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Podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych przewodniczący składali sprawozdania z dzia-
łalności zarządów wydziałowych za rok 2021. Wszystkim ustępującym zarządom udzielono 
absolutorium. 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze są także formą konsultacji społecznej prowadzonej 
przez związek zawodowy z członkami organizacji. Poruszane problemy dotyczyły głównie 
bieżących spraw pracowniczych. Pracownicy zgłaszali wiele uwag pod adresem pracodaw-
cy, a dotyczyły one przede wszystkim kwestii płacowych. Na przykład w centralnym utrzy-
maniu ruchu (BU) związkowcy poruszyli kwestię pomijania długoletnich pracowników przy 
podwyżkach, podczas gdy osoby nowo przyjmowane mają znacznie wyższe stawki. I choć 
pracodawca twierdzi, że nie ma w firmie problemu dyskryminacji ze względu na wiek czy 
płeć - ich zdaniem - pracow-
nicy 60 plus nie są uwzględ-
niani przy podwyżkach in-
dywidualnych. Związkowcy 
zwracali też uwagę, że na 
ocenę pracownika zbyt duży 
wpływ ma absencja choro-
bowa. 

Wynegocjowana w lutym 
podwyżka płac w wysokości 
300 zł nie satysfakcjonuje 
większości pracowników, 
sygnalizowali związkowcy 
podczas spotkania w sta-
lowni. Podtrzymywali zgła-
szany już wcześniej wniosek, aby Zarząd Związku zwrócił się do pracodawcy o rozważe-
nie dodatkowych rozwiązań płacowych ze względu na tak wysoką inflacją. Przewodniczący 
Jacek Zub poinformował, że wkrótce ma być uzgodnione stanowisko strony związkowej 
dotyczące kwestii płacowych w związku z galopującą inflacją. 

Inne poruszane kwestie dotyczyły licznych odejść pracowników do okolicznych firm, 
które oferują wyższe wynagrodzenie niż w ArcelorMittal Poland. Po raz kolejny związkow-
cy zgłaszali problem z elektroniczną obsługą ZFŚS za pomocą wprowadzonej aplikacji 
SocialPartner, która miała usprawnić składanie dokumentów. Tymczasem program nie 
jest w pełni sprawny i zdarza się, że wysłane dokumenty nie dochodzą do Partnera. Poza 
tym są w firmie osoby, które nie radzą sobie z obsługą tej aplikacji. Wiadomo już, że nie 
będzie powrotu do wersji papierowej, a pomoc w korzystaniu z aplikacji można uzyskać od 
pracowników SANPRO. 

Zebrania sprawozdawcze w pozostałych organizacjach wydziałowych 
zostaną przeprowadzone do 3 czerwca br. 

Zgodnie z przyjętym terminarzem, w kwietniu i maju w jednostkach 
organizacyjnych ArcelorMittal Poland i spółkach odbywają się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze przed Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą XI 
Kadencji MZZP AM DG. Wybrano zarządy wydziałowe na kolejną kadencję 
oraz delegatów na konferencję. 

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza 

Wybrano zarządy wydziałowe 
i delegatów na konferencję 

cd. na str. 2
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cd. ze str. 1

W spółce Consensus – przewodniczącym zarządu został Zyg-
munt Makieła. Pozostali członkowie zarządu wybrani na kolejną 
kadencję to: Mariola Cwancygier, Piotr Chierek, Paweł Kowal, 
Iwona Migacz. Delegatami na Konferencję Sprawozdawczo-
Wyborczą MZZP AM DG zostali: Zygmunt Makieła, Mariola 
Cwancygier i Iwona Migacz. 

BU – wybrano zarząd wydziałowy w składzie: Wojciech Brzozow-
ski – przewodniczący, Piotr Foltyn, Aleksandra Wójcik. Delega-
tami na konferencję MZZP AM DG zostali Piotr Foltyn i Mirosław 
Mrówka. 

Zakład Stalownia (PSD) – przewodniczącym zarządu wydzia-
łowego został Jacek Ćmak, a pozostałymi członkami zarządu: 

Wiesław Chrobot, Krzysztof Ciekański, Jakub Droździeł, Wie-
sław Lesiak, Paweł Szot, Adam Wdowiak. Delegatami na konfe-
rencję MZZP AM DG są: Wiesław Chrobot, Krzysztof Ciekański, 
Jacek Ćmak, Jakub Druździel, Monika Migza, Andrzej Kościel-
niak, Artur Kwieciński, Mateusz Piątek, Piotr Piątek, Artur Sobu-
sik, Paweł Szot, Adam Wdowiak.

Zakład Energetyczny (PED) – przewodniczącym zarządu na ko-
lejną kadencję został Grzegorz Prysak, pozostałymi członkami 
zarządu są: Dariusz Bodnar i Agnieszka Sufin. Delegatami na 
konferencję MZZP AM DG wybrane zostały te same osoby. 

UNIMED – wybrano zarząd w składzie: Lidia Grodzka – przewod-

nicząca, Monika Dzięgiel, Emil Kluch. Delegatami na konferen-
cję MZZP AM DG zostały: Monika Dzięgiel i Lidia Grodzka.

AM BCoE – wybrano zarząd w składzie: Katarzyna Kajda – prze-
wodnicząca i Marta Celejewska. Delegatem na konferencję 
MZZP AM DG jest Katarzyna Kajda.

DWG (Zakład Walcownia Duża) – przewodniczącym zarządu 
wydziałowego został Janusz Mitura, a członkami Dariusz Więc-
kowski i Sebastian Szata. Delegatami na konferencję MZZP AM 
DG zostały te same osoby. 

TAMEH Polska – Grażyna Kuchciak ponownie została wybra-
na przewodniczącą zarządu, a członkami - Daniela Haraburda, 
Elżbieta Sojka, Jarosław Szot, Sylwester Zięba. Delegatami 
na konferencję MZZP AM DG są: Daniela Haraburda i Grażyna 
Kuchciak.

PARTNER NIERUCHOMOŚCI – przewodnicząca zarządu zosta-
ła Mariola Wiltos, pozostałymi członkami: Magdalena Dubiel 
i Dariusz Ćmak. Delegatem na konferencję MZZP AM DG jest 
Mariola Wiltos. 

HK ZTS – wybrano zarząd w składzie: Jędrzej Pietrończuk – 
przewodniczący, członkowie – Roman Dróżdż, Tadeusz Dziur-
kowski, Teresa Koch, Zbigniew Mazurkiewicz, Janina Migas. 
Delegatami na konferencję MZZP AM DG są: Roman Dróżdż, 
Jędrzej Pietrończuk, Henryk Szczepaniak.

GJ – przewodniczącym zarządu został Adam Stach, członkami 
– Paweł Garncarz i Witold Jagiełło. Delegatem na Konferencję 
MZZP AM DG jest Adam Stach.

TMS INTERNATIONAL – wybrano zarząd w składzie: Grzegorz 
Drużyński – przewodniczący, Michał Balik, Bartosz Lorek. Dele-
gatami na konferencję MZZP AM DG zostali Grzegorz Drużyński 
i Bartosz Lorek. 

Koło Emerytów i Rencistów – przewodniczącą Koła na kolejną 
kadencję została ponownie Maria Zych, a pozostałymi członka-
mi zarządu są: Włodzimierz Bednarski, Eugeniusz Dziubiński, 
Wiesława Makieła i Stanisław Wilk. Delegatami na konferencję 
MZZP AM DG zostali: Włodzimierz Bednarski, Eugeniusz Dziu-
biński, Zenon Grzelka, Grażyna Jóźwik, Wiesława Makieła, Zbi-
gniew Siwy, Stanisław Wilk, Maria Zych. 

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza 

Wybrano zarządy wydziałowe i delegatów na konferencję 

Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości 
ArcelorMittal Poland

Stosownie do zapisów porozumienia - 
w przypadku osiągnięcia zakładanego wy-
niku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku 
2022 – wraz z wynagrodzeniem za kwie-
cień 2022 roku uprawnionym pracowni-
kom Spółki wypłacona zostanie I część 
nagrody w wysokości 200 zł na pracowni-
ka. W przypadku osiągnięcia lepszych niż 
zakładane wyników - nagroda ta zostanie 
zwiększona o procentową wielkość prze-
kroczenia, maksymalnie o 20 proc., przy 
czym kwota zwiększenia obliczana jest 
w przypadku 3 pierwszych miesięcy od 
kwoty bazowej 1200 zł, tj. maksymalnie 

o 240 zł. Oznacza to, że całkowita wy-
sokość I części nagrody, która zostanie 
wypłacona wraz z wynagrodzeniem za 
kwiecień wynosi 440 zł. Uprawnionymi 
do nagrody w pełnych kwotach są pra-
cownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepra-
cowali pełne pierwsze 3 miesiące tego 
roku i pozostawali w zatrudnieniu 1 maja 
2022 roku. 

Wysokość nagrody jest pomniejszana 
proporcjonalnie o każdy nieprzepraco-
wany pełny miesiąc danego okresu ob-
liczeniowego w związku z zatrudnieniem 
w innym terminie niż w pierwszym dniu 

pierwszego miesiąca danego okresu. 
Do okresu przepracowanego zalicza się 
także: świadczenie pracy na rzecz AMP 
w spółkach Interims lub zatrudnienie 
w spółkach zależnych bezpośrednio 
przed zatrudnieniem w AMP oraz okres 
przerwy w zatrudnieniu przed okresem 
zatrudnienia w AMP nieprzekraczający 
7 dni. Dla pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, wy-
sokość nagród ustala się w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 
określonego w umowie o pracę. Nagroda 
nie jest pomniejszana w związku z pande-
mią COVID-19 i jej negatywnym wpływem 
na sytuację zdrowotną pracowników, ani 
z tytułu przebywania pracowników na 
zwolnieniu chorobowym lub opieki nad 
chorym członkiem rodziny czy chorym lub 
zdrowym dzieckiem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na 2022 rok, 
uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę wyniku finansowego 
EBITDA, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, pracownicy otrzymali 
pierwszą część dodatkowej nagrody za wynik EBITDA w maksymalnej 
wysokości 440 złotych.
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Opieka medyczna dla 
pracowników Spółki

Przewodniczący Jacek Zub przekazał kilka informacji po spotkaniu 
przedstawicieli strony społecznej z dyrektorem generalnym Frede-
rikiem Van De Velde dotyczących sytuacji w hutnictwie, zagrożeń 
w związku z wojną w Ukrainie i perspektyw dla ArcelorMittal Poland, 
a także o awarii wielkiego pieca nr 2. 

Dynamiczna sytuacja w zakresie cen surowców i wysokich cen 
energii ma bezpośredni wpływ na koszty produkcji stali. Duże obawy 
budzą ograniczenia w dostawach gazu ziemnego z Rosji. Znaczne 
straty spowodowała poważna awaria wielkiego pieca nr 2 w dąbrow-
skim oddziale, który dopiero po kilku tygodniach udało się przy-
wrócić do normalnej pracy. Wyzwaniem dla firmy pozostaje proces 
dekarbonizacji, w związku z czym rozpoczęły się już prace nad insta-
lacją pieca elektrycznego. 

Przewodniczący zwrócił uwagę na niezbyt dużą liczbę osób, które 
przystąpiły do nowego programu ubezpieczenia grupowego PZU, ak-
tualna polisa kończy się 31 maja 2022 roku. W praktyce oznacza 
to, że od 1 czerwca dotychczasowe ubezpieczenie przestanie obo-
wiązywać. Zastanawiający jest powód mniejszego zainteresowania 
grupowym ubezpieczeniem pracowników. 

Przypominamy także o funkcjonującym w ArcelorMittal Poland 
Pracowniczym Programie Emerytalnym, z podwyższoną składką 3,5 
proc. wynagrodzenia brutto, finansowaną przez pracodawcę. Nadal 
istnieje możliwość przystąpienia do PPE. Zachęcamy wszystkich 
tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Ważną dla pracowników informacją jest przesuniecie terminu 
składania wniosku na bonus covidowy po dwóch dawkach szczepie-
nia do 30 czerwca br. Termin składania certyfikatu i oświadczenia 
potwierdzającego przyjęcie trzeciej dawki prawdopodobnie też zo-
stanie przesunięty. 

Jacek Zub poinformował także o budzących kontrowersje planach 
innego niż dotychczas zagospodarowania budynku „Jedenastka”. IM-
PEL podjął decyzję o wynajmie całego budynku z przeznaczeniem na 
magazyn. Niektórym, zwłaszcza starszym pracownikom, trudno sobie 
wyobrazić dąbrowską hutę bez „Jedenastki”, która od lat była miej-
scem wielu ważnych wydarzeń i na co dzień karmiła pracowników. 

„W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż w czasie 
zawierania „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland 
S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakre-
sie wzrostu płac w roku 2022” (tj. 15 lutego 2022 roku) nawet 
najbardziej pesymistyczne prognozy nie zakłady, że w tak bardzo 
szybkim tempie inflacja w Polsce osiągnie dwucyfrowe wskaźni-
ki (kwiecień br. – 12,3 proc.). W związku z powyższym nastąpił 
gwałtowny spadek wartości realnej wynagrodzeń pracowniczych. 
Prognozy na najbliższe miesiące zakładają, że mimo tak wy-
sokiego wskaźnika inflacji w kwietniu br. jej szczyt jeszcze nie 
nastąpił i według wielu prognoz inflacyjny pik może sięgnąć na-
wet do 15 proc., a głównym motorem dalszego wzrostu inflacji 
ma być przyspieszający wzrost cen żywności. Kolejnym czynni-
kiem, który może spowodować skokowy wzrost wskaźnika inflacji 
będzie wygaśnięcie tarczy antyinflacyjnej, która została wprowa-
dzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca 2022 roku i obejmuje 
zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, 
na gaz ziemny oraz nawozy, a także obniżenie VAT na paliwa, prąd 
i ciepło. 

Bardzo ważnym uzasadnieniem naszego wniosku są ogłoszone 
przez Grupę ArcelorMittal bardzo dobre wyniki finansowe za I kwar-
tał 2022 roku i cały rok 2021, które świadczą o zaangażowaniu 
i efektywnej pracy wszystkich pracowników Grupy ArcelorMittal, 
w tym pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych, 
w czasie szczególnych wyzwań związanych z pandemią i przy okro-
jonych wielkościach kadrowych.

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym 
pismem, deklarując gotowość do rozmów, występują o niezwło-
czne rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia za-
sad i terminu wypłaty drugiej części nagrody wyrównawczo-infla-
cyjnej”. 

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland 

Podczas kwietniowego posiedzenia Zarządu Związku 
rozmawiano o aktualnej sytuacji w ArcelorMittal Poland 
i bieżących sprawach pracowniczych. 

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland, 
17 maja, wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem 
o wypłacenie pracownikom ArcelorMittal Poland 
w 2022 roku drugiej części nagrody wyrównawczo-
inflacyjnej łagodzącej skutki pogarszającej się sytuacji 
rynkowej w Polsce w wysokości 2500 złotych dla 
każdego pracownika Spółki, na zasadach i w terminie 
uzgodnionym przez strony.

Z posiedzenia Zarządu Organizacje związkowe 

Termin składania deklaracji przedłużony do 23 maja

O bieżącej sytuacji 
w ArcelorMittal Poland 

Wniosek o wypłacenie 
drugiej części nagrody 
wyrównawczo-inflacyjnej 
w 2022 roku 

Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z ubezpieczenia z za-
kresu STANDARD zobowiązani byli do 16 maja br. złożyć nową 
deklarację na pakiet KOMFORT. Termin składania deklaracji zo-
stał przedłużony do 23 maja. Osoby, które nie złożą nowej de-
klaracji w tym terminie, od 1 czerwca nie będą mogły skorzy-
stać z Opieki Medycznej. Ponowne przystąpienie do programu 
Opieki Medycznej z zakresu KOMFORT będzie możliwe dopiero 
w lutym przyszłego roku – w rocznicę polisy. Przypomnijmy, że 
zakres KOMFORT finansowany jest w 95 proc. wysokości składki 
tj. 26,30 zł przez pracodawcę, a pozostałe 5 proc. wysokości 
składki, tj. 1,40 zł opłaca pracownik.

Przypominamy, że 1 czerwca 2022 roku przestaje 
obowiązywać dotychczasowe finansowane przez 
pracodawcę ubezpieczenie medyczne z zakresu 
STANDARD. Od czerwca dofinansowywanym przez 
pracodawcę zakresem będzie KOMFORT. 

Bez maseczek na terenie AMP 
Od 16 maja został zniesiony obowiązek noszenia 
maseczek na terenie ArcelorMittal Poland 
z zastrzeżeniem przywrócenia takiego obowiązku, jeżeli 
sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu. 

Dyrekcja rekomenduje stosowanie maseczek, szczególnie 
w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie znajduje się kilka osób. 
W dalszym ciągu maseczki i płyny do dezynfekcji są dostępne 
i dostarczane według potrzeb. Zostaje zniesiony ręczny pomiar 
temperatury na bramach, pozostaje tylko automatyczny. W za-
kładach i biurach mogą być już organizowane spotkania typu 
off-site. 
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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
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WycieczkaWycieczka
dla prymusówdla prymusów
MZZP AM DG zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymusów, 
która odbędzie się w sierpniu 2022 roku (pod warunkiem zgło-
szenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą być dzieci 
członków Związku urodzone w latach 2008 i 2009. Wycieczka 
jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce otrzymali 
świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie należy okazać 
świadectwo lub jego kopię). 

Zapisy w terminie do 31 lipca 2022 roku w sekretariacie Związ-
ku DAMM-4 pok. 116 tel. 32 776 9570 lub u Adama Wdowiaka 
tel. 32 776 99 64, kom. 531 293 937.

Piknik hutniczy 2022

Związkowcy biesiadowali Związkowcy biesiadowali 
nad Pogoriąnad Pogorią  

Ładna pogoda i przepiękna, malownicza lokalizacja sprzyjały dobrej 
zabawie na  świeżym powietrzu. Było wesoło, radośnie i smacznie.  Przy 
starszych i nowych przebojach w wykonaniu zespołu muzycznego Dolby 
bawiło się blisko 140 osób. Jednym słowem: luz, śpiewy, tańce, wspólne 
biesiadowanie – okazuje się, że  tego było nam potrzeba po dwóch latach 
pandemii. Zdjęcia, które tylko częściowo oddają klimat pikniku, można 
obejrzeć w galerii na stronie Związku: www.mzzpamdg.pl

Tradycyjna związkowa biesiada tym razem odbyła się 
w warunkach plenerowych w ogrodzie restauracji Hotelu 
Shuma nad jeziorem Pogoria 1. Znakomita zabawa, 
pyszne jedzenie i napitki z pianką to atuty hutniczego 
pikniku zorganizowanego 6 maja przez nasz Związek.  

Podsumowano 
działalność MPKZP 
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków 
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej, które odbyło się 22 kwietnia, udzieliło 
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2021, 
zatwierdziło sprawozdanie finansowe i bilans za 2021 rok 
oraz „Plan wydatków z funduszu organizacyjnego na 2022 
rok”. Uruchomiło także środki  finansowe w celu wsparcia 
mieszkańców Ukrainy.

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu MPKZP. Na ko-
niec 2021 roku liczba członków Kasy wynosiła 2371 osób. Ana-
logicznie do zmniejszania zatrudnienia w ArcelorMittal Poland 
i spółkach obsługiwanych przez MPKZP DG, liczba członków 
Kasy zmniejszyła się o 259 osób w ciągu roku.

Na koniec grudnia ubiegłego roku liczba członków - pracow-
ników ArcelorMittal Poland wynosiła 1631 osób, co stanowi 
68,8 proc. ogółu członków. Pozostałe największe spółki to: PUK 
Kolprem - 123 członków (5,2 proc.), emeryci i renciści – 128 
członków (5,4 proc.), TAMEH Polska – 99 członków (4,2 proc.), 
BCoEP – 82 członków (3,5 proc.), AMDS – 74 członków (3,1 
proc.), Blachownia TAMEH – 61 członków (2,8 proc.). 

W sumie w 2021 roku przez dąbrowską Kasę obsługiwa-
ne były 24 podmioty. Zarząd Kasy zatwierdził 1079 wniosków 
o wypłatę świadczeń na rzecz jej członków na łączną kwo-
tę 11 494 252 zł, w tym: 397 wniosków o pożyczkę na wie-
lokrotność wkładów; 436 wniosków o pożyczkę do wysoko-
ści własnego wkładu; 45 wniosków o pożyczkę z podaniem 
o zwiększenie wysokości; 101 wniosków na pożyczki krótkoter-
minowe (chwilówki) i 166 wniosków o zapomogę bezzwrotną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków MPKZP DG, 
Zarząd wspólnie z Komisją Rewizyjną ciągle doskonali rozwią-
zania, które pozwolą zminimalizować procedurę ubiegania się 
o świadczenia MPKZP, pomocna jest w tym m.in. strona interne-
towa Kasy aktualizowana na bieżąco.

Walne Zebranie członków MPKZP zobowiązało Zarząd i Ko-
misję Rewizyjną Kasy do uruchomienia środków finansowych 
z funduszu organizacyjnego w wysokości 5000 zł, w celu wspar-
cia mieszkańców Ukrainy. 

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów 
do sieci kin Helios i na basen do Nemo. Bilety są do nabycia 
w sekretariacie w siedzibie Związku (tel. 32 776 95 70) lub 
u Adama Wdowiaka (tel. 32 776 99 64, kom. 531 293 937). 

Zapraszamy do Nemo 
i kina Helios 
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