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Przypomnijmy, organizacje związkowe dzia-
łające 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 Pol-
sce w wysokości 2500 złotych dla każdego 
pracownika spółki. 6 czerwca przewodni-
czący organizacji związkowych otrzymali od-
powiedź odmowną. 

Uzasadniając odpowiedź brakiem możli-
wości wypłacenia tej nagrody, pracodawca 
podkreślił, że już w trakcie negocjacji pła-
cowych roku 2022 inflacja sięgała prawie 
9 proc. Ze względu m.in. na tę sytuację oraz 

przewidywania w zakresie dalszego wzrostu 
cen towarów i usług, uzgodniony przez stro-
ny poziom wzrostu płac zasadniczych na 
rok 2022 był o 60 proc. wyższy niż ustalony 
w Porozumieniu płacowym na rok 2021, 
przy czym kwota przeznaczona na podwyż-
ki stałe dla pracowników była wyższa aż 
o 130  proc. Efektem zmian płacowych 
w roku 2021 wynikających z Porozumienia 
płacowego i innych ruchów płacowych był 

wzrost średniego wynagrodzenia brutto pra-
cowników  o 12, 6 proc. Wzrost ten widocz-
ny jest także w waloryzacji dodatku zmiano-
wego (12,5 proc.), jak i „Małego Hutnika” 
(o 17 proc. wyższy niż w 2021 roku). 

W swoim wyjaśnieniu pracodawca zwró-
cił również uwagę, że w ostatnim czasie 
wzrosła nie tylko cena stali, ale koszty jej 
produkcji (ceny energii, gazu, emisji CO2 
i surowców). Obawy dotyczą stale narasta-
jącej presji rynku odnośnie obniżek cen na 
wyroby stalowe, co może wpłynąć na wyniki 
spółki w III kwartale.  

Kolejnym argumentem odmownej decy-
zji pracodawcy są zatwierdzone w ramach 
budżetu koszty pracownicze, które nie 
mogą być zwiększane bez nadzwyczajnych 
przesłanek rynkowych, a także wątpliwości 
prawne dotyczące powrotu do zamkniętego 
już Porozumienia płacowego na rok 2022. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia 
oraz decyzje finansowe  podjęte na 2022 
rok, które mają skutkować sumarycznym 
wzrostem wynagrodzeń przewyższającym 
wzrost wynagrodzeń roku 2021, pracodaw-
ca nie widzi w chwili obecnej możliwości ani 
potrzeby dokonywania zmiany treści Poro-
zumienia płacowego, której efektem byłoby 
wypłacenie II części nagrody wyrównawczo-
-inflacyjnej.

Decyzja odmowna pracodawcy nie satys-
fakcjonuje strony związkowej i nie zakończy-
ła starań o wypłacenie nagrody. Negocja-
cje w dalszym ciągu trwają, a organizacje 
związkowe mają nadzieję na pozytywne za-
kończenie.  

Pracodawca odmówił wypłacenia drugiej części nagrody wyrównawczo-
inflacyjnej, o którą zwróciły się organizacje związkowe, mimo osiągnięcia 
dobrych wyników finansowych za I kwartał 2022 roku. Jednak związki 
zawodowe domagają się dalszych rozmów w tej sprawie. Negocjacje trwają.

Co dalej z nagrodą wyrównawczo-infl acyjną? 

Nie ma ostatecznej odpowiedzi 
pracodawcy

Odmowna decyzja 
pracodawcy nie 

zakończyła starań 
strony związkowej o 
wypłacenie nagrody. 

Negocjacje trwają. 
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Centrala – przewodniczącym zarządu został ponow-
nie Piotr Owcarz, członkami: Michał Gawron, Andrzej 
Guzy, Krzysztof Sakwa. Delegatami na konferencję 
MZZP AM DG zostali: Piotr Owcarz i Andrzej Guzy. 

PPD (wielkie piece) – Marcin Bańcerek został no-
wym przewodniczącym zarządu, a pozostałymi człon-
kami: Mirosław Cerazy, Rafał Czuba, Mariusz Janus, 
Jacek Lipowicz, Piotr Soja, Adam Szarek, Anna Wró-
bel. Delegatami na konferencję są: Mirosław Cerazy, 
Rafał Czuba, Mariusz Janus, Marzena Matusiak, Ry-
szard Wormuth, Anna Wróbel. 

DWS (walcownia średnia) – Grzegorz Bąk został 
przewodniczącym zarządu, członkami zarządu są: 
Tomasz Tymiński, Mariusz Przybylski. Delegatami na 
konferencję MZZP AM DG są te same osoby. 

DE Laboratorium Ochrony Środowiska – przewodni-
czącym zarządu jest nadal Krystian Grzywaczewski, 
pozostali członkowie zarządu: Dagmara Kucypera 
i Maria Ptak. Delegatem na konferencję MZZP AM DG jest Kry-
stian Grzywaczewski. 

KOLPREM – Krzysztof Mysłek, przewodniczący zarządu, człon-
kowie: Anna Łapa, Krzysztof Siba. Delegatami na konferencję 
MZZP AM DG są: Krzysztof Mysłek i Krzysztof Siba. 

PARTNER SERWIS – Mariusz Moń, przewodniczący zarządu, 
członkowie: Rafał Talaska, Agata Adamczyk, Sławomir Boral. 
Delegatami na konferencję są Mariusz Moń i Rafał Talaska.

PUW HKW – przewodniczącym zarządu jest Andrzej Brania, 
członkami: Andrzej Pietrzyk, Angelika Woźniak. Delegatem na 
konferencję jest Andrzej Brania. 

UNIDRUX – wybrano zarząd w składzie: Celina Zgoda – prze-
wodnicząca, Dariusz Bednarczyk, Karolina Rauk, Delegatem na 
konferencję jest Jacek Wormuth. 

UNITECH 1 Sp. z o.o. – wybrano zarząd w składzie: Przemysław 
Drzazga -przewodniczący, Michał Nowakowski, Jacek Skrzydlew-
ski. Delegatami na konferencję są te same osoby. 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze są także okazją do 
konsultacji społecznej prowadzonej przez związek zawodowy 
z członkami organizacji. Problemy, które przewijały się pod-
czas wszystkich spotkań dotyczyły spraw płacowych i bieżą-
cych spraw socjalnych. Jedną z istotnych kwestii poruszanych 
przez pracowników był funkcjonujący od 1 lipca dodatek men-
torski przysługujący tym pracownikom, którzy wprowadzają 
nowo przyjęte osoby na konkretne stanowisko pracy. Związ-
kowcy zwracali uwagę, że dodatek ten powinien obowiązywać 
także w przypadku przekazywania umiejętności i kompetencji 
pracownikom ArcelorMittal Poland przechodzącym w ramach 
firmy na inne stanowisko pracy. Po roku ma być przeprowadzo-
na analiza dotychczasowego funkcjonowania dodatku mentor-
skiego, więc wszystkie uwagi zostaną przekazane pracodawcy, 
poinformował Mirosław Cerazy, wiceprzewodniczący MZZP AM 
DG. 

Wielokrotnie poruszano też kwestię realnego spadku 
wynagrodzeń hutników w stosunku do wynagrodzeń pra-
cowników z innych firm znajdujących się w naszym otocze-
niu. Osoby pracujące w trudnych warunkach i wykonujący 
tak ciężką pracę powinny być za nią odpowiednio wynagradza-

ne, uważają związkowcy. Ich wynagrodzenie nie powinno być 
porównywalne np. z handlem czy innymi lżejszymi usługami.

Niezadowolenie pracowników budzą też braki w normoob-
sadach, ale przede wszystkim bulwersują ich wyższe płace 
zasadnicze nowo przyjmowanych pracowników w porównaniu 
z osobami z wieloletnim stażem pracy. 

W związku z trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną będą-
cą konsekwencją blisko dwuletniej pandemii, a obecnie wojny 
w Ukrainie związkowcy apelowali do kierownictwa naszego 
Związku o szczególną aktywność w zagwarantowaniu pracow-
nikom ochrony socjalnej, która zminimalizuje negatywne skutki 
tych wydarzeń. 

Zebrania sprawozdawcze, które odbyły się w organizacjach 
zakładowych spółek i organizacjach wydziałowych w kwietniu, 
maju i czerwcu kończą przygotowania do konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej XI kadencji MZZP AM DG, która odbędzie się 
26 września br.

Wybrano zarządy wydziałowe i delegatów na konferencję 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza dobiegła końca
Na początku czerwca dobiegła końca trwająca od kwietnia kampania sprawozdawczo-wyborcza przed 
Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą XI Kadencji MZZP AM DG. We wszystkich jednostkach organizacyjnych 
ArcelorMittal Poland i spółkach wybrano zarządy wydziałowe na kolejną kadencję oraz delegatów na 
konferencję. 

Pracownicy będący członkami związków 
zawodowych będą mogli odliczyć nawet 500 zł 
od dochodu w rozliczeniu PIT- o 200 zł więcej niż 
początkowo zakładał „Polski Ład”. 

Związkowcy zapłacą 
niższy podatek

Nowa ulga przyjęta przez rząd

„Podniesienie kwoty odliczenia składek członkowskich na 
rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie ma 
uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. 
do 12 proc.” – czytamy w stanowisku resortu finansów.  

Jak podaje resort finansów, powołując się na dane GUS, 
w 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji 
związkowych funkcjonujących na różnych szczeblach. Pod-
mioty zrzeszały ponad 1,5 mln osób.

Źródło: Bankier.pl
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Pomoc fi nansowa 
dla pracowników  

Przewodniczący Jacek Zub przekazał kilka istotnych informacji 
z ostatniego spotkania pracodawcy ze stroną społeczną. 
Podjęto działania, aby 130 osób pracujących w firmach Inte-
rim do końca lipca br. zostało zatrudnionych bezpośrednio 
w ArcelorMittal Poland. Założeniem spółki jest całkowita rezygnacja 
z usług firm Interim. 

W związku z planowanym ograniczeniem produkcji, wynikającym 
ze spadku liczby zamówień, pracodawca rozważa możliwość wpro-
wadzenia na niektórych odcinkach produkcyjnych urlopów posto-
jowych. Jeśli zaistnieje taka konieczność, w pierwszej kolejności 
rekomendowane będzie m.in. uczestnictwo w szkoleniach (w tym 
obligatoryjnych) oraz wykorzystanie zaległych i bieżących urlopów. 

Pracodawca zapowiedział powrót do badań alkomatem przy wy-
jeździe i wjeździe na teren ArcelorMittal Poland, a także przywró-
cenie systemu przepustkowego dotyczącego wjazdu samochodem, 
funkcjonującego przed pandemią. 

Kolejną kwestią jest Opieka Medyczna. 400 osób zatrudnionych 
w Dąbrowie Górniczej nie złożyło nowej deklaracji do programu 
Opieki Medycznej Komfort. W praktyce oznacza to, że pracowni-
cy, którzy dotychczas korzystali z Pakietu Standard tracą ochronę 
ubezpieczeniową i nie będą mogli korzystać z pakietu Opieki Me-
dycznej. Ponowne przystąpienie do programu z zakresu Komfort 
będzie możliwe dopiero w lutym przyszłego roku. 

Przypomnijmy, że pakiet 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 organizacje związkowe 17 kwietnia br. wystąpiły 
o przekazanie na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych dodatkowego odpisu, wynikającego z zapisów ZUZP.

Odpowiadając negatywnie na ten wniosek, dyrektor personal-
ny powoływał się na obowiązujące przepisy tarczy antykryzysowej, 
zgodnie z którymi w przypadku spadku obrotów gospodarczych, 
a taki spadek miał miejsce w ArcelorMittal Poland w 2020 roku, 
nie stosuje się postanowień układu zbiorowego pracy, ustalają-
cych wyższą wysokość odpisu na ZFŚS niż wysokość przewidziana 
przez ustawę z 4 marca 1994 roku o ZFŚS. W takiej sytuacji pra-
codawca nie ma możliwości podjęcia innej decyzji. 

Biorąc jednak pod uwagę wystąpienie strony związkowej i pogar-
szającą się sytuację spowodowaną galopującą inflacją, pracodaw-
ca postanowił zasilić konto ZFŚS dla pracowników spółki z innych 
środków firmy. 10 czerwca z konta operacyjnego ArcelorMittal Po-
land zostało przelane 2,5 mln zł na konto Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (średnio na pracownika 350,98 zł).

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu 23 
czerwca postanowiła przeznaczyć te środki na dodatkowe świad-
czenia socjalne dla pracowników. 

Ostatnie posiedzenie Zarządu XI kadencji MZZP AM DG, 
przed wakacyjną przerwą, odbyło się 24 czerwca. 

Pracodawca podjął decyzję o zasileniu konta 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
dodatkowymi środkami. 10 czerwca z konta 
operacyjnego ArcelorMittal Poland zostało przelane na 
konto ZFŚS 2,5 mln złotych.

Z posiedzenia Zarządu W odpowiedzi na wniosek związków zawodowych 

ŚDTKŚS

O bieżących sprawach firmy Pracodawca przekazał 
dodatkowe środki na ZFŚS

Komisja przyznała 59 zapomóg losowych i 7 zapomóg ma-
terialnych. W ośmiu przypadkach zapomogi nie zostały przy-
znane. Jeden wniosek odesłano do uzupełnienia.

Komisja przyznała 26 pożyczek na cele mieszkaniowe. 
Uzgodniono harmonogram podpisywania umów do 28 paź-
dziernika 2022 roku. 

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wniosko-
dawcę konto bankowe) dokonuje Sanpro Synergy, sukce-
sywnie do 30 dni od daty podpisania umowy. Umowa, która 
nie zostanie zawarta we wskazanym terminie jest traktowa-
na jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje 
anulowany.

Ponadto Komisja wyraziła zgodę na dofinansowanie do 
otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, 
emerytów i rencistów, o które wystąpiły ZZ „Hutnik” z So-
snowca, MOZ NSZZ „Solidarność”, MZZP AM, KM NSZZ 
„Solidarność 80” i ZZ Kontra działające przy ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej. 

ŚDTKŚS wyraziła też zgodę na oferty wycieczek do Po-
ronina i Zakopanego przygotowane przez firmę Sanpro Sy-
nergy. 

Warunkiem jest niewprowadzenie ograniczeń w związku 
ze stanem epidemii w terminie wycieczki. 

Portal pracowniczy 
MyHrPortal już działa 

Sprawy kadrowe za pomocą nowej aplikacji

Wszyscy pracownicy firmy mają założone konto w portalu 
i mogą się do niego logować z każdego miejsca z dostępem do 
internetu. Dostęp do portalu znajduje się na stronach: 

www.MyHrPortal.com.pl   www.portal-pracowniczy.com.pl 
MyHrPortal jest „klamrą” łączącą dotychczas funkcjonujące 

w firmie aplikacje i systemy do indywidualnej obsługi spraw pra-
cowniczych, takie jak HRapka czy Oracle. Poprzez aplikację pra-
cownicy mogą składać wnioski z różnych kategorii spraw pracowni-
czych w dowolnym momencie oraz sprawdzić status ich realizacji. 
Dodatkowo zapewniony jest dostęp do artykułów na najważniejsze 
tematy z zakresu prawa pracy i spraw kadrowo-płacowych. 

MyHrPortal ma być dla każdego pracownika indywidualną „bazą 
dowodzenia” sprawami personalnymi w czytelnej i intuicyjnej formie. 

W ArcelorMittal Poland został uruchomiony portal 
pracowniczy MyHrPortal, dzięki któremu pracownicy 
mogą załatwiać sprawy kadrowe. 

Na czerwcowym posiedzeniu Śląsko-Dąbrowska 
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 
rozpatrzyła 75 wniosków o pomoc finansową 
i 12 wniosków o udzielenie pożyczki na cele 
mieszkaniowe. 

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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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

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 2010 i 2011. 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.

NADBAŁTYCKA WYPRAWA 
SZWECJA - ESTONIA - ŁOTWA - LITWA

W ciągu sześciu dni odwiedziliśmy cztery kraje położone nad 
Morzem Bałtyckim - Szwecję, Estonię, Łotwę i Litwę, podczas 
których poznaliśmy najważniejsze zabytki Sztokholmu, Tallin-
na, Rygi i Kowna. Niewątpliwą atrakcją był rejs promem z Gdyni 
do Karlskrony, a potem ze Sztokholmu do Tallinna. 

W Karlskronie, mieście wpisanym na Listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO, zwiedziliśmy rynek z kościołami Fryderyka 
i Trójcy Świętej, ratuszem, dawną wieżą ciśnień, a także pomni-
kiem założyciela miasta Karola XI. Spacerując po dzielnicy stocz-
niowej Bjorkholmen, podziwialiśmy drewnianą zabudowę z XVIII 
i XIX wieku. Wschodnim wybrzeżem Szwecji przejechaliśmy do 
Hagby, gdzie obejrzeliśmy kościół rotundowy z XII wieku. Z kolei 
w Kalmarze zwiedziliśmy zamek i katedrę na Starym Mieście. 
W drodze do Sztokholmu zahaczyliśmy o wyspę Olandię, na-
zywaną szwedzkim rajem na Bałtyku, na której znajduje się Solliden Palace 
– letnia rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej. 

Kolejnym przystankiem bałtyckiej wyprawy była stolica Szwecji – Sztok-
holm, a w nim jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek 
w Europie. Obejrzeliśmy m.in. Katedrę św. Mikołaja – najstarszy budynek na 
starówce, Zamek Królewski, ratusz i fi lharmonię, gdzie wręczane są nagrody 
Nobla. Ogromne wrażenia na uczestnikach wyprawy zrobiło Muzeum Vasa, 
poświęcone jedynemu na świecie najpiękniej zachowanemu żaglowcowi 
z XVII wieku. Następnie był Tallinn, stolica i największe miasto Estonii. Zwie-
dziliśmy dolne i górne Stare Miasto - wzgórze Toompea, parlament, cerkiew 
Aleksandra Newskiego, średniowieczne baszty, ratusz i renesansowy Dom 
Bractwa Czarnogłowych. 

W Rydze, stolicy Łotwy, podziwialiśmy Stare Miasto. 
Obejrzeliśmy m.in. katedrę Ryską, zespół średniowiecznych 
kamieniczek „Trzej Bracia”, mury obronne z Bramą Szwedz-
ką i Basztą Prochową, zamek Kawalerów Mieczowych – sie-
dzibę prezydenta oraz Muzea Historyczne i Sztuki Obcej, 
a także dzielnicę kamienic w stylu secesyjnym, wpisaną na 
Listę UNESCO. Udało nam się także zajrzeć do Jurmalii, naj-
popularniejszego nadbałtyckiego kurortu Łotwy, położonego 
kilkanaście kilometrów od Rygi. 

W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy Kowno, dru-
gie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy, gdzie 
spacerowaliśmy wąskimi uliczkami Starego Miasta i podziwialiśmy krajobraz 
znad brzegu Niemna. 

Podczas tej niezwykle udanej eskapady zwiedziliśmy trzy stolice i kilka 
nadbałtyckich miasteczek, poznaliśmy ich najważniejsze zabytki i kawałek 
historii, delektowaliśmy się krajobrazami nadmorskimi, porośniętymi lasami 
i łąkami płaskimi przestrzeniami, a z pokładu promu podziwialiśmy uroki bał-
tyckich wysepek. Urzekający pięknem i bogatą historią szlak naszej podróży 
wywarł na wycieczkowiczach niesamowite wrażenie. Wspomnienia i fotogra-
fi e pozostaną nam jeszcze na długo. 

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć w galerii na stronie Związku: 
www.mzzpamdg.pl
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