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Rozmowy na temat Porozumienia płacowego poprzedziło wystąpienie Adama Preis-
sa, członka Zarządu i dyrektora finansowego naszej firmy, który przedstawił aktualną 
sytuację w przemyśle stalowym na rynku europejskim i w Polsce w kontekście wyników 
finansowych Grupy ArcelorMittal. Obecna sytuacja sektora stalowego, jak i prognozy na 
najbliższą przyszłość, według pracodawcy, nadal nie upoważniają do zmiany stanowiska 
w kwestii podwyżki płac w naszej firmie. 

To miały być konkretne rozmowy związków zawodowych - stron Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy - z przedstawicielami pracodawcy na temat wzrostu płac w 2020 roku. 
Niestety i tym razem rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Strona pracodaw-
cy zaproponowała zawarcie częściowego porozumienia na poczet porozumienia płaco-
wego, odraczając pozostałe kwestie w czasie. Prowadzenie negocjacji płacowych przy 
tak dużych rozbieżnościach – w opinii pracodawcy – mogłoby zburzyć wizerunek firmy 
jako stabilnego pracodawcy, dla którego priorytetem pozostaje uzupełnienie zatrudnienia  
w zakładach w związku z uruchomieniem wielkiego pieca w Krakowie. 

Jako częściowe porozumienie pracodawca proponuje: 
- wypłacenie nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w I kwartale 

2020 roku w wysokości 250 zł na pracownika wraz z wynagrodzeniem za marzec br.; 

- od 1 marca 2020 roku włączenie do płacy zasadniczej 80 zł dodatku układowego 
metodą „na wprost”;
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Zespół Centralny

Nadal bez porozumienia 
płacowego na rok 2020 
Głównym punktem obrad Zespołu Centralnego, 26 lutego, była 
kontynuacja rozmów dotycząca Porozumienia płacowego na rok 2020. 
Niestety, podobnie jak poprzednio, nie przyniosły one rezultatu. 

Wszystkim Paniom 
z okazji ich święta 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia. 

Życzymy Wam przede 
wszystkim zdrowia, 

szczęścia 
i uśmiechu na co dzień 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym 

i prywatnym
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cd. ze str. 1

- ustalenie najniższej płacy zasadniczej w ArcelorMittal Po-
land na poziomie 2680 zł (po włączeniu 80 zł dodatku ukła-
dowego).

Dodatkowo – kontynuacja ustaleń dotyczących dalszego 
stosowania rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych  
w systemie zmianowym 4BOP.

Jak zapewnia pracodawca, płaca zasadnicza 2680 zł doty-
czy 217 pracowników z najniższym wynagrodzeniem w firmie 
oraz pracowników z grupy Interim, których transfer będzie się 
odbywał na tych samych zasadach. 

Strona społeczna nie akceptuje takiego rozwiązania. Przed-
stawiciele organizacji związkowych stanowczo protestują prze-
ciwko przedłużaniu negocjacji. Podkreślają, że pracodawca 
nie zdaje sobie sprawy z coraz gorszych nastrojów panujących 
wśród pracowników w zakładach. Związkowcy uprzedzają, że 

Zespół Centralny

Nadal bez porozumienia płacowego na rok 2020 

Marc De Pauw, obecny dyrektor generalny objął stanowisko prezesa 
Zarządu spółki, w miejsce Geerta Verbeecka, który w styczniu przejął 
nowe obowiązki w grupie ArcelorMittal. 

Nowym członkiem Zarządu został Tomasz Plaskura, dyrektor sprze-
daży na Europę Środkowo-Wschodnią, ArcelorMittal Europe – wyroby 
płaskie. 

Skład Zarządu po zmianach: Marc De Pauw, prezes Zarządu i dy-
rektor generalny; Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu; członkowie Za-
rządu: Tomasz Dziwniel, Bogdan Mikołajczyk, Herve Mouille, Tomasz 
Plaskura, Adam Preiss i Tomasz Ślęzak. 

Ze względu na brak podstawy prawnej do przygotowania odpisu 
na ZFŚS, gdyż trwają prace legislacyjne nad ustawą okołobudżetową 
na 2020 rok, komisja wyraziła zgodę na przedłużenie do 30 kwietnia 
2020 roku terminu przygotowania planów przychodów i wydatków  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

3 lutego br. firma Sanpro Synergy Sp. z o.o. przejęła BP „Partner”  
BPO Sp. z o.o. Sp. k. Sanpro Synergy jako pełny następca prawny przej-
mowanej spółki weszła w prawa i obowiązki dotychczasowej firmy ob-
sługującej fundusz socjalny ArcelorMittal Poland. 

Obsługę ZFŚS Sanpro Synergy Sp z o.o. będzie realizowała na tych 
samych zasadach i w tych samych miejscach, jak spółka przejęta, czyli 
BP „Partner”. 

ArcelorMittal Poland

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych

Zmiany w Zarządzie 
ArcelorMittal Poland 

ZFŚS nadal bez  
dodatkowego odpisu  

BP „Partner” w strukturach 
Sanpro Synergy

pracownicy nie przyjmują żadnych argumentów dotyczących złej 
sytuacji finansowej firmy. W Dąbrowie Górniczej zarówno wiel-
kie piece, jak i stalownia pracują na pełnych obrotach, ponow-
nie uruchamiany jest wielki piec w Krakowie, więc w odczuciu 
załogi podwyżki płac są jak najbardziej uzasadnione. Przedłu-
żanie tak napiętej sytuacji grozi wybuchem załogi. Atmosferę 
wzburzenia w zakładach dodatkowo pogłębia fakt przyjmowania 
ludzi z zewnątrz z wyższą płacą zasadniczą niż mają nasi pra-
cownicy z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli nie będzie pod-
wyżki płac, grożą odejściem z pracy. Tym bardziej, że jak wy-
nika z doniesień medialnych, w innych zakładach w otoczeniu 
naszej spółki, wynagrodzenia wzrastają. 

Jeżeli pracodawca nie zmieni swojego stanowiska i natych-
miast nie przystąpi do konstruktywnych rozmów, strona związ-
kowa podejmie przewidziane prawem działania protestacyjne.

11 lutego br. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany  
w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland. W marcu rozpoczyna się kampania 

sprawozdawcza przed Konferencją 
Sprawozdawczą X Kadencji MZZP AM DG. 
Zgodnie z przyjętym terminarzem,  
w marcu odbędą się zebrania sprawozdawcze 
w organizacjach zakładowych spółek,  
a w kwietniu w organizacjach wydziałowych 
ArcelorMittal Poland.

RUSZA KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZA 
2020 

W zebraniach uczestniczą funkcyjni członkowie Związku, więc 
jest możliwość podzielenia się uwagami dotyczącymi kwe-
stii pracowniczych, przedyskutowania problemów, z którymi 
borykają się pracownicy, a także uzyskania szczegółowych 
informacji na tematy związkowe i inne intersujące naszych 
członków. Zachęcamy do aktywności i udziału w zebraniach. 

Darłówko - Gniewko Standard 
Termin 10.04.– 18.04.2020   

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno  
z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wy-
brzeża 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 1100 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem, za-
kwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań,  
7 obiadów, 6 kolacji), 1 śniadanie wielkanocne, 1 wystawną kola-
cję przy muzyce, 1 biesiadowanie przy grillu, badanie lekarskie, 
dwa zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze, wejścia na basen kry-
ty, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci od 3 do 10 lat – 700 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
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Tryb postępowania przy rozpatrywaniu 
wniosków o emeryturę pomostową

OPZZ

Do Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zo-
stały wysłane wytyczne w sprawie trybu postępowania  
w sprawach osób ubiegających się o przyznanie emery-
tury pomostowej. Zgodnie z instrukcjami pracownicy Za-
kładu po otrzymaniu wniosku o emeryturę pomostową 
są zobowiązani analizować całość dokumentacji zgro-
madzonej w aktach rentowych i w razie takiej potrzeby 
przeprowadzić niezbędne postępowanie wyjaśniające  
w celu sprawdzenia, czy – poza warunkiem rozwiązania 
stosunku (stosunków) pracy – spełnione zostały pozosta-
łe warunki wymagane do przyznania osobie wnioskującej 
emerytury pomostowej. 

W przypadku zatem, gdy osoba zainteresowana ubiega 
się o ww. emeryturę, sprawdzeniu powinno podlegać, czy 
spełniony został również warunek: 

1. Osiągnięcia wieku emerytalnego – co najmniej 55 lat 
w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. 

2. Udowodnienia okresów składkowych i nieskładko-
wych – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla męż-
czyzn. 

3. Wykonywania przed 1 stycznia 1999 r. prac w szcze-
gólnych warunkach (w szczególnym charakterze), wy-
mienionych w przepisach dotychczasowych lub prac 
w szczególnych warunkach (o szczególnym charakte-
rze) wymienione w ustawie o emeryturach pomosto-
wych. 

4. Wykonywania po 31 grudnia 2008 r. prac w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze wy-
mienionych w ustawie o emeryturach pomostowych. 

5. Udowodnienia co najmniej 15 lat pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze wy-
mienionych powyżej w podpunktach 3 lub 4. 

6. Urodzenia się po 31 grudnia 1948 r. 

W sytuacji, gdy jedyną przesłanką odmowy przyznania 
emerytury pomostowej jest nierozwiązanie stosunku 
(stosunków) pracy, w decyzji odmawiającej przyznanie 
świadczenia organ rentowy wyraźnie stwierdza ten fakt. 
Analogicznie w przypadku, gdy oprócz warunku nierozwią-
zania stosunku (stosunków) pracy nie zostały spełnione 
inne warunki wymagane do przyznania emerytury pomo-
stowej, okoliczność ta wskazywana jest w decyzji odma-
wiającej przyznanie świadczenia. 

Oznacza to, że osoba, która zamierza ubiegać się o eme-
ryturę pomostową, powinna złożyć wniosek do Zakładu  
o przyznanie świadczenia przed rezygnacją z zatrudnienia 
w celu uzyskania rzetelnej, jednoznacznej informacji, czy 
poza nierozwiązaniem stosunku pracy spełnia wszystkie 
przesłanki do uzyskania emerytury pomostowej. Następ-
nie, jeśli uzyska pewność co do spełniania pozostałych 
kryteriów, powinna rozwiązać stosunek pracy. 

Takie postępowanie pozwoli uniknąć sytuacji, w których 
osoby rozwiązują stosunek pracy, a dopiero wówczas 
ubiegają się o emeryturę pomostową i dowiadują się, że 
nie spełniają wszystkich kryteriów do uzyskania świad-
czenia, (gdyż np. nie mieli świadomości co do tego, że do 
15-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub 
pracy o szczególnym charakterze brakuje im kilku mie-
sięcy pracy), a więc emerytura pomostowa nie może im 
zostać przyznana.

Wydział Polityki Społecznej, Rynku  
Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych3 (dalej ustawa o emeryturach pomostowych), prawo 
do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia 
łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co naj-
mniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach 
określonych w art. 5-9 i art. 11 z dnia 17 grudnia 1998 r.  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4 
(dalej ustawa emerytalna), wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze, tj.:

• w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze  
w rozumieniu art. 32 lub art. 33 ustawy emerytalnej,

• w szczególnych warunkach, wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy o emeryturach pomostowych lub

• o szczególnym charakterze, wymienione w załączniku nr 2 do 
ustawy o emeryturach pomostowych;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych 
warunkach, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o eme-
ryturach pomostowych lub prace o szczególnym charakterze, 
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomo-
stowych;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Przy ustalaniu, czy został spełniony warunek posiadania co naj-
mniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub  
o szczególnym charakterze, uwzględnia się okresy pracy:

• w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w ro-
zumieniu art. 32 ustawy emerytalnej oraz art. 33 tej ustawy, 
przebyte do dnia 31 grudnia 2008 r.;

• w szczególnych warunkach, wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy o emeryturach pomostowych lub o szczególnym charak-
terze, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, będą prze-
byte zarówno przed dniem 1 stycznia 2009 r., jak i po dniu 31 
grudnia 2008 r.

Pracownicy, wykonujący niektóre prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach 
prac, mają możliwość uzyskania emerytury pomostowej na szcze-
gólnych zasadach (zgodnie z art. 5-10 ustawy).

Prawo do emerytury pomostowej, na podstawie art. 49 ustawy  
o emeryturach pomostowych, uzyska również osoba urodzona po 
dniu 31 grudnia 1948 r., która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wy-
konywała pracy w szczególnych warunkach, wymienionej w załącz-
niku nr 1 do ustawy lub o szczególnym charakterze, wymienionej 
w załączniku nr 2 do ustawy, jeżeli osoba taka spełnia warunki 
określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12 ww. ustawy i w dniu wejścia 
w życie ustawy o emeryturach pomostowych, tj. 1 stycznia 2009 r., 
miała - wymagany do emerytury pomostowej na warunkach okre-
ślonych w art. 4 lub art. 5-11 ustawy o emeryturach pomostowych 
- okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Zasady przyznania emerytury pomostowej
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Od 1 marca członkowie naszego Związku mają możliwość za-
kupu biletów na basen do „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie 
Górniczej. 
Bilety 1-godzinne w cenie 7 zł/osoba do nabycia w sekretaria-
cie MZZP AM DG, budynek DAMM 4 p. 116, tel. 95 70.
Szczegółowe informacje u Adama Wdowiaka tel. 93 52  
i w siedzibie Związku. 

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 śr. 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

Zapraszamy na basen do

HELSINKI TALLIN RYGASZTOKHOLM

4 stolice

WYCIECZKA OBJAZDOWA

Termin wyjazdu 8.06.2020

Termin powrotu 13.06.2020

koszt wycieczki 1650 zł
Dofinansowanie: - 500 zł - dla członka związku

- 300 zł - dla osoby towarzyszącej (PEŁNOLETNIEJ)
niebędącej członkiem związku

- Zapisy 09.03.2020 budynek związków od godz. 6.00.

- W dniu wyjazdu konieczne będzie dokonanie wpłaty pilotowi wycieczki
lub osobie koordynującej wycieczką kwoty 60 EUR (koszty biletów wstępu)

- Dopłata do kajuty 2-osobowej – 70 EUR/os.

- Zaliczka przy zapisie 500 złotych.

W ZAPISACH PIERWSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY OSOBY,
KTÓRE NIE BYŁY NA PODOBNEJ WYCIECZCE W 2018 r.

 

Do 16 marca br. trwa nabór na kolejny rok szkolny 
do przedszkoli ArcelorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej i Krakowie. 

Nabór z datą przyjęcia od 1.09.2020 roku dotyczy 
dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 1.01.2014  
a 31.12.2017 będących dziećmi pracowników Arce-
lorMittal Poland oraz spółek z grupy ArcelorMittal, 
a także świadczących na rzecz ArcelorMittal Poland 
pracowników Sanpro Synergy, Ananke Business Com-
munication. W razie wolnych miejsc istnieje możli-
wość przyjęcia z datą wcześniejszą. W przypadku 
wolnych  miejsc istnieje także możliwość przyjęcia 
dzieci młodszych, tj. urodzonych pomiędzy 1.01.2018 
a 30.09.2018 z datą przyjęcia nie wcześniej niż po 
ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie do 
czesnego ze środków pomocy społecznej Fundacji Na-
sze dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland dodatko-
wo o dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu 
ze środków ZFŚS.

Przedszkola są czynne w godzinach od 5:30 do 
18:00. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania i złożenia  
w przedszkolu. Dokumenty oraz szczegóły oferty są 
dostępne na www.fundacja-naszedzieci.pl.

Trwa nabór do  
naszych przedszkoli


