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Uzgodnione rozwiązania ujęte w Porozumieniach są generalnie takie same dla obydwu 
spółek. Płace zasadnicze pracowników obu spółek wzrosną średnio o 200 zł, przy czym 
z dniem wdrożenia zmian płacowych 130 zł otrzymają wszyscy pracownicy, natomiast 
70 zł przeznaczone jest na indywidualne podwyżki płac dla pracowników wyróżniających się 
na podstawie oceny zaangażowania. 

Strony uzgodniły, że pracownikom wypłacona zostanie także „nagroda uzupełniająca” 
– w czerwcu zaliczkowo pierwsza część nagrody uzupełniającej w wysokości stanowią-
cej iloczyn pełnych miesięcy pozostawania pracownika w zatrudnieniu od 1 stycznia do 
31 maja 2021 roku oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika 
(tj. z uwzględnieniem premii w wysokości 7 proc. płacy zasadniczej pracownika), wyni-
kającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł. Druga część nagrody 

Obydwa dokumenty, ściśle powiązane z wejściem w życie Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy, dotyczą najważniejszych dla pracowników spółki składników wynagrodzenia oraz 
podwyższenia o 20 proc. odpisu podstawowego na ZFŚS. 

Zmianowy dodatek kwotowy 
Za pracę w systemie zmianowym wprowadzony zostaje jeden dodatek zwany „zmianowym 
dodatkiem kwotowym” w wysokości 4,08 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatyw-
nym czasie pracy i jest corocznie waloryzowany zgodnie z zasadami określonymi w ZUZP.

Dodatek układowy 
Dodatek układowy w wysokości 65 zł zostaje włączony do wynagrodzenia pracowników 
poprzez podwyższenie maksymalnych płac zasadniczych o kwotę 60 zł metodą „brutto do 
brutta”, tj. z uwzględnieniem premii. Tym samym dodatek układowy przestaje być wypłaca-
ny jako odrębny składnik wynagrodzenia. 
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Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. 

Podpisano porozumienia 

Porozumienie i Protokół 
dodatkowy do ZUZP podpisane 

Podwyżki płac dla pracowników 
Sanpro Synergy i Ananke 
Business Communication

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW oraz 
reprezentanci działających w nim organizacji związkowych, 22 czerwca, 
podpisali Protokół dodatkowy nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników P.U.W. HKW Sp. z o.o. oraz Porozumienie zawarte na 
okoliczność podpisania Protokołu dodatkowego nr 12 do ZUZP. 

Porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2021 roku, zmian wysokości 
dodatku zmianowego, dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz nagród 
dodatkowych zostały zawarte 8 i 9 czerwca w spółkach Sanpro Synergy 
i Ananke Business Communication. 
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Specjalny dodatek miesięczny 
Specjalny dodatek miesięczny zostaje włączony do wynagrodze-
nia z przyjęciem poniższych uregulowań: 
1. W przypadku pracowników posiadających w dniu poprzedzają-

cym wejście w życie protokołu dodatkowego uprawnienie do 
specjalnego dodatku miesięcznego, otrzymywana przez pra-
cownika wartość pieniężna specjalnego dodatku miesięczne-
go z dnia poprzedzającego wejście w życie protokołu dodatko-
wego zostaje włączona do wynagrodzenia: 
- 50% wartości metodą „brutto do brutta”, tj. z uwzględnie-

niem premii,
- 50% wartości metodą na wprost, tj. poprzez zwiększenie 

płacy zasadniczej bez uwzględnienia premii o kwotę odpo-
wiadającą 50% wartości pieniężnej specjalnego dodatku 
miesięcznego.

2. W przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia do 
specjalnego dodatku miesięcznego w dniu poprzedzającym 
wejście w życie protokołu dodatkowego dokonuje się włącze-
nia kwoty równej ekwiwalentowi pieniężnemu stanowiącemu 
iloczyn płacy zasadniczej pracownika z dnia poprzedzającego 
wejście w życie protokołu dodatkowego (nie większej jednak 
niż 5000 zł) oraz:
1) 1% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od któ-

rego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku mie-
sięcznego jest niższy niż 2 lata,

2) 2% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od któ-
rego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku mie-
sięcznego jest wyższy niż 2 lata oraz niższy niż 3 lata,

3) 3% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od któ-
rego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku mie-
sięcznego jest wyższy niż 3 lata oraz niższy niż 4 lata,

4) 4% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od któ-
rego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku mie-

uzupełniającej, będąca iloczynem pełnych miesięcy pozostawa-
nia pracownika w zatrudnieniu od 1 czerwca do dnia wdrożenia 
zmian płacowych oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywi-
dualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii w wysokości 
7 proc. płacy zasadniczej pracownika), zostanie wypłacona wraz 
z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym wdrożone zostaną zmia-
ny płac zasadniczych. 

Dodatek zmianowy i nocny
Uzgodniono, że do płacy zasadniczej pracowników zatrudnio-

nych w czterobrygadowym lub równoważnym systemie czasu pracy 
włączone zostanie około 35 proc. dotychczasowego dodatku zmia-
nowego metodą „brutto do brutta”, z uwzględnieniem 7 proc. pre-
mii motywacyjnej pracowników. Dzięki temu nastąpi odpowiedni 
wzrost płacy zasadniczej pracownika, tak aby suma wzrostu płacy 
zasadniczej i 7 proc. premii, obliczonej od tego wzrostu płacy za-
sadniczej, była równa kwocie podlegającej włączeniu.

W przypadku pracowników zatrudnionych w trzyzmianowej 
organizacji czasu pracy - wysokość dodatku nocnego zostanie 
utrzymana na poziomie wynikającym z Kodeksu pracy, pozostała 
część dodatku (obliczona jako średnia wartość dla 12 miesięcy 
2021 roku) zostanie włączona metodą „brutto do brutta” do pła-
cy zasadniczej, z uwzględnieniem 7 proc. premii.
Uzgodnienia te zostaną wprowadzone do Regulaminów Wynagra-
dzania w obu spółkach stosownymi Aneksami i będą obowiązy-

wać od dnia wejścia w życie nowego Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy w ArcelorMittal Poland.

Nagrody dla pracowników 
W 2021 roku uprawnionym pracownikom wypłacona zosta-

nie roczna nagroda za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki 
w roku 2020 w wysokości 1000 zł na każdego pracownika. 
Nagroda ta wypłacona zostanie w trzech częściach: pierwsza 
część w wysokości 500 zł/pracownika wypłacona zostanie do 
21 czerwca; druga część nagrody w wysokości 250 zł/pracowni-
ka - wraz z wynagrodzeniem za wrzesień; trzecia część nagrody 
w wysokości 250 zł/pracownika - wraz z wynagrodzeniem za li-
stopad 2021 roku. 

Kolejną jest nagroda EBITDA. W przypadku, gdy klient spółki 
– ArcelorMittal Poland osiągnie zakładany wynik EBITDA, w roku 
2021 uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie nagroda 
według analogicznych zasad jak u klienta spółki. 
W terminie do 21 czerwca br. uprawnieni pracownicy otrzyma-
ją także nagrodę specjalną z okazji Dnia Hutnika w kwocie 
427,24 zł oraz nagrodę bonusową, w wysokości 500 zł/pra-
cownika, która wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za 
pierwszy miesiąc wejścia w życie Aneksu zmieniającego Regula-
min Wynagradzania. 

Pełna treść Porozumienia jest dostępna na stronie 
www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. 

Podpisano porozumienia 

Porozumienie i Protokół dodatkowy do ZUZP podpisane 

Podwyżki płac dla pracowników Sanpro Synergy 
i Ananke Business Communication
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sięcznego jest wyższy niż 4 lata oraz niższy niż 5 lat, przy 
czym ww. wzrostu dokonuje się na podstawie metody okre-
ślonej w ust.2.

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 
Obowiązujący dotychczas system uprawnień do nagród jubile-
uszowych i odpraw emerytalno-rentowych zostanie zamieniony 
na rekompensatę pieniężną w formie wzrostu składki podsta-
wowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) - począwszy od 
1lipca 2031 roku. Wysokość składki zostanie ustalona do końca 
września 2021 roku. Przez 10 lat do 1 lipca 2031 roku:

− pracownikom zatrudnionym w spółce w dniu wejścia w życie 
protokołu dodatkowego i objętym ZUZP wypłacane będą na-
grody jubileuszowe na zasadach określonych w załączniku nr 
1 do niniejszego Porozumienia (taryfikator stanowisk i tabele 
zaszeregowań pracowników na stanowiskach pracy),

− pracownikom zatrudnionym w spółce w dniu wejścia w życie 
protokołu dodatkowego i objętym ZUZP wypłacane będą od-
prawy emerytalno-rentowe i specjalna gratyfikacja pieniężna 
na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego 
Porozumienia z zastrzeżeniem podpunktu 3 (tabela maksy-
malnych miesięcznych płac zasadniczych),

− odprawy emerytalno-rentowe wypłacane na podstawie niniej-
szego Porozumienia zawierają wartości odpraw, emerytalnych 
lub rentowych wynikających z innych przepisów.

Dodatkowy odpis na ZFŚS
Zwiększony zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych o 20 proc. odpisu podstawowego, na każdego uprawnio-
nego pracownika, rozpoczynając od roku 2022. 
Porozumienie będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. 

Pełna treść obu dokumentów jest dostępna na stronie 
www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.
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Przedstawiciele pracodawcy i organizacji związkowych dzia-
łających w PUK KOLPREM Sp. z o.o., 4 czerwca br., podpisali 
treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników Przedsiębiorstw Usług Kolejowych KOLPREM Spółka 
z o.o., Porozumienia okołoukładowego, Porozumienia płacowe-
go na 2021 rok oraz „Porozumienia w sprawie działań w Przed-
siębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. związanych 
ze zmienną sytuacją produkcyjną w ArcelorMittal Poland S.A.”, 
zawartego 16 listopada 2015 roku (z uwzględnieniem Aneksu 
z 12 września 2019 roku). Trwa procedura rejestracji nowego 
ZUZP dla pracowników Kolpremu. 

Porozumienie dotyczące wzrostu płac w roku 2021 roku 
i Porozumienie okołoukładowe stanowią wypełnienie postulatów 
dotyczących zmian płacowych zgłaszanych przez wszystkie za-
kładowe organizacje związkowe. 

Pracodawca zobowiązał się do powrotu w I kwartale 2022 
roku do rozmów o możliwości ustalenia dodatku mistrzowskie-
go, uwzględniając sytuację związaną z cenami przewozów towa-
rowych na rynku kolejowym w Polsce.

Wraz z wynagrodzeniem za maj 2021 roku pracownicy otrzy-
mają pierwszą część nagrody uzupełniającej oraz pierwszej czę-
ści nagrody za wkład pracy, o których mowa w Porozumieniu 
dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku.

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

Rokowania dotyczące 
nowego ZUZP zakończone 
porozumieniem 

Prezentując budżet, przewodniczący Jacek Zub poinformował, 
że został on poddany wymaganej procedurze i uzyskał pozytywne 
opinie Komisji Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium 
Związku. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawiru-
sa wszystkie świadczenia statutowe pozostały bez zmian. W budże-
cie zabezpieczono odpowiednie środki m.in. na szkolenia, zasiłki, 
zapomogi i odprawy emerytalno-rentowe dla członków Związku 
przyznawane zgodnie z regulaminem. Tradycyjnie przewidziano 
w nim też środki na wycieczkę z cyklu „Stolice Europy”, Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka i inne aktywności sportowe. 

Podczas czerwcowego posiedzenia Zarządu MZZP AM 
DG uchwalono budżet na kolejny rok rozliczeniowy – od 
1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. 

Posiedzenie Zarządu online

Uchwalono budżet Związku 

Zmiany wprowadzone do Regulaminu Pracy dla pracowników 
AMBCOE dotyczą rozdziału regulującego czas pracy, w którym sys-
tem czasu pracy został  podzielony na podstawowy i równoważny. 
Będący nowością system pracy równoważny może być stosowa-
ny, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją. 
Dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie 
więcej jednak niż 12 godzin w okresie rozliczeniowym, nieprze-
kraczającym 3 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pra-
cy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy 
w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Zastosowanie 
równoważnego systemu czasu pracy następuje w oparciu o decy-
zję Prezesa Zarządu, na podstawie rekomendacji danego Dyrekto-
ra, w której powinna zostać wskazana grupa pracowników, wobec 
których stosowany będzie równoważny system czasu pracy.

Zmiany w Regulaminie Pracy 

Równoważny czas pracy 
i wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników AMBCOE
Pracodawca i działające w ArcelorMittal Business 
Center of Excellence Poland Sp. z o. o. Sp. k. 
organizacje związkowe doszły do porozumienia 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Pracy odnośnie równoważnego czasu pracy, aneksu 
do Regulaminu Wynagradzania oraz podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników spółki. Dokumenty 
zostały podpisane 11 czerwca.

Zgodnie z nowymi zapisami regulaminu, rozkład czasu pracy 
danego pracownika należy sporządzać w formie elektronicznej 
w systemie SAP HR (lub w przypadku awarii itp. – w formie pi-
semnej) - na okres obejmujący co najmniej  miesiąc. Pracodawca 
przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na ty-
dzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został spo-
rządzony ten rozkład. Przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych 
dni kalendarzowych, przed pierwszym dniem okresu rozliczenio-
wego. Obowiązek sporządzenia harmonogramu nie dotyczy indy-
widualnych rozkładów czasu pracy. 

W związku z wprowadzeniem w spółce równoważnego czasu 
pracy strony uzgodniły, że pracownicy objęci tym systemem pracy 
otrzymają dodatek w wysokości 100 zł brutto za każdy miesiąc 
zatrudnienia w równoważnym systemie czasu pracy. Aneks do 
Regulaminu wynagradzania wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 
roku. 

Ponadto strony uzgodniły wyrównanie wzrostu płac zasadni-
czych ze 100 do 130 zł brutto na uprawnionego pracownika 
od 1 kwietnia 2021 roku. Z grupy pracowników uprawnionych 
do wzrostu płac zasadniczych wyłączone zostały osoby przeby-
wające na urlopach bezpłatnych i zatrudnione w spółce po 30 
września 2020 roku. 

Pracownicy AMBCOE uprawnieni do premii uznaniowej, wraz 
z wynagrodzeniem za czerwiec 2021 roku, otrzymają premię 
w wysokości 300 zł brutto. Pracownicy uprawnieni do premii 
rocznej otrzymają dodatkową premię w wysokości 50 zł brutto 
wraz z premią roczną za rok 2021. 

W listopadzie strony spotkają się w celu omówienia ewen-
tualnej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie 
spółki uzależnionej od sytuacji finansowej spółki i sytuacji rynku. 

Pełna treść Porozumienia jest dostępna na stronie 
www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty. 

24 czerwca Państwowa In-
spekcja Pracy w Katowicach 
wpisała do rejestru układów, za-
warty 18 maja 2021 roku, układ 
zbiorowy pracy dla pracowników 
ArcelorMittal Poland. Nowy Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy obo-
wiązuje od 1 lipca 2021 roku. 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

ZUZP zarejestrowany 
przez PIP 
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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

O pomoc dla branży stalowej

− Hutnictwo to branża rozpoczynająca cały łańcuch wza-
jemnych powiązań gospodarczych, produkująca wyroby goto-
we i półprodukty wykorzystywane przez wiele najważniejszych 
dla naszego kraju sektorów gospodarki – czytamy w piśmie 
skierowanym do posła Krzysztofa Tchórzewskiego. − Bez sta-
li nie odbędzie się żadna transformacja, a obrany kierunek 
osiągnięcia przez Polskę nowych celów klimatycznych (reduk-
cja emisji CO2) nie zostanie zrealizowany. Pytanie, czy w ca-
łym tym procesie będziemy korzystać ze stali wyprodukowa-
nej przez polskich hutników, czy też będziemy ją sprowadzać 
z zewnątrz. 

Realne zagrożenia dla branży wynikają zarówno z sytuacji 
na polskim rynku - wysoka cena energii elektrycznej, jak rów-
nież z wprowadzonego przez UE zaostrzenia polityki klimatycz-
nej i wiążącego się z nim nowym tzw. Zielonym Ładem. 

Od dłuższego czasu apelujemy do przedstawicieli rządu 
o realizację następujących postulatów: 
− opracowania (wzorem innych krajów europejskich) pla-

nu działania dla branży, uwzględniającego koszty i źródła 
finansowania przejścia hutnictwa na produkcję niskoemi-
syjną; 

− zapewnienia niższego kosztu rynku mocy (cena energii) dla 
odbiorców energochłonnych;

− nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 20I9 roku o rekompen-
satach sektorowych;

 − wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwią status 
producenta energii w innych lokalizacjach, niż miejsce pod-
stawowej działalności; 

− podjęcia niezwłocznego i faktycznego dialogu z przedsta-
wicielami pracowników w sprawie racjonalizacji obciążeń 
regulacyjnych i ograniczenia kosztów związanych z gospo-
darką odpadami (GOZ). 

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol, w imieniu strony 
społecznej reprezentowanej przez Krajową Sekcję 
Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność”, Federację Związków 
Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce 
(OPZZ), Porozumienie Związków Zawodowych 
,,KADRA” - Sekcja Hutnicza, Sekcję Hutniczą 
Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych 
Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajową Sekcję 
Hutnictwa Związku Zawodowego Inżynierów 
i Techników, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 
80”, zwrócił się do Krzysztofa Tchórzewskiego, 
przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki 
i Rozwoju, z prośbą o osobiste zaangażowanie 
i zorganizowanie posiedzenia Sejmowej Komisji, 
w celu omówienia głównych problemów branży 
stalowej i metali kolorowych w Polsce. 

Biuro Ochrony informuje, że w związku z utrzymującym się 
stanem pandemii i pomimo luzowania obostrzeń z tym zwią-
zanych sztab kryzysowy ArcelorMittal Poland podjął decyzję 
w sprawie prolongowania ważności wydanych przepustek i ze-
zwoleń do końca 2021 roku. 

Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

Przepustki ważne do końca 
2021 roku 

Od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonu-
jących zawód medyczny zostanie podwyższone o 20 proc. kwo-
ty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 

Porozumienie stron zostało zawarte zgodnie z Ustawą z 19 
lipca 2019 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

UNIMED

Podwyżki płac w Unimedzie 

Na 27 września br. zaplanowana jest Konferencja 
Sprawozdawcza X kadencji naszego Związku.

Konferencja sprawozdawcza 
27 września  

Podczas obrad delegaci dokonają podsumowania i oceny działalności 
Związku za ubiegły rok i wyznaczą priorytety działalności na najbliższe 
miesiące. Roczne sprawozdania z działalności Związku będą bazą do 
dyskusji i aktywnego w niej udziału. Mamy nadzieję, że sytuacja zwią-
zana z pandemią COVID-19 nie pogorszy się na tyle, aby przeszkodzić 
w organizacji konferencji.

WycieczkaWycieczka
dla prymusówdla prymusów
MZZP AM DG zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymusów, 
która odbędzie się w sierpniu 2021 roku (pod warunkiem zgło-
szenia się 30 osób). W programie „Prymus” mogą brać udział 
dzieci członków Związku urodzone w latach 2007 i 2008. Wy-
cieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce otrzy-
mali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie należy oka-
zać świadectwo lub jego kopię). 

Zapisy w terminie do 10 sierpnia u Adama Wdowiaka tel. 32 
776 93 52, kom. 531 293 937. 
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