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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci Jerzego Bernharda. 
26 lutego w wieku 70 lat zmarł Jerzy Ber-
nhard, wieloletni prezes zarządu i dyrektor 
generalny spółki Stalprofil.

Jerzy Bernhard ukończył studia wyższe 
na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki 
Częstochowskiej. Od początku swojej ka-
riery zawodowej związany był z hutnictwem. 
W latach 1975-1992 pracował w Hucie Ka-
towice na stanowiskach od mistrza do zastępcy kierownika wydziału.

W okresie 1992-1996 pełnił funkcję prezesa zarządu Stalprofil, a przez 
kolejne dwa lata był członkiem zarządu i dyrektorem handlowym w Hucie 
Katowice. Od 1998 roku pełnił nieprzerwanie funkcję prezesa zarządu i dy-
rektora generalnego Stalprofil S.A.

Rodzinie i Bliskim Jerzego Bernharda wyrazy szczerego 
współczucia i słowa wsparcia składa Zarząd MZZP AM DG

Zmarł prezes Stalprofilu 
Jerzy Bernhard

ArcelorMittal Poland przejmuje ArcelorMittal Poland przejmuje 
część Huty Kościuszkoczęść Huty Kościuszko
Pracodawca poinformował związki zawodowe o planowanym przejściu części 
zakładu pracy Huty Kościuszko S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 
Chorzowie, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyodrębnionej 
w postaci Wydziału Elektroenergetycznego, na rzecz ArcelorMittal Poland. 
Przejęcie części zakładu planowane jest na 12 marca 2021 roku.

Przyczyną przejęcia przez ArcelorMittal Poland części zakładu pracy jest planowane 
nabycie Wydziału Elektroenergetycznego z zamiarem kontynuowania dostaw mediów do 
ArcelorMittal Poland Oddział Huta Królewska w Chorzowie. 

Jak informuje ArcelorMittal Poland za zobowiązania w stosunku do pracowników wyni-
kające ze stosunku pracy powstałe przed datą przejęcia będą solidarnie odpowiadać nowy 
i dotychczasowy pracodawca. ArcelorMittal Poland nie planuje zmiany warunków zatrud-
nienia przejętych pracowników, w szczególności warunków pracy i płacy czy przekwalifiko-
wania. Przejmowani pracownicy zostaną z dniem przejścia objęci Zakładowym Funduszem 
Świadczeń Socjalnych obowiązującym u nowego pracodawcy. 

Zgodnie z Kodeksem pracy w terminie dwóch miesięcy od dnia przejścia każdemu pra-
cownikowi podlegającemu przejęciu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, z siedmiodniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie 
pociągnie za sobą skutki wynikające z przepisów prawa dotyczących rozwiązania stosunku 
pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 



2

Z niezrozumiałych dla nas powodów od lutego ruszył 
program wspólnych audytów mistrzów Zakładu Stalownia 
(PSD) z trenerami Bezpieczeństwo to MY z Dąbrowy Gór-
niczej, Krakowa i Zdzieszowic – pisze do nas jeden z pra-
cowników dozoru dąbrowskiej stalowni. 

Uważamy, że jesteśmy niepotrzebnie narażani na kon-
takt z osobami postronnymi, które nie znając warunków 
naszej pracy niczego nowego do niej nie wnoszą. W czasie 
pandemii każdy kontakt z osobami z zewnątrz - a takimi 
są trenerzy - jest zagrożeniem dla nas samych, jak i dla 
pracowników, z którymi się spotykają. Poza tym osoby 
udające się na audyty powinny być przeszkolone, a tak-
że powinny posiadać badania okresowe odpowiednie do 
warunków, w jakich się znajdą ze względu na występujące 
tam zagrożenia. Tak jak w przypadku stalowni - zapylenie, 
hałas czy strefy gazowo-niebezpieczne.  

Trenerzy obecni na takich audytach są naszymi pod-
opiecznymi i - będąc na naszym terenie - to my jesteśmy 
za nich odpowiedzialni. Jesteśmy zaniepokojeni podję-
ciem tak ryzykownego projektu, który nic nie wnosi do bez-
pieczeństwa w zakładzie. Czy osoby, które nie posiadają 
wiedzy o danym stanowisku pracy mają uczyć i oceniać 
mistrzów z kilkunastoletnim stażem pracy w naszym za-
kładzie? 

Zakład Stalownia ma własne służby bhp, które na co 
dzień przebywają na terenie zakładu i nie ma potrzeby 
dodatkowego narażania naszych pracowników na ryzyko 
związane z COVID-19.

Audyty w trzeciej 
fali pandemii

W ArcelorMittal odpowiadał za obszar części surowcowej 
w zakładach podobnych do tych w Polsce, pełnił również funk-
cję CTO oraz szefa procesów surowcowych w ArcelorMittal 
Europe - wyroby płaskie. 

W ArcelorMittal Poland Frederik Van De Velde skupi się na 
doskonałości operacyjnej, jakości, zrównoważonym rozwoju, 
energii oraz procesach dekarbonizacji. Będzie również odpo-
wiedzialny za obszar, który nieustannie jest naszym prioryte-
tem, czyli za bezpieczeństwo. Wspólnie z działem BHP, który od 
1 lutego bezpośrednio mu podlega, będzie wprowadzał inicja-
tywy poprawiające bezpieczeństwo w naszej fi rmie.

Pracodawca poinformował także o zmianach w schemacie 
organizacyjnym spółki, zaznaczając, że w konsekwencji zmiany 
konfi guracji naszych zakładów, rozpoczął się strukturalny pro-
ces „odbudowy ArcelorMittal Poland na potrzeby funkcjonowa-
nia w świecie po COVID”. 

Proces „odbudowy” obejmuje takie aspekty jak: doskona-
łość operacyjna, przestawienie organizacji na pracę w nowej 
konfi guracji, optymalizacja kosztów po analizie niewykorzy-
stywanych aktywów, a także kontynuacja intensywnego dia-
logu z naszymi partnerami społecznymi oraz interesariusza-
mi zewnętrznymi. Jednocześnie, dostosowując się do celów 
ArcelorMittal Europe, ArcelorMittal Poland rozpocznie działa-
nia dekarbonizacyjne.

Zmiany organizacyjne

Frederik Van De Velde 
nowym zastępcą dyrektora 
generalnego  
Od 1 lutego 2021 roku Frederik Van De Velde 
dołączył do ArcelorMittal Poland jako zastępca 
dyrektora generalnego oraz członek Zarządu. 

BHP

List do redakcji

Strona pracodawcy zaproponowała wariant podobny jak 
na święta Bożego Narodzenia, w którym wysokość świadcze-
nia uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie miesz-
czącego się w czterech lub pięciu progach dochodowych.  

Z kolei strona związkowa optuje za wariantem świadczenia 
przyjętego na święta wielkanocne w ubiegłym roku - z trze-
ma progami dochodowymi (dochód na osobę do 2100 zł, od 
2100,01 do 5000 zł i powyżej 5000 zł). To pozwoliłoby zwięk-
szyć wartość najniższego świadczenia. 

Na razie strony nie doszły do porozumienia. Kwestia ta bę-
dzie tematem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Głównej Ko-
misji Świadczeń Socjalnych. 

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych

Co z dodatkowym 
świadczeniem na święta? 
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych podczas 
zdalnego posiedzenia 25 lutego  rozpatrywała 
możliwość uruchomienia dla pracowników 
ArcelorMittal Poland uprawnionych do świadczeń 
z ZFŚŚ dodatkowego świadczenia na święta 
wielkanocne.  

Badania profi laktyczne dla 
pracowników okręgu śląsko-
dąbrowskiego 
Mimo trwającego stanu epidemii wykonanie 
badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe, 
natomiast na badania okresowe pracownicy udają 
się dobrowolnie. W przypadku odmowy wykonania 
badań okresowych, nie będą wyciągane żadne 
konsekwencje dyscyplinarne – informuje Biuro BHP.

Badania okresowe - realizowane będą tylko po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu w aplikacji ESKULAP, bądź też 
drogą telefoniczną lub mailową: zdrowie@arcelormittal.com; 
tel.: 660 682 430. W ramach rejestracji należy przesłać skan 
lub zdjęcie skierowania na badania.  Badania okresowe reali-
zowane będą w ramach dostępności terminów. 

Badania wstępne i kontrolne  - od 22 lutego nie obowiązu-
je wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty. Badania kontrolne 
należy wykonać w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu 
zwolnienia lekarskiego (L4), zgłaszając się z odpowiednim skie-
rowaniem od przełożonego do placówki Unimed na godzinę 
8.00. Badania wstępne można wykonać w każdy dzień tygo-
dnia za wyjątkiem poniedziałku.
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Pracownicy spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień 
31 grudnia 2020 roku otrzymają od 1 stycznia 2021 roku 
podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł brutto – tak uzgodniły 
z pracodawcą organizacje związkowe działające w spółce Uni-
med. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy wielkość ta zostanie proporcjonalnie 
pomniejszona. 

Podczas negocjacji płacowych strony ustaliły także, że pra-
cownikom Unimedu zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2020 
roku będzie wypłacona premia - z funduszu motywacyjnego 
- skumulowana za cały rok 2020, przy czym nie będą uwzględ-
niane kryteria przyznawania premii wynikających z Funduszu 
Motywacyjnego Pracowników. 

Wysokość premii dla wszystkich pracowników wynosi 
100 zł brutto. W przypadku pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy zostanie proporcjonalnie obni-
żona.

Spółki

Podwyżki płac 
w Unimedzie 

Były to trudne rozmowy, biorąc pod uwagę – jak poinformo-
wał pracodawca - trudną sytuację spółki wynikającą m.in. z za-
grożeń związanych z wypowiedzeniem w ArcelorMittal Poland 
Porozumienia okołoukładowego, regulującego kwestię posił-
ków regeneracyjnych oraz niewiadomą związaną ze zbliżają-
cym się przetargiem na usługi żywieniowe w AMP. W związku 
z tym, że ArcelorMittal Poland jest największym klientem Con-
sensus Company toczące się negocjacje ZUZP oraz wszystkie 
decyzje, szczególnie te dotyczące żywienia mają bezpośredni 
wpływ na sytuację spółki. 

Strona związkowa postulowała o podwyżki płac dla pra-
cowników Consensusu, których wynagrodzenie nie zwiększyło 
się w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Argumentowała 
to zaobserwowanym spłaszczeniem struktury wynagrodzeń 
w spółce – większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie 
na poziomie najniższej krajowej. 

Ostatecznie, w ramach porozumienia płacowego postano-
wiono o przyznaniu od 1 lutego br. podwyżki w kwocie 100 zł 
brutto pracownikom, którzy nie zostali objęci podwyżką mini-
malnej płacy krajowej. 

Ponadto strony uzgodniły, że do rozmów na temat podwyżki 
płac wrócą w czerwcu br., kiedy uzgodniony zostanie nowy 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w AMP i wyjaśniona kwestia 
posiłków.

Negocjacje płacowe 
w Consensus Company
Podczas dwóch spotkań zarządu i dyrekcji Consensus 
Company Sp. z o.o. z działającymi w niej organizacjami 
związkowymi, które odbyły się 4 i 9 lutego, 
rozmawiano na temat podwyżki płac dla pracowników 
spółki w 2021 roku. Porozumienie płacowe na rok 
2021 zostało zawarte 9 lutego br.

Pracownicy spółki UNIMED otrzymają 120 zł brutto 
tytułem podwyżki płac w 2021 roku. Zostanie im 
także wypłacona premia skumulowana za rok 2020. 
Porozumienie płacowe zostało zawarte 3 lutego br.

Mimo uzgodnienia lub zbliżenia się w wielu kwestiach pod-
czas dotychczasowych spotkań negocjacyjnych, w dalszym cią-
gu kilka istotnych tematów będących przedmiotem sporu pozo-
staje otwartych. 

- Na obecnym etapie rozmów najważniejsze dla związków 
zawodowych są sprawy związane z nagrodami jubileuszowymi 
i odprawami emerytalno-rentowymi. Jednomyślnie nie wyrażamy 
zgody na zmiany związane z tymi świadczeniami zaproponowane 
przez pracodawcę – mówi uczestniczący w negocjacjach Miro-
sław Cerazy, wiceprzewodniczący MZZP AM DG. - Uważamy, że 
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe to kluczowe 
i jedne z ostatnich przywilejów, które mają nasi pracownicy. Mu-
simy więc zrobić wszystko, żeby zostały zachowane na dotych-
czasowych warunkach. 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Końca negocjacji 
nie widać 
Trwają negocjacje dotyczące treści nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników ArcelorMittal Poland. Kolejne spotkanie 
przedstawicieli organizacji związkowych działających 
w firmie z pracodawcą miało miejsce 21 lutego. 

MARCA

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia 
marzeń oraz powodzenia w realizowaniu 
wszelkich planów.  

Życzymy, aby uśmiech zawsze rozpromieniał 
Wasze twarze. Niech każdy dzień będzie dla 
Was wyjątkowy.

Zarząd MZZP AM DG 

Upominek dla Pań
Z okazji Dnia Kobiet członkinie naszego Związku otrzymają 
upominek w wysokości 120 zł. Decyzję o przyznaniu 
świadczenia pieniężnego w wysokości 120 zł z okazji Dnia 
Kobiet podjęło Prezydium MZZP AM DG w uchwale z 25 
stycznia 2021 roku. 

Pieniądze są do odebrania u przewodniczących 
wydziałowych organizacji związkowych. 
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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

Marcowa waloryzacja wyższa 
niż zakładano 
Emeryci otrzymają wyższą podwyżkę emerytury niż zakła-
dał rząd. Marcowa waloryzacja rent i emerytur wyniesie 
4,24 proc., a nie 3,84 proc.  

Emerytury i renty pod-
legają od 1 marca 
corocznej waloryza-
cji, która polega na 
pomnożeniu kwoty 
świadczenia i podsta-
wy jego wymiaru przez 
wskaźnik waloryzacji. 
Jest to średnioroczny 
wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyj-
nych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 
proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim. 
Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2021 roku został zatem przyjęty 
średnioroczny wskaźnik infl acji dla gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów w 2020 roku na poziomie 103,9 proc.
Ogłoszony przez GUS realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 
roku wyniósł z kolei 1,7 proc. (20 proc. realnego wzrostu cen – 0,34 proc.). 
W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku wynosi 
104,24 proc.
Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy wzrośnie o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł. Z kolei 
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 938,16 zł, a renta 
rodzinna 1250,88 zł. 

Warto wiedzieć

WYPOCZYNEK
Darłówko – Gniewko Standard Wielkanoc 

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno z najczęściej 
odwiedzanych miejsc polskiego wybrzeża z pięknymi widokami, wspaniałym 
mikroklimatem i czystą plażą oddaloną 100 m od obiektu. Pokoje 2,3,4-oso-
bowe z TV i łazienkami, Wi-Fi, boisko, plac zabaw, baza rehabilitacyjna.
Termin 2.04. – 10.04.2021 
Cena 1303 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem klasy Lux, 
zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 7 obia-
dów, 6 kolacji), 1 śniadanie wielkanocne, 1 wystawną kolację przy muzyce, 
1 godzina basenu i jacuzzi dziennie pod okiem ratownika WOPR, badanie 
lekarskie, 3 zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci do 3 lat 324 zł, od 3 -7 lat 814 zł, od 7-15 lat 959 zł.
Dodatkowych informacji udziela Feliks Swoboda tel. 501 597 828.
Organizator Sanpro Synergy tel. 32 792 (44) 86 05, 86 06.
www.bppartner.com.pl

Od 1 do 26 marca prowadzony będzie nabór dzieci 
do przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych 
Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz 
Akademii Małych Pociech w Krakowie.

• Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program 
MEN, codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony pro-
gram zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecz-
nych, naukowych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projek-
tu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy 
Metody M. Montessori, koncerty muzyczne, gimnastyka 
ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psychologa, przed-
stawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów.

• Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek 
z grupy ArcelorMittal ok. 300 zł, dzienna stawka za wyży-
wienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

• Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomo-
cy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy 
ArcelorMittal Poland dodatkowo ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
• Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 

74a, tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail: row-
ne-przedszkolaki@eduges.pl 

• Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, 
tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail: przedszko-
le.amp@eduges.pl 

Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzie-
ci.pl/ znajdą Państwo:

• szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, 
kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swoje-
go dziecka;

• dokumenty rekrutacyjne do pobrania; 

• link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla ro-
dziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przed-
szkoli.

Nabór do naszych 
przedszkoli 
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