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Przewodniczący Jacek Zub poinformował o wprowadzonych od 1 grudnia br. zmianach 
personalnych w naszej firmie (czytaj na str. 4). Jednak najważniejszym aktualnie tematem 
są rozmowy płacowe prowadzone z przedstawicielami HR. 

Propozycje	płacowe	pracodawcy
24 listopada podczas spotkania Zespołu Centralnego pracodawca przedstawił swo-

ją propozycję dotyczącą wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w ArcelorMittal Poland  
w 2022 roku. Jest to odpowiedź na wspólnie uzgodnione stanowisko organizacji związko-
wych, będących sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników  
ArcelorMittal Poland w sprawie podwyżki płac, które zostało przekazane stronie pracodaw-
cy 28 października.

Pracodawca zaproponował podwyższenie płacy zasadniczej pracownika średnio o 120 
zł, o podziale tej kwoty w całości ma decydować pracodawca oraz nagrodę za wkład pracy 
w 2021 roku w wysokości 1000 zł na pracownika. Była to pierwsza propozycja ze strony 
HR, absolutnie nie do przyjęcia przez stronę związkową, jak podkreślał 
przewodniczący Jacek Zub. cd. na str. 2

Listopadowe	posiedzenie	Zarządu	MZZP	AM	DG	zdominowały	kwestie	
dotyczące	Porozumienia	płacowego	i	Regulaminu	Zakładowego	Funduszu	
Świadczeń	Socjalnych	dla	pracowników	ArcelorMittal	Poland	na	2022	rok.	

Z posiedzenia Zarządu

W drodze do porozumienia?
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Kolejna propozycja przekazana przedsta-
wicielom związków zawodowych podczas 
spotkania zespołu centralnego 3 grud-
nia to wzrost płacy zasadniczej o 140 zł.  
W ostatnim czasie odbyło się jeszcze kilka 
spotkań, jednak jak dotychczas kwota ta 
nie uległa zmianie. Sytuacja jest dynamicz-
na, ponieważ rozmowy nadal trwają.

Podczas dyskusji uczestnicy podkreślali, 
że podstawowym warunkiem dalszych roz-
mów powinno być negocjowanie podwyżki 
procentowej, a nie kwotowej. Priorytetem 
są podwyżki płac zasadniczych, a dopiero 
potem nagrody. Oficjalnie ogłoszone wyni-
ki finansowe spółki są najlepsze od 13 lat,  
inflacja w kraju w listopadzie przekroczyła 
7,7 proc. W tej sytuacji propozycja praco-
dawcy jest bulwersująca - przekonywali.

W kontekście spraw płacowych prze-
wodniczący wydziałowi po raz kolejny za-
sygnalizowali problem nagminnych odejść 
pracowników z wydziałów produkcyjnych 
AMP do sąsiednich firm, które oferują 
wyższe wynagrodzenie. Ich zdaniem ist-
nieje realne zagrożenie zatrzymania pro-
dukcji z powodu braku pracowników, jeśli 
pracodawca nie podejmie odpowiednich 

Z posiedzenia Zarządu cd. ze str. 1

kroków. Poruszono także kwestię dodatku 
mentorskiego, który wypłacany jest tylko 
pracownikom przekazującym umiejętności 
i kompetencje osobom nowo zatrudnionym 
na stanowiskach robotniczych, natomiast 
w przypadku przesunięcia pracownika na 
inne stanowisko już nie. Nasuwa się pyta-
nie - dlaczego? Przecież pracownik przesu-
nięty na inne stanowisko od początku musi 
nabywać umiejętności związane z nowymi 
obowiązkami. Przewodniczący organizacji 
wydziałowych krytycznie odnieśli się do tak 
funkcjonującego dodatku mentorskiego  
w naszej firmie. W połowie przyszłego 
roku, po 12 miesiącach od wprowadzenia 
tego nowego składnika płacowego, działa-
nie dodatku mentorskiego ma zostać pod-
dane analizie i na pewno te uwagi zostaną 
przekazane pracodawcy. 
Sprawy	socjalne	

Pod koniec listopada strona spo-
łeczna przekazała pracodawcy wspól-
nie uzgodnione stanowisko dotyczące 
zmian w projekcie Regulaminu Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w ArcelorMittal Poland na 2022 rok. Roz-
mowy dotyczące treści nowego regulami-

nu dobiegają końca. Jak poinformował 
wiceprzewodniczący Adam Wdowiak, stro-
ny nie doszły jeszcze do porozumienia  
w jednym punkcie dotyczącym kwotowego 
limitu świadczeń przypadającego na człon-
ka rodziny. Różnica między propozycjami  
stron wynosi 50 zł w grupie (informacja  
z 13 grudnia). 

Tradycyjnie, jak każdego roku, z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia członkowie 
Związku otrzymają świadczenie pieniężne, 
tzw. zapomogę świąteczną w wysokości 
200 zł. Nie zapomnieliśmy także o na-
szych najmłodszych. Związek przygotował 
210 paczek ze słodkościami dla dzieci uro-
dzonych w latach 2009-2018.

Przewodniczący Jacek Zub poinformo-
wał także, że od stycznia ma być wprowa-
dzony nowy sposób komunikowania się  
z pracownikami, który według pracodaw-
cy, będzie bardziej przejrzysty w relacjach 
pracownik – pracodawca. Aktualnie trwają 
prace nad nowym systemem komunikowa-
nia w firmie. Organizacje związkowe zgłosi-
ły już swoje uwagi odnośnie tego nowego 
programu.

W drodze do porozumienia?

Diamenty OPZZ 2021

Diamenty OPZZ przyznawane są od 2019 roku W każdej 
kategorii kapituła wskazuje po trzech zwycięzców. Celem 
konkursu jest nagradzanie związkowców lub organizacji 
związkowych, które w szczególny sposób wyróżniły się  
w walce o godne i bezpieczne warunki pracy, 
skutecznie bronią miejsc pracy, wyróżniają 
się w działalności związkowej. Pracodaw-
cy są nagradzani za poszanowanie zasad 
dialogu społecznego i współpracę z organi-
zacjami związkowymi. Diamenty OPZZ zo-
staną wręczone 15 grudnia br. podczas 
uroczystego posiedzenia Rady OPZZ. 
Przewodniczącemu naszego Związku 
serdecznie gratulujemy! 
Jacek	 Zub,	 przewodniczący	MZZP	
AM	DG:
- Dziękuję kapitule za docenienie 
właśnie mnie spośród dużej grupy 

nominowanych i przyznanie mi tej cennej nagrody. To wyróż-
nienie jest dla mnie największym zaszczytem i zawodowym 
sukcesem. Tym bardziej, że bycie związkowym liderem, zaan-
gażowanym w działalność związkową to bardzo trudna i często 
niedoceniona praca. Będąc wieloletnim przewodniczącym dużej 
organizacji związkowej, mierzyłem się z wieloma problemami, 
które nie zawsze kończyły się zgodnie z naszymi zamierzeniami 
i oczekiwaniami załogi, ale też - dzięki w miarę dobrym relacjom 
z pracodawcą - udało nam się wspólnie rozwiązać wiele pro-
blemów i osiągnąć wiele sukcesów. Choć często pozostawał 

pewien niedosyt, że można było uzyskać więcej. 

Chciałbym podkreślić, że ta nagroda jest także uho-
norowaniem całej naszej związkowej organizacji.  
W ciągu blisko 40 lat działalności w trudnych, zmie-
niających się warunkach funkcjonowania Związek 
wypracował sobie autorytet wśród pracowników  

i skuteczne formy działania. Jesteśmy organi-
zacją żywo reagującą na problemy ludzkie 

zarówno w skali zakładu, jak i indywidu-
alnie, choć jak już wspominałem, nie za-
wsze udaje nam się rozwiązać wszystkie, 
zgodnie z oczekiwaniami. Zdarza się, że 
nie ma innego wyjścia i trzeba pójść na 
kompromis, i to także jest sukcesem.
Dziękuję zatem wszystkim, którzy przez 
lata wspierali mnie w codziennej pracy 
związkowej, bez Was ten sukces nie 
byłby możliwy. 
Gratuluję również pozostałym laure-
atom i nominowanym. 

Jacek Zub laureatem Diamentu OPZZ  
w kategorii „Najlepszy związkowiec”
Ogólnopolskie	Porozumienie	Związków	Zawodowych	
po	raz	trzeci	przyznało	nagrody	Diamenty	OPZZ.	
Laureatów	wyłoniono	w	czterech	kategoriach:	
Najlepszy	związkowiec,	Najlepszy	pracodawca,	
Najlepsza	organizacja	członkowska	OPZZ,	
zrzeszająca	powyżej	500	osób,	Najlepsza	organizacja	
członkowska	OPZZ,	zrzeszająca	do	500	osób.	Jednym	
z	laureatów	w	kategorii	„Najlepszy	związkowiec”	
został	przewodniczący	Międzyzakładowego	Związku	
Zawodowego	Pracowników	ArcelorMittal	Poland	
Dąbrowa	Górnicza	Jacek	Zub.	
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Najistotniejsze zmiany Porozumienia dotyczą okresu wypowiedzenia i zmodyfikowanej 
podstawy wymiaru naliczania nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej odprawy pieniężnej 
w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty inwalidzkiej. Wprowadzony zostaje 
10-letni okres przejściowy, który oznacza, że pracownikom objętym postanowieniami Regu-
laminu Wynagradzania zatrudnionym w spółce od 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2031 
roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe wypłacane będą na dotychczaso-
wych zasadach określonych w załączniku do Porozumienia (z zastrzeżeniem, iż zawierają one 
wartości odpraw emerytalno-rentowych, emerytalnych lub rentowych wynikających z innych 
przepisów). 

Po tym okresie obowiązujący dotychczas system uprawnień do nagród jubileuszowych 
i odpraw emerytalno-rentowych zostanie zamieniony na rekompensatę pieniężną w formie 
wzrostu składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) o 3,5 proc. (do war-
tości maksymalnej 7 proc.) - począwszy od 1 stycznia 2032 roku.

Wprowadzony został także dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 100 zł brutto za 
każdy miesiąc zatrudnienia w równoważnym czasie pracy (Aneks nr 1 do Regulaminu Wyna-
gradzania). 

Dodatkowo strony uzgodniły wysokość socjalnej nagrody wypłaconej w związku ze zmianą 
obowiązującego dotychczas systemu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emery-
talno-rentowych. Pracownicy zatrudnieni w spółce 1 grudnia 2021 roku i objęci postanowie-
niami Regulaminu Wynagradzania otrzymają nagrodę w wysokości 730 zł na uprawnionego 
pracownika wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 roku.

Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości 
pracownikom w trybie przyjętym u Pracodawcy.

Pełna treść Regulaminu Wynagradzania pracowników AMBCOE jest dostępna na stronie 
www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.

Strona związkowa zaproponowała kwotę 
40 000 zł dla pracowników, co w podziale na 
104 osoby (wg aktualnego stanu zatrudnie-
nia) daje 385 zł brutto na osobę. Przedsta-
wiciele związków postulowali także o rezy-
gnację z odliczania absencji chorobowej od 
kwoty nagrody. Ostatecznie strony ustaliły, 
że nagroda roczna dla pracownika będzie 
wynosić 400 zł brutto, natomiast kwotę 7000 
zł Zarząd spółki podzieli uznaniowo dla pra-
cowników. 

Przyznane pieniądze wyczerpują rosz-
czenia z tytułu nagród z FMP dla pracowni-
ków Consensus Company na ten rok.

Ponadto pracownicy spółki otrzymają 
świadczenie świąteczne z ZFŚS w wyso-
kości około 550 zł na osobę plus dwa kar-
pie oraz dopłatę 100 zł za 8 godzin pracy  
w okresie świątecznym. 

Pracodawca i organizacje związkowe podpisały porozumienie Spółki

Nowy Regulamin Wynagradzania 
pracowników AMBCOE 

Nagrody 
motywacyjne  
w ConsensusiePracodawca	i	przedstawiciele	organizacji	związkowych	działających	w	ArcelorMittal	

Poland,	29	listopada,	podpisały	porozumienie	dotyczące	nowego	Regulaminu	
Wynagradzania	ArcelorMittal	Business	Center	of	Excellence	Poland. Celem	spotkania	Zarządu 

i	dyrekcji	Consensus	Company	
Sp.	z	o.o.	z	działającymi	w	niej	
organizacjami	związkowymi,	które	
odbyło	się	23	listopada,	było	
ustalenie	funduszu	motywacyjnego	
dla	pracowników	spółki.	

SocialPartner jest autorską aplikacją 
opracowaną z myślą o szybkiej i wygodnej 
obsłudze ZFŚS. Pozwala zrealizować pro-
cesy wnioskowania i przyznawania świad-
czeń. Aplikacja jest narzędziem łatwym  
i intuicyjnym w obsłudze, w którym system 
podpowiada pracownikowi kolejne kroki 
do wykonania. Pierwszym krokiem do ko-
rzystania z aplikacji jest rejestracja konta 
i uzupełnienie danych profilowych, takich 
jak PESEL, dane kontaktowe, członkowie 
rodziny i stopień edukacji dzieci, wysokość 
dochodów, komórka organizacyjna i numer 
rachunku bankowego. Po założeniu profi-
lu pracownik otrzyma na swoją skrzynkę 
pocztową wiadomość o założeniu konta  
i konieczności ustalenia hasła. Wprowa-
dzone dane oraz konta założone w aplika-
cji są w pełni bezpieczne.

Aby ułatwić korzystanie z nowej apli-
kacji, pracownicy będą mogli uzyskać 

SocialPartner

Nowe narzędzie do obsługi ZFŚS 
Od	stycznia	2022	roku	obsługa	Zakładowego	Funduszu	Świadczeń	
Socjalnych	odbywać	się	będzie	tylko	za	pośrednictwem	specjalnej	
aplikacji.	Pracownicy	ArcelorMittal	Poland	za	pomocą	aplikacji	
SocialPartner	będą	mogli	z	dowolnego	miejsca	składać	wnioski	 
o	świadczenia	z	ZFŚS,	monitorować	ich	poprawność,	statut,	a	także	mieć	
stały	dostęp	do	konta	i	informacji	o	dofinansowaniach.

pomoc w biurze spółki Sanpro Synergy, 
gdzie będą dostępne 
stanowiska kompu-
terowe potrzebne do 
logowania i załatwia-
nia spraw socjalnych. 
Podobnie osoby, 
które nie korzystają  
z komputerów, będą 
mogły skorzystać  
z aplikacji w siedzi-
bie Sanpro Synergy 
tj.w dotychczasowych 
miejscach obsługi 
socjalnej. 

Ponadto Sanpro 
Synergy organizuje 
w grudniu szkolenia 
stacjonarne oraz 
online poświęcone 
omówieniu zasad 

korzystania z aplikacji, na które mogą się 
zapisać zainteresowane osoby. 
Aplikacja	SocialPartner	od	1	stycznia	
2022	roku	dostępna	będzie	pod	adresem 
https://socialpartner.pl

Nowa forma obsługi ZFŚS obejmie pra-
cowników ArcelorMittal Poland z Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Cho-
rzowa i pracujących w Zdzieszowicach (nie 
dotyczy natomiast zatrudnionych przez 
ZKZ). 

https://socialpartner.pl
https://socialpartner.pl
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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
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Odliczanie składek 
związkowych 
Zgodnie	z	rządowym	projektem	nowelizacji	ustawy	o	po-
datku	od	osób	fizycznych,	osoby	opłacające	składkę	na	
rzecz	związków	zawodowych	będą	mogły	odliczyć	ją	od	
dochodu	maksymalnie	w	wysokości	300	zł	rocznie.	

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych w ramach Polskiego 
Ładu trafił już do Sejmu. Przyjęte przez Sejm zmiany przewidują m.in. wpro-
wadzenie nowego odliczania od dochodu składek zapłaconych na rzecz 
związków zawodowych. Najprawdopodobniej już od stycznia 2022 roku od-
liczać od dochodu będzie można wpłaty dokonane w roku podatkowym nie 
więcej jednak niż 300 zł. 
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Ulga będzie zachęcała pracowni-
ków do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, 
a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywa-
telskiego i rozwoju dialogu społecznego”. 

Warto wiedzieć

Komisja przyznała 48 zapomóg losowych i 4 zapomogi 
materialne. W sześciu przypadkach zapomóg nie przyznano.  
W jednym przypadku wniosek  przekazano do rozpatrzenia GKŚS. 

Komisja przyznała także 7 pożyczek, na cele mieszkaniowe  
w wysokości 8 tys. złotych. 

Firma Sanpro Synergy poinformowała o zmianie godzin pra-
cy w okresie świątecznym. 24 grudnia będzie dniem wolnym 
od pracy w zamian za sobotę 25 grudnia – Biuro w Dąbrowie 
Górniczej będzie zamknięte i nie będzie dyżuru w oddziale  
w Sosnowcu. 31 grudnia - biura Sanpro Synergy będą praco-
wać do godziny 13.00, natomiast biuro w Sosnowcu będzie za-
mknięte. 

Oprócz niedziel i świąt, będących dniami ustawowo wolnymi 
od pracy w 2022 roku, dla pracowników ArcelorMittal Poland 
zatrudnionych w jedno-, dwu- i trzyzmianowej organizacji pra-
cy, dniami wolnymi od pracy są: 

- wszystkie soboty
- piątek - 21 stycznia
- środa - 4 maja (Dzień Hutnika).

Upominek na święta

Tradycyjnie, jak każdego roku, z okazji świąt Boże-
go Narodzenia członkowie naszego Związku otrzy-
mają świadczenie pieniężne w wysokości 200 zło-
tych. Pieniądze wraz z kalendarzem na nowy 2022 
rok są do odebrania u przewodniczących wydziało-
wych organizacji związkowych.

ŚDTKŚS

Pomoc socjalna  

Dni wolne  
w ArcelorMittal Poland 

Na	grudniowym	posiedzeniu	Śląsko-Dąbrowska	
Terenowa	Komisja	Świadczeń	Socjalnych	rozpatrzyła	
59	wniosków	o	pomoc	finansową	i	9	wniosków	 
o	udzielenie	pożyczki	na	cele	mieszkaniowe.	

Hervé Mouille, general manager ArcelorMittal i obecnie dy-
rektor zarządzający oddziałem surowcowym, w styczniu 2022 
roku, po 9 latach pracy w ArcelorMittal Poland, dołączy do Ar-
celorMittal Dofasco.

Grzegorz Maracha, manager ArcelorMittal, 1 grudnia ob-
jął stanowisko dyrektora oddziału surowcowego. Jest rów-
nież członkiem Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. 
Jego przełożonym jest zastępca dyrektora generalnego  
ArcelorMittal Poland Frederik Van De Velde. Od 1 grudnia Grze-
gorz Maracha i Hervé Mouille będą wspólnie pracowali nad 
przekazaniem procesu zarządzania oddziału surowcowego.

Czesław Sikorski, general manager ArcelorMittal, wiceprezes 
Zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający Logistyki 
i Koksu, 1 grudnia dodatkowo objął stanowisko prezesa i dy-
rektora generalnego spółki Kolprem. Jego przełożonym nadal 
jest zastępca dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland Fre-
derik Van De Velde. 
W związku z powyższymi zmianami przełożonym Piotra 
Baryckiego, dyrektora Centralnej Logistyki, będzie Czesław 
Sikorski.

Urszula Michalik - 1 grudnia objęła stanowisko wiceprezesa 
i zastępcy dyrektora generalnego spółki Kolprem. Jej przeło-
żonym jest Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu ArcelorMittal 
Poland, dyrektor zarządzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrek-
tor generalny spółki Kolprem. 

Dorota Węglarska, główny specjalista ds. marketingu i rela-
cji z klientami w obszarze koksu, 1 grudnia objęła stanowisko 
dyrektora handlowego ds. koksu. Jej przełożonym jest Czesław 
Sikorski, wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor za-
rządzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrektor generalny spółki 
Kolprem. 

ArcelorMittal Poland

Zmiany na stanowiskach  
Pracodawca	poinformował	o	zmianach	na	
stanowiskach,	jakie	nastąpiły	w	ArcelorMittal	Poland	
od 1 grudnia br.
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