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Przypomnijmy, pod koniec kwietnia przedstawiciele pracodawcy i największych organi-
zacji związkowych działających w firmie, po trudnych negocjacjach, uzgodnili treść nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Porozumienie dotyczące najważniejszych spornych 
kwestii negocjowane było z udziałem Prezesa Zarządu. Ostatecznie uzgodniono, że nagrody 
jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe będą obowiązywały w niezmienionej formie 
jeszcze przez okres 10 lat, a włączenie Karty Hutnika do płacy zasadniczej pracowników 
zostało podzielone 50 proc. „na wprost”, 50 proc. metodą „brutto do brutta”. Zwiększony 
zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 20 proc. i utrzymane posiłki 
regeneracyjne. 

Najważniejsze kwestie nowego ZUZP:
Nagroda jubileuszowa – przez 10 lat od dnia wejścia w życie nowego ZUZP będzie wypła-
cana na dotychczasowych zasadach. Po okresie przejściowym, tj. od 1 lipca 2031 roku, 
nagroda nie będzie wypłacana, a świadczenie zostanie zastąpione zwiększeniem składki 
podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny o 3,5 proc. 

Odprawy emerytalno-rentowe – przez 10 lat będą wypłacane na dotychczasowych zasa-
dach, a po upływie okresu przejściowego, tj. od 1 lipca 2031 roku, odprawy będą wypłaca-
ne na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Świadczenie zostanie zastąpione zwiększe-
niem składki podstawowej na PPE o 3,5 proc. 

Dodatkowy odpis na ZFŚS – zwiększony zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych o 20 proc. Nowa wartość odpisu będzie wynosiła 120 proc. podstawowego 
odpisu ustawowego.

Posiłki regeneracyjne – w przypadku zwiększenia się, po 31 grudnia 2021 roku ceny 
posiłku regeneracyjnego, wzrost będzie finansowany w 50 proc. przez pracodawcę i w 50 
proc. przez pracownika.

Posiłki profilaktyczne – pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 do ZUZP – taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników - 
będą przedmiotem dalszych rozmów. Do czasu jego uzgodnienia będą stosowane zapisy 
dotychczasowego ZUZP w tym zakresie. 

Włączenie do płacy zasadniczej części dodatku zmianowego – wysokość dodatku usta-
lona została na poziomie 4,08 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym czasie 
pracy. Pozostała część obecnego dodatku (34,93 proc.) zostanie włączona do płacy zasad-
niczej metodą „brutto do brutta”; dodatek będzie waloryzowany jak dotychczas. 

Włączenie do płacy zasadniczej Karty Hutnika – dla pracowników z minimum 5-letnim 
stażem pracy procentowo, czyli w wysokości dotychczas otrzymywanej; dla pracowników 
zatrudnionych w firmie od roku do 4 lat zostanie włączony do płacy zasadniczej procentowy 
dodatek w zależności od stażu pracy o wysokości 1-4 proc.: 1 proc. - dla
pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie 

Strony ZUZP wypracowały kompromis

Nowy Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy podpisany 
17 maja podczas zdalnego posiedzenia Zarząd MZZP AM DG zatwierdził 
treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Porozumienia 
okołoukładowgo. Oficjalne podpisanie ZUZP przez przedstawicieli stron 
układu zbiorowego miało miejsce 19 i 20 maja. Przewiduje się, że nowy 
układ wejdzie w życie 1 lipca br. 
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Strony ZUZP wypracowały kompromis

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podpisany 
cd. ze str. 1

prawa do KH jest niższy niż 2 lata, 2 proc. - gdy okres ten jest 
niższy niż 3 lata, 3 proc. - gdy okres ten jest niższy niż 4 lata, 4 
proc. - gdy okres ten jest niższy niż 5 lat. Odbędzie się to poprzez 
włączenie 50 proc. wartości aktualnej KH metodą „brutto do 
brutta” (z uwzględnieniem 7 proc. premii) oraz 50 proc. metodą 
„na wprost”. 

Dodatek układowy – pozostała część dodatku układowego tj. 
kwota 80 zł z uwzględnieniem 7 proc. premii zostaje włączo-
na do wynagrodzenia metodą „brutto do brutta”. Oznacza to, że 
z dniem włączenia dodatek układowy przestaje być wypłacany. 

Mały Hutnik – kwota Małego Hutnika w wysokości 6 proc. śred-
niej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 
250 zł przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnio-
nemu w Spółce nie krócej niż 12 miesięcy oraz zatrudnionemu 
i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu jego wypłaty, bez względu 
na wymiar czasu pracy i liczbę zawartych umów. Mały Hutnik jest 
wypłacany w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń po „Dniu 
Hutnika”. 

Dodatek mentorski – w wysokości 300 zł miesięcznie przysłu-
guje pracownikom przekazującym umiejętności i kompetencje 
osobom nowozatrudnionym na stanowiskach robotniczych, które 
przed zatrudnieniem nie wykonywały pracy na rzecz Spółki oraz 
wdrażającym te osoby do pracy (tzw. szkolenie stanowiskowe lub 
mentoring) w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia za-
trudnienia nowego pracownika. Wysokość dodatku mentorskiego 
jest corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji za rok poprzedza-
jący dokonanie waloryzacji, podany przez GUS.

Dodatek brygadzistowski – wysokość dodatku wynosi od 75 zł 
do 300 zł w zależności od zakresu i złożoności prac oraz liczby 
pracowników w brygadzie. Jego wysokość proponuje kierownik 
komórki organizacyjnej. 

Dodatek mistrzowski – jest wypłacany w okresach miesięcznych, 
wraz z wynagrodzeniem za pracę. Jego wysokość zależy od liczby 
pracowników podległych danemu mistrzowi. Wprowadzony został 
dodatek dla mistrzów, którym podlega do pięciu pracowników. 

Dodatek za udział w drużynach ratownictwa gazowego – przy-
sługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,50 zł/godzinę 

– za gotowość do wykonywania czynności ratownictwa gazowego 
oraz dodatkowo 1,00 zł/godzinę – dla prac lub czynności wyko-
nywanych w II stopniu zagrożenia gazowego i 1,50 zł/godzinę 
– dla prac lub czynności wykonywanych w I stopniu zagrożenia 
gazowego.

Dyżury lekarskie – całodobowa opieka lekarska będzie odbywać 
się na dotychczasowych zasadach w lokalizacji Dąbrowa Górni-
cza.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zostaje zawarty na czas nie-
określony, a jego rozwiązanie możliwe jest na podstawie zgodne-
go oświadczenia stron, z upływem dziewięciomiesięcznego okre-
su wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron. 

Układ wejdzie w życie z dniem jego zarejestrowania przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy. 

Pełna treść nowych dokumentów jest dostępna na naszej 
stronie internetowej www.mzzpamdg.pl

Jacek Zub, przewodniczący 
MZZP AM DG 
– To nie były łatwe negocja-
cje. Trwały aż 11 miesięcy, 
ale w końcu udało nam się 
wypracować trudny kompro-
mis. Uzyskaliśmy wszystko, 
co było możliwe w czasie 
pandemii, która mocno nas 
ograniczała i nie sprzyjała 
rozmowom. Niestety, pan-
demia to nie jest dobry czas 
ani na wypowiadanie układu zbiorowego pracy, ani na jego 
negocjowanie. Uważam, że w tej walce nie ma zwycięzcy, ani 
przegranego, bowiem żadna ze stron nie uzyskała tego, co 
chciała na początku negocjacji. Najważniejsze jednak jest 
to, że w naszej firmie nadal będzie funkcjonował Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, którego zapisy są dużo korzystniejsze 
niż Kodeks pracy. Ocenę pozostawiamy pracownikom.

SUPEROFERTA DLA CZŁONKÓW MZZP AM DG
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza oferuje swoim członkom zakup
voucherów w atrakcyjnych cenach, na tygodniowy pobyt w luksusowych domkach lub apartamentach Holiday
Park & Resort nad Bałtykiem. Każdy domek i apartament ma w pełni wyposażony aneks kuchenny.

Luksusowy apartament (dla 4 osób) - 429,27 zł na tydzień
Luksusowy domek (pobyt dla 9 osób) - 552,27 zł na tydzień

POBIEROWO, NIECHORZE, GRZYBOWO/KOŁOBRZEG, USTRONIE MORSKIE, MIELNO UNIEŚCIE, ROWY

CZAS NA REALIZACJĘ VOUCHERÓW
- 5 LAT W KAŻDYM DOSTĘPNYM
W DANYM OKRESIE RESORCIE!

SPREZENTUJ SOBIE
WYPOCZYNEK NAD BAŁTYKIEM !!!VOUCHER

Voucher można wykorzystać na rezerwację: we wszystkichod 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień
sześciu Resortach. Dodatkowo apartamenty w dwóch lokalizacjach - w Rowach i Pobierowie oraz część
domków w Mielnie i Kołobrzegu/Grzybowie udostępnione są do rezerwacji od października do marca.
Na podstawie voucherów można korzystać z basenów, jacuzzi oraz saun bez dodatkowych opłat.

Moniki Gawlik
tel. 532 081 862

Adama Wdowiaka
tel. 32 776 93 52,
kom. 531 293 937

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U:

Moniki Gawlik
tel. 532 081 862

Adama Wdowiaka
tel. 32 776 93 52,
kom. 531 293 937

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U:CZAS NA REALIZACJĘ VOUCHERÓW
- 5 LAT W KAŻDYM DOSTĘPNYM
W DANYM OKRESIE RESORCIE!
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Komisja przyznała 56 zapomóg losowych i 18 materialnych. 
W siedmiu przypadkach zapomogi nie zostały przyznane. W jed-
nym przypadku wniosek musi zostać uzupełniony o dodatkowe do-
kumenty. W trzech przypadkach ŚDTKŚS zawnioskowała do GKŚS. 

Komisja rozpatrzyła 140 wniosków o udzielenie pożyczki na 
cele mieszkaniowe z ZFŚS - przyznała 139 pożyczek, w tym 133 
pożyczki w wysokości 8 tys. złotych.

Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki 
mieszkaniowe są dostępne w fi rmie Sanpro Synergy (w miejscu ich 
złożenia). Zawarcie umowy o pożyczkę powinno nastąpić w termi-
nie od 31 maja do 30 października br. (wymagane jest poręczenie 
dwóch pracowników). 

Termin podpisania umowy należy wcześniej umówić telefonicznie:

 - Dąbrowa Górnicza tel. 32 792 75 69, 32 735 50 12;

 - Chorzów, Sosnowiec i Świętochłowice 664 983 553.

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę 
konto bankowe) dokonuje Sanpro Synergy, sukcesywnie do 30 dni 
od daty podpisania umowy. Niezawarcie umowy o pożyczkę we 
wskazanym terminie jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej 
pożyczki i wniosek zostaje anulowany. Wnioski o pożyczki na cele 
mieszkaniowe można składać na bieżąco w Sanpro Synergy.

Ponadto ŚDTKŚS wyraziła zgodę na przygotowane przez 
Sanpro Synergy oferty dotyczące trzech wycieczek krajowych, 

w tym jednej organizowanej na wniosek związków zawodowych 
oraz na bilety do Energylandii i Legendii (pod warunkiem, jeśli 
w terminie wycieczki lub pobytu w obiektach nie zostaną wprowa-
dzone ograniczenia epidemiczne). 

Strona społeczna zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie do-
fi nansowania do wypoczynku po pracy w formie działalności 
rekreacyjno-sportowej (w tym tzw. imprezy otwarte) z 7 proc. 
do 14 proc. kwoty przeznaczonej na wypoczynek po pracy ujętej 
w „Planie przychodów i wydatków na 2021 roku” danej TKŚS. Prze-
wodnicząca poinformowała, że może to nastąpić tylko w formie 
aneksu do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w 2021 roku.

Komisja przyznała pożyczki 
mieszkaniowe   
Podczas majowego posiedzenia Śląsko-Dąbrowska 
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 
85 wniosków o pomoc finansową i 140 wniosków 
o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. 

Najważniejsze uzgodnienia Porozumienia płacowego:
- Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych 
ZUZP wyniesie 130 zł; wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 
roku zostanie wypłacone wyrównanie za okres zmian płacowych 
od stycznia do kwietnia 2021 roku (z uwzględnieniem premii 
w wysokości 7 proc. płacy zasadniczej pracownika).

- Kwota na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracow-
ników objętych ZUZP wyniesie 70 zł na pracownika z podziałem 
50/50 (do dyspozycji dyrektorów zakładów/dyrektora generalnego).

- Nagroda za wkład pracy w roku 2020 wyniesie 1000 zł na 
pracownika i będzie w wypłacona w trzech częściach. Pierwsza 
część nagrody w wysokości 500 zł na pracownika zostanie wy-
płacona wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021; druga część 
w wysokości 250 zł zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem 
za wrzesień 2021, a trzecia część w wysokości 250 zł – wraz 
z wynagrodzeniem za listopad 2021. 

- Nagroda dodatkowa w wysokości 500 zł na pracownika zosta-
nie wypłacona uprawnionym pracownikom Spółki wraz z wyna-
grodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP. 

- Nagroda EBITDA 
Wysokość nagrody za wynik EBITDA zostanie ustalona i wypłaco-
na w trzech częściach:
- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za okres od 

1 stycznia 2021 roku do ostatniego miesiąca poprzedzającego 
wejście w życie nowego ZUZP włącznie - wraz z wynagrodzeniem 

za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP wypłacona 
zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 zł na pracownika,

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA 
za 8 pierwszych miesięcy roku 2021 - wraz z wynagrodzeniem 
za wrzesień 2021 roku, wypłacona zostanie 2 część nagrody 
w wysokości 100 zł na pracownika, 

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 10 
pierwszych miesięcy roku 2021 - wraz z wynagrodzeniem za 
listopad 2021 roku, wypłacona zostanie 3 część nagrody 
w wysokości 100 zł na pracownika,

- w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik 
EBITDA za okresy wskazane wyżej następuje zwiększenie kwot 
nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodat-
niego, nie więcej jednak niż o 20 proc., przy czym kwoty zwięk-
szenia są obliczane od następujących kwot bazowych:

1) 1200 zł dla zwiększenia 1 części nagrody, tj. maks. o 240 zł; 

2) 350 zł dla zwiększenia 2 części nagrody, tj. maks. o 70 zł;

3) 350 zł dla zwiększenia 3 części nagrody, tj. maks. o 70 zł. 
- w przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBITDA za 

okresy, o których mowa, przy jednoczesnym osiągnięciu 
zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2021 
roku, niewypłacone kwoty powiększają 3 część nagrody. 

Porozumienie płacowe wejdzie w życie w miesiącu następują-
cym po dniu rejestracji ZUZP przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w lipcu. 

ArcelorMittal Poland

Porozumienie płacowe na rok 2021 
5 maja przedstawiciele pracodawcy i największych organizacji związkowych dokonali uzgodnień odnośnie 
wzrostu płac w roku 2021. Zapisy Porozumienia płacowego są ściśle powiązane z treścią nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 

Powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rada ds. 
Społecznych wkrótce rozpocznie prace nad przygotowa-
niem inicjatywy ustawodawczej w sprawie tzw. „emerytur 
stażowych”, zapowiada Prezydent. Rozwiązanie gwarantu-
jące pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwość 
przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego 
wieku emerytalnego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych 
pracowników i cieszy się wysokim poparciem społecznym. 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło 
wniosek o włączenie jego przedstawicieli do prac legisla-
cyjnych Rady ds. Społecznych zmierzających do wprowa-
dzenia „emerytur stażowych”. Oczekujemy wywiązania się 
przez Prezydenta RP z obietnicy wyborczej sprzed sześciu lat 
i przedstawienia projektu ustawy we współpracy z OPZZ.

Rada ds. Społecznych 
w sprawie emerytur 
stażowych   
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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

Od 17 maja do 4 czerwca prowadzony jest 
dodatkowy nabór dzieci do przedszkoli 
ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków 
w Dąbrowie Górniczej i 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, czesne dla pozostałych 
osób ok. 550 zł, dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. 
Kwoty te mogą ulec zmianie.

• Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy 
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 
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Dodatkowy nabór do 
naszych przedszkoli 

Wzrost płacy 
minimalnej w 2022 
roku o co najmniej 
500 zł netto   

Od początku pandemii pracownicy nisko wynagradzani sta-
li się grupą społeczną w największym stopniu narażoną na 
skutki COVID-19. Specyfika ich pracy (rolnictwo, handel, trans-
port, ochrona, sprzątanie) sprawia, że trudno w tych sektorach 
gospodarki przejść na pracę zdalną. Pracownicy ci, podobnie 
jak lekarze i pielęgniarki, działają na pierwszej linii frontu. 
Niestety, uruchamiane przez rząd kolejne tarcze antykryzyso-
we są kierowane bezpośrednio tylko do przedsiębiorców. Nie 
zabezpieczają w zbliżonym stopniu interesów pracowników. 
Rząd w kolejnych tarczach nie porusza kwestii płacy minimal-
nej. Podczas gdy przedsiębiorcy otrzymują pomoc finansową, 
pracownikom obniża się płace. Najwyższa pora to zmienić 
i podnieść w sposób znaczny minimalne wynagrodzenie. Jest 
to konieczne, aby przestać konkurować niskimi wynagro-
dzeniami i kosztami pracy. Polskę pod względem zarobków 
dzieli przepaść od czołówki państw Unii Europejskiej. Ponad 
20 proc. osób zatrudnionych w naszym kraju zarabia mniej niż 
2 tys. zł miesięcznie na rękę. To trzeci najgorszy wynik wśród 
krajów OECD. 

Niskie wynagrodzenia idą w parze z niskim kosztami pra-
cy. Pracownik w Polsce jest prawie trzy razy tańszy niż wynosi 
unijna średnia. Koszt pracy pracownika w Polsce w 2020 roku 
(11 euro na godzinę) kształtuje się na poziomie niższym niż 
unijna średnia (28,5 euro). Przez osiem lat średnia godzinowa 
płaca w Polsce zwiększyła się tylko o 3,1 euro za godzinę. 
Jednocześnie wzrosła wydajność pracowników, ale efekty ich 
pracy w znacznej części zostały zatrzymane przez przedsiębior-
ców. Polska jest także niechlubnym liderem wśród państw Unii 
Europejskiej, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Za wysoką inflację odpowiadają głównie dro-
żejące usługi oraz ceny paliw i energii elektrycznej. Powoduje 
to, że zmniejsza się siła nabywcza i tak już niskich wynagro-
dzeń.

Obecna sytuacja wskazuje na potrzebę ustabilizowania 
dochodów gospodarstw domowych z pracy jako ważnego ele-
mentu strategii przezwyciężenia obecnego kryzysu COVID-19. 
Dlatego OPZZ proponuje, aby w 2022 roku płaca minimalna 
wzrosła o co najmniej 500 zł netto. Można to osiągnąć hy-
brydowo: poprzez obniżenie klina podatkowego o 250 zł oraz 
nominalny wzrost minimalnej płacy o tę samą wartość. OPZZ 
oczekuje, że „Nowy Polski Ład” zapewni pracownikom godną 
płacę minimalną w wysokości co najmniej 2562 zł netto.

Andrzej Radzikowski

Wzrost wynagrodzeń powinien być jednym 
z kluczowych komponentów powrotu gospodarki 
na ścieżkę wzrostu. Płaca minimalna w wysokości 
co najmniej 2562 zł netto pomoże w odbudowie 
gospodarki i zagwarantuje pracownikom odpowiedni 
standard życia. Dlatego OPZZ proponuje, aby 
w 2022 roku płaca minimalna wzrosła o co najmniej 
500 zł netto.

Dyrekcja wykonawcza fi rmy podjęła decyzję o wydłużeniu tzw. 
„etapu 0”, czyli utrzymaniu pracy zdalnej, tam gdzie jest to możli-
we - do 18 czerwca włącznie.

Praca zdalna do 18 czerwca
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