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Jak	najlepiej	reprezentować	interesy	
pracowników	to	cel,	którym	Związek	
kieruje	się	od	samego	początku	swojej	
działalności.	Mimo	wielu	trudności	nie	
zwalnia	tempa	w	swoim	działaniu	i	nadal	
odgrywa	znaczącą	rolę	w	dąbrowskim	
oddziale	ArcelorMittal	Poland	–	powiedział	
Jacek Zub. 

I KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZA X KADENCJI

Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba (skrót) 

23	września	odbyła	się	I	Konferencja	Sprawozdawcza	X	kadencji	
Międzyzakładowego	Związku	Zawodowego	Pracowników	ArcelorMittal	
Dąbrowa	Górnicza.	Delegaci	podsumowali	działalność	Związku	i	organów	
statutowych	w	okresie	od	poprzedniej	konferencji.	Udzielono	absolutorium	
Zarządowi	Związku	i	Komisji	Rewizyjnej,	zatwierdzono	sprawozdanie	
finansowe	za	rok	budżetowy	2018/2019	oraz	przyjęto	uchwałę	określającą	
zadania	na	najbliższy	rok.

Konferencję swoją obecnością za-
szczycili: Mirosław	 Grzybek, przewod-
niczący Federacji ZZ Metalowców i Hut-
ników, przedstawiciele ArcelorMittal Po-
land - Tomasz	Ślęzak, członek Zarządu, 
dyrektor energii i ochrony środowiska, 
Stanisław	Ból, szef Dialogu Społeczne-
go i Cezary	Koziński, główny specjalista 
Dialogu Społecznego, Jerzy	 Bernhard, 
prezes spółki Stalprofil, Marek	 Grabiń-
ski, prezes Unitech 1 oraz Maria	Szwa-
gierczak z „Magazynu Hutniczego”.

NIE ZAAKCEPTUJEMY DZIAŁAŃ 
NARUSZAJĄCYCH ISTNIEJĄCE 
MIEJSCA PRACY 

Przewodniczący rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia i oceny działań Związku w okresie ostatnich 
dwunastu miesięcy. Pozytywnie ocenił realizację zadań wynikających z postanowień uchwały z ostatniej 
konferencji, a także kondycję organizacyjną i finansową Związku. Mimo wielu ograniczeń Związek funkcjo-
nował całkiem nieźle, choć nie obyło się bez niepowodzeń. Nie udało się zapewnić załodze satysfakcjonu-
jących podwyżek wynagrodzenia za pracę. Inne postanowienia uchwały z konferencji wykonane zostały bez 
większych problemów. Zaznaczył także, że Związek w okresie sprawozdawczym wiele uwagi przywiązywał 
do rozbudowy naszej organizacji. Dzięki temu nadal należymy do najliczniejszych organizacji związkowych 
w hucie. Nowe przyjęcia do Związku pokryły niemal dokładnie odejścia osób starszych. 
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Warunki	funkcjonowania	Spółki	
Zasadniczy wpływ na efektywność działań Związku miała aktualna sy-

tuacja firmy oraz jej kondycja finansowa, mówił w swoim wystąpieniu Jacek 
Zub. Najbardziej dotkliwe dla przemysłu hutniczego w Polsce okazały się ob-
ciążenia finansowe związane z dużymi podwyżkami cen za energię i emisję 
dwutlenku węgla, a także wysokie ceny rudy. Wprowadzenie nowych opłat 
od odpadów poprodukcyjnych czy opłat dotyczących mocy przesyłowych 
też wpływa negatywnie na kondycję finansową każdej firmy zajmującej się 
produkcją wyrobów ze stali, które należą do zakładów najbardziej energo-
chłonnych. Zwrócił uwagę, że uzyskanie konkretnej pomocy dla hutnictwa 
przeciąga się w nieskończoność. Unia Europejska, jak dotychczas, nie prze-
jawia zdecydowania w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz poprawy 
sytuacji hutnictwa. Nadal nie wprowadzono na jej obszarze ceł zaporowych 
na wyroby stalowe zalewające rynek. W efekcie mamy coraz częściej do 
czynienia ze szkodliwym dumpingiem dla unijnego i krajowego hutnictwa, co 
odbija się negatywnie na cenach naszych wyrobów. Uwarunkowania te mia-
ły istotny wpływ na pracę oddziału i jego wyniki. Wpłynęły także negatywnie 
na wyniki finansowe całej Spółki. Koszty gwałtownie rosły, a wpływy i zyski 
malały. Odbiło się to również na pracy Związku.

Jacek Zub podkreślił, że w najbliższej przyszłości musimy ostrzej podej-
mować interwencje wśród decydentów krajowych i unijnych. Jako Związek 
jesteśmy też bardzo zainteresowani wspólnym działaniem z pracodawcą na 
rzecz poprawy sytuacji w polskim hutnictwie. 

Globalne	ocieplenie
Przewodniczący zasygnalizował problemy związane z ociepleniem kli-

matu, które dotykają także hutnictwa. W skali globalnej świat staje obecnie 
w obliczu bezprecedensowych zmian w klimacie, a stanowiska UE nadal  
w tej kwestii nie ma. Dotkliwym, już nie tylko dla hutników, jest bardzo szybki 
wzrost temperatury na naszym globie. Ma to spory wpływ na funkcjonowanie 
huty i pracę oraz zachowania jej pracowników, zwłaszcza na linii stali. Niestety, 
nasze huty mają swój udział w zanieczyszczeniu środowiska. Mimo sporych 
kwot wydatkowanych ostatnio przez dąbrowski oddział na inwestycje środowi-
skowe, nadal nie możemy powiedzieć, że nie szkodzimy środowisku. 

Wynagrodzenia	i	ochrona	miejsc	pracy	
Nie jest tajemnicą, że zarobki pracowników naszego oddziału odbiegają 

znacznie swoim poziomem od wynagrodzeń nawet w niektórych oddziałach 
ArcelorMittal Poland. Przewodniczący zadeklarował, że jako Związek bę-
dziemy dążyć do jak najszybszego zlikwidowania przynajmniej tych nierów-
ności. Niestety, już zostaliśmy poinformowani, że w roku 2020 w ogóle nie 
przewiduje się w Spółce nawet minimalnego wzrostu płac. 

Kolejnym istotnym problemem w jego wystąpieniu była ochrona miejsc 
pracy. Przewodniczący podkreślił, że wspólnym wysiłkiem związków zawo-
dowych oraz pracodawcy udało się uniknąć w okresie sprawozdawczym 
zwolnienia z pracy większych grup pracowniczych. Jeśli już zwolnienia były, 
to dotyczyły tylko jednostkowych przypadków. 

W kwestii stabilności zatrudnienia, przypomniał, że w związku z dużym 
spadkiem produkcji prawie we wszystkich oddziałach produktowych AMP, 
kierownictwo firmy jest zmuszone ograniczać koszty jej funkcjonowania lub 
zwolnić pracowników, dla których brakuje pracy. Aby uniknąć tak drastycz-
nych kroków, pracodawca zalecił wykorzystanie przez pracowników umy-
słowych do końca 2019 roku zaległych i bieżących urlopów. W przypadku, 
gdy pracownik nie posiada już urlopu, będzie mógł skorzystać z tzw. urlopu 
postojowego. Związki zawodowe oprotestowały zalecenia dyrekcji wyko-
nawczej, dopatrując się w nich łamania Kodeksu pracy. 

Bezpieczeństwo	pracy
W swoim wystąpieniu Jacek Zub podniósł także kwestie bezpieczeń-

stwa. Zaznaczył, że pozytywny skutek przyniosły wspólne działania Związku 

i pracodawcy w sferze BHP. W efekcie wzrosła świadomość pracowników 
dąbrowskiego oddziału i spółek zewnętrznych funkcjonujących na jego te-
renie odnośnie przestrzegania w miejscu pracy obowiązujących przepisów 
BHP. Podkreślił, że doceniamy dobrą współpracę w tym obszarze między 
kierującymi dąbrowską hutą a naszym Związkiem. 

Dialog	społeczny	
Wiele uwagi poświęcił kwestii dialogu społecznego z pracodawcą i jego 

przedstawicielami, dostrzegając w tym obszarze sporo problemów. 
Wynikają one głównie z tego, że różnimy się w rozumieniu pojęcia „dialog 

partnerski”. Na spotkaniach strony społecznej z pracodawcą niby prowadzo-
na jest rozmowa, choć często polega ona tylko na przekazaniu przez pra-
codawcę oficjalnego komunikatu o wystąpieniu w firmie jakiegoś problemu, 
który trzeba pilnie rozwiązać. Najlepiej zgodnie z koncepcją pracodawcy. 
Jako Związek domagamy się partnerskiego traktowania strony społecznej 
i uzgadniania z nią najlepszych rozwiązań, mówił Jacek Zub. Chcemy też 
wyprzedzającego sygnalizowania o mogących pojawić się w firmie proble-
mach. Niestety, jak na razie jest tak, że druga strona nie słucha tego, co 
mówi partner społeczny i stara się forsować wyłącznie swoje racje. Prze-
wodniczący oświadczył, że Związek będzie nadal wspierał rozwój partner-
skiego dialogu w naszej firmie. 

Zaznaczył też, że w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, trzeba 
będzie dokonywać wyborów, nie zawsze zgodnych z oczekiwaniami zało-
gi. Biorąc to pod uwagę, głos naszego Związku w tych kwestiach musi być 
wyważony, ale stanowczy i zrozumiały dla załogi. Musimy być świadomi 
tego, że firma od pewnego czasu funkcjonuje w warunkach sporego kryzy-
su, charakteryzującego się spadkiem dochodów ze sprzedaży produkowa-
nych wyrobów oraz spadkiem produkcji i niewykorzystywaniem posiadanych 
mocy wytwórczych. Z tego powodu musimy wszyscy przystosować swoje 
działania do aktualnych, wręcz kryzysowych warunków. Przystosować nie 
znaczy, nie poszukiwać rozwiązań umożliwiających jak najszybsze wyjście 
z tej sytuacji. 

Jacek Zub przedstawił delegatom propozycje koniecznych do zrealizo-
wania zadań w nowym okresie sprawozdawczym. Najważniejsze z nich to: 

- Skoncentrowanie działań Związku na ochronie istniejących miejsc 
pracy. 

- Działanie na rzecz utrzymania w dąbrowskim oddziale dobrego stanu 
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP. 

- Systematyczne działanie Związku na rzecz rozwoju dialogu partner-
skiego w całej firmie i spółkach zależnych. 

- Większe zaangażowanie i wzmożona pracy wszystkich członków na 
rzecz utrzymania przez Związek silnej pozycji w ArcelorMittal Poland  
i spółkach zależnych. 

- Bardziej skuteczne działanie na rzecz utrzymania obecnego poziomu 
wynagrodzeń pracowniczych, z wykorzystaniem każdej realnej możli-
wości ich wzrostu. 

 - Zabieganie w tym trudnym okresie o dalszą rozbudowę liczebną i ja-
kościową szeregów naszego Związku. 

Na zakończenie Jacek Zub podziękował Koleżankom i Kolegom za trud  
i zaangażowanie w pracę związkową oraz poprosił o wzmożony wysiłek 
w nowym okresie sprawozdawczym. Wyraził też nadzieję, że trudny czas 
szybko minie, a Związek wyjdzie z tego wzmocniony. 

I Konferencja Sprawozdawcza X Kadencji

Nie zaakceptujemy działań 
naruszających istniejące 
miejsca pracy cd. ze str. 1
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Jednym z naszych celów - transparentny dialog ze 
stroną społeczną

Tomasz	Ślęzak		

Członek Zarządu ArcelorMittal 
Poland, dyrektor energii i ochrony 
środowiska
Dyrektor w swoim wystąpieniu 
odniósł się do trudnej sytuacji w 
przemyśle stalowym, która od maja 
tego roku, kiedy podejmowana była 
decyzja o czasowym wstrzymaniu 
pracy wielkiego pieca i stalowni 
w Krakowie, nie uległa poprawie. 
Obecna kryzysowa sytuacja na 
rynku stali jest wynikiem spowol-

nienia szeregu europejskich branż, które są naszymi głównymi odbior-
cami. To spowolnienie widoczne jest także w Polsce. Kryzys w branży 
samochodowej przekłada się na spadek zamówień na blachy i w ogóle 
na stal – odnotowano już blisko 10-procentowy spadek produkcji samo-
chodowej w Europie. Wyraźny jest też spadek na rynku inwestycji i w 
Europie, i w Polsce. Są już sygnały, że takie samo zjawisko ma miejsce 
w obszarze wyrobów długich, słabnie rynek konstrukcji i prętów. Spadko-
wi zużycia stali w Europie towarzyszy napływ stali z krajów ościennych. 
Cały czas ma miejsce import z Turcji i Rosji, choć nie są to już tak dy-
namiczne zjawiska jak w roku ubiegłym. Producenci z krajów spoza Unii 
Europejskiej oferują znacznie niższe ceny na blachy i różny asortyment 
produktów długich. 
Odnośnie ochrony rynku europejskiego, dyrektor poinformował, że zgod-
nie z przyjętymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu kontyngentów,  
w lipcu o 5 proc. podniesione zostały kontyngenty na dostawy wyrobów 
stalowych.
Od września Komisja Europejska zatwierdziła korzystne zmiany, obniża-
jąc tempo zwiększania kontyngentów z 5 do 3 proc. i wprowadziła nowe 
rozwiązania zarządzania kontyngentami dla poszczególnych krajów. 
Jednak to nie rozwiązuje problemu w obecnej sytuacji kryzysowej. Na-
dal funkcjonuje ochrona rynku amerykańskiego i jest ogromna nadwyżka 
stali w układzie globalnym. W związku ze spowolnieniem gospodarki rów-
nież na tamtym rynku, możemy się spodziewać dalszego napływu stali do 
Europy. Cały czas utrzymuje się wysoki poziom cen surowców. 
W kontekście ciągle rosnących cen energii elektrycznej w Europie,  
a zwłaszcza w Polsce, staramy się przekonywać rząd i pozostałych in-
teresariuszy, aby podjęli skuteczne działania, by zapewnić przemysłom 
energochłonnym odpowiednie warunki. Tymczasem luka między Polską 
a krajami europejskimi utrzymuje się, a pozaeuropejskimi ciągle rośnie, 
mówił dyrektor. Sukcesem jest podpisany przez Prezydenta RP system 
rekompensat na pokrycie średnich kosztów CO2 zawartych w cenach 
energii. 
Dyrektor nawiązał także do odroczonej decyzji o zatrzymaniu krakow-
skiego wielkiego pieca i stalowni. Ta kryzysowa sytuacja obliguje Zarząd 
firmy do podejmowania różnych działań. Przyszłość części surowcowej 
w Krakowie nie jest zagrożona na stałe, ale nie możemy wykluczyć naj-
gorszego scenariusza, gdyż rynek stali w Europie jest mocno zaburzony 
i ograniczenie pewnych procesów jest nieuchronne. 
Na zakończenie dyrektor Ślęzak odniósł się do negatywnej oceny jakości 
dialogu społecznego, o czym w swoim wystąpieniu wspomniał przewod-
niczący Związku Jacek Zub. Jednym z naszych najważniejszych celów 
jest utrzymywanie transparentnego dialogu ze stroną społeczną i zawsze 
jesteśmy gotowi do przedstawienia jasnych, rzetelnych informacji, za-
pewniał.

Stanisław	Ból		

Szef Dialogu Społecznego 
Ten rok obfitował w wiele niespodziewanych 
wydarzeń, które odbiły się na sytuacji hut-
nictwa w Europie, a tym samym naszej firmy  
i wpłynęły na kształt dialogu społecznego. Był 
to rok kontynuacji dialogu społecznego, ale  
w rozszerzonych formach. 

Stanisław Ból przypomniał, że od stycznia tego roku w nowej formule, 
wypracowanej przez specjalnie powołany zespół złożony z przedstawi-
cieli pracodawcy i organizacji związkowych, działa Główna Komisja BHP 
i Terenowe Komisje BHP. Jedną ze zmian jest naprzemienne przewodni-
czenie tej komisji – raz dyrektora generalnego, raz społecznego inspek-
tora pracy. 
W kwestii rekrutacji pracowników, szef dialogu społecznego zwrócił uwa-
gę, że kryzys w hutnictwie wpłynął również na podpisane w ubiegłym 
roku ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące procedury 
rekrutacji pracowników na stanowiskach kluczowych (core – z okresem 
przyuczenia powyżej 12 miesięcy). 
Zgodnie z założeniami Planu zatrudnienia w roku 2019 do ArcelorMittal 
Poland miało być przyjętych 412 pracowników z grupy Interim. W mar-
cu i kwietniu zrealizowany został tylko częściowy transfer pracowników 
(50 osób). W związku z trudną sytuacją europejskich producentów stali,  
w maju Spółka wstrzymała przyjmowanie pracowników z firm zewnętrz-
nych Interim. Przyjęcia nowych pracowników są od tego czasu znacz-
nie ograniczone i mają na celu jedynie zapewnienie ciągłości i bezpie-
czeństwa produkcji, ale procedura nadal obowiązuje. Zgodnie z decyzją 
kierownictwa firmy rozpoczęła się ponowna rekrutacja pracowników 
firm Interim na konkretne stanowiska w Zakładzie Walcownie i stalowni  
w Dąbrowie Górniczej oraz walcowni zimnej w Krakowie. Pełna realizacja 
przyjęć określonych w planie zatrudnienia będzie możliwa dopiero wtedy, 
gdy niekorzystna sytuacja rynkowa ulegnie poprawie. 
Stanisław Ból poinformował, że mimo odroczenia terminu zatrzymania 
części surowcowej w Krakowie, plan zaopiekowania się wszystkimi pra-
cownikami w tym okresie jest stale aktualizowany, ponieważ pracownicy 
odchodzą na emeryturę i prowadzona jest rekrutacja mająca na celu za-
pewnienie ciągłości produkcji. Podkreślił, że plan nie przewiduje żadnych 
zwolnień. 
W swoim wystąpieniu szef Dialogu Społecznego odniósł się do propo-
zycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Zaznaczył, że do 
końca roku zostały trzy miesiące, podczas których powinny być dokona-
ne zmiany w zapisach Protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP. Stanisław 
Ból po raz kolejny podkreślił, że głównym celem proponowanych przez 
pracodawcę zmian jest uproszczenie i unowocześnienie układu zbioro-
wego, a nie szukanie oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. 
Wyraził nadzieję, że wspólnie uda się znaleźć sposoby kompensacji dla 
tych pracowników, którzy w wyniku ich wprowadzenia mogą stracić. 
Wyzwaniem pozostaje podejmowanie działań zmniejszających ryzyko 
ponoszenia takich kosztów, których firma nie musi ponosić, jak na przy-
kład rezerwa urlopowa. Stąd pomysł czterodniowego tygodnia pracy dla 
pracowników umysłowych i przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia tego 
roku, z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, a w razie jego braku 
tzw. urlopu postojowego. Jest to jedno z działań mających ochronić pra-
cownika przed utratą pracy.
Na zakończenie S. Ból zaapelował do uczestników konferencji o rozsze-
rzenie form dialogu społecznego poza tradycyjnie przypisane obszary 
współpracy pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcą.

Wystąpienia zaproszonych gości
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Henryk	Szczepaniak				

Przewodniczący Komisji Statutowej

Przedstawił projekt zmian w Statucie MZZP AM DG, 
które dotyczą głównie rozszerzenia zakresu działalności 
Związku. Wprowadzenie zmian podyktowane było m.in. 
zmianami w Kodeksie pracy, wejściem w życie nowych 
przepisów o ochronie danych osobowych RODO czy 
zmianami w ustawie o związkach zawodowych. Dopre-

cyzowane zostały zapisy związane z merytoryczną działalnością Związku i wprowa-
dzone nowe, wynikające z wyżej wymienionych dokumentów. 
Delegaci Konferencji zatwierdzili zmiany w Statucie MZZP AM DG zaproponowane 
przez Komisję Statutową. 

Wystąpienia gości i delegatów

UCHWAŁA 
I Konferencji Sprawozdawczej X Kadencji MZZP AM DG z 23 września 2019 roku
I.	 Konferencja	zatwierdza	sprawozdanie	z	działalności	Zarządu	Związku	i	Ko-

misji	Rewizyjnej	za	rok	budżetowy	2018/2019.
II.	 Konferencja	udziela	absolutorium	Zarządowi	Związku	oraz	członkom	Ko-

misji	Rewizyjnej	za	okres	2018–2019	i	składa	podziękowania	członkom	Za-
rządu	i	Komisji	Rewizyjnej	za	pracę	w	tym	okresie.

III.	Konferencja	zatwierdza	sprawozdanie	finansowe	MZZ	PAMDG	za	rok	bu-
dżetowy	2018–2019.

IV.	Konferencja	 zobowiązuje	 Zarząd	 Związku	 do	 kontynuowania	 działań	 na	
rzecz:
1) utrzymania miejsc pracy w ArcelorMittal Poland i spółkach,
2) realnego wzrostu płac i przyspieszenia tempa niwelacji różnic w wysokości 

wynagrodzeń, jakie występują pomiędzy hutnikami w ArcelorMittal Poland,  
a hutnikami zatrudnionymi na terenie starej Unii Europejskiej,

3) systematycznej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
warunków socjalnych w ArcelorMittal Poland i pozostałych podmiotach 
gospodarczych skupionych w MZZP AM DG,

4) poprawy w ArcelorMittal Poland i pozostałych podmiotach gospodarczych 
konstruktywnego i otwartego dialogu prowadzonego pomiędzy pracodawcą 
i stroną społeczną,

5) podjąć działania w celu zwiększenia liczebności członków naszego Związ-
ku.

V.	 Konferencja	zatwierdza	zmiany	w	Statucie	MZZP	AM	DG	opracowane	przez	
Komisję	Statutową.

Mirosław	Grzybek			
Przewodniczący Federacji Związków  
Zawodowych Metalowców i Hutników
Podziękował za zaproszenie na Kon-
ferencję Sprawozdawczą naszego 
Związku, której celem jest podsumowa-
nie działalności pierwszego roku nowej 
kadencji. Jesteśmy mniej więcej w tym 

samym okresie, gdyż w tym roku mija pierwszy rok naszej działal-
ności jako wspólnej Federacji ZZ Metalowców i Hutników, podkre-
ślił. Jest to ewenement na skalę krajową, a nawet europejską, jeśli 
chodzi o połączenie dwóch tak ważnych dla przemysłu federacji. 
Przewodniczący nawiązał do trudnej sytuacji w przemyśle hutni-
czym, o której mówił dyrektor Ślęzak. Zwrócił uwagę na nasilające 
się problemy w polskim hutnictwie i ogromną dynamikę wydarzeń 
w ciągu mijającego roku. Mówił o sytuacji w krakowskim oddziale 
ArcelorMittal Poland (decyzja o wyłączeniu części surowcowej),  
w Hucie Częstochowa, Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej oraz w Hu-
cie Łabędy.
Podkreślił, że Federacja zwróciła się do premiera Mateusza 
Morawieckiego z apelem o rozpoczęcie dialogu odnośnie sytu-
acji w przemyśle hutniczym. Jednym z efektów jest podpisanie 
przez Prezydenta RP ustawy o rekompensatach za ceny energii. 
Przewodniczący przypomniał, że problemy hutnictwa omawiane 
były także przez Radę Rynku Pracy, Zespół Trójstronny ds. Spo-
łecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa i na wrześniowym 
posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Zdefiniowane zostały 
najważniejsze kwestie, z którymi boryka się branża hutnicza, ta-
kie jak koszty energii elektrycznej, koszty emisji dwutlenku węgla, 
koszty składowania odpadów hutniczych i szkolnictwo. Te czte-
ry elementy znajdą się w uchwale Rady Dialogu Społecznego, 
która będzie wskazówką dla nowego Rządu w kwestii ratowania 
polskiego hutnictwa. Wspomniał również o toczących się w RDS 
negocjacjach dotyczących płacy minimalnej. Jego zdaniem ruch 
związkowy powinien walczyć o ustanowienie europejskiej płacy 
minimalnej, gdyż hutnicy z hut ArcelorMittal w Europie Zachodniej 
na tych samych stanowiskach zarabiają więcej. 

Janina Migas    

Członek Komisji Rewizyjnej 
Przedstawiła sprawozdanie z działalności statutowej 
Związku w roku budżetowym od 1 czerwca 2018 do 31 
maja 2019 roku. 
Szczegółowa analiza dokumentacji finansowej, przycho-
dów i wydatków budżetowych, dokumentacji księgowej, 
przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budże-

tów wydziałowych oraz innych weryfikacji, upoważnia Komisję do stwierdzenia, że 
Zarząd zrealizował cele określone w budżecie na rok 2018/2019. Komisja Rewi-
zyjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych. 
Analiza dokumentów wykazała, że podstawę działalności finansowej Związku sta-
nowił budżet określony na lata 2018/2019 w zakresie przychodów i dochodów oraz 
uchwały podejmowane przez Zarząd Związku. Wydatki koncentrowały się głównie 
na wypłacie świadczeń statutowych: zapomóg materialnych i losowych, dofinanso-
waniu wypoczynku i rekreacji, imprez kulturalnych oraz finansowaniu kosztów dzia-
łalności naszego Związku, co jest zgodne z celami statutowymi. Komisja pozytywnie 
oceniła także działalność Prezydium i Zarządu Związku. 
Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi MZZP AM DG za rok budżetowy 
2018/2019 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten okres został przyjęty 
w głosowaniu.  

Wiesław	Chrobot			
Zakład Stalownia
Krytycznie odniósł się do propozycji 
zmian Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy. W jego opinii zgoda na 
propozycję pracodawcy, aby włączyć 
obecną wysokość dodatku zmianowe-
go do płacy zasadniczej metodą „brut-

to do brutta”, z uwzględnieniem 7-procentowej, bez gwarancji 
pracodawcy, że każdy pracownik otrzyma 7 proc. premii, może 
spowodować zmniejszenie wynagrodzenia. Podobnie będzie  
w przypadku włączenia dodatku układowego w wysokości 80 zł .  
Z kolei włączenie Karty Hutnika do płacy zasadniczej, z uwzględ-
nieniem 7-procentowej premii, spowoduje zmniejszenie każdej 
podwyżki od 5 do 26 proc., w zależności od stażu pracy pracownika.  
W jego ocenie działaniem przeciwko pracownikom jest też kolej-
na propozycja zmian dotycząca zamiany nagród jubileuszowych 
i odpraw emerytalno-rentowych na rekompensatę pieniężną  
w formie zwiększonej o 3,5 proc. składki na Pracowniczy Program 
Emerytalny. 
Podsumowując swoje wystąpienie, stwierdził, że w dłuższym 
okresie na tych zmianach zarobi tylko pracodawca. Podkreślił, 
że rolą związków zawodowych jest bronić interesów pracownika  
i wpływać na poprawę ich płac.
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Po wstępnym zapoznaniu się z pro-
ponowanymi zmianami, strona związko-
wa uznała, że do prowadzenia rokowań 
potrzebuje rzetelnej i pełnej wiedzy  
o sytuacji ekonomicznej w ArcelorMittal 
Poland. Dlatego zwróciła się pismem 
do dyrektora generalnego spółki Geer-
ta Verbeecka o przekazanie Zespołowi 
Centralnemu takich informacji. Ustalo-
no, że nastąpi to w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania pisma. 

Strona związkowa przekazała rów-
nież pracodawcy stanowisko dotyczące 
wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za 
pracę pracowników ArcelorMittal Poland 
i spółek z Grupy Kapitałowej w 2020 
roku (stanowisko związków publikujemy 
obok). 

Kolejne pismo skierowane do Stani-
sława Bóla, szefa dialogu społecznego, 
dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych na rok 2019. 
Związki zawodowe nie wyrażają zgody 
na korektę wysokości odpisu podstawo-
wego na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych na 2019 rok. Oczekują prze-
kazania pozostałej na ten rok kwoty od-
pisu na ZFŚS w części przeznaczonej dla 
emerytów i rencistów, w terminie do 30 
września br. 

Strona związkowa proponuje, aby ro-
kowania dotyczące Protokołu dodatko-
wego nr 7 prowadzone były przez Zespół 
Centralny.

Zespół Centralny

Organizacje związkowe wystąpiły do 
pracodawcy o podwyżki płac w 2020 roku
Głównym	punktem	obrad	podczas	posiedzenia	Zespołu	Centralnego,	25	września,	miało	być	ustalenie	trybu	
prac	nad	Protokołem	dodatkowym	nr	7	do	ZUZP.	Propozycję	zmian	w	Zakładowym	Układzie	Zbiorowym	
Pracy	strona	pracodawcy	przedstawiła	związkom	zawodowym	5	września.	

Obecni na posiedzeniu Zarządu Stanisław Ból i Cezary Koziński  
z Biura Dialogu Społecznego wyjaśniali ideę zaproponowanych 
zmian w projekcie Protokołu dodatkowego nr 7 i Porozumienia oko-
łoukładowego do ZUZP, przedstawionego organizacjom związko-
wym 5 września. Szef Dialogu Społecznego w ArcelorMittal Poland 
podkreślał, że celem proponowanych zmian jest uproszczenie i uno-
wocześnienie układu zbiorowego, a nie szukanie oszczędności. Za-
znaczył, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy powinien być atrakcyj-
ny dla nowych pracowników, którzy przychodzą do ArcelorMittal Po-
land, ponieważ w ostatnim czasie rośnie wskaźnik rezygnacji z pracy  
w naszej firmie. – Chcemy podnieść płacę zasadniczą, aby móc konku-
rować na rynku pracownika z innymi firmami i w ten sposób przycią-
gnąć i zatrzymać młodych pracowników. Jesteśmy nowoczesną firmą 
i potrzebujemy nowoczesnego układu zbiorowego pracy – takie hasło 
powinno przyświecać negocjacjom – przekonywał Stanisław Ból. 

Podczas dyskusji członkowie Zarządu Związku zasygnalizowali 
swoje uwagi i wątpliwości odnośnie zmian składników, które mają 
wpływ na wynagrodzenia pracowników. Największy sprzeciw budzi 
propozycja zamiany nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-
-rentowej na podwyższoną o 3,5 proc. do 7 proc. składkę na Pracow-
niczy Program Emerytalny oraz włączenie „Karty Hutnika” do płacy 
zasadniczej metodą „brutto do brutta”, z uwzględnieniem 7-procento-
wej premii. To są na razie pierwsze reakcje związkowców na propo-
nowane zmiany zapisów ZUZP. Rokowania się jeszcze nie zaczęły. 
Najpierw musi być ustalony skład zespołu negocjacyjnego i formuła 
prowadzenia negocjacji. Strona pracodawcy deklaruje elastyczność  
w toku prowadzonych rokowań. Odpowiadając na zarzuty związkow-
ców, że nowy układ zbiorowy nie jest korzystny dla pracowników 
– zachęca, aby wspólnie znaleźć sposoby kompensacji dla tych grup 
pracowników, którzy w wyniku wprowadzonych zmian mogą stracić. 

Głównym	tematem	wrześniowego	posiedzenia	Zarządu	MZZP	AM	DG	był	projekt	zmian	w	zapisach	
Zakładowego	Układu	Zbiorowego	Pracy,	przedstawiony	przez	stronę	pracodawcy	oraz	projekt	zmian	 
w	statucie	naszej	organizacji	związkowej.	

Z posiedzenia Zarządu

Projekt zmian w zapisach ZUZP budzi sprzeciw

Stanowisko	Strony	Związkowej	dotyczące	wzrostu	miesięcznych	wynagrodzeń	za	pracę	Pra-
cowników	ArcelorMittal	Poland	S.A.	i	Spółek	z	Grupy	Kapitałowej	AMP	w	2020	roku

Na podstawie § 31 ust. 1 i 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP 
S.A. Organizacje Związkowe wnoszą o dokonanie z dniem 1 stycznia 2020 roku następujących 
zmian placowych i wprowadzenia dodatkowych świadczeń dla Pracowników AMP S.A. i Spółek 
z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

1. Podwyższenie plac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP o kwotę 400 PLN/
pracownika. 

2. Ustalenie minimalnej płacy zasadniczej obowiązującej w Spółce  na poziomie nie niższym 
niż 3000 PLN. 

3. Wypłacenie nagrody za wkład pracy w 2019 roku w wysokości 2000 zł dla każdego pra-
cownika objętego ZUZP, który był zatrudniony w 2019 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub  
w Spółce świadczącej usługi na rzecz AMP S.A. w terminie uzgodnionym przez Strony. 

4. Włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika kwoty 80 PLN, wypłaca-
nej obecnie jako odrębny składnik płacowy pod kodem „dodatek układowy” tzw. „metodą 
na wprost”. 

5. Pozostawienie (redystrybucja) środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących pra-
cownikach w 2019 roku i latach następnych do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Biur Spół-
ki na wzrost płac zasadniczych pracowników w danej jednostce organizacyjnej, z zastrze-
żeniem, że zwolnione środki finansowe w wyniku odejścia ze stanowiska robotniczego nie 
mogą być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach nierobotniczych. 

6. Podwyższenie zakresu i sfinansowanie ze środków własnych Pracodawcy zakresu świad-
czeń zdrowotnych KOMFORT w ramach programu Opieki Medycznej PZU.

7. Dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony ustalają, iż stosownie do Komuni-
katu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu 
pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, 
stosowane do końca 2015 roku, będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12.2021 r.”.

8. Wprowadzenie do ZUZP zapisu, że specjalne wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku 
nr 3 do ZUZP „Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika” 
wynosi 1% płacy zasadniczej (nie większej jednak niż 5000 PLN) po przepracowaniu 1 roku 
i wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy.

Zgodnie z zapisami § 31 ZUZP występujemy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych, 
celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, które są ujęte w ww. paragrafie.
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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
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OPZZ

25	września	Rada	OPZZ	wybrała	nowego	
przewodniczącego,	którym	został	Andrzej	
Radzikowski,	dotychczas	pełniący	funkcję	
wiceprzewodniczącego.

Andrzej Radzikow-
ski ma duże doświad-
czenie w działalności 
związkowej. W Związ-
ku Nauczycielstwa 
Polskiego, do którego 
należy od 1978 roku, 
przeszedł wszystkie 
szczeble organizacyj-
ne - od prezesa Ogni-
ska, poprzez prezesa 
Oddziału i Okręgu do 
członka Prezydium 
Zarządu Głównego.  
W tej działalności dał 
się poznać jako czło-
wiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiega-
jący o realizację programu i idei związków zawodowych. Był 
organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Po-
kazał też, że jest sprawnym negocjatorem zarówno na szcze-
blu lokalnym, jak i krajowym. Posiada duże umiejętności roz-
wiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia 
swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem chętnie dzieli się 
z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szko-
leniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował  
w mediach. W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku, 
m.in. jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006  
- członek Prezydium. 

OPZZ ma nowego 
przewodniczącego 


