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Zgodnie z przekazaną informacją, w 2022 roku zaplanowano w sumie 432 ruchy kadrowe, 
obejmujące rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne. Część z nich została już zrealizowana – 
m.in. 9 alokacji wewnętrznych, w tym 1 w dąbrowskim oddziale, około 115 rekrutacji ze-
wnętrznych (w tym 69 w Dąbrowie Górniczej), około 55 transferów z tzw. interims (około 35 
w Dąbrowie Górniczej). Zgodnie z planem na 2022 rok do zrealizowania pozostaje jeszcze 
251 rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, z czego 146 w dąbrowskim oddziale firmy. 
W roku bieżącym planowane jest także zmniejszenie liczby pracowników wykonujących pra-
cę za pośrednictwem interims - z 351 osób na koniec 2021 roku do 240 osób - na koniec 
bieżącego roku. 

Obecnie w dąbrowskim oddziale najwięcej pracowników zatrudnionych przez interims pra-
cuje w Zakładzie Walcownie i Zakładzie Stalownia. Spora grupa zatrudnionych w tej formie 
jest również w Hucie Królewskiej i w krakowskiej spółce ArcelorMittal Refractories. Ponadto 
w tym roku pracodawca zakłada zamianę dotychczasowych umów o pracę z czasu określo-
nego na zatrudnienie na czas nieokreślony dla blisko 211 osób. Informacja przedstawio-
na stronie związkowej podsumowuje też liczbę pracowników, którzy w 2021 roku odeszli 
z ArcelorMittal Poland i spółek. 

ArcelorMittal Poland 

Plan zatrudnienia na 2022 rok 
Na koniec grudnia 2021 roku ponad 9960 pracowników świadczyło pracę 
na rzecz ArcelorMittal Poland. Liczba ta obejmuje także 1175 pracowników 
zatrudnionych w spółkach zależnych - ArcelorMittal Refractories, 
ArcelorMittal Service Group, Kolprem i HK Woda oraz 351 pracowników 
tzw. interims. Informacje dotyczące zatrudnienia w spółce spełniające 
zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przekazano organizacjom 
związkowym podczas marcowego spotkania z przedstawicielami 
pracodawcy. 
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Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i spokoju. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 
i odpoczynku w gronie 
najbliższych i przyjaciół 
wszystkim Pracownikom 
życzy 
Zarząd MZZP AM DG



W sumie 123 osoby opuściły firmę z różnych powodów. 
Najwięcej – 67 osób (w tym 25 z Dąbrowy Górniczej) – 
to pracownicy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. 18 
osób zdecydowało się na zakończenie pracy z własnej 
inicjatywy (10 w Dąbrowie Górniczej). Z 11 pracownikami 
pracodawca rozwiązał stosunek pracy w trybie art. 52 KP - 
z winy pracownika (6 w dąbrowskim oddziale), 8 pracow-
ników (7 w Dąbrowie) rozwiązało umowę o pracę na mocy 
porozumienia stron. 5 pracownikom, w tym 3 z Dąbrowy 
Górniczej wypowiedziano umowy z inicjatywy pracodawcy. 
Grupa blisko 15 pracowników (7 w Dąbrowie Górniczej) 
rozstała się z ArcelorMittal Poland z innych powodów. 

Jedną z nich jest problem z obsługą aplikacji SocialPartner. Przed-
stawiciele związków zawodowych zawnioskowali o zmianę sposobu 
obsługi socjalnej. 

Ich zdaniem pracodawca powinien uwzględnić fakt, że są 
w naszej firmie pracownicy, którzy nie radzą sobie z obsługą so-
cjalną za pomogą wprowadzonej od stycznia aplikacji SocialPart-
ner, dlatego muszą mieć możliwość złożenia dokumentów w wersji 
papierowej. Pracodawca zobowiązał się wypracować w najbliższym 
czasie rozwiązanie, które umożliwi pracownikom składanie doku-
mentów także w formie papierowej.

Drugą poruszoną kwestią były krążące w firmie pogłoski 
o rzekomych zwolnieniach pracowników walcowni. 

Po raz kolejny przedstawiciele pracodawcy zdementowali infor-
macje dotyczące zwolnienia z pracy 64 osób z Zakładu Walcownie. 
Według zapewnień dyrektora personalnego Stanisława Bóla, nie 
ma obecnie żadnych projektów, które zakładają zwolnienia pra-
cowników, a to zamieszanie wynika zapewne z działań zespołu do 
spraw transformacji. 

Pracodawca poinformował o zmianach na stanowiskach, jakie we-
szły w życie od marca br. 

Radosław Dziedzic, 18 marca objął stanowisko dyrektora Zakła-
du Wielkie Piece, zastępując Sebastiana Lisa, który opuścił firmę 
ArcelorMittal Poland. Jego przełożonym jest Grzegorz Maracha, 
dyrektor Oddziału Surowcowego.

Justyna Kołtonik, 18 marca objęła stanowisko dyrektora Zakładu 
Energetycznego ArcelorMittal Poland. Jej przełożonym jest Grze-
gorz Maracha, dyrektor Oddziału Surowcowego.
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KAMPANIA KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZO SPRAWOZDAWCZO 
– WYBORCZA– WYBORCZA 20222022

Podczas marcowego spotkania strony społecznej 
z przedstawicielami HR w Dąbrowie Górniczej omawiano 
kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki. 
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W kwietniu rusza kampania sprawozdawczo-
wyborcza przed Konferencją Sprawozdawczo-
Wyborczą XI Kadencji Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal  
Dąbrowa Górnicza. Zgodnie z przyjętym 
terminarzem w kwietniu, maju i czerwcu odbędą 
się zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w organizacjach wydziałowych ArcelorMittal 
Poland i w organizacjach zakładowych spółek. 
W zebraniach wezmą udział funkcyjni członkowie Związ-
ku, więc jest możliwość podzielenia się uwagami i pro-
blemami nurtującymi pracowników oraz uzyskanie infor-
macji na wszelkie tematy związkowe. 

Terminarz zebrań kampanii sprawozdawczo
-wyborczej MZZP AM DG w 2022 roku

DWG – 22.04.22  godz. 14.00
DWS – 30.05.22  godz. 14.00
PED – 21.04.22  godz. 14.00
CENTRALA – 16.05.22  godz. 14.00
GU – 21.04.22  godz. 14.00
GJ – 12.05.22  godz. 14.00
DE – 03.06.22  godz. 14.00
PPD – 20.05.22  godz. 14.00
PSD – 26.04.22  godz. 13.30
KEiR – 26.04.22  godz. 10.00

Spółki

TAMEH POLSKA – 27.04.22  godz. 14.00
TMS INTERNATIONAL – 13.05.22  godz. 13.30
PARTNER NIERUCHOMOŚCI – 28.04.22  godz. 14.00
PARTNER SERWIS – 19.05.22  godz. 14.00
PUW HKW – 02.06.22  godz. 14.00
UNIMED – 26.04.22  godz. 12.00
AM BCoE – 25.04.22  godz. 14.00
KOLPREM – 17.05.22  godz. 14.00
HK ZTS – 11.05.22  godz. 13.30
CONSENSUS – 22.04.22  godz. 14.00
UNIDRUX – 24.05.22  godz. 14.00
UNITECH 1 – 25.05.22  godz. 14.00

1 marca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z którą ze 
190 zł do 300 zł na pracownika miesięcznie wzrosła kwota 
zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla 
pracowników. 

Od marca dofinansowanie posiłków dla pracowników jest bardziej ko-
rzystne. Wzrosła bowiem kwota zwolnienia tego benefitu ze składek 
ZUS do 300 zł na pracownika miesięcznie, co stanowi blisko 60-pro-
centowy wzrost. Jest to pierwsza taka podwyżka od 2004 roku.

W dobie inflacji i trudnej sytuacji rynkowej wprowadzona zmiana 
niesie ze sobą także korzyści dla obu stron. Jak wynika z wyliczeń 
ekspertów, pracodawca może zaoszczędzić na składkach ZUS do 740 
zł rocznie za jednego pracownika, a pracownik zyskuje do 690 zł w 
skali roku. 

Z ulgi mogą korzystać pracodawcy, którzy zapewniają pracownikom 
posiłki w stołówce firmowej, zamawiają catering, a także ci, którzy 
oferują im kupony na posiłki, bony żywieniowe czy karty przedpłacone. 

Ważna zmiana dla pracowników 

ArcelorMittal Poland 



KOMUNIKAT
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej  informuje, że Walne 
Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się 22 kwietnia 2022 
roku o godz. 14.00 w sali nr 120 – budynek dyrekcyjny ArcelorMittal 
Poland.

UWAGA:
Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów 
określonych przez Dyrekcję Wykonawczą dotyczących organizacji spo-
tkań w ArcelorMittal Poland w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemiologicznego. Udział w tym spotkaniu jest możliwy tylko po wcze-
śniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewod-
niczącego Zarządu MPKZP umieszczenia zainteresowanej osoby na liście 
obecności. 
Osoby niezgłoszone wcześniej i które nie otrzymają takiego potwierdze-
nia nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu.

Za Zarząd MPKZP Jerzy Piekarczyk, tel. kom. 668 312 484, 
e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com

„Śladami Huty Katowice – 50”

50 lat temu rozpoczęła 
się budowa huty

OPZZ 

Waloryzacja 
świadczeń 
emerytalno-rentowych
Prezydium OPZZ oceniło efektywność mechanizmu 
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 15 mar-
ca Prezydium przyjęło stanowisko, w którym uznaje 
za konieczną reformę ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak aby świad-
czenia emerytalno-rentowe były waloryzowane zgod-
nie z mechanizmem uwzględniającym realny wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia w stopniu wyższym niż 
aktualnie. Prezydium proponuje wprowadzenie prze-
pisu obligującego rząd do tego, by świadczenia eme-
rytalno-rentowe były waloryzowane nie raz w roku, 
a dwukrotnie – w marcu i wrześniu w przypadku, jeśli 
inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Me-
chanizm dwukrotnej, warunkowej waloryzacji będzie 
stanowić dodatkową ochronę i zagwarantuje gospo-
darstwom emerytów i rencistów utrzymanie realnej 
wartości świadczeń w przypadku wysokiej inflacji. 
Prezydium OPZZ zajęło się także miejscem teleporad 
w systemie ochrony zdrowia.

OPZZ w sprawie 
przejrzystości 
wynagrodzeń ze 
względu na płeć

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodo-
wych zaapelowało do europosłów, by poparli dyrekty-
wę w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równo-
ści wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą 
pracę lub pracę o takiej samej wartości, za pośred-
nictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń 
oraz mechanizmów egzekwowania. Długotrwałe nego-
cjacje dotyczące dyrektywy zbliżyły się do kolejnego, 
ważnego etapu. W dniach 4–7 kwietnia br. podczas 
sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyło się 
głosowanie w sprawie przyjęcia mandatu Parlamentu 
Europejskiego do rozpoczęcia negocjacji międzyinsty-
tucjonalnych dotyczących dyrektywy. Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych wraz z Europej-
ską Konfederacją Związków Zawodowych oczekiwały 
głosowania za przyjęciem tego mandatu. Ester Lynch, 
zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ, wystoso-
wała specjalną odezwę w tej sprawie

OPZZ wielokrotnie podkreślało, że dyrektywa 
w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na 
płeć jest szansą na postęp w walce o równe płace 
i docenianie pracy wykonywanej przez kobiety. Wal-
czymy również o to, by w dyrektywie znalazły się roz-
wiązania, które wzmocnią pozycję pracownic oraz 
prerogatywy związków zawodowych, np. negocjacje 
zbiorowe jako właściwy sposób eliminowania w or-
ganizacjach różnic w wynagrodzeniach kobiet i męż-
czyzn. Poparcie europosłów dla dyrektywy przyczyni 
się do zapewnienia sprawiedliwości płacowej dla pra-
cownic, dzięki którym mogliśmy przetrwać pandemię. 
Nie można pozwolić, by spuścizną po COVID-19 była 
jeszcze większa nierówność płac, zwłaszcza że to ko-
biety stanowią większość pracowników sektora usług 
podstawowych i usług pierwszej linii.

W kwietniu mija 50 lat od dnia, w którym na budowie 
największego kombinatu metalurgicznego w Polsce, wbito 
symbolicznie pierwszą łopatę. Z tej okazji Międzyorganizacyjny 
Zespół „Nowy Gołonóg” realizuje projekt „Śladami Huty 
Katowice-50”. Tegoroczna edycja, kontynuowanego od 2010 
roku projektu, odbywa się pod hasłem „Hutnicza wartość 
Pokoleń”.

Prace rozpoczęły się 14 kwietnia 1972 roku od wbicia pierwszej łopaty 
pod budowę Huty Katowice – największej inwestycji lat siedemdziesiątych. 
W rekordowym tempie wybudowany został zakład i cała potrzebna infra-
struktura. W sumie w latach 1972-1976 przez plac budowy przewinęło 
się ponad sto przedsiębiorstw zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Budowa Huty Katowice była jedną z największych inwestycji w czasach 
PRL. 50 tys. ludzi zbudowało na powierzchni 2,5 tys. hektarów zakład, 
który zmienił region zagłębiowski. Pierwsza stal została wyprodukowana 
po ponad czterech latach budowy. 

Dziś huta jest częścią koncernu ArcelorMittal największego producen-
ta stali na świecie. 

W ramach tegorocznych obchodów, 20 kwietnia br. o godz.17.00 
w dąbrowskim Pałacu Kultury Zagłębia odbędzie się m.in. Jubileuszowo-
-Wspomnieniowy Koncert 50-lecia wbicia pierwszej łopaty pod budowę 
Huty Katowice z udziałem budowniczych i rodzin zmarłych uczestników 
budowy, pokaz filmowy z okresu budowy Huty Katowice, a w holu Pałacu 
Kultury Zagłębia zorganizowana zostanie okolicznościowa wystawa upa-
miętniająca te wydarzenia. 
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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

Zmiana wysokości płacy minimalnej  
W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 
zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 
19,70 zł (13,91 zł netto). W 2021 roku płaca minimalna wy-
nosiła 2800 zł brutto (2062 zł netto), natomiast minimalna 
stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 
18,30 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł 
w porównaniu do roku 2021 roku, czyli o 7,5 proc. 

Na poziom wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników będą miały 
wpływ również zmiany w systemie podatkowym zawarte w Polskim Ładzie. 
Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy, które uniemożliwią zmniejsza-
nie podatku o składkę zdrowotną. Składka ta wynosi 9 proc. i obliczana jest 
od podstawy do opodatkowania, z czego dotychczas 7,75 proc. podlegało 
odliczeniu od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą już odliczać składki 
zdrowotnej od podatku PIT. Likwidacja tego odliczenia spowoduje, że dochód 
pracownika zostanie pomniejszony o 9 proc. podstawy opodatkowania – czyli 
całość składki zdrowotnej. Kwota wolna od podatku została z kolei podwyż-
szona z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Będzie miała ona zastosowanie do wszystkich 
podatników podatku PIT rozliczających się na zasadach ogólnych według 
skali podatkowej. OPZZ.org.pl

Warto wiedzieć

Zapraszamy na spektakl ,,Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”, który 
odbędzie się 17 maja o godz. 19.00 na deskach Pałacu Kultury Za-
głębia. Bilety w cenie 55 zł i 60 zł są do nabycia u Adama Wdowiaka 
w siedzibie Związku (tel. 32 776 99 64 lub kom. 531 293 937). 
Liczba biletów ograniczona.

 „Klimakterium 2” 
17 maja   

Pałac Kultury Zagłębia

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów do sieci kin 
Helios. Bilety w cenie 10 zł od osoby są do nabycia u Adama Wdo-
wiaka w siedzibie Związku (tel. 32 776 99 64 lub kom. 531 293 937). 
Jednorazowo można zakupić 2 bilety na miesiąc lub 4 bilety na dwa 
miesiące. Bilety są ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

 BILETY DO KINA
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Karlskrona, Hagby, Kalmar, Wyspa Olandia, 
Sztokholm, Tallinn, Ryga, Jurmala, Kowno 

Są jeszcze wolne miejsca na 6-dniowy rejs VIA BALTICA, 
organizowany w ramach cyklu Stolice Europy.
Cena: 2220 zł + 80 euro (2x zakwaterowanie w kabinach dwuosob.)
          1960 zł + 80 euro (2x zakwaterowanie w kabinach czteroosob.)
Dofi nansowanie: dla członka MZZP AM DG – 800 zł; 
 dla osoby towarzyszącej – 600 zł. 
Zapisy u Adama Wdowiaka tel. 32 776 99 64 lub kom. 531 293 937. 

REJS VIA BALTICA 
13-18 czerwca 2022
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