ukończy zawody w limicie 1,5 godziny bierze udział w losowaniu upominków.

Dodatkowo w programie:
- zabawy sportowe dla dzieci,
- gorący posiłek dla uczestników.

TERMIN

MIEJSCE

ZAPISY

UDZIAŁ
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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

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

Ratujemy życie Olafa!

Olaf walczy o każde uderzenie małego serduszka… Pomocy!

U Olafa, nienarodzonego wnuczka jednego z naszych pra-
cowników, stwierdzono wadę serca. Olaf cierpi na wadę serca 
HLHS, a to oznacza, że od pierwszej minuty życia będzie pro-
wadził walkę. O każdy oddech, o kolejne uderzenie malutkiego, 
uszkodzonego serduszka. 

Olaf musi się urodzić w niemieckiej klinice, w której szybko 
zostanie przygotowany do operacji. Poród za granicą, opieka 
medyczna, zabieg ratujący życie. Na to wszystko potrzeba kil-
kaset tysięcy złotych, których rodzice sami nie są w stanie za-
pewnić. Brak operacji to dla Olafa wyrok śmierci. Jest bardzo 
mało czasu, bo tylko do października. Na trzy tygodnie przed 
porodem rodzice muszą być już w niemieckiej klinice. Skompli-
kowana operacja ma zapewnić, że serduszko Olafka zacznie bić 
w stałym rytmie. Rodzice robią wszystko, by Olaf przyszedł na 
świat pod okiem specjalistów wykwalifikowanych w operacjach 
na małych serduszkach. 

„Teraz serca mam dwa i smutki dwa…”. Smutek prze-
plata się z nadzieją, chwila radości spowodowana deli-
katnym kopnięciem zastąpiona przez pytanie - co dalej”. 
Każdy dzień oczekiwania na narodziny jest dla całej ro-
dziny wyzwaniem. Pozwólcie nam razem cieszyć się z no-
wego, uratowanego życia. Wierzę w tę moc pomagania., 
nic innego mi nie pozostało”. 

Rodzice potrzebują Waszej pomocy. Każda złotówka to szan-
sa dla Olafka na to, by pokazać mu świat i by mógł poznać swo-
jego starszego braciszka. 

Każdy z nas może pomóc, dokonując wpłaty na konto w Alior 
Banku: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 

IBAN:PL SWIFT: ALBPPLPW
Odbiorca: Fundacja Siepomaga 
ul. Za Bramą 1, 61-842 Poznań
Tytułem: 19731 Olaf Siewiorek darowizna
www.siepomaga.pl/serce-olafa

MURZASICHLE 
ANDRZEJKI

Termin 29.11. – 01.12.2019

Zarząd wydziałowy PSD MZZP AM DG, przy współpracy z BP Partner, 
zaprasza na 3-dniową wycieczkę do Murzasichle, zakwaterowanie Dom 
Wczasowy „Giewont”. 
Cena 530 zł (dla osób uprawnionych do ZFŚS dofinansowanie wg regu-
laminu świadczeń socjalnych, a dla członków Związku dofinansowanie 
wg zasad MZZP AM DG) obejmuje: przejazd autokarem, zakwatero-
wanie (2 noclegi), wyżywienie (2 śniadania, obiad, kolację grillową, 
uroczystą kolację andrzejkową i zabawę andrzejkową z DJ), możliwość 
korzystania z basenu, sauny, jacuzzi, ubezpieczenie.
Zapisy do 15 października u kol. Jacka Ćmaka tel. 502 509 686.

Opel na preferencyjnych 
warunkach
Przedstawiciele MZZP AM DG prowadzą 
negocjacje dotyczące współpracy z firmą 
Opel. Wkrótce członkowie naszego Związku będą mogli ku-
pić lub wypożyczyć samochód tej marki na preferencyjnych 
warunkach. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Adama Wdowia-
ka tel. 32 776 93 52.


