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Stanowisko Strony Związkowej dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pra-
cę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku.

Dążąc do sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim rynku pracy, 
a także do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz w sferze społecznej, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie 
z dniem 1 stycznia 2022 roku następujących zmian płacowych i wprowadzenia świad-
czeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP 
średnio o kwotę stanowiącą 12% średniego miesięcznego wynagrodzenia w Arcelor-
Mittal Poland S.A. z III kwartału 2021 roku, metodą uzgodnioną przez Strony ZUZP 
w porozumieniu płacowym.

2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki 
w roku 2021 roku w wysokości 2000 złotych dla każdego pracownika, który był za-
trudniony w 2021 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi 
na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z za-
strzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia 
lepszego od zakładanego wyniku EBITDA.

3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBITDA w wysokości 500 złotych 
dla każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody 
może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku 
EBITDA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP 
w ww. porozumieniu płacowym. 

4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP, o którym mowa w § 58 ust. 1 Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), tj. zaofero-
wanie pracownikom Spółki możliwości refinansowania zakupu ubezpieczenia opieki 
medycznej (Pakiet Opieki Medycznej) lub zakupu ubezpieczenia opieki medycznej 
na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą, a firmą wyspe-
cjalizowaną w świadczeniu tego typu usług oraz z zachowaniem zasad finansowania 
Pakietu Opieki Medycznej określonych w § 58 ust. 2 ZUZP. 

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, 
które są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płaco-
wych.

Nr 9  (153)   5 XI 2021

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2
 Związkowy projekt 
 regulaminu czeka na 
 opinię pracodawcy    

 Dodatkowe świadczenie 
 na święta 

 ŚDTKŚS: Pomoc finansowa 
 przyznana

str. 3
 Forum Bezpieczeństwa: 
 Z zewnętrz łatwiej dostrzec 
 nieprawidłowości  

 Przedłużanie zezwoleń 
 na wjazd na teren AMP 

 W sprawie ulgi podatkowej 
 dla osób pobierających 
 wyższe emerytury 

 Zapowiadany wzrost 
 wynagrodzeń w budżetówce

str. 4
 Kibice ze „średniej” 
 potrafią się dobrze bawić 

 Zachęcamy do korzystania 
 z ochrony prawnej 

Zmiany płacowe

Zakładowe organizacje 
związkowe w sprawie podwyżki 
płac w 2022 roku  
Organizacje związkowe działające w firmie przygotowały wspólne 
stanowisko dotyczące podwyżki płac w 2022 roku. Obejmuje ono 
indywidualny wzrost płac pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, 
w tym nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland 
w bieżącym roku oraz nagrodę za wynik EBITDA. 
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Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do 
korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypada-
jącego na osobę w rodzinie:

- dochód do 2.100 zł - świadczenie 600 zł;

- dochód od 2.100,01 - 5.000 zł - świadczenie 400 zł; 

- powyżej 5.000 zł - świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy 
uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnie-
niu w dniu złożenia wniosku. 

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (do-
tyczy tych pracowników, którzy w 2021 roku jeszcze takiej 
informacji nie złożyli lub dane w informacji uległy zmianie) 
należy składać w terminie od 2 listopada do 17 grudnia 
2021 roku, przede wszystkim w formie poczty elektro-
nicznej. 

GKŚS zaleca składanie wniosków w formie poczty elek-
tronicznej – odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) na adres ma-
ilowy: turystyka@hutpus.com.pl i Sanpro Synergy (pozosta-
łe lokalizacje) na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl

 Świadczenie będzie zrealizowane w możliwie najszyb-
szym terminie. 

W swoim projekcie organizacje związkowe występują o roz-
wiązania korzystniejsze dla pracowników. 

Strona społeczna wnioskuje o całkowitą rezygnację z za-
pisów ograniczających korzystanie z funduszu socjalnego, 
czyli kwotowego limitu świadczeń socjalnych przypadającego 
na osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Ponadto projekt 
zakłada wykreślenie w informacji o dochodach w rodzinie wy-
kazywania świadczenia wychowawczego tzw. 500+, a także 
wyeliminowanie z dochodu uprawniającego do świadczeń so-
cjalnych wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych/ponadnormatywnych.

Kolejna zmiana dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży. Stro-
na społeczna proponuje wprowadzić zapis, aby oprócz kolonii, 

obozów i zimowisk dofinansowywane były także półkolonie 
oraz obozy szkoleniowo-sportowe organizowane przez Kluby 
Sportowe podległe Ministerstwu Sportu. Organizacje związko-
we wnoszą też o zwiększenie wysokości zapomóg materialnych 
dla dzieci po zmarłych pracownikach.

Istotną proponowaną zmianą jest zwiększenie odpisu fakul-
tatywnego na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. 

W przypadku świadczeń turystyczno-rekreacyjnych – zmiany 
dotyczą podwyższenia kwoty dofinansowania i wprowadzenia 
jednolitej tabeli dofinansowania dla wszystkich osób upraw-
nionych do świadczeń. 

W obszarze wypoczynku po pracy związkowcy proponują 
wprowadzenie organizatora zewnętrznego, zwiększenie liczby 
dni wyjazdowych z dofinansowaniem, a także zwiększenie wy-
sokości dziennego dofinansowania. 

Proponowane zmiany dotyczą także zwiększenia wysokości 
dziennego dofinansowania do wypoczynku emerytów i renci-
stów. 

W kwestii pożyczek mieszkaniowych strona społeczna wno-
si o zwiększenie ich wysokości, rezygnację z pobierania opro-
centowania z tytułu ich udzielenia oraz wydłużenie terminu ich 
spłaty. 

Projekt regulaminu wprowadza także zmiany dotyczące 
składania wniosku na „wczasy pod gruszą” i ostatecznego 
terminu złożenia wniosku. 

Jakie będą finalne zapisy Regulaminu ZFŚS, przekonamy 
się w najbliższym czasie. Obecnie strona społeczna czeka na 
wyznaczenie daty spotkania negocjacyjnego.

ArcelorMittal Poland

Regulamin ZFŚS na rok 2022 

Dodatkowe świadczenie 
na święta

Komisja przyznała 59 zapomóg losowych i 10 zapomóg mate-
rialnych, w tym jedną zapomogę dla dziecka – sieroty po pracowni-
ku zmarłym w wyniku wypadku przy pracy. W trzech przypadkach 
zapomogi nie zostały przyznane. W czterech przypadkach komisja 
wstrzymała się z decyzją do czasu uzupełnienia dokumentów. 

Komisja przyznała 12 pożyczek na cele mieszkaniowe w wysoko-
ści 8 tys. złotych. 

Uzgodniono harmonogram podpisywania umów do 30 listopa-
da 2021 roku. 

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę 
konto bankowe) dokonuje Sanpro Synergy, sukcesywnie do 30 dni 
od daty podpisania umowy. Umowa, która nie zostanie zawarta 
we wskazanym terminie jest traktowana jako rezygnacja z przy-
znanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.

Komisja wyraziła zgodę na dofi nansowanie do otwartych im-
prez sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, emerytów i renci-
stów, o które wystąpiły MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko S.A., 
Huty Królewskiej Sp. z o.o., „Hutnik” MZZ Pracowników AMP w Dą-
browie Górniczej, MZZP AMP i KM NSZZ „Solidarność 80” P AMP 
w Dąbrowie Górniczej, MOZ NSZZ „Solidarność”, ZZ „Hutnik” oraz 
MZBH działających w AMP Sosnowiec. Warunkiem jest niewpro-
wadzenie ograniczeń w związku ze stanem epidemii w terminie 
wycieczki. 

Komisja rozpatrzyła także indywidulane wnioski pracowników.

ŚDTKŚS

Pomoc fi nansowa przyznana
Na październikowym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowska 
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 
76 wniosków o pomoc finansową i 12 wniosków 
o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła 

dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych 
do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie 
finansowe na święta Bożego Narodzenia. 

Związkowy projekt 
regulaminu czeka na 
opinię pracodawcy 
20 października strona społeczna przekazała 
pracodawcy wspólnie uzgodniony projekt Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w ArcelorMittal Poland na 2022 rok. Miesiąc wcześniej 
pracodawca przedstawił organizacjom związkowym 
swoją propozycję regulaminu, który praktycznie nie 
różni się od jego zapisów z 2021 roku. 



3

Podczas wizyty w Zakładzie Stalownia (PSD), w której 
uczestniczył przedstawiciel MZZP AM DG odnotowano kilka 
uwag potwierdzonych w rozmowie z pracownikami:

‒ brak normoobsad na poszczególnych brygadach w ciągu 
technologicznym stalowni, co zwiększa liczbę nadgodzin 
i potęguje zmęczenie pracowników; 

‒ wprowadzenie zdalnego systemu sterowania stalowozami 
spowodowało redukcję zatrudnienia w poszczególnych bry-
gadach, tymczasem od trzech lat ten system nie funkcjonuje; 

‒ duże zapylenie w miejscu pracy operatora podczas torkieto-
wania konwertorów; 

‒ niesprawny automat do pobierania prób z KT; 

‒ nierozwiązany problem smarowania haków suwnic zalewo-
wych;

‒ duże zapylanie na hali KT, nie tylko podczas pracy nowej 
piecokadzi;

‒ propozycja montażu kamer termowizyjnych przy korytach 
celkowych KT 2 i 3, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo 
operatorów konwertorów podczas spustu stali;

‒ bardzo duże zapylenie w okolicach budynku socjalnego sta-
lowni spowodowane bliską lokalizacją hali ewakuacji żużla 
(TMS) - mikropył unoszący się w powietrzu.

Uwagi i stwierdzone niedociągnięcia przekazane zostały do 
wiadomości dyrektora Biura BHP. 

W związku z tym należy dostarczyć do Biura Ochrony wykaz 
samochodów służbowych (marka i nr rejestracyjny) oraz listy 
pracowników upoważnionych do otrzymania zezwolenia na 
wjazd pojazdem prywatnym (imię, nazwisko, nr ewidencyjny 
lub PESEL) wraz z wypełnionymi wnioskami pracowników. Do-
kumenty należy złożyć do 26 listopada 2021 roku. 

Przedłużenie zezwoleń na wjazd pojazdem prywatnym na 
teren oddziału w Dąbrowie Górniczej odbywać się będzie zdal-
nie, bez konieczności fi zycznej obecności pracowników. 

W sprawie terminu odbioru zezwoleń na wjazd we wszyst-
kich lokalizacjach pracownicy Biura Ochrony będą się kontak-
tować mailowo lub telefonicznie.

Jest to podyktowane sytuacją pandemiczną niepozwala-
jącą na zbieranie się większej grupy osób w jednym miejscu 
i uniknięcie kolejek.

Forum Bezpieczeństwa

Z zewnętrz łatwiej 
dostrzec nieprawidłowości 

Przedłużanie zezwoleń 
na wjazd 

Wrześniowe Forum Bezpieczeństwa, które tym 
razem odbyło się w dąbrowskim oddziale w formie 
fizycznego spotkania połączone było z wizytą 
w zakładach. Uczestnicy mieli możliwość obserwacji 
pracowników bezpośrednio na stanowiskach pracy, 
dzięki czemu łatwiej im było dostrzec ewentualnie 
występujące nieprawidłowości. 

Jak informuje Biuro Ochrony, od 2 listopada 
rozpoczął się proces przedłużania zezwoleń na 
wjazd pojazdem służbowym i prywatnym na teren 
ArcelorMittal Poland.

W sprawie ulgi 
podatkowej dla 
osób pobierających 
wyższe emerytury 

Zapowiadany wzrost 
wynagrodzeń w budżetówce

OPZZ wielokrotnie wysuwało argumenty, że objęcie ulgą 
podatkową pracowników, którzy w wyniku wieloletniej pracy 
zgromadzili wyższy kapitał emerytalny, będzie dla nich zarów-
no zachętą do dłuższej aktywności zawodowej, jak i dbałości 
o odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. Tym-
czasem zapisy przyjęte w ,,Polskim Ładzie” są zniechęcającym 
sygnałem, ostrzegającym przed wieloletnim zatrudnieniem jako 
nieopłacalnym, bowiem wypracowana przez długie lata wyższa 
emerytura podlega zwiększonemu opodatkowaniu.

Dodatkowo OPZZ od lat domaga się corocznego zwiększania 
wskaźnika waloryzacji emerytur poprawiającego sytuację mate-
rialną osób starszych. Powinien on uwzględniać średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 
domowych emerytów i rencistów, zwiększony o co najmniej 
50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pra-
cę, a nie jak przyjął rząd – 20 proc. Brak systemowego spoj-
rzenia na sytuację materialną emerytów w perspektywie długo-
falowej – budzi oburzenie w kontekście zapewnień rządu, który 
twierdzi, że szczególnie dba o tę grupę społeczną.

OPZZ apeluje o kompleksowe rozwiązania skierowane do 
emerytów!

W wyniku akcji protestacyjnych prowadzonych przez orga-
nizacje członkowskie Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych oraz działań Centrali, rząd zapowiedział 
podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2022 roku. 
W przekazanym do konsultacji projekcie budżetu państwa na 
2022 rok przewiduje się wzrost wynagrodzeń w państwowych 
jednostkach budżetowych oraz odmrożenie funduszu nagród 
i premii. W uzasadnieniu rząd wskazuje, że wynagrodzenia 
wzrosną średnio o około 7,8 proc. (razem z premią i nagro-
dami). Jednak podwyżki dla poszczególnych grup zawodowych 
będą mocno zróżnicowane. Propozycja rządu nie spełnia ocze-
kiwań strony związkowej sformułowanych we wspólnym stano-
wisku OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodo-
wych, w którym domagamy się co najmniej 12 proc. wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Rząd nie odmro-
ził bowiem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej. 

Biuro Prasowe OPZZ

Komunikat

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
negatywnie ocenia brak w ,,Polskim Ładzie” 
rozwiązań podatkowych dla osób pobierających 
wyższe emerytury. W trakcie prac nad ustawą OPZZ 
proponował zastosowanie do emerytur wynoszących 
powyżej 5 tys. zł tzw. ulgi dla klasy średniej. 
Konsekwentnie podtrzymujemy ten postulat jako 
rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
grupy świadczeniobiorców pobierających wyższe 
świadczenie emerytalne. 
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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
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

Członkowie naszej organizacji mogą bezpłatnie 
korzystać z programu ochrony prawnej CDO24. 

Tym, którzy złożyli już deklarację o przystąpieniu do CDO Ochro-
na Prawna (posiadają kartę CDO 24) przypominamy, że przez cały 
rok mogą korzystać z usług kancelarii bezpłatnie. Nowi członkowie 
Związku, którzy chcieliby przystąpić do programu, mogą zgłaszać się 
u przewodniczących wydziałowych. 

Każdy posiadacz karty CDO24 może wykupić za dodatkową 
opłatą ochronę prawną dla członka rodziny. 

Ochrona Prawna CDO 24 gwarantuje pakiet ochrony, bezpośred-
ni i wygodny dostęp do działu prawnego, profesjonalne zastępstwa 
prawne i procesowe, wsparcie specjalistów od chwili zdarzenia. Pro-
gram Premium Plus zapewnia ochronę w każdej sytuacji życiowej. 

Kompleksowe prowadzenie spraw obejmuje analizę i doradz-
two prawne, przygotowanie pism oraz prowadzenie postępowań 
w postępowaniu sądowym i przedsądowym m.in., z zakresu kolizji 
i wypadków komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowań wynika-
jących z trwałych uszczerbków na zdrowiu i wszystkich spraw z tym 
związanych. 

CDO FLY - można także uzyskać pomoc prawną w razie prob-
lemów w przelocie samolotem, odwołania lotu lub jego opóźnienie. 
W takich sytuacjach CDO pomoże uzyskać odszkodowanie nawet do 
600 euro.

Aby uzyskać informację lub zgłosić zdarzenie objęte ochroną 
prawną CDO 24, zadzwoń na infolinię od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.30 tel. 801 003 138 lub 32 47 81 700; 
32 44 57 822; 32 43 43 105. 
Natychmiastowa pomoc prawna 
tel. 537 003 138; e-mail kontakt@cdo24.pl
Więcej informacji na stronie www.cd24.pl

Twoja Ochrona PrawnaKlub kibica piłki nożnej

Kibice ze „średniej” 
potrafią się dobrze bawić  

Ponad 40 lat na walcowni średniej w dąbrowskim 
oddziale działa klub kibiców piłki nożnej. Ta 
nieformalna organizacja zrzesza zapalonych kibiców 
futbolu. Pomysłodawcą i założycielem był w 1978 
roku Jan Solarski, niegdyś pracownik dozoru 
walcowni, od wielu lat emeryt. 

Obecnie do klubu należy 26 pracowników walcowni średniej, głównie 
z dozoru technologów i utrzymania ruchu. Klubowicze przybierają pseudo-
nimy będące nazwami krajów uczestniczących w rozgrywkach, np. Polska, 
Argentyna, Brazylia. 

- Przynależność do klubu dostarcza wielu emocji - mówi Arkadiusz Cy-
wiński, wieloletni członek klubu kibica. – Wytwarza się między nami atmos-
fera rywalizacji, czy uda się trafi ć wynik lepszy niż koledzy. 

Działalność klubu uaktywnia się przed rozgrywkami do mistrzostw świa-
ta i Europy w piłce nożnej, które wypadają na przemian co dwa lata. Stąd 
dwuletnia kadencja w klubie obejmująca eliminacje, mistrzostwa i podsu-
mowanie wyników. Członkowie typują wyniki meczów piłkarskich w turnie-
jach, w których bierze udział polska reprezentacja i otrzymują za to ustaloną 
w regulaminie liczbę punktów. Przesyłają je SMS-em lub mailowo i na tej 
podstawie tworzony jest końcowy ranking. 

- Na początku notowania i cała dokumentacja prowadzona była ręcznie, 
na co potrzeba było sporo czasu – dodaje Arkadiusz Cywiński. – Od wielu lat 
wykorzystujemy do tego specjalny program komputerowy. 

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali drobne upominki. 
Czterech ostatnich w rankingu to tzw. kelnerzy, którzy obsługują imprezę 
wyjazdową. 

Po mistrzostwach jest uroczyste podsumowanie wyników. Zwykle są 
to spotkania wyjazdowe z wręczaniem nagród i biesiadowaniem. Ostatnie 
miało miejsce pod koniec września (przesunięte z ubiegłego roku z powodu 
COVID-19) w Bieszczadach i połączone było z wycieczką drezynami rowe-
rowymi i wycieczką nad Solinę. Na takich spotkaniach rozgrywany jest mecz 
piłki nożnej albo inne konkurencje sportowe, takie jak rzuty karne, strzelanie 
z łuku czy rzut lotkami. 

- Piłka nożna i wspólna zabawa to dobry sposób na relaks psychiczny i fi -
zyczny, oderwanie się od problemów codziennego życia, a także możliwość 
zintegrowania się z kolegami z pracy – podkreśla Tomasz Burzawa, obecny 
prezes klubu kibica. 

Zachęcamy do korzystania 
z ochrony prawnej 

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów 
na basen do „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej. 
1-godzinne bilety w cenie 7 zł/osoba do nabycia w sekretariacie 
MZZP AM DG w siedzibie Związku lub u Adama Wdowiaka 
(tel. 32 776 93 52 lub kom. 531 293 937).
Termin wykorzystania zakupionych biletów do końca grudnia br. 

Zapraszamy na basen do

Dobrze chroniony w każdej sytuacji życiowej!
SZYBKO, PROSTO, SKUTECZNIE
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