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II KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZA X KADENCJI
21 września odbyła się II 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 2019/2020 oraz przyjęto 
uchwałę określającą zadania na najbliższy rok. 

Podczas konferencji delegaci mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym na nią 
przedstawicielom HR – dyrektor personalnej ArcelorMittal Poland Monice Roznerskiej i Sta-
nisławowi Bólowi, szefowi Dialogu Społecznego.

Pytania dotyczyły różnic pła-
cowych między pracownikami na 
tym samym stanowisku. Zdarzają 
się przypadki, że nowy pracownik 
ma wyższą stawkę od pracownika 
z długim stażem pracy. Pracownicy 
porównują najczęściej swoje płace 
zasadnicze a nie gwarantowane, od-
powiadał Stanisław Ból. Teraz pra-
codawca rekrutuje pracowników wg 
reguł rynkowych. Rozwiązaniem bę-
dzie ustalenie nowego taryfikatora, nad czym obecnie pracuje specjalnie powołany zespół. 
Inne poruszane kwestie dotyczyły wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
oraz rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej w firmie. Uczestnicy konferencji pytali 
także o powody nieprzedłużania umów pracownikom zatrudnionym na okres próbny lub czas 
określony i związany z tym brak poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę przez 
osoby nie mające pewności zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Tak jest w przypadku 
niektórych pracowników dojeżdżających do Dąbrowy z Krakowa, którzy nie czują się związani 
ze stanowiskiem pracy, traktując je jako tymczasowe. Każdy z pracowników podlega syste-
mowi ocen pracy. Ta ocena pracy w dąbrowskim oddziale będzie przekazana do Krakowa, 
więc taka postawa jest całkowicie nieuzasadniona, tłumaczył szef Dialogu Społecznego.

Czas, w którym przyszło nam debatować, niestety, nie jest normalny. Wszystko 
to za sprawą epidemii koronawirusa – powiedział Jacek Zub, otwierając II 
Konferencję Sprawozdawczą X kadencji. – Mimo wielu ograniczeń związanych 
z pandemią, Związek funkcjonował całkiem nieźle. 

Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba (skrót) 

MAM NADZIEJĘ, ŻE PORADZIMY 
SOBIE Z KRYZYSEM I WYJDZIEMY 
Z NIEGO WZMOCNIENI

Przewodniczący pozytywnie ocenił kondycję organizacyjną i fi nansową Związku w ciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy. Podkreślił sprawne działanie wszystkich ogniw statutowych i dobrą współpracę między za-
rządami Związku a kierownictwem oddziału, a także sprawny system przepływu informacji. Zaznaczył, że 
Związek w okresie sprawozdawczym przywiązywał dużą wagę do rozbudowy naszej cd. na str. 2
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organizacji. Tym bardziej, że wielu członków 
odeszło na emerytury. Jednak nowe przyję-
cia do Związku pokryły w pełni odejścia osób 
starszych. Mimo wielu ograniczeń związanych 
z pandemią, Związek funkcjonował całkiem 
nieźle. Sytuacja wymusiła na nas zdobycie no-
wych umiejętności. Nauczyliśmy się korzystać 
z narzędzi umożliwiających kontaktowanie się 
online. Być może wykorzystamy to doświad-
czenie w bieżącej pracy Związku. 

Funkcjonowanie Spółki w czasie pandemii
Epidemia koronawirusa i związane z nią koszty przyczyniły się do wywo-

łania potężnego kryzysu gospodarczego na świecie, który zdaniem eksper-
tów, będzie znacznie gorszy niż wielki kryzys gospodarczy z przełomu lat 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku, mówił Jacek Zub.

Dzięki zaangażowaniu załogi, kadry technicznej i dozoru oraz dobrej or-
ganizacji pracy w dąbrowskim oddziale udało się zapewnić nie tylko nieprze-
rwany ciąg produkcji, ale i sprawne funkcjonowanie huty. Przewodniczący 
podkreślił, że trzeba docenić tę dobrze zorganizowaną pracę i wysiłek pra-
cowników, bo dzięki nim sytuacja dąbrowskiego oddziału jest dzisiaj stosun-
kowo niezła. Generalnie nie odbiega od poziomu i wyników ArcelorMittal Po-
land. Zwrócił także uwagę, że w tym trudnym okresie nastąpiła zdecydowana 
poprawa w przestrzeganiu w pracy przepisów i wymogów BHP. 

Sytuacja w polskim hutnictwie
Wyniki pierwszego półrocza nie napawają optymizmem. W porównaniu 

z analogicznym okresem ubiegłego roku, nastąpił spadek produkcji hutni-
czej rzędu kilkunastu procent. W AMP produkcja w roku 2020 jest niższa 
niż rok temu. To m.in. efekt pandemii oraz zatrzymania pracy krakowskiego 
wielkiego pieca, który w marcu tego roku miał być ponownie uruchomiony. 
Jednak pandemia i lockdown spowodowały wstrzymanie wszelkich prac. 750 
pracowników trafi ło na postojowe i nie może świadczyć pracy oraz pobierać 
za nią dotychczasowego wynagrodzenia. Jest wrzesień, a decyzji w sprawie 
Krakowa nadal nie ma, choć import wsadu do Polski ciągle rośnie. Aż 74 
proc. zapotrzebowania w Polsce na stal pochodzi z importu, a tylko 26 proc. 
to produkcja rodzima. Ta dysproporcja wzrasta z miesiąca na miesiąc. Nie 
wiadomo też, co czeka nas jesienią, gdyż sytuacja z COVID-19 nadal nie jest 
opanowana. Dochodzą do tego wysokie ceny energii oraz stale rosnące ceny 
certyfi katów energetycznych i uprawnień emisyjnych. Kraje Unii Europejskiej 
zalewane są stalą i wyrobami ze stali przez kraje pozaunijne. Nie można nie 
wspomnieć o programie GreenDeal w Unii, czyli o nowej polityce klimatycz-
nej, mówił Przewodniczący Związku.

Kolejną istotną kwestią jest problem opłaty mocowej. Pierwszą taką 
opłatę ustalono na styczeń 2021 roku. Środowisko hutnicze apelowało do 
rządu i premiera RP o zawieszenie terminu poboru pierwszej opłaty do 
końca roku 2021 oraz o wypracowanie w tym czasie rozwiązania problemu 
z opłatami mocy. Niestety, obietnice polskich władz odnośnie uzgodnienia 
z Unią Europejską rozwiązania, które pozwoli w części dotować polskie oraz 
unijne hutnictwo w zakresie poboru opłaty mocowej, nie znalazły pokrycia 
w faktach. Wszystko wskazuje na to, że hutnictwo oraz przemysł energo-
chłonny w tej sytuacji bez pomocy państwa i UE nie będą w stanie normalnie 
funkcjonować. 

Polityka zatrudnieniowa
Przewodniczący odniósł się do niezrozumiałej dla Związku prowadzonej 

w fi rmie polityki zatrudnieniowej. Na wydziałach produkcyjnych dąbrowskiej 
huty są braki w zatrudnieniu, a jednocześnie nie są przedłużane umowy 
o pracę osobom zatrudnionym na czas określony i prowadzona jest rekruta-
cja zewnętrzna. Oznacza to więcej pracy dla tych, którzy są tam zatrudnieni. 
Najwyższy czas, aby rozwiązać ten problem. Podkreślił, że najlepsze inwe-
stycje to inwestycje w pracowników. Warto o tym pamiętać.

Działania oszczędnościowe 
Dotychczas, w ramach tarczy antykryzysowej, z pomocy państwa, któ-

re regulowało należności AMP za składki pracownicze do ZUS, nasza fi rma 
korzystała przez okres trzech miesięcy. Nie czekając na rozstrzygnięcia 
w sprawie opłaty mocowej, Spółka podjęła szereg innych działań oszczęd-
nościowych. Jednak wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
w warunkach kryzysu gospodarczego i pandemii COVID-19 było bardzo złym 
posunięciem. Negocjowanie nowego ZUZP pod taką presją  oraz presją  cza-
su wpływa na atmosferę niepewności wśród załogi i może być niekorzystne 
dla pracowników. W kwestii wypowiedzenia ZUZP, pracodawca bez konsul-
tacji poinformował związki o wypowiedzeniu układu, zachowując przy tym 
wymagany roczny okres wypowiedzenia. Jednocześnie wyraził gotowość do 
rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego układu i nowych ustaleń okołoukła-
dowych. W tej sytuacji organizacje związkowe zakwestionowały zasadność 
unieważnienia lub zawieszenia części przywilejów załogi. Zastrzeżenia te do-
tyczą m.in. likwidacji nagród jubileuszowych, Karty Hutnika oraz znacznego 
ograniczenia odpraw lub ich likwidacji. Związki zawodowe nie wyrażają także 
zgody na rezygnację z nieodpłatnego posiłku regeneracyjnego dla załogi.

Podstawą dobra komunikacja 
W swoim wystąpieniu Jacek Zub podkreślił znaczenie komunikacji mię-

dzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Zaznaczył, że gdyby sprawnie 
funkcjonowała, nie byłoby tylu rozbieżności w stanowiskach obu stron. To 
samo dotyczy komunikacji między zarządzającymi a załogą koncernu. Pra-
cownicy są zainteresowani tym, co dotyczy AMP zarówno w kwestii obec-
nych problemów fi rmy, jak i jej perspektyw rozwojowych. Jeśli nie dociera-
ją do nich rzetelne informacje i do tego dochodzą zawirowania związane 
z COWID-19, narasta atmosfera niepewności i zdenerwowania. Takim przy-
kładem jest sytuacja związana z wielkim piecem w Krakowie. Jako Związek 
oczekujemy większej otwartości oraz informacji wyprzedzającej o mogących 
pojawić się w fi rmie problemach. Wszelkie decyzje w istotnych dla pracow-
ników kwestiach, takich jak praca czy wynagrodzenia powinny być zawsze 
poprzedzone rozmowami i konsultacjami ze stroną społeczną. 

Jako przewodniczący dużego i reprezentatywnego Związku Jacek Zub, 
zadeklarował w tym trudnym okresie gotowość do aktywnego wspierania kie-
rownictwa huty i koncernu wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje rzutujące 
na kondycję i przyszłość naszej fi rmy. Pod warunkiem, że będą one miały 
pozytywny wpływ na sytuację załogi. Mamy świadomość, że obecnie waży się 
los fi rmy, a tym samym hutników i ich rodzin. Dlatego Związek będzie wspierał 
te inicjatywy pracodawcy i kierownictwa naszej fi rmy, które mogą pomóc w jej 
przetrwaniu. Jacek Zub przedstawił delegatom zadania, które Związek powi-
nien zrealizować w kolejnym roku pracy. Najważniejsze z nich to:
- konsekwentne działanie Związku na rzecz utrzymania obecnych miejsc 

pracy;
- kontynuowanie pracy nad stworzeniem i wdrożeniem w fi rmie funkcjonal-

nego i sprawnego systemu komunikacji między zarządzającymi, związka-
mi zawodowymi i załogą; 

- wspieranie działań zarządzających koncernem na rzecz poprawy jego 
sytuacji oraz kondycji fi nansowej, a także na rzecz wzrostu zadowolenia 
pracowników AMP z pracy w koncernie;

- stała praca nad zabezpieczeniem i poprawą pozycji załogi w fi rmie.
Na zakończenie przewodniczący podziękował delegatom za zaanga-

żowanie w pracę związkową oraz przekazał życzenia zdrowia i wytrwało-
ści w kolejnym roku działalności. Wyraził też nadzieję, że poradzimy sobie 
z pandemią oraz kryzysem gospodarczym i wyjdziemy z tego wzmocnieni.

II Konferencja Sprawozdawcza X Kadencji
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Musimy się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości 
Monika Roznerska  

dyrektor personalny
Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązała do 
trudnej sytuacji w przemyśle stalowym, w wy-
niku której w ubiegłym roku zdecydowano 
o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca w Kra-
kowie. Przypomniała o działaniach podjętych 
przez pracodawcę w celu ochrony dotkniętych 

tą decyzją pracowników przed utratą pracy lub urlopem postojowym. 
W lutym tego roku, kiedy na moment zapadła decyzja o ponownym uru-
chomieniu krakowskiego pieca, rozpoczęła się wzmożona rekrutacja 
mająca uzupełnić braki w zatrudnieniu na stanowiskach obsadzanych 
przez pracowników z Krakowa. W krótkim czasie udało się zrekrutować 
do pracy w naszej fi rmie blisko 300 osób, mimo że przemysł hutniczy 
nie jest postrzegany jako atrakcyjny dla młodych ludzi. Niestety epidemia 
koronawirusa całkowicie zburzyła te plany. 
Odnosząc się do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19 
w Polsce, dyrektor Roznerska podkreśliła z dumą, że nasza fi rma bar-
dzo szybko podjęła działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. Już od 14 marca część pracowników przeszła na pracę 
zdalną. Wdrożono wiele różnych rozwiązań mających chronić zdrowie 

naszych pracowników, m.in. procedurę dotyczącą kierowania pracownika 
na kwarantannę wewnętrzną, mówiła. Dzięki wdrożonym obostrzeniom 
udało się ograniczyć liczbę zachorowań na terenie ArcelorMittal Poland 
i uniknąć dużych ognisk zakażenia. 
Przy tej okazji dyrektor personalny podziękowała wszystkim pracowni-
kom za racjonalne zachowanie podczas epidemii i bardzo dobre przysto-
sowanie się do obowiązującej w fi rmie dyscypliny. Jednocześnie zaape-
lowała do uczestników konferencji, aby nadal przestrzegać zasad reżimu 
sanitarnego i namawiać do tego współpracowników, bo wirus nie zniknął. 
Prawdopodobnie pozostanie z nami na dłużej i dlatego musimy się na-
uczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości. 
Monika Roznerska zwróciła też uwagę na pozytywny aspekt, jaki ma 
miejsce w związku z ograniczeniami z powodu koronawirusa. Są to roz-
wiązania zdalne, którymi nauczyliśmy się posługiwać w tej trudnej rze-
czywistości, ograniczając bezpośredni kontakt między pracownikami.
Na zakończenie wspomniała o pomocy państwa, z której nasza fi rma 
skorzystała w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 i 4.0, dzięki której by-
liśmy w stanie przetrzymać najtrudniejszy okres, m.in. ograniczyć liczbę 
pracowników wysyłanych na urlopy postojowe. Firma stara się o dalszą 
pomoc z tarczy antykryzysowej 4.0, obejmującą okres od września do 
grudnia br. 

Stanisław Ból  

szef Dialogu Społecznego 
Stanisław Ból podziękował przedstawicielom 
związków zawodowych za dobrą współpracę 
w czasie pandemii, dzięki której udało nam się 
uniknąć większej liczby zachorowań i utrzymać 
ciągłość produkcji. Przypomniał, że od marca 
spotkania w ramach dialogu społecznego odby-

wają się zdalnie za pomocą aplikacji Skype oraz Teams. 
Podkreślił także znaczenie nowych funkcjonalności, takich jak m.in. 
HRapka czy inne komunikatory, które umożliwiły pracownikom w miarę 
normalne funkcjonować i wypełniać swoje obowiązki bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu. 
Zwrócił uwagę, że z powodu epidemii wstrzymane jest wydawanie pa-
sków papierowych, a mimo to tylko w nieznacznym stopniu zwiększyła 
się liczba pasków elektronicznych. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia 
COVID-19, namawiał do zmiany decyzji te osoby, które jeszcze tego nie 
zrobiły. 
W swoim wystąpieniu szef Dialogu Społecznego odniósł się do kwestii 
postojów w Zakładzie Walcownie i rekrutacji pracowników poruszonych 
przez jednego z delegatów. Problem rzeczywiście istnieje, ale trzeba go 
rozpatrywać w kontekście liczby pracowników przebywających każdego 
dnia na „postojowym”, tłumaczył. Nie możemy przyjmować nowych osób 
z zewnątrz, gdyż najpierw musimy zapewnić pracę tym, którzy przeby-
wają na „postojowym”. Dla 300 osób spośród 400, którzy są aktualnie na 
urlopie postojowym fi rma jest w stanie znaleźć pracę krótko-lub długoter-
minową w naszych zakładach. Zależy to jednak od sytuacji w przemyśle 
hutniczym w Europie i związanej z tym decyzji odnośnie przyszłości wiel-
kiego pieca w Krakowie. Wspomniał także o grupie pracowników z Kra-
kowa przebywających na długotrwałym urlopie postojowym, którzy mimo 
starań ze strony pracodawcy nie chcą przyjąć propozycji pracy w ramach 
rekrutacji wewnętrznej. Podkreślił, że AMP wywiązuje się z zobowiąza-
nia o zaopiekowaniu i rotacyjnym zatrudnianiu pracowników, starając się 
w pierwszej kolejności zapewnić pracę osobom z „postojowego”. Zazna-
czył też, że nasza fi rma, mimo trudnej sytuacji w przemyśle hutniczym 
zdecydowała się ponosić część kosztów dowozu pracowników (w formie 
diety) do innych lokalizacji po upływie 6 miesięcy, a więc dłużej niż jest 

to zapisane w ZUZP, pod warunkiem przyjęcia przez pracownika takiej 
oferty. A mimo to pracownicy nie wyrażają zgody na pracę poza Krako-
wem. Zdarzają się także przypadki przejścia na „postojowe” po sześciu 
miesiącach pracy w innym zakładzie, czyli już po przeszkoleniu na koszt 
pracodawcy i nabyciu kwalifi kacji w nowym miejscu pracy, nawet jeśli się 
to wiąże z niższym wynagrodzeniem. Szukając możliwości rozwiązania 
tego problemu, planowana jest współpraca ze związkami zawodowymi w 
zakresie alokacji pracowników przebywających na długotrwałym urlopie 
postojowym. 
W kwestii Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy szef Dialogu Społecz-
nego nawiązał do wypowiedzi przewodniczącego Związku Jacka Zuba, 
który stwierdził, że układ zbiorowy został wypowiedziany bez uprzednich 
zapowiedzi pracodawcy. Przypomniał, że projekt Protokołu dodatkowego 
nr 7 do ZUZP został przedłożony stronie związkowej rok temu. Po raz 
kolejny zaznaczył, że celem pracodawcy jest stworzenie nowoczesne-
go układu pracy opartego o oczekiwania wszystkich grup pracowników, 
a nie ratowanie sytuacji fi nansowej fi rmy. Ma on być przejrzysty także 
w kontekście rekrutacji zewnętrznej, gdyż dla kandydatów do pracy liczy 
się tylko płaca zasadnicza. 
Zmiany miały być wprowadzane etapowo – od spraw najmniej kontro-
wersyjnych, jak np. włączenie części dodatku zmianowego do płacy 
zasadniczej, a potem kolejne w postaci protokołów dodatkowych. Nie-
stety, nie udało się znaleźć porozumienia ze wszystkimi stronami ZUZP. 
Przez cztery miesiące związki zawodowe odmawiały jakichkolwiek zmian 
w jego zapisach, podkreślił. Termin zakończenia negocjacji wyznaczony 
przez pracodawcę upłynął z końcem 2019 roku. Konsekwencją tego mu-
siało więc być wypowiedzenie ZUZP jako jedyna droga, poza protokołem 
dodatkowym, do zmiany w zapisach układu zbiorowego, 
Pracodawca przedstawił stronie związkowej swoje oczekiwania w zakre-
sie zawartości i objętości nowego układu zbiorowego. Trwają negocjacje 
nowego układu zbiorowego pracy. Dotychczas odbyło się pięć spotkań. 
Równolegle pracuje specjalnie powołany zespół ds. taryfi katora. 
Na zakończenie Stanisław Ból zaapelował do uczestników konferencji, 
aby nie wygłaszać takich opinii, że pracodawca chce obniżyć pracowni-
kom pensje. Wprowadzając zmiany w zapisach ZUZP, pracodawca dąży 
do tego, aby wynagrodzenia były równie atrakcyjne dla nowo przyjmowa-
nych, jak i długoletnich pracowników naszej fi rmy. 

Wystąpienia zaproszonych gości
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Wystąpienia delegatów

UCHWAŁA 

II Konferencji Sprawozdawczej X Kadencji MZZP AM DG 
z 21 września 2020 roku.

I. Konferencja zatwierdza sprawozdanie z działalności 
Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej za rok budżetowy 
2019/2020.

II. Konferencja udziela absolutorium Zarządowi Związku 
oraz członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2019–2020 
i składa podziękowania członkom Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej za pracę w tym okresie.

III. Konferencja zatwierdza sprawozdanie finansowe MZZP 
AM DG za okres od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 
roku.

IV. Konferencja podjęła Uchwałę (nr 6/2020) w sprawie 
zmiany Uchwały I Konferencji Sprawozdawczej X ka-
dencji MZZP AM DG (z 23 września 2019 roku) oraz 
sprostowania protokołu z tej Konferencji. 

V. Konferencja zatwierdza zmiany w Statucie MZZP AM 
DG opracowane przez Komisję Statutową oraz tekst 
jednolity statutu. 

Janina Migas    

Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Przedstawiła spra-
wozdanie z działal-
ności statutowej 
Związku w roku 
budżetowym od 
1 czerwca 2019 
do 31 maja 2020 
roku, podkreśla-
jąc, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na 
warunki naszego życia i pracy. 

Kwarantanna, praca zdalna, przestój eko-
nomiczny i urlopy postojowe ograniczały 
nasze kontakty i pogłębiały obawy o sta-
bilność pracy. Do tego dochodzi jeszcze 
wypowiedzenie ZUZP i coraz trudniejsza 
sytuacja finansowa firmy. Wszystko to 
w znaczący sposób ograniczało efektyw-
ność działania Związku. 

Szczegółowa analiza dokumentacji finan-
sowej i majątkowej Związku oraz pozytywna 
ocena sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2019/2020 upoważnia Komi-
sję do stwierdzenia, że Zarząd zrealizował 
cele określone w budżecie 2019/2020. 
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła niepra-
widłowości w wydatkowaniu środków finan-
sowych Związku. Wydatki koncentrowały 
się głównie na wypłacie świadczeń statu-
towych: zapomóg materialnych i losowych, 
współfinansowaniu wypoczynku i rekreacji, 
imprez kulturalnych i integracyjnych oraz 
finansowaniu kosztów działalności MZZP 
AM DG, co jest zgodne z celami statuto-
wymi. Komisja pozytywnie oceniła także 
działalność Prezydium i Zarządu Związku.

Wiesław Chrobot   

Zakład Stalownia
Zwrócił uwagę, że pogarszająca się sytuacja go-
spodarcza i trwająca pandemia COVID-19 sprzyjają 
wprowadzaniu w firmie zmian, niestety, korzystnych 
jedynie dla pracodawcy. Krytycznie odniósł się do 
negocjacji płacowych, których – mimo wcześniej-
szych deklaracji ze strony pracodawcy - nie udało 
się zakończyć do końca 2019 roku. Nawiązując do 
wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy, podkreślił, że nie przekonują go zapewnienia 
pracodawcy, że nikt nie straci w wyniku zmian, które maja być wprowadzone 
w nowym ZUZP. Zastanawia się, po co w takim razie układ zbiorowy został 
wypowiedziany?

Zmiany w Zarządzie
ArcelorMittal Poland
17 września Rada Nadzorcza ArcelorMittal Poland 
podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na nową 
kadencję. W skład Zarządu kolejnej kadencji wejdą 
następujące osoby:

• Marc De Pauw – prezes Zarządu

• Czesław Sikorski – wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Plaskura – członek Zarządu

• Adam Preiss – członek Zarządu

• Tomasz Ślęzak – członek Zarządu

Uchwała o powołaniu wejdzie w życie, a tym samym zmiana 
w składzie Zarządu nastąpi z dniem zatwierdzenia sprawozdania 
fi nansowego Spółki za rok 2019 przez Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy (WZA), które odbędzie się w najbliższych tygodniach. 
Data WZA będzie też datą upływu kadencji obecnego Zarządu. 

O dokładnej dacie wejścia w życie zmian poinformujemy osob-
nym komunikatem. 

Janusz Mitura   

Zakład Walcownie
Swoją wypowiedź zaczął od dwóch liczb: 60 tysię-
cy i 72,5. Pierwsza to strata, jaka jest generowana 
w ciągu 1 godziny pracy w zakładzie. Druga to liczba 
godzin nieplanowanych postojów (od 1 do 20 wrze-
śnia), których przyczyną był brak operatorów na klat-
kach walcowniczych. Mnożąc te dwie wartości, otrzy-
mujemy kwotę 4 mln 350 tys., która stanowi stratę 
za 20 dni tego miesiąca, podkreślał. W jego odczuciu 
te pieniądze można było przeznaczyć na 5-dniowy re-
mont planowany w zakładzie lub zatrudnić kilka osób, za nienajgorszą stawkę, 
na co najmniej kilka lat. 

Zwrócił też uwagę, że polityka kadrowa firmy nie idzie w dobrym kierunku. 
Podał przykład absurdalnej sytuacji, kiedy to Zakład Walcownie przynoszący 
zyski, stał z powodu braku pracowników mogących prowadzić proces produk-
cyjny. I akurat w tym przypadku nie można tego tłumaczyć ograniczeniami 
spowodowanymi pandemią koronawirusa. Krytycznie odniósł się także do 
prowadzonej w firmie rekrutacji wewnętrznej. 

Podsumowując swoje wystąpienie, zaapelował do pracodawcy, aby podjął 
odpowiednie kroki, które w przyszłości zapobiegną niepotrzebnym postojom 
i pozwolą utrzymać ciągłość produkcji w zakładzie. 
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Podczas wrześniowych spotkań negocjacyjnych, które odbyły 
się 14 i 21 września, omawiane były rozdziały dotyczące wa-
runków oraz zasad zawierania i rozwiazywania umów o pracę 
i czasu pracy. 

Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w zakresie 
treści rozdziału I Postanowienia wstępne i rozdziału II dotyczące-
go zawierania umów o pracę (dz. 1). Strony wymieniły swoje sta-
nowiska odnośnie rozwiązywania umów o pracę (rozdz. II dz. 2) 
oraz rozwiazywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy (dz. 3). Na kolejnym spotkaniu strony zaprezentowa-
ły swoje stanowiska dotyczące czasu pracy (rozdz. III) oraz zasad 
i warunków wynagradzania za pracę (rozdz. IV). 

Prace nad taryfikatorem
Odrębnym trybem pracuje zespół ds. taryfikatora. Dotychczas 

strona pracodawcy przedstawiła metodologię wartościowania 
stanowisk, którą przygotował zespół HR w oparciu o metodolo-
gię AGH.

Zwrócono uwagę na kilka kluczowych aspektów m.in., na to, 
czym jest stanowisko, a czym tzw. „krzesło”, czyli faktyczne miej-
sce pracy z określonym zakresem zadań. 

W zaprezentowanej metodzie przyjęto, że wartościowaniu 
poddawane są „krzesła”, a nie osoby aktualnie na nich pracują-

ce. Ma to na celu zwiększenie obiektywizmu wyceny. Do wyceny 
przyjęto cztery podstawowe kryteria: fachowość – czyli wiedza 
i doświadczenie zawodowe; wysiłek oraz inne wymagania psy-
chofizyczne i umysłowe; odpowiedzialność i warunki środowiska 
pracy.

Dla kryteriów podstawowych przyjęto łącznie 12 kryteriów 
analitycznych, które w szczegółowy sposób określają zakresy 
wartościowania.

Strona związkowa zwróciła uwagę na nazewnictwo poszcze-
gólnych stanowisk, aby podczas tworzenia tabeli nie było roz-
bieżności z wykazem stanowisk uprawnionych do emerytury po-
mostowej.

Na kolejnym spotkaniu zaprezentowano tabelę wyników war-
tościowania stanowisk robotniczych w obszarze Wyrobów Pła-
skich, w której stanowiska zgrupowane zostały w pięciu katego-
riach zaszeregowania z liczbą uzyskanych punktów dla każdego 
z „krzeseł”.

Strona pracodawcy podkreśla, że wyniki wartościowania są 
efektem pracy zakładów.

Strona związkowa miała wiele wątpliwości odnośnie zapre-
zentowanej punktacji i zwróciła się z prośbą o pokazanie przy-
kładu, chcąc dobrze zrozumieć efekt wyceny danego „krzesła” 
w postaci punktów.

Nowa tabela będzie wyznacznikiem wynagrodzeń, możliwości 
awansu i podwyżek pracowników na następne lata. Dlatego nie 
można pozwolić sobie na błędy przy jej tworzeniu. 

Tabele dla poszczególnych obszarów będą przygotowywane 
sukcesywnie. 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Trwają negocjacje ZUZP i prace nad taryfikatorem 
Trwają negocjacje dotyczące zapisów nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników ArcelorMittal Poland. Równolegle pracuje 
zespół ds. taryfikatora. Negocjacje odbywają się 
w cyklu cotygodniowym. 

Komisja rozpatrzyła 42 wnioski o pomoc fi -
nansową - przyznała 32 zapomogi losowe i 5 
zapomóg materialnych. W trzech przypadkach 
zapomogi nie zostały przyznane, dwa wnioski 
muszą zostać uzupełnione o dodatkowe doku-
menty.

ŚDTKŚS przyznała także 5 pożyczek na cele 
mieszkaniowe w wysokości 8 tys. zł i jedną 
w wysokości 7.853,00 zł (jako do 50 proc. war-
tości nieruchomości uwzględnionej w akcie no-
tarialnym kupna).

Ponadto na wniosek związku zawodowego 
MK WZZ „Sierpień 80” Komisja przyznała dofi -
nansowanie do otwartej imprezy rekreacyjno-
-sportowej dla pracowników, emerytów i ren-
cistów oraz członków ich rodzin w Zakopanem 
(pod warunkiem, jeśli w terminie planowanej 
imprezy nie zostaną wprowadzone obostrzenia 
państwowe). 

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych

Pomoc socjalna dla 
potrzebujących 
Na wrześniowym posiedzeniu Śląsko-
Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 
42 wnioski o pomoc finansową i 6 
wniosków o przyznanie pożyczki na cele 
mieszkaniowe. 

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Wspierali Wspierali 
stoczniowców Gryfii stoczniowców Gryfii 
22 września stoczniowcy z Gryfii pikietowali pod Ministerstwem 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
w obronie swoich miejsc pracy, zagrożonych planowaną sprzedażą 
zakładu w Świnoujściu. Wśród pikietujących byli przedstawiciele 
naszego Związku, którzy odpowiedzieli na apel Federacji Związków 
Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Stoczniowców wspierali górnicy i hutnicy, którzy przyjechali do Warszawy, 
aby pokazać, że przemysł stoczniowy jest istotny dla gospodarki, a o miejsca 
pracy trzeba walczyć. W sumie wraz z pracownikami świnoujskiego oddziału 
Gryfi i, pracownikami portowymi ze Szczecina pod ministerstwem pikietowało 
kilkaset osób. 

W wyniku planowanej sprzedaży Stoczni Remontowej Gryfi a w Świnouj-
ściu pracę może stracić ponad 200 stoczniowców. Związkowcy nie zgadzają się 
z planami restrukturyzacji ministerstwa, aby sprzedaż terenów w Świnoujściu 
gwarantowała budowę suchego doku w Szczecinie. Jeśli plany te zostaną zre-
alizowane, stoczniowcy będą musieli codziennie pokonywać autobusem ponad 
220 km pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem. Stoczniowcy zrzeszeni w Fede-
racji Metalowców i Hutników domagają się wycofania Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tych planów i żądają równomiernego rozwoju 
obu stoczni w Szczecinie i Świnoujściu. Stoczniowcy ze Świnoujścia popierają 
budowę suchego doku w Szczecinie, który zagwarantuje rozwój tego oddziału 
i pracę dla ponad 450 osób, ale jednocześnie domagają się utrzymania działal-
ności remontowej w Świnoujściu, zwłaszcza że te dwa odziały nie stanowią dla 
siebie konkurencji w przeprowadzanych remontach. 
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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 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

SKODA NA PREFERENCYJNYCH 
WARUNKACH

Członkowie naszego Związku mogą kupić lub wypożyczyć 
samochód marki Skoda na preferencyjnych warunkach. 
Członkowie MZZP AM DG pracujący w AMP: 
1) Zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie tradycyjnym - 

cena samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeżeli takowy 
jest), rabat od salonu (wysokość ustalona w zależności od modelu 
od 3 do 7%), rabat pracowniczy (w wysokości 4% rozliczany 
na końcu). Samochód wyposażony jest w dywaniki gumowe lub 
welurowe.

2) Zakup samochodu w leasingu konsumenckim „wynajem” – 
cena samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli takowy 
jest), rabat pracowniczy (4%). Samochód wyposażony jest 
w dywaniki gumowe lub welurowe, dodatkowo w koła zimowe 
lub komplet opon zimowych. W zależności od tego, jaki to jest 
samochód i jakim maksymalnym budżetem dysponujemy, by te 
koła/opony pokryć.

Członkowie MZZP AM DG pracujący w fi rmach zewnętrznych:
1) Zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie tradycyjnym - cena 

samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli występuje), 
rabat od salonu (te same wartości j.w.). Gratisy również te same.

2) Zakup samochodu w leasingu konsumenckim ,,wynajem” – cena 
samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli występuje), 
gratis dywaniki, opony zimowe lub koła. W przypadku nadwyżki, 
po dokładnym przeliczeniu, można uzyskać dodatkowy rabat 
z salonu.

Szczegółowe informacje: Michał Kołodziej, specjalista ds. 
sprzedaży Autoryzowany Salon i Serwis Škoda nr 204
L’emir I.Juszczyk, H.Juszczyk Spółka Jawna, 
ul. Sobieskiego 10A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
tel.+48 32 50 88 000, kom. +48 601 308 550 
michal.kolodziej@lemir.com.pl,   www.lemir.com.pl, 
www.skoda-auto.pl
Adam Wdowiak tel. 32 776 93 52, kom. 531 293 937.

Od 1 września obsługa ZFŚS w dąbrowskim oddziale prowadzo-
na jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

Wszelkie sprawy związane z obsługą ZFŚS nadal można zała-
twiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

socjalny.partner@impel.pl

W biurze dostępna jest również skrzynka, w której można zo-
stawiać wnioski dotyczące ZFŚS bez kontaktu z pracownikami 
obsługi. Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie interne-
towej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner

Kontakt telefoniczny - obsługa socjalna: 32 792 75 69;

32 735 5012; 664 983 553; obsługa turystyczna: 32 792 86 
05; 32 792 86 06.

Sanpro Synergy Sp. z o.o., Aleja Józefa Piłsudskiego 90,

41-308 Dąbrowa Górnicza

(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej)

Zmiana godzin obsługi ZFŚS 
Od 1 września br. zmianie uległy godziny obsługi 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland, 
prowadzonej przez Sanpro Synergy Sp. z o.o.

OPZZ

Polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym 
w Polsce jest dla Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energe-
tyka” nie do zaakceptowania. Oznacza cichy wyrok śmier-
ci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw 
kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicz-
nego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu. 
Oczekujemy zweryfikowania przez Rząd RP planu „Polityki 
Energetycznej Polski do 2040”. Rozwiązania proponowane 
w tej formie i perspektywie czasowej oznaczają jednoznacz-
ne wykluczenie wielu regionów przemysłowych, uzależnie-
nie energetyczne od importowanych surowców i drastyczny 
wzrost bezrobocia. 

Rada Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” wzywa rząd 
do natychmiastowego odrzucenia nowych celów klima-
tycznych UE oraz opracowania - w duchu dialogu - paktu 
społecznego, który stanie się podstawą wypracowania no-
wej Polityki Energetycznej uwzględniającej interesy polskie-
go społeczeństwa i gospodarki. Musi ona zakładać realny 
horyzont czasowy wychodzący poza 2050 rok. Jakakol-
wiek transformacja, jej zakres i skutki społeczne, musi 
uwzględniać osłony dla zwalnianych pracowników, a nade 
wszystko tworzenie nowych miejsc pracy w tej samej ilości 
i jakości. 

Oczekujemy wskazania źródeł finansowania i przedsta-
wienia gwarancji finansowych dla takiego przedsięwzięcia. 
Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie 
przez pandemię, a szkodliwe decyzje rządzących! 

Razem będziemy walczyć o każde miejsce pracy, o każ-
dego pracownika i jego rodzinę. Mamy dość obietnic rzą-
dzących! 

Już 2 października przedstawiciele całej branży górni-
czo – energetycznej wyjdą na ulice Warszawy!

W sprawie bieżącej 
sytuacji w sektorze 
górniczo-energetycznym 

Stanowisko Rady Branży OPZZ
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