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Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona 
w dwóch częściach:
− I część nagrody w wysokości 1000 zł zo-

stanie wypłacona uprawnionym pracowni-
kom wraz z wynagrodzeniem za sierpień 
2022 roku (tj. 10 września br.); 

− II część nagrody w wysokości 700 zł zosta-
nie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za 
październik 2022 roku (tj. 10 listopada br.).

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pra-
cownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w pierw-
szym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty, 
tj. 1 września 2022 roku i 2 listopada 2022 
roku będą pozostawali w zatrudnieniu. 

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymia-
rze czasu pracy otrzyma dodatkową nagrodę 
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru cza-
su pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie 
w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawa-
nie w stosunku pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuń-
czy lub zasiłek macierzyński z ubezpiecze-
nia społecznego. Do okresu zatrudnienia 
uwzględnia się również okres przebywania 
pracownika na tzw. opiece nad chorym dziec-
kiem lub nad członkiem rodziny.

W związku z procesem stopniowego za-
trudniania w ArcelorMittal Poland pracow-
ników obecnie zatrudnionych w spółkach 
Interim, w sytuacji, gdy data zatrudnienia 
w Spółce przypadnie po 1 września lub 2 li-
stopada 2022 roku, pracownikom tym Spół-
ka wypłaci poszczególne części nagrody wraz 
z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc za-
trudnienia w Spółce.

15 lipca przedstawiciele organizacji związkowych działających 
w ArcelorMittal Poland podpisali z pracodawcą porozumienie o wypłaceniu 
w 2022 roku dodatkowej nagrody w wysokości 1700 złotych dla każdego 
pracownika Spółki. 

W grudniu tego roku przypada jubileusz 40-lecia istnienia Związku. 
17 grudnia 1982 roku grupa 53 pracowników założyła Samorządny 
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice. 

Druga część nagrody infl acyjnej

Dodatkowa nagroda dla 
pracowników Spółki 

40

Związek od samego początku występował w obronie interesów pracowniczych, a także sto-
czył wiele batalii o przetrwanie huty. 

Członkowie Prezydium i Zarządu MZZP AM DG podjęli decyzję, że większość środków 
przeznaczonych na obchody jubileuszu będzie skierowana do pracowników. W związku 
z tym ogłoszony zostanie konkurs z nagrodami pieniężnymi (do rozlosowania będzie 40 
voucherów o wartości 1000 zł każdy). W losowaniu będą mogli brać udział wyłącznie 
członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego ArcelorMittal  Dąbrowa Górnicza. 
O szczegółach  obchodów będziemy informować na bieżąco. 

40 rocznica powstania 40 rocznica powstania 
MZZP AM DGMZZP AM DG

17 grudnia 1982 – 17 grudnia 2022
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Ostatnie posiedzenie Zarządu XI kadencji MZZP AM DG, 
przed wakacyjną przerwą, odbyło się 24 czerwca. 

O bieżących sprawach firmy Poprawne parkowanie

Zgodnie z obowiązującymi w ArcelorMittal Poland zasadami, 
parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie na wyznaczo-
nych parkingach.

Zabronione jest parkowanie pojazdów na drogach poza miej-
scami do tego wyznaczonymi - na przystankach przewozów pra-
cowniczych, w miejscach niebezpiecznych lub w strefach kon-
trolowanych (np. w obszarach skrajni torów kolejowych, obok 
dźwigów, hydrantów, miejsc wysyłki towarów, itp.).

Przypominamy także, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego, które obowiązują na terenie AMP przez pracowni-
ków Spółki lub spółek wydzielonych skutkować będzie utratą 
uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie 
Spółki, jak również traktowane będzie jako naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych wynikających z przepisów BHP i karane w 
sposób przewidziany w Regulaminie pracy lub Kodeksie pracy.

To samo dotyczy pracowników firm zewnętrznych mających 
siedzibę na terenie AMP lub wykonujących prace na terenie 
Spółki. W tym przypadku nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego dodatkowo traktowane będzie jako niedotrzymanie 
warunków zawartej „Umowy o zdrowiu i bezpieczeństwie pra-
cy” oraz naruszenie postanowień „Księgi bezpieczeństwa dla 
wykonawców”.

Zasady ruchu drogowego na terenie AMP

Jak poinformował pracodawca, wszystkie kontrole 
właściwego parkowania, przeprowadzane na terenie 
Spółki wynikają z zapisów „Zasad ruchu drogowego 
na terenie ArcelorMittal Poland S.A”, wprowadzonych 
Zarządzeniem nr 2/2010 DG. 

Jak wygenerować 
potwierdzenie urlopu na 
potrzeby ZFŚS

Istnieją dwie możliwości wygenerowania takiego zaświadczenia 
na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
• Pierwszy sposób to zrobienie zrzutu z ekranu HRapki i zapisa-

ne go jako zdjęcie lub dokument word/pdf, ewentualnie zro-
bienie zdjęcia ekranu HRapki zawierającego wszystkie dane.  

• Drugi sposób to wygenerowanie przez osobę wyznaczoną 
w danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pra-
cy (tj. przełożony pracownika lub osoba przez niego wskaza-
na) zaświadczenia z SAP. 

W celu pobrania z HRapki potwierdzenia faktu przebywania na 
urlopie lub wygenerowania w SAP HR zaświadczenia na potrzeby 
„wczasów pod gruszą” należy pamiętać, aby przy wprowadza-
niu urlopu w HRapce był spełniony warunek wynikający z Regu-
laminu ZFŚS, czyli wymiar co najmniej 14 dni nieprzerwanego 
wypoczynku. Wymiar ten stanowi suma następujących po sobie 
dni: - minimum 8 dni urlopu wypoczynkowego, - dni wolne har-
monogramowo poprzedzające urlop wypoczynkowy, w trakcie 
urlopu i następujące po urlopie, - w przypadku osób pracujących 
w zmianowej organizacji pracy - uzupełniające dni wolne od pra-
cy wynikające z indywidualnego harmonogramu czasu pracy.

Trwa sezon urlopowy. W związku z tym pracownicy, 
którzy chcą skorzystać z dofinansowania do tzw. 
„wczasów pod gruszą” lub wyjazdowego turnusu 
turystyczno-rekreacyjnego muszą do składanego 
wniosku o to świadczenie dołączyć zaświadczenie, 
potwierdzające nieprzerwany wypoczynek (co najmniej 
14 dni kalendarzowych, w tym co najmniej 8 dni urlopu 
wypoczynkowego). 

W wyborach uzupełnia-
jących do zarządu wy-
działowego MZZP AM 
DG Zakładu Stalownia, 
na miejsce zmarłego 
w lipcu Jacka Ćmaka, 
został wybrany Paweł 
Szot. Pozostałymi człon-
kami zarządu są: Wie-
sław Chrobot, Krzysztof 
Ciekański, Jakub Droź-
dziel, Wiesław Lesiak, 
Adam Wdowiak.

Paweł Szot jest za-
trudniony w dąbrowskiej 
hucie od 1988 roku – 
początkowo pracował 
w dziale konwertorów, 
a następnie w dziale suwnic. Był suwnicowym, brygadzistą, 
a od 13 lat jest mistrzem eksploatacji suwnic. 

Od początku pracy w hucie jest członkiem MZZP AM DG. 

Paweł Szot przewodniczącym 
zarządu wydziałowego
w Zakładzie Stalownia 

Druga część bonusu 
covidowego 

Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, którzy do 
30 września 2022 roku przyjmą przypominającą (odpowied-
nio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw COVID-19 
uprawnieni są do otrzymania, pod warunkiem złożenia do 30 
września br. oświadczenia o przystąpieniu do drugiej części 
Programu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 
1000 zł.

Złożenie oświadczenia możliwe jest wyłącznie przy jednocze-
snym przedłożeniu celem weryfikacji uprawnienia do udziału 
w programie: wydruku certyfikatu otrzymanego w punkcie 
szczepień lub wydruku certyfikatu pobranego z Internetowego 
Konta Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplika-
cji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji 
pdf pobranego dokumentu.

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

Przypominamy, że termin składania wniosku 
i oświadczenia potwierdzającego przyjęcie drugiej 
lub trzeciej dawki szczepienia przeciw COVID-19, 
umożliwiającej otrzymanie drugiej części dodatkowego 
świadczenia pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa 
pracowników i ich rodzin, został przesunięty do 30 
września br. 

Czas składania oświadczenia do 30 września
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Strony Pracowników i Pracodawców wyrażają uznanie dla 
Rządu RP za strategiczną wizję, która przejawiła się w wie-
loletnich wysiłkach ukierunkowanych na zwiększenie bez-
pieczeństwa Polski w zakresie stworzenia infrastruktury do 
odbioru gazu ziemnego w celu uniezależnienia od dostaw 
z Rosji. Jednak skala wyzwań, przed którymi stoi świat 
w wyniku agresywnej postawy Rosji, każe przygotować się na 
scenariusz, w którym gazu w Europie, a także w Polsce, nie 
będzie w okresie jesienno-zimowym w wystarczającej ilości.

Dotychczasowe rozwiązania w zakresie ograniczeń 
w poborze gazu ziemnego nie przystają do obecnej rzeczy-
wistości. Dlatego, chociaż mamy nadzieję, że Polska zdoła 
uniknąć ograniczeń w dostępie do gazu ziemnego, pilnie po-
trzebne jest przygotowanie się naszego kraju do wystąpienia 
takich ograniczeń. Na szali jest bowiem pomyślność całej 
polskiej gospodarki i bezpieczeństwo naszego kraju. Strony 
dialogu społecznego proponują: 

W zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 
2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograni-
czeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. poz. 549) dostosowa-
nie ograniczeń w poborze gazu do specyfiki pracy przemysłu:

• Stosowanie ograniczeń ilościowych rozliczanych w dłuż-
szym okresie np. miesiąca, a nie w każdej godzinie doby 
dla odbiorców przemysłowych.

• Zapisanie wprost w rozporządzeniu możliwości indywidual-
nego schematu ograniczenia poboru.

• Realizacja i weryfikacja ograniczeń na poziomie wielu 
punktów poboru gazu (np. kilku punktów w ramach całego 
przedsiębiorstwa lub grupy dobrowolnie zagregowanych 
odbiorców).

• Wydłużenie czasu wyprzedzenia, z jakim podawana jest 
informacja o planowanych stopniach zasilania.

W zakresie dodatkowych mechanizmów rynkowych, wprowa-
dzenie dobrowolnych ograniczeń zapotrzebowania na gaz za 
wynagrodzeniem.

Na wniosek Komisji Socjalnej MZZP AM DG podjęto decyzję 
o zmianie dotyczącej przyznawania zapomóg materialnych 
w Regulaminie świadczeń statutowych - podniesiono do-
chód netto na osobę uprawniający do zapomogi materialnej 
z 1100 zł do 1400 zł.  Pozostałe świadczenia pozostają bez 
zmian. 

Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 
2023 roku i jest dostępny na stronie www.mzzpamdg.pl 
w zakładce Dokumenty.

Lipcowe posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. 
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa 
poświęcone było sytuacji hutnictwa stali w obliczu 
obecnych wyzwań gospodarczych. Szczególną uwagę 
strony dialogu skierowały na zagrożenia dla polskiej 
gospodarki, w tym dla hutnictwa, spowodowane 
ograniczeniem podaży na europejskim rynku gazu 
ziemnego.

Stanowisko stron dialogu społecznego PED, BJ, DWD

Zagrożenia dla 
polskiego hutnictwa

Zmiany w Regulaminie 
świadczeń statutowych 

Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego 

Kolegę, wieloletniego przewodniczącego 

organizacji wydziałowej MZZP AM DG w 

Zakładzie Stalownia, członka Prezydium MZZ 

Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

Śp. JACKA ĆMAKA
Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie

pogrążonym w żałobie 

składamy szczere wyrazy współczucia 

Zarząd i Prezydium MZZP AM DG

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tych bolesnych 
dla nas chwilach okazali nam wiele serca, życzliwości i wsparcia 
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojego męża 

śp. Jacka Ćmakaśp. Jacka Ćmaka
Koleżankom i Kolegom z Zakładu Stalownia 
i Wielkie Piece oraz z Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego AM DG, a także Dyrekcji 
ArcelorMittal Poland  w Dąbrowie Górniczej

składa żona z dziećmi 

Społecznymi inspektorami pracy zostali: Dariusz Porada (Za-
kład Energetyczny), Romuald Kuliński (Laboratorium Badań 
Mechanicznych – Biuro Rozwoju i Kontroli) i Jacek Jankowiak 
(DWD piece pokroczne). 

Nowo wybranym społecznym inspektorom pracy gratulu-
jemy społecznego zaufania, życzymy dobrej współpracy oraz 
skuteczności w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i warunków pracy załogi w naszej firmie.

Wybory uzupełniające 
21 lipca w trzech podokręgach wyborczych: Zakładzie  
Energetycznym, Laboratorium Badań Mechanicznych 
i Zakładzie Walcownie (piece pokroczne) 
przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do 
Społecznej Inspekcji Pracy. 

Infolinia Contact Center

Infolinia umożliwia kontakt w sprawach ZFŚS w dni robocze 
- poza godzinami obsługi - od 15.00 do 7.00 oraz w weeken-
dy całodobowo dla osób dzwoniących na telefony kontaktowe 
Sanpro Synergy.  

Konsultanci przyjmują zapytania i problemy, z jakimi się bo-
rykają osoby dzwoniące oraz ich dane kontaktowe. Natomiast 
pracownicy Sanpro Synergy - w najbliższym dniu roboczym - 
kontaktują się zwrotnie z dzwoniącymi w celu udzielania infor-
macji lub rozwiązania zgłoszonego problemu.

Sanpro Synergy, firma obsługująca Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland, 
uruchomiła infolinię Contact Center.

Nowy model obsługi ZFŚS
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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 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.

Ocalić od zapomnienia

Dąbrowska huta 
bez „Jedenastki”
Po blisko pięćdziesięciu latach funkcjonowania, 
zapadła decyzja o likwidacji restauracji „Jedenastka”. 
IMPEL, będący jej właścicielem, postanowił zmienić 
przeznaczenie budynku, w którym docelowo będzie 
się znajdował magazyn. 

Niektórym, zwłaszcza starszym pra-
cownikom, trudno sobie wyobrazić 
dąbrowską hutę bez „Jedenastki”, 
która od lat była miejscem wielu waż-
nych wydarzeń i na co dzień karmiła 
pracowników. Na dowód tego przypo-
minamy garść informacji z jej blisko 
pięćdziesięcioletniej historii. 

Stołówka „Jedenastka” była od-
dana do użytku w październiku 1973 
roku w okresie budowy kombinatu 
Huta Katowice. W tym czasie wyda-
wano tu około 15 tysięcy posiłków 
regeneracyjnych i około 4 tysięcy obiadów dla pracowników. 

Jak wspomina Zygmunt Makieła, od prawie 50. lat związa-
ny z zakładem żywienia w firmie, na początku „Jedenastka” 
była stołówką samoobsługową. Pracownicy odbierali zupę 
z tzw. karuzeli, a drugie danie wydawane było w okienku. 
W budynku działało kilka bufetów – bufet śniadaniowy, mlecz-
ny, kanapkowy, dań gorących, dwa kioski – na górze i na dole 
oraz… niekończące się kolejki. 

Stołówka przygotowywała również tzw. wywozy - posiłki dla 
innych firm wywożone w termosach (odpowiednik dzisiejsze-
go cateringu). W 1986 roku zmienione zostały zasady obsługi 
– pojawili się kelnerzy, ale nadal była to stołówka. Dopiero 
w 1993 roku „Jedenastka” została przekształcona w re-
staurację, w której przez lata odbywały się spotkania jubile-
uszowe, zabawy karnawałowe, studniówki, wesela, chrzciny, 
komunie i wiele 
innych okoliczno-
ściowych imprez 
związanych z dzia-
łalnością huty. Na 
takich zasadach 
funkc jonowa ła 
do 2020 roku 
i z pewnością 
swoją obecnością 
zapisała się na 
kartach historii 
dąbrowskiej huty.

Posiłki regeneracyjne 
w wyższej cenie   

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wy-
syłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub 
poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do 
skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do 
budynku kadr w danej lokalizacji. 

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych będzie się odbywać 
w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby po-
siłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z termi-
nalu, czyli tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona 
przez kwotę 1,39 zł będzie stanowić łączną wysokość po-
trącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych 
posiłków.

Osoby, które nie złożą oświadczenia w wymaganym ter-
minie, od 1 września nie będą mogły korzystać z posiłków 
regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie 
zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków 
regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach 
spółek żywieniowych. W przypadku złożenia oświadczenia po 
26 sierpnia lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż 
do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana 
z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają 
bez zmian - pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.

Dział HR informuje, że od 1 września cena posiłku 
regeneracyjnego wzrośnie o 1,48 zł i wyniesie 
18,47 zł brutto (cena posiłku netto to 17,27 
zł). Połowę z kwoty podwyżki (74 gr), o którą 
wzrośnie cena posiłku, musi dopłacić pracownik. 
Przypominamy, że aktualna kwota dopłaty 
pracownika to 65 gr - po zmianie będzie to 1,39 zł 
(65 gr + 74 gr). W związku z tym do 26 sierpnia br. 
wymagane jest złożenie nowego oświadczenia. 
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