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Przewodniczący Związku Jacek Zub poinformował, że – w jego ocenie – były to jedne 
z najtrudniejszych negocjacji płacowych. Strona związkowa od początku proponowa-
ła znacznie wyższą kwotę podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku. Ostatecznie Zarząd 
ArcelorMittal Poland wyraził zgodę na kwotę 300 zł z przeznaczeniem dla każdego pracow-
nika (szczegóły Porozumienia Płacowego na 2022 rok na naszej stronie internetowej oraz 
w drugim numerze „Faktów związkowych”).

Kwoty podwyżek zawarte w Porozumieniu płacowym, niestety, nie spełniają oczekiwań 
pracowników, co znalazło odzwierciedlenie podczas głosowania. Wniosek o zatwierdzenie 

Porozumienia płacowego na 2022 rok został przegłosowany wymaganą liczbą głosów. Jed-
nak po raz pierwszy zdarzyło się, że kilku członków Zarządu nie wzięło udziału w głosowa-
niu, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie i frustrację. 

Przewodniczący wydziałowi wyraźnie podkreślali, że w odczuciu większości pracowni-
ków, zawarte porozumienie płacowe absolutnie nie jest sukcesem, tak jak twierdzi Dy-
rekcja w swoich mailach do załogi. Zgłoszony został wniosek, aby Prezydium MZZP AM 
DG zwróciło się do Zarządu ArcelorMittal Poland o weryfikację Porozumienia płacowego, 
ewentualnie rozważenie dodatkowych rozwiązań płacowych, gdyż nie da się wykluczyć dwu-
cyfrowego poziomu inflacji. Wynegocjowane kwoty wzrostu miesięcznych wynagrodzeń są 
oderwane od polskich realiów gospodarczych i nie rekompensują kosztów spowodowanych 
galopującą inflacją. Podobnie, jak zapisana w Porozumieniu płacowym, nagroda wyrów-
nawczo-inflacyjna w wysokości 500 zł, co praktycznie po odliczeniu podatku daje 25 zł 
miesięcznie „na rękę”.

Głównym tematem lutowego posiedzenia Zarządu MZZP AM DG było 
zatwierdzenie Porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń 
w ArcelorMittal Poland w 2022 roku. 

Z posiedzenia Zarządu

Porozumienie płacowe przyjęte 
bez entuzjazmu 

Porozumienie płacowe w zakresie wzrostu płac 
w ArcelorMittal Poland w 2022 roku zostało podpisane 

22 lutego i obowiązuje od 1 lutego br.

Prezydium Międzyzakładowego Związku Za-
wodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbro-
wa Górnicza podjęło uchwałę o przekazaniu 
8 tysięcy złotych na pomoc dla dzieci w Ukra-
inie, gdzie prowadzone są działania wojenne. 

Pieniądze zostały przelane na konto Stowa-
rzyszenia PKN UNICEF, dokładnie na konto 
akcji: „Dzieci na Ukrainie”. 

Polacy od pierwszych chwil protestują prze-

ciwko inwazji Rosji w Ukrainie. Okazują 
wsparcie i realną pomoc dla ludności w Ukra-
inie. Solidaryzując się z naszymi wschodni-
mi sąsiadami, apelujemy o pomoc dla ofiar 
wojny. 

PomagamyPomagamy 
dzieciom z Ukrainydzieciom z Ukrainy
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Dodatkowe świadczenie na 
święta wielkanocne 

Przedłużony czas składania 
wniosków na bonus covidowy 

Koniec obowiązku noszenia 
maseczek na zewnątrz

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzysta-
nia z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę 
w rodzinie:

− dochód do 3.000 zł - świadczenie 600 zł;

− dochód od 3.000,01 - 6.000 zł - świadczenie 500 zł; 

− powyżej 6.000 zł - świadczenie nie przysługuje.

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

Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie 
od 14 marca do 29 kwietnia 2022 roku. W przypadku pra-
cowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dą-
browa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzie-
szowice) wniosek należy składać wyłącznie za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem 
https://socialpartner.pl

Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne zło-
żenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS 
ArcelorMittal Poland w 2022 roku” - w przypadku aplikacji Social-
Partner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu Pro-
filu. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2022 roku jeszcze nie 
założyli ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.

Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znaj-
duje się:

 w Studni w zakładce HR (regulaminy/instrukcje - ZFŚS) pod ad-
resem: http://studnia/hr/Strony/ZF%C5%9AS.aspx 

 na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: 
https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal 

W przypadku pracowników obsługiwanych przez firmę Hut-Pus (Kra-
ków) wniosek należy składać przede wszystkim w formie poczty elek-
tronicznej na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

Świadczenie będzie zrealizowane w możliwie najszybszym terminie. 

Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, którzy naj-
później do 30 kwietnia 2022 roku przedłożą certyfikat i załączone 
oświadczenie potwierdzające otrzymanie drugiej dawki szcze-
pionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej 
(np. Johnson & Johnson), będą uprawnieni do otrzymania kwoty 
1000 zł.

Pracownicy, którzy do 30 września 2022 roku przyjmą przypomi-
nającą (odpowiednio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw 
COVID-19 uprawnieni będą do otrzymania, pod warunkiem złożenia 
do 30 września br. oświadczenia o przystąpieniu do drugiej części 
Programu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 1000 zł.

Skuteczne złożenie oświadczenia możliwe jest wyłącznie przy jed-
noczesnym przedłożeniu celem weryfikacji uprawnienia do udziału 
w programie: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szcze-
pień lub wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta 
Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji mOby-
watel lub Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji pdf pobranego 
dokumentu.

Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres polssc@myhr.
arcelormittal.com lub złożyć oświadczenia bezpośrednio u wyzna-
czonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej kopercie złożyć w skrzynce 
podawczej.

Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki nadal obowiązuje:

 wewnątrz pomieszczeń, gdy znajduje się w nich więcej niż 
jedna osoba (z wyłączeniem stołówek w trakcie konsumpcji),

 w częściach wspólnych budynków i zakładów (np. korytarze, 
aneksy kuchenne), 

 w transporcie autobusowym na terenie ArcelorMittal Poland,

 w transporcie samochodowym na terenie ArcelorMittal Poland, 
jeśli jedziemy z pasażerami. 

Przypominamy, że limity osobowe w środkach transportu pozostają 
niezmienne zgodnie z aktualnym wydaniem Procedury dotyczącej 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie 
ArcelorMittal Poland.  

Pamiętajmy jednak, że pandemia jeszcze trwa i musimy zachować 
czujność. Dlatego nadal ważny jest dystans, dezynfekcja oraz zakry-
wanie ust i nosa za pomocą maseczek w przestrzeniach zamknię-
tych.

W związku z malejącymi wskaźnikami epidemicznymi, jakie odnoto-
wuje się w ostatnim czasie, Biuro BHP rekomenduje także przywró-
cenie części działań, które ze względu na pandemię były zawieszone. 
Uruchomione zostają badania okresowe, które nadal prowadzone 
są w reżimie sanitarnym. Do normalnego trybu przywrócone zosta-
ją szkolenia Bezpieczeństwo to My, nauka wykonywania zawodu 
i praktyki. Pozostałe szkolenia będą prowadzone w formie stacjo-
narnej, online lub hybrydowej w zależności od ich rodzaju i potrzeb.

Omawiano także sprawy bieżące. Komisja wyraziła zgodę na przy-
gotowane przez fi rmę Sanpro Synergy oferty wyjazdowych tur-
nusów turystyczno-rekreacyjnych do Krynicy Zdrój (7-dniowych 
i 10-dniowych), pod warunkiem niewprowadzenia obostrzeń pań-
stwowych w terminach turnusów. 

W związku z toczącym się w Ukrainie konfl iktem zbrojnym, GKŚS 
zwróciła się do fi rm organizujących wycieczki z dofi nansowaniem 
z ZFŚS o bieżące monitorowanie i reagowanie na sytuację geopo-
lityczną. Jednym z pierwszych kroków jest prośba o wycofanie wy-
cieczek oferowanych przez biuro turystyczne TUI, którego udziałow-
cem jest rosyjski oligarcha (nie dotyczy umów już zawartych). 

Związek zawodowy HUTNIK zwrócił się z wnioskiem o przeka-
zanie ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland pomocy humanitarnej 
na rzecz przybywających do Polski uchodźców dotkniętych wojną 
w Ukrainie. Przewodnicząca poinformowała, że rozezna sprawę pod 
względem możliwości prawnych i podatkowych udzielania takiej 
pomocy z funduszu.

Posiedzenie GKŚS
Głównym tematem marcowego posiedzenia Głównej 
Komisji Świadczeń Socjalnych było zakończenie 
uzgodnień dotyczących uruchomienia z ZFŚS 
dodatkowego świadczenia na święta wielkanocne 
(informacja powyżej). 

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla 
pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do 
korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie finansowe 
na święta wielkanocne.

Ze względu na duże zainteresowanie pracowników, do 
30 kwietnia br. przedłużony zostaje okres umożliwiający 
otrzymanie pierwszej części dodatkowego świadczenia 
pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa pracowników 
i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki przeciw 
COVID-19.

Biuro BHP, 8 marca, poinformowało o zniesieniu nakazu 
noszenia maseczek, przebywając w przestrzeni otwartej 
na terenie ArcelorMittal Poland. 

GKŚS

Luzowanie obostrzeń związanych z pandemią
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Zmiany na stanowiskach 

Zmiany w Radzie Nadzorczej
Pracodawca poinformował o zmianach na stanowiskach, jakie 
nastąpiły w ArcelorMittal Poland w lutym i marcu br.

 Agnieszka Bargieła-Safin - 1 lutego 2022 roku dołączyła do 
zespołu Transformacji Biznesu. Jej przełożonym jest Łukasz 
Skorupa. 

 Szymon Adamiec - 1 marca powrócił do Centralnego Utrzy-
mania Ruchu jako kierownik liniowy obszaru centralnego 
warsztatu DTM63 (była Grupa Serwisowa ArcelorMittal); 
centralnych remontów mechanicznych DTM61. Będzie także 
kontynuował rolę zastępcy dyrektora Centralnego Utrzyma-
nia Ruchu, raportując do Jarosława Dzierżęgi. 

 Marek Siudeja - 1 marca objął stanowisko kierownika wspar-
cia Serwisu Remontowego DTMS6 w Centralnym Utrzymaniu 
Ruchu. Jego przełożonym jest Jarosław Dzierżęga.

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland

Uzgodnienia płacowe w P.U.W. HK Woda są w większości ana-
logiczne do warunków porozumienia podpisanego z pracodawcą 
w ArcelorMittal Poland.

Strony uzgodniły 300 zł podwyżki płacy zasadniczej dla każ-
dego pracownika od 1 marca br. Ponadto podwyżki indywidulane 
– średnio 20 zł brutto na pracownika, które są zależne od decyzji 
dyrektora naczelnego i zostaną rozdysponowane najpóźniej do 
30 kwietnia br. Wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 roku zosta-
nie wypłacona „nagroda uzupełniająca” za miesiąc styczeń i luty 
w wysokości podwójnej miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywi-
dualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii), wynikającej ze 
wzrostu płacy zasadniczej o 300 zł. 

Pracownicy otrzymają także nagrody: urlopową i świąteczno-
noworoczną w wysokości 500 zł każda oraz nagrodę wyrównaw-
czo-inflacyjną w wysokości 500 zł. Uzgodniono też zasady wypłaty 
nagrody za wynik EBITDA roku 2022, która wynosi 400 zł dla 
pracownika i zostanie wypłacona w trzech częściach:

− pierwsza część nagrody w wysokości 200 zł dla pracownika wy-
płacona zostanie w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku 
EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku 2022 wraz z wynagrodze-
niem za kwiecień;

− druga część nagrody w wysokości 100 zł dla pracownika wy-
płacona zostanie w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku 
wynik EBITDA za 6 pierwszych miesięcy roku 2022 wraz z wy-
nagrodzeniem za lipiec 2022 roku; 

− trzecia część nagrody w wysokości 100 zł wypłacona zostanie  
w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 
10 pierwszych miesięcy roku 2022 wraz z wynagrodzeniem za 
listopad 2022 roku.

W przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładany, nagroda 
może być powiększona maksymalnie do 20 proc. 

Ponadto pracownicy będą mogli korzystać z wyższego niż do-
tychczas pakietu Opieki Medycznej – tj. pakietu Komfort, którego 
95 proc. wartości sfinansuje pracodawca, a pozostałe 5 proc. 
będzie opłacał pracownik. 

Pełna treść Porozumienia płacowego w zakresie wzrostu w P.U.W. 
HKW Sp. z o.o. w 2022 roku jest dostępna na naszej stronie in-
ternetowej www.mzzpamdg.p w zakładce dokumenty.

Spółki

Porozumienie płacowe w HK Woda
Wzrost płac zasadniczych średnio o 300 zł brutto, 
jednorazowe nagrody i świadczenia rekompensujące 
pracownikom wzrost inflacji oraz nagroda roczna 
uzależniona od wyniku finansowego – to główne warunki 
Porozumienia płacowego zawartego 24 lutego br. 
w Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych, na nadzwyczajnym posiedzeniu 1 marca 2022 roku, 
potępiło bezpodstawny, terrorystyczny atak Federacji Rosyj-
skiej na suwerenną Ukrainę. 

Prezydium OPZZ popiera również działania rządu, zapew-
niającego uchodźcom wojennym z Ukrainy ułatwienia przy 
wjeździe do Polski oraz kompleksową pomoc. Wzywamy Rosję 
do zakończenia bezsensownej wojny i wycofania swoich wojsk 
z wolnej Ukrainy! 

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, 
przebywających zarówno w swoim kraju, jak i tych którzy prze-
kroczyli granicę z Polską, apelujemy o udzielanie im wszech-
stronnej pomocy. 

Podczas posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społeczne-
go 28 lutego omawiano m.in. temat wsparcia dla obywateli 
Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że dla jak naj-
lepszej koordynacji wsparcia, optymalne są działania scentra-
lizowane. Stąd sugerujemy, aby w miarę możliwości nasze ini-
cjatywy w tym zakresie odbywały się za pośrednictwem źródeł 
rządowych i były tam zgłaszane. 

Dostępna jest już strona internetowa pomagamukrainie.
gov.pl, na której można znaleźć wszystkie potrzebne informa-
cje. Wszyscy chcemy pomagać, ale chcemy również, aby ta 
pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych za-
apelowało do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie 
dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Zawniosko-
wało także o wstrzymanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziem-
ca do powrotu na Ukrainę wraz z zakazem ponownego wjazdu 
na terytorium RP. 

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wy-
raża solidarność z narodem ukraińskim, który stanął w ob-
liczu rosyjskiej agresji militarnej i potępia rozpoczęcie przez 
Federację Rosyjską inwazji na terenie Ukrainy. Stoimy na 
stanowisku, że Polska powinna udzielić wsparcia obywatelom 
Ukrainy, również tym, którzy żyją i pracują razem z nami – 
czytamy w liście wystosowanym do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. 

Informujemy, że w OPZZ powstał punkt informacyjny POMOC 
DLA UKRAINY (tel. +48 572426485, e-mail: pomoc.ukraina@
opzz.org.pl). 

Apelujemy o pomoc w ramach naszych możliwości.

Apel o udzielenie pomocy Apel o udzielenie pomocy 
obywatelom Ukrainyobywatelom Ukrainy

1 marca br. Lech Majchrzak został powołany do 
Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland.

Lech Majchrzak zawodowo związany jest z ArcelorMittal Poland 
od 1988 roku. Od 1999 roku pełnił funkcję zastępcy przewodni-
czącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. 19 stycz-
nia tego roku został wybrany na przewodniczącego dąbrowskiej 
„Solidarności”. 

Od 2010 roku pracuje na stanowisku specjalisty w Centralnym 
Utrzymaniu Ruchu ArcelorMittal Poland. 
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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 99 64
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

Choroba SLA, na którą choruję to cichy zabójca, który
powoduje zanik mięśni, a przez to niedowład części ciała.
Dlatego każdego dnia walczę o utrzymanie mojej
sprawności ruchowej.

Przekazane przez Państwo środki pozwolą mi na rehabilitację
i stosowanie odpowiednich leków, za co bardzo dziękuję.

Tomasz SachaKRS:                  CEL SZCZEGÓŁOWY:
0000270809 SACHA, 14066

FUNDACJA AVALON
ul. Michała Kajki 80/82 Lok. 1.
04-620 Warszawa
KONTO: 62160012860003 00318642 6001
w tytule przelewu: SACHA, 14066

1%
PRZEKAŻ

PODATKU

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów 
na basen do Nemo w Dąbrowie Górniczej. 1-godzinne bilety 
w cenie 8 zł od osoby są do nabycia w sekretariacie MZZP 
AM DG w siedzibie Związku lub u Adama Wdowiaka (tel. 32 
776 99 64 lub kom. 531 293 937). 

Zapraszamy na basen do

Do 31 marca prowadzony jest nabór dzieci do 
przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych 
Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz 
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. 380 zł, dzienna stawka za wyży-
wienie ok. 14,5 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

• Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomo-
cy 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: 
rowne-przedszkolaki@eduges.pl  

• Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, 
tel. kom. 668-024-681 lub 696-507-756, e-mail: 
przedszkole.amp@eduges.pl 

Szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto 
może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego 
dziecka oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania są do-
stępne na stronie internetowej 

https://www.fundacja-naszedzieci.pl/

Trwa nabór do 
naszych przedszkoli 

Upominek dla Pań 

Jak co roku, z okazji Dnia Kobiet Panie należące do naszego 
Związku, wraz z najlepszymi życzeniami, otrzymały upominek 
pieniężny w wysokości 120 złotych. 
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