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Urszula Werygo-Cok
1957 – 2021

30 września w wieku 64 lat, po długiej choro-
bie, zmarła nasza koleżanka Urszula Werygo-Cok. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o Jej śmierci. Ula była wspaniałym Człowiekiem, 
na którego zawsze można było liczyć, koleżeńska, 
serdeczna, chętnie służyła radą i pomocą. Będzie 
nam Jej bardzo brakowało. 

Przez większość swojego zawodowego życia 
była związana z działalnością związkową i socjal-
ną w naszej firmie. Przez wiele lat była członkiem 
Komisji Pojednawczej i Międzyzakładowej Pracow-
niczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Dąbro-
wie Górniczej. 

Żegnając naszą Koleżankę, składamy szczere wyrazy współczucia i żalu 
Rodzinie oraz Bliskim.

Zarząd MZZP AM DG

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem informujemy, że 30 września 2021 
roku odeszła nasza wspaniała koleżanka i przyjaciółka, Urszula Werygo-Cok.

Urszula była długoletnim członkiem Zarządu MPKZP DG, pełniła funkcję 
Sekretarza Zarządu oraz kilkanaście lat była Przewodniczącą Zarządu Kasy. 

Przysłowiowy tytan pracy, odpowiedzialna i kompetentna, otwarta na argu-
menty innych, ale potrafiąca bronić swoich racji w sposób szczery i z posza-
nowaniem adwersarzy. 

Nigdy się nie poddawała - kiedy inni wątpili, słabli, to Ula dodawała otuchy 
i wsparcia. Była skromna, empatyczna, znajdowała czas dla innych, będąc 
im przyjacielem, powiernikiem, psychologiem. Niesamowicie wierzyła w ludzi! 
Ogromną troską otaczała najbliższych, poświęcając się dla nich całą sobą. 
A przy tym wszystkim zawsze uśmiechnięta, pełna humoru i optymizmu.

Urszulko,

Za to wszystko Ci po prostu DZIĘKUJEMY, bo nie sposób wyrazić słowami 
naszych odczuć i emocji.

Taką pozostajesz w naszych sercach i naszej pamięci!

Koleżanki i Koledzy z Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Księgowości MPKZP DG
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III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA 
X KADENCJI MZZP AM DG
27 września odbyła się III 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 2020/2021 oraz przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia 
składki członkowskiej i związanej z tym zmiany w statucie Związku. 

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Agnieszka Kukla, 
dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego, Stanisław Ból, dyrek-
tor zatrudnienia i relacji pracowniczych, Cezary Koziński, główny 
specjalista dialogu społecznego, Henryk Orczykowski, prezes 
spółki Stalprofil, Marek Grabiński, prezes Unitech 1 oraz redak-
tor Przemysław Szwagierczak z „Magazynu Hutniczego”.

Konferencja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pa-
mięci naszych zmarłych kolegów Feliksa Swobody, Jana Gwizda 
oraz Prezesa Stalprofilu – Jerzego Bernharda, a także wszyst-
kich zmarłych z powodu epidemii COVID-19, członków naszego 
Związku. 

Podczas konferencji delegaci mieli możliwość zadawania 
pytań zaproszonym gościom. Na pytania dotyczące spraw pła-
cowych oraz alokacji wewnętrznej pracowników w naszej firmie 
odpowiadał Stanisław Ból. 

Zgodnie z tradycją naszej organizacji związkowej, we wrześniu każdego roku, 
przeprowadzamy konferencję sprawozdawczą, a co cztery lata konferencję 
sprawozdawczo-wyborczą. Zebrane w tym czasie doświadczenia wskazują, 
że obrady naszego Związku zawsze podejmowały najważniejsze sprawy dla 
załogi dąbrowskiej huty. Nasze ostatnie spotkanie również było efektywne. 
Jednak nikt wtedy nie przypuszczał, że COVID-19 rozpanoszy się w Polsce 
i na świecie na tak długo – mówił Jacek Zub, otwierając III Konferencję 
Sprawozdawczą X kadencji. - Był to bardzo ciężki czas dla nas wszystkich. 
Ale ogromne zaangażowanie załogi, dozoru i kierownictwa pozwoliło hucie 
nieprzerwanie funkcjonować w tym trudnym okresie. 

Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba (skrót) 

DIALOG SPOŁECZNY 
OD KILKU LAT KULEJE 

Przewodniczący pozytywnie ocenił pracę Związku w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy. Podkreślił, że staraliśmy się przez 
cały ten czas utrzymać kontakt z załogą po to, by właściwie re-
prezentować jej interesy. Od marca ubiegłego roku w siedzibie 
Związku zawsze była dostępna osoba z Zarządu, która sprawo-
wała w tym dniu dyżur organizacyjny. Od lata ubiegłego roku aż 
do maja tego roku uczestniczyliśmy w procesie negocjacyjnym, 
analizowaliśmy sytuację i podejmowaliśmy w imieniu załogi kon-
kretne działania, mając na względzie dobro pracowników. Dbali-
śmy też o to, by pandemia nie zakłócała wypłat nagród dla załogi 
czy świadczeń statutowych dla naszych członków. Mimo wielu 
ograniczeń związanych z pandemią, Związek zrealizował w okre-
sie sprawozdawczym także założone cele programowe. 

Bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii
W swoim wystąpieniu Jacek Zub podkreślił, że poza codzien-

nymi zabiegami o zapewnienie hucie zaopatrzenia niezbędnego 
do utrzymania ciągłości produkcji, trzeba było zapewnić pracow-
nikom jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Niestety, mimo 
wszelkich starań, nie udało się uniknąć wypadku śmiertelnego, 
który miał miejsce w ubiegłym roku na walcowni. 

Zwalczenie epidemii jest zadaniem trudnym i długotrwałym. 
Do tego niezbędna jest powszechna dyscyplina społeczna, 
zwłaszcza teraz – gdyż jak ostrzegają eksperci – grozi nam kolej-

na fala zakażenia. Dlatego szczepmy się, bo to może uratować 
komuś życie, zachęcał Przewodniczący Związku. 

Polskie hutnictwo a polityka klimatyczna 
Pozytywne perspektywy dla polskiego hutnictwa wiążą się 

obecnie z postępami prac w realizacji polityki klimatycznej oraz 
postępami w dekarbonizacji polskiego przemysłu, w tym także 
hutnictwa. Niestety, w jednym i drugim przypadku nic nie zapo-
wiada koniecznego w tym względzie postępu. W sprawie polityki 
klimatycznej oraz głębokiej transformacji polskiego hutnictwa 
Unia Europejska wyraźnie przyspiesza, starając się maksymal-
nie skracać docelowe terminy. W Polsce jednak brak takich 
efektów. 

Nie możemy szybko przestawić naszego przemysłu na ener-
gię zieloną, bo to wymaga zasadniczej zmiany w sposobie wy-
twarzania energii elektrycznej w naszym kraju. Na to konieczne 
są ogromne środki finansowe. 

W przypadku hutnictwa nie ma mowy o szybkiej dekarbo-
nizacji procesu produkcji stali i przestawieniu jej produkcji na 
proces elektryczny. Cena energii elektrycznej w Polsce jest 
obecnie najwyższa w Unii Europejskiej, co eliminuje ten sposób 
produkcji stali w naszym kraju i wymusza znalezienie tańszego 
sposobu wytwarzania energii elektrycznej. To samo zastrzeże-
nie dotyczy koncepcji związanych z wykorzystywaniem wodoru 
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do produkcji energii elektrycznej. Konieczne będą bardzo kosz-
towne inwestycje. 

Związek widzi potrzebę pilnej weryfikacji wszystkich ustaleń 
obowiązujących zarówno w zakresie planów dotyczących zaan-
gażowania Polski w dekarbonizację krajowego przemysłu, jak 
i w kwestiach dotyczących sposobów wytwarzania tańszej ener-
gii elektrycznej, a także w realizacji celów z zakresu polityki 
klimatycznej. Podkreślamy konieczność zintensyfikowania sta-
rań w tych trzech fundamentalnych dla nas sprawach przez wła-
ściciela ArcelorMittalPoland. Sami nie mielibyśmy szans, ale 
razem z Unią Europejską powinniśmy podołać temu ważnemu 
wyzwaniu, apelował Przewodniczący. 

Braki w zatrudnieniu 
Jacek Zub poruszył problem braków w zatrudnieniu w dą-

browskim oddziale. W jego opinii powstanie tak dużego defi-
cytu obciąża szefostwo naszego zakładu, które nie reagowa-
ło właściwie na wielokrotne apele i wystąpienia Związku w tej 
sprawie. Podkreślił, że Związek, co najmniej od trzech lat na 
konferencjach związkowych sygnalizował istniejący problem, 
a także pokazywał zachodzące zmiany ilościowe i jakościowe 
w tym zakresie. Domagaliśmy się wówczas rozwiązania tej kwe-
stii m.in. poprzez nawiązanie ścisłych kontaktów z doświadczo-
nymi fachowcami w zawodzie hutniczym i namówienie ich do 
otoczenia opieką nowicjuszy przyjętych do pracy w hucie. Jednak 
nikt nie potraktował tego poważnie. Więc dziś mamy problem. 
Z powodu braku pełnych obsad na wielu urządzeniach pracow-
nicy muszą pracować w nadgodzinach, by sprostać zwiększo-
nym zadaniom produkcyjnym. Ogromna liczba nadgodzin to 
zagrożenie wypadkiem. Nie wolno nam dłużej tego tolerować. 
Rozwiązaniem jest długofalowy program szkoleń przygotowują-
cych nowego pracownika do pracy na konkretnym stanowisku 
hutniczym. Tylko uruchomienie takiego cyklu szkoleń zawodo-
wych może zapewnić bezkolizyjną wymianę kadr hutniczych 
w przyszłości, zwracał uwagę Przewodniczący. 

Nowy ZUZP
Przedłużające się prace nad nowym ZUZP również poważ-

nie przyczyniły się do powstania obecnych kłopotów w firmie, 
mówił Jacek Zub, nawiązując do braków w zatrudnieniu. Bo-
wiem, gdy do długoletnich pracowników huty dotarły informa-
cje o tym, co zawierają propozycje dyrekcji w pierwszej wersji 
ZUZP, masowo zaczęli odchodzić na świadczenie emerytalne, 
by móc skorzystać z wcześniej uzyskanych uprawnień. Przypo-
mnijmy, że w pierwszej propozycji nowego układu nie było żad-
nych przywilejów, które były w poprzednim układzie zbiorowym. 
Strona społeczna nie mogła zaakceptować tej propozycji. W re-
zultacie po długich negocjacjach, które zakończyły się w maju 
tego roku, doszło do zawarcia „zgniłego” kompromisu. Aby do 
niego doszło, obie strony musiały ustąpić w wielu kwestiach. To 
były bardzo trudne negocjacje. Jednak wspólnie z pozostałymi 
związkami, udało nam się wynegocjować nowy układ, który za-
wiera też rozwiązania korzystne dla pracowników.

Wzrosły płace zasadnicze 
Mimo kompromisów, które Związek musiał zawrzeć, by 

nie blokować negocjacji, w efekcie uzgodnionego układu, od 
stycznia płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP wzrosły 
o 130 złotych. Ustalono także, że dodatkowe 70 zł, zostanie 
przeznaczone na wzrost indywidualnych wynagrodzeń, pozosta-
wiając to w gestii dyrektorów zakładów i dyrektora generalnego. 
Zdecydowano o wypłacie nagrody za wkład pracy w 2020 roku 
w wysokości 1000 zł wypłacanej w trzech ratach. Uzgodniono, 
że każdy uprawniony pracownik otrzyma po 500 zł nagrody do-
datkowej wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia 
w życie nowego ZUZP. Ponadto przewidziano nagrodę EBITDA 
powiązaną z wynikami firmy. 

Ustalenia te wprawdzie nie satysfakcjonują strony spo-
łecznej, ale zostaliśmy postawieni przed wyborem: albo akce-
ptujemy to co jest, albo nie będzie nic, zaznaczył Przewodni-
czący. 

Dialog społeczny kuleje 
To stwierdzenie doskonale ilustruje naszą ocenę dialogu 

społecznego w Spółce w ostatnich kilku latach, powiedział Ja-
cek Zub. Pandemia także nie ułatwiała dialogu, gdyż spotkania 
odbywały się w systemie zdalnym, czyli online, co utrudniało 
dyskusję i nawiązanie roboczego kontaktu. Strony dialogu spo-
łecznego powinny zatem wyciągnąć wnioski, by w najbliższym 
czasie poprawić i usprawnić komunikację w firmie. 

Kończąc swoje wystąpienie, Jacek Zub podkreślił, że w naj-
bliższej przyszłości czekają na nas związkowców ogromne za-
dania, które solidarnie z Unią Europejską jesteśmy w stanie 
zrealizować. Wspólnie mamy szansę na sukces, pojedynczo na 
pewno nie. Tylko połączenie możliwości finansowych Unii Euro-
pejskiej, Polski i właściciela ArcelorMittalPoland może umoż-
liwić realizację koniecznych w dąbrowskiej hucie inwestycji. 
A właściciel Spółki może liczyć na pomoc naszego Związku. 

Przewodniczący podziękował delegatom za udział w konfe-
rencji i zaangażowanie w pracę związkową. Wyraził też nadzieję, 
że wspólnym i solidarnym wysiłkiem poradzimy sobie z pande-
mią COVID-19.

Sebastian Szata

członek Komisji Rewizyjnej
Przedstawił sprawozdanie z działalności 
statutowej Związku w roku budżetowym 
od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 
roku. W sprawozdaniu podkreślono, jak 
pandemia COVID-19 wpłynęła na wa-
runki naszego życia i pracy. W ocenie 
Komisji Rewizyjnej ten rok niewiele się 

różnił od poprzedniego. Nadal zmagaliśmy się z podobnymi proble-
mami i wyzwaniami związanymi z walką z epidemią koronawirusa, co 
w znacznym stopniu ograniczało efektywność działania Związku. 

Szczegółowa analiza dokumentacji fi nansowej i majątkowej za rok 
budżetowy 2020/2021 upoważnia Komisję do stwierdzenia, że rok bu-
dżetowy 2020/2021 zamknął się dodatnim wynikiem fi nansowym. Był 
nieco wyższy od wyniku fi nansowego osiągniętego w roku budżetowym 
2019/2020. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w wy-
datkowaniu środków fi nansowych Związku. 
Wydatki koncentrowały się głównie na wypłacie świadczeń statutowych: 
zapomóg materialnych i losowych, współfi nansowaniu wypoczynku 
i rekreacji, imprez kulturalnych i integracyjnych oraz fi nansowaniu kosz-
tów działalności MZZP AM DG, co jest zgodne z celami statutowymi. 
Komisja pozytywnie oceniła także działalność Prezydium i Zarządu 
Związku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
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Sukcesem jest realizacja 
porozumienia, a nie 
samo porozumienie

Stanisław Ból

dyrektor zatrudnienia i relacji 
społecznych 
Epidemia COVID-19 pokazała, że mimo 
trudności związki zawodowe i pracodaw-
ca potrafi ą działać wspólnie w interesie 
pracowniczym, podkreślał w swoim wy-
stąpieniu Stanisław Ból. Zwrócił uwagę, 
że podczas pandemii podpisanych zo-
stało więcej porozumień niż w czasie, 

gdy spotkania odbywały się w bezpośrednim kontakcie. W tym okresie 
Zarząd Spółki podjął też wiele ważnych decyzji wymagających uzgod-
nień stron dialogu społecznego. Warto przypomnieć podpisanie porozu-
mienia łagodzącego społeczne skutki zatrzymania części surowcowej 
w Krakowie, którego część zapisów została przeniesiona do kolejnego 
porozumienia łagodzącego społeczne skutki w procesie transformacji 
biznesu. 
Jako przykład realizacji tego porozumienia Dyrektor przedstawił przy-
padek likwidacji Grupy Serwisowej, która dotknęła 219 pracowników. 
Z tej grupy 140 znalazło nowe miejsce pracy w ArcelorMittal Poland 
w oparciu o zawarte ze stroną społeczną porozumieniem, 26 pracowni-
ków odeszło na emerytury, a 45 osób skorzystało z odpraw przedeme-
rytalnych i odpraw uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Obecnie 
w Grupie Serwisowej zatrudnionych pozostało 8 pracowników, którymi 
pracodawca także zamierza się zaopiekować. 
Choć czas pandemii był bardzo trudny, zdaniem Stanisława Bóla, wzro-
sła aktywność w obszarze dialogu społecznego. Były to nie tylko liczne 
spotkania w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem aplikacji Teams, 
ale też współpraca z organizacjami związkowymi w nowym obszarze 
– zabezpieczenia pracowników przed COVID-19, który jeszcze półtora 
roku temu był dla nas zupełnie nieznany. Dziś już wiemy, jak pracować 
i jak zabezpieczać naszych pracowników. W tej sferze podczas pan-
demii byliśmy bardzo aktywni. Odbywaliśmy codzienne spotkania 
z zespołem ds. kryzysowych, podczas których przekazywane były de-
cyzje podjęte przez sztab kryzysowy działający w fi rmie. Wiele pomy-
słów zgłoszonych przez stronę związkową zostało wdrożonych i nadal 
funkcjonuje. Pandemia pokazała, że związki zawodowe mogą wnieść 
bardzo wiele także w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod-
kreślał Dyrektor.
W kwestii Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Stanisław Ból przy-
pomniał intencje, jakie kierowały pracodawcą, aby zmienić poprzedni 
układ zbiorowy. Wynegocjowanie nowego ZUZP trwało 10 miesięcy, 
ale udało się stworzyć nowocześniejszy układ pracy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o wynagrodzenia pracowników. Dyrektor zaznaczył, że chcąc 
uwzględnić interesy 14 organizacji związkowych, które przystąpiły do 
negocjacji, pracodawcy nie udało się osiągnąć wszystkich zamierzo-
nych celów. Dlatego też wprowadzone zostały okresy przejściowe 
w przypadku odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych. 
Podkreślił, że kompromis wypracowany w tym obszarze pozwolił na 
uszanowanie praw nabytych przez pracowników z długoletnim stażem 
pracy. 
Do nowego ZUZP wprowadzonych zostało kilka nowości, takich jak 
włączenie do płacy zasadniczej Karty Hutnika czy części dodatku zmia-
nowego. Zmiany te stabilizują płace zasadnicze na wyższym poziomie. 
Jest to istotne dla pracodawcy, gdyż często jako fi rma przegrywaliśmy 

Wystąpienia zaproszonych gości

UCHWAŁA 

III Konferencji Sprawozdawczej X Kadencji MZZP AM 
DG z 27 września 2021 roku.

I. Konferencja zatwierdza sprawozdanie finansowe MZZP AM 
DG za okres od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku.  

II. Konferencja zatwierdza sprawozdanie z działalności 
Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej za rok budżetowy 
2020/2021.

III. Konferencja udziela absolutorium Zarządowi Związku 
oraz członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2020–2021. 

IV. Konferencja podjęła Uchwałę (nr 6/2021) w sprawie 
zmian w Statucie.

 „Konferencja zatwierdza zmiany w Statucie MZZP AM 
DG oraz zobowiązuje Zarząd do przygotowania tekstu 
jednolitego Statutu” (wykreślono § 41 ust. 2).

V. Konferencja podjęła Uchwałę (nr 7/2021) w sprawie 
ustalenia składki członkowskiej. Konferencja ustala na-
stępujące miesięczne składki członkowskie:
a) dla pracujących – 0,8 proc. wynagrodzenia brutto, 

maksymalnie 45 złotych, pomniejszone o wskaźnik 
ubruttowienia;

b) dla przebywających na urlopie wychowawczym lub 
bezpłatnym bez świadczenia innej pracy – 0,25 proc. 
minimalnego wynagrodzenia określonego w odręb-
nych przepisach z ostatniego kwartału poprzedzają-
cego przejście na urlop bezpłatny lub wychowawczy;

c) dla przebywających na urlopie bezpłatnym i wycho-
wawczym, w trakcie którego pracownik świadczy 
pracę na rzecz innego pracodawcy – w wysokości 
opłacanej jak przed urlopem;

d) dla emerytów i rencistów – 0,3 proc. pobieranej 
emerytury lub renty brutto;

e) dla członków, którzy pozostają bez pracy oczeku-
jąc na przyznanie świadczenia przedemerytalnego 
– w wysokości 0,25 proc. minimalnego wynagrodze-
nia określonych w odrębnych przepisach.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku. Do tego cza-
su obowiązują stawki składek w dotychczasowej wysokości.

na rynku pracy nie wielkością płacy całkowitej, ale zasadniczej. Re-
zultaty są już widoczne – jesteśmy lepiej postrzegani na rynku pracy. 
Warto też wspomnieć o kilku mniejszych zmianach, takich jak zwięk-
szenie o kolejne 10 proc. odpisu na fundusz socjalny, podwyższenie 
o 25 proc. dodatku za ratownictwo gazowe czy wprowadzenie dodatku 
za mentoring, czyli opiekę nad pracownikami z zewnątrz, którzy dołą-
czyli do fi rmy. 
W swoim wystąpieniu dyrektor Ból przypomniał, że wraz nowym ukła-
dem pracy wdrożone zostało Porozumienie płacowe na rok 2021. 
Uzgodniono, że będzie to kwota 200 zł w podziale na dwie części 
– 70 zł z przeznaczeniem na podwyżki indywidualne i 130 zł dla każ-
dego pracownika oraz nagrody roczne uzależnione od wyniku EBITDA. 
Odniósł się też do wypowiedzi jednego z delegatów dotyczącej niskich 
wynagrodzeń pracowników powyżej 60. roku życia. 
Dyrektor przekazał delegatom informację o kolejnym ruchu płacowym 
podjętym przez pracodawcę. 27 września Zarząd ArcelorMittal Poland 
podjął decyzję, że ponad 700 najmniej zarabiających pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych otrzyma od 1 września 
podwyżkę dodatkową (oprócz tej wynikającej z porozumienia płacowe-
go). Szczegóły na str. 5.
Na zakończenie dyrektor Ból podzielił się informacją, że celem posta-
wionym na rok przyszły w obszarze ArcelorMittal jest dążenie do zwięk-
szenia udziału kobiet w zatrudnieniu ogółem i na stanowiskach kierow-
niczych. Założeniem jest, aby do 2030 roku kobiety na stanowiskach 
kierowniczych w ArcelorMittal Europe stanowiły 25 proc., obecnie jest 
to 8 proc. Zaapelował o wsparcie związków zawodowych w realizacji 
tego celu. 
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Zmiany płacowe wynikające z ostatniego Porozumienia pła-
cowego w ArcelorMittal Poland spowodowały wzrost składek 
członkowskich pracowników należących do naszego Związku. 
Niektóre składniki wynagrodzenia, jak np. Karta Hutnika czy 
nadgodziny, które do tej pory nie były objęte składką, zostały 
włączone do płacy zasadniczej, czego efektem jest wzrost skła-
dek członkowskich. 

- Docierały do nas głosy niezadowolonych z tego powodu 
pracowników, dlatego proponujemy wprowadzenie ogranicze-
nia maksymalnej wysokości składki na poziomie 45 złotych 
- poinformował Mirosław Cerazy, wiceprzewodniczący Związku. 
Uchwala w tej sprawie została podjęta na konferencji sprawoz-
dawczej Związku 27 września. W związku z koniecznością wpro-
wadzenia tej zmiany w system płacowy ArcelorMittal Poland 
oraz pozostałych firm nowa wysokość składki będzie obowiązy-
wać od 1 stycznia 2022 roku.

W obszarze spraw socjalnych – poruszono temat organiza-
cji tegorocznej biesiady, pod warunkiem, że nie zostaną wpro-
wadzone ograniczenia epidemiczne. Termin biesiady to 29 
października. Zapisy do 15 października u przewodniczących 
zarządów wydziałowych MZZP AM DG i przewodniczących zarzą-
dów zakładowych w spółkach zależnych. 

W związku z dużym zainteresowaniem członków naszego 
Związku wypoczynkiem nad Bałtykiem w luksusowych domkach 
i apartamentach Holiday Park&Resort podjęto decyzję o nabyciu 
kolejnej partii voucherów, także w wersji VIP. Od połowy 2022 
roku dodatkowo będzie możliwość wyjazdu w góry w okolice Kar-
pacza, gdzie zostanie oddany nowy ośrodek w ramach tej sieci. 

Ustalono także, że podobnie jak w roku ubiegłym, zamiast 
spotkania z Mikołajem przygotowane zostaną paczki dla dzie-
ci o wartości 120 złotych (odpłatność członka Związku wynosi 
10 zł). Zapisy w siedzibie Związku do 5 listopada.

Kolejną dyskutowaną kwestią była wysokość zapomogi 
świątecznej. Podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi w wysoko-
ści 200 zł (do tej pory zapomoga wynosiła 150 zł). Tradycyjnie 
listy pracowników, którym przysługuje zapomoga świąteczna na-
leży sporządzić do 31 października br.

Z posiedzenia Zarządu

Wysokość składki 
członkowskiej na stałym 
poziomie 
Pierwsze posiedzenie Zarządu MZZP AM DG po 
wakacyjnej przerwie odbyło się 23 września. Omawiane 
były kwestie dotyczące zmniejszenia wysokości składki 
członkowskiej oraz bieżące sprawy związane 
z działalnością socjalną naszego Związku. 

Pracodawca przeprowadził szczegółową analizę przyczyn 
rezygnacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych. Aby ustabilizować zatrudnienie, Zarząd podjął decyzję 
o dodatkowych podwyżkach wynagrodzeń. Podwyżkę otrzyma 
535 pracowników własnych oraz 207 pracowników firm Interim 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Oprócz kryterium 
oceny rocznej za rok 2020, pracodawca zastosował również 
kryterium wysokości płacy zasadniczej, jaką pracownik posiada 
obecnie. 

Ponadto do końca 2021 roku Spółka chciałaby przyjąć do 
pracy lub alokować w ramach rekrutacji wewnętrznych 351 
osób. Do września przyjęto 269 pracowników w ramach re-
krutacji zewnętrznych, 308 w ramach rekrutacji wewnętrznych 
oraz 89 przeniesiono z Interim. Maleje także udział pracow-
ników Interim w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w Grupie 
ArcelorMittal Poland. Na koniec 2021 roku poziom ten ma wy-
nosić 3,3 proc. 

Warto też dodać, że w 2021 roku 130 pracowników otrzyma-
ło zamianę umów z czasu określonego na umowy na czas nie-
określony, a do końca roku jeszcze 74 pracowników ma zostać 
przyjętych na czas nieokreślony.

ArcelorMittal Poland

Podwyżki wyrównujące 
dla najniżej 
zarabiających 
Od 1 września ponad 700 pracowników ArcelorMittal 
Poland dobrze ocenionych otrzyma podwyżkę płacy 
zasadniczej (oprócz tej wynikającej z Porozumienia 
płacowego na rok 2021), o czym pracodawca 
poinformował organizacje związkowe 
27 września.

Podwyżki wyrównujące to bardzo dobry i długo oczekiwa-
ny ruch płacowy, o który związki zawodowe zabiegały od 
kilku lat – mówi Mirosław Cerazy, wiceprzewodniczący 
MZZP AM DG. - Oczekujemy, że negocjacje podwyżek płac 
na rok 2022 zakończą się równie dobrym efektem. Nie 
trzeba przeprowadzać kolejnych analiz, aby pokazać to, 
co wiemy od dawna - płace wszystkich pracowników na-
szej firmy muszą zacząć rosnąć! Nie możemy zapominać 
o pracownikach z wieloletnim stażem i doświadczeniem, 
którzy są pomijani przy dodatkowych ruchach płacowych.

Komentarz

Z ogromnym smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

JANA GWIZDA
byłego wieloletniego członka Zarządu 

MZZP AM DG, 
a w ostatnich latach członka 

Zarządu Koła Emerytów i Rencistów. 

Rodzinie i Bliskim 

wyrazy szczerego współczucia 
składa Zarząd MZZP AM DG i KEiR

Serdeczne podziękowaniaSerdeczne podziękowania 
za okazaną podczas choroby pomoc Przyjaciołom, Kolegom 
i Koleżankom z pracy, Przedstawicielom wszystkich 
organizacji związkowych ArcelorMittal Poland 
oraz Wszystkim, którzy w tych bolesnych 
dla nas chwilach okazali nam wiele serca, życzliwości 
i wsparcia oraz uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej mojej ukochanej żony

śp. Urszuli Werygo-Cokśp. Urszuli Werygo-Cok
składa mąż Józef Cok
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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

Działalność MPKZP 
w 2020 roku
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej przy AMP w Dąbrowie 
Górniczej, które odbyło się 27 sierpnia, przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Kasy na przestrzeni 2020 
roku oraz wybrano nowych członków zarządu i Komisji 
Rewizyjnej na kolejną kadencję 2021-2024.

W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń zarządu MPKZP oraz 
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019. 

Na początku 2020 roku liczba członków Kasy wynosiła 2853 
osoby, na koniec roku było to 2630 członków. Analogicznie do 
zmniejszania zatrudnienia w ArcelorMittal Poland, liczba człon-
ków Kasy w ciągu roku zmniejszyła się o 223 osoby. Na koniec 
grudnia 2020 roku do MPKZP należało 1700 pracowników 
ArcelorMittal Poland, tj. 64,6 proc. ogółu członków. 

W ubiegłym roku zarząd Kasy zatwierdził 880 wniosków 
o wypłatę świadczeń na rzecz członków MPKZP. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jej członków, zarząd 
wprowadza nowe rozwiązania, które pozwolą zminimalizować 
procedurę ubiegania się o świadczenia MPKZP, przykładem jest 
m.in. strona internetowa Kasy aktualizowana na bieżąco.

W związku z upływem kadencji wybrani zostali nowi członko-
wie zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP DG na lata 2021-2024. 
Przewodniczącym ponownie został wybrany Jerzy Piekarczyk.

Zarząd Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników ArcelorMittal
Dąbrowa Górnicza

BIESIADĘBIESIADĘ

przewodniczący Zarządów Wydziałowych
MZZP AM DG oddziału ArcelorMittal Poland
w Dąbrowie Górniczej
oraz
przewodniczący Zarządów Zakładowych
MZZP AM DG w spółkach zależnych.

Zapisy do 15 października przyjmują:

która odbędzie się w restauracji „JEDENASTKA”
29 października 2021 r., w godz. 15.00-20.00.

Do udziału w biesiadzie uprawnieni są członkowie
MZZP AM DG wg stanu na 30 września 2021 r.
Impreza się odbędzie przy zapisie min. 150 osób.

Zapewniamy dobrą zabawę, napitki
z pianką i chłopskie jadło.

Odpłatność wynosi 30 zł

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie

do 5.11.2021 r.

w siedzibie Związku MZZP AM DG

tel. 531 293 937

ODPŁATNOŚĆ 10 zł

do zapisów na paczki

ze słodkimi upominkami

od Mikołaja

Upominki są przeznaczone

wyłącznie dla dzieci członków

MZZP AM DG urodzonych

w latach 2009-2018.

Odbiór paczek w siedzibie

Związku od 6.12.2021 r.

MZZP AM DG
zaprasza

rodziców dzieci
członków Związku

Liczba paczek ograniczona!
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