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Dzisiejsza konferencja jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu 
Związku, gdyż raz na cztery lata ma ona charakter sprawozdawczo-
wyborczy. A to oznacza nie tylko omówienie ocenianego okresu 
działania organizacji, ale także wybór nowego składu władz naszego 
Związku oraz wytyczenie zamierzeń i celów na nową kadencję 
i najbliższy rok działania – powiedział Jacek Zub, otwierając 
Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą XI kadencji, która odbyła się 
26 września. Najważniejszym punktem obrad były wybory władz 
Związku XI kadencji. 

Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza XI Kadencji MZZP AM DG

Adam Wdowiak nowym 
przewodniczącym Związku

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego MZZP AM DG na kolejną kadencję 
powierzono Adamowi Wdowiakowi, dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu ds. so-
cjalnych i BHP. Wybrano 35-osobowy skład Zarządu Związku oraz 7-osobową Komisję 
Rewizyjną, której przewodniczącym został Jacek Wormuth. 

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca 
OPZZ, Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców 
i Hutników w Polsce, reprezentujący ArcelorMittal Poland: Agnieszka Kukla, dyrektor 
kadr, płac i dialogu społecznego, Stanisław Ból, dyrektor personalny, Cezary Koziński, 
główny specjalista dialogu społecznego oraz Henryk Orczykowski, prezes spółki Stal-
profil, Barbara Rejdak-Libura, prezes spółki Consensus Company, redaktor Przemysław 
Szwagierczak z „Magazynu Hutniczego”. 

Przewodniczący Jacek Zub w swoim wystąpieniu podziękował całej załodze huty, 
prezesom i dyrektorom ArcelorMittal Poland za dobrą współpracę w ciągu minionych 
lat, podczas których pełnił funkcję przewodniczącego, delegatom i wszystkim członkom 
Związku za zaangażowanie w działania organizacji. 

Adam Wdowiak
Przewodniczący
MZZP AM DG 

Janusz Mitura 
Wiceprzewodniczący 
MZZP AM DG 

Mariusz Janus  
Wiceprzewodniczący 
MZZP AM DG 
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W swoim wystąpieniu, które było ostatnim przed odejściem na emeryturę, 
przewodniczący Jacek Zub przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia naszej 
organizacji, którą kierował od października 1991 roku. 

Dialog społeczny nadal 
wymaga poprawy 

Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba (skrót)

Podkreślił, że powstanie organizacji dbającej 
szczególnie o interesy pracowników należących 
do Związku, było prawdziwym strzałem w dzie-
siątkę. W krótkim czasie Związek stał się dużą 
liczebnie siłą, współdecydującą w wielu kwestiach 
ważnych dla załogi naszej huty. 

Zwrócił uwagę, że wspólnie z innymi związka-
mi i pracodawcą, zwiększyliśmy nacisk na kwestie 
BHP oraz poprawę warunków pracy w hucie i spół-
kach. W efekcie tego wzrosła świadomość załogi 
w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wielu pracowni-
ków drażni biurokracja towarzysząca naszym sta-
raniom o przestrzeganie przepisów BHP, dlatego 
jak najszybciej należy poprawić sposób docierania 
z nimi do każdego pracownika. Przewodniczący 
zaznaczył, że od lat nasz Związek należy do trzech 
największych i najbardziej znaczących organizacji 
zakładowych w dąbrowskim oddziale. A jego suk-
cesy są rezultatem wspólnego działania i wspólnej 
pracy dużej grupy członków, aktywu funkcyjnego, 
a także wielu osób spoza Związku. 

Podsumowując miniony czas, można go po-
dzielić na lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, 
kiedy kształtowała się linia działania i los nasze-
go Związku. Lata dziewięćdziesiąte były okresem 
wspólnej walki o przetrwanie dąbrowskiej huty 
i obrony miejsc pracy załogi. Natomiast dwudzie-
ste stulecie - to już nowy właściciel Huty Katowice 
i jednocześnie nowy pracodawca. Wspólna troska 
o los fi rmy oraz byt załogi i ich rodzin pozwoliły 
kilka spraw mocno posunąć do przodu. Wystarczy 
wymienić „Pakiet Socjalny”. 

Nowe stulecie to nowe technologie produkcji, 
rozwój internetu i telefonia komórkowa oraz cyfry-
zacja procesów wytwarzania. A także nowe spoj-
rzenie na sprawy klimatu i ochronę środowiska 
naturalnego. W hucie znalazło to odzwierciedlenie 
w podejściu kierownictwa fi rmy i związków zawo-
dowych do ochrony środowiska. Najwięcej uwagi 
i środków fi nansowych kierowano od kilku lat na 
inwestycje z tego obszaru. Towarzyszyły temu 
bardzo duże inwestycje w technologie procesu 
wytwarzania. 

Przewodniczący wspomniał także o trudnym 
okresie pandemii i wojny w Ukrainie, które mają 
ogromny wpływ na wyniki światowego hutnictwa. 
Zakłócone zostały linie zaopatrzenia w surowce 
i inne komponenty niezbędne w hutach w procesie 
wytwarzania, co przyczyniło się do spadku produk-
cji hutniczej w świecie. W tym czasie odnotowano 
spore wahania w cenach produkowanych wyro-
bów. Ta sytuacja znalazła odbicie także w działa-
niach związków zawodowych. 

W kwestii dialogu z pracodawcą, podkreślił, że 
Związek zawsze starał się dbać o sprawy ważne 
dla pracowników, takie jak wzrost płac czy coraz 
lepsze warunki pracy. Wspierał działania praco-
dawcy zmierzające do zapewnienia dąbrowskiej 
hucie koniecznego rozwoju, zgodnego z aktualny-
mi trendami i osiągnięciami współczesnej nauki. 
Jednak nie zawsze ta współpraca pozbawiona 
była potknięć. Przewodniczący zasygnalizował 
potrzebę pilnej poprawy komunikacji między pra-
codawcą i związkami zawodowymi. 

Na zakończenie Jacek Zub przedstawił kilka 
konstatacji wynikających z jego dotychczasowych 
doświadczeń. W ciągu minionych lat Związek 
znacznie umocnił swoją pozycję oraz miejsce 
i znaczenie wśród organizacji związkowych w dą-
browskim oddziale. Warto to kontynuować. W no-
wej kadencji trzeba skuteczniej działać w kwestii 
naboru do Związku osób w wieku nieprzekracza-
jącym 35 lat. Związek znacząco poprawił swoją 
kondycję fi nansową i dziś jest ona bardzo dobra. 

Związek nadal powinien aktywnie działać, aby 
wyeliminować braki w obsadzie stanowisk produk-
cyjnych, zabiegać o wzrost płac proporcjonalny do 
wysiłku pracowników, a także chronić ich miejsca 
pracy. Nie wolno zapominać o warunkach pracy 
i warunkach socjalnych załogi oraz bezpieczeń-
stwie pracy. 

Podkreślił, że decydujący głos w realizacji za-
dań Związku w nowej kadencji będą mieć delegaci. 
Jednak, aby Związek mógł rozwinąć skrzydła, nie-
zbędny jest dalszy, dynamiczny rozwój fi rmy. Nie-
stety, nie znamy dokładnych zamierzeń właściciela 
i pracodawcy na najbliższe lata. Dlatego Związek 
powinien domagać się ofi cjalnego stanowiska 
pracodawcy w sprawie przyszłości dąbrowskiego 
oddziału wraz z nakreśleniem wizji przyszłości 
całego koncernu ArcelorMittal. Znajomość tych 
planów i zamierzeń pozwoliłaby pozytywnie wpły-
nąć nie tylko na świadomość załogi, ale także na 
procesy projektowe kadry technicznej zatrudnionej 
w fi rmie. 

Pogratulował wyboru nowym władzom Związku, życząc im wie-
lu osiągnięć w reprezentowaniu interesów załogi dąbrowskiej 
huty. A nowemu przewodniczącemu – sukcesów oraz żelaznej 
odporności i wytrwałości w załatwianiu spraw załogi.

Z kolei zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowa-
li Jackowi Zubowi za wieloletnią współpracę i zaangażowanie 
w pracy związkowej. 

Delegaci mieli też możliwość zadawania pytań zaproszonym 
gościom. Na pytania dotyczące m.in. urlopów postojowych 
w kontekście wstrzymania pracy wielkiego pieca nr 3 w Dą-
browie Górniczej, monitoringu absencji chorobowych w firmie, 
badań pracowników odchodzących na emeryturę oraz wpływu 
wypadku, jaki miał miejsce we wrześniu w koksowni „Przyjaźń” 
na produkcję w ArcelorMittal Poland odpowiadał dyrektor per-
sonalny Stanisław Ból. 

Zgodnie z zapisami w Statucie, 29 września odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowego Zarządu, na którym wybrano człon-
ków Prezydium Związku i dwóch wiceprzewodniczących. Zostali 

nimi: Janusz Mitura – w jego zakresie będą sprawy zatrudnie-
niowo-płacowe i Mariusz Janus, w którego gestii będą sprawy 
socjalne i BHP.
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Stanisław Ból  

Dyrektor personalny 
ArcelorMittal Poland
Jest to przełomowa konferencja, 
w której mam przyjemność uczest-
niczyć, ponieważ na emeryturę 
odchodzi człowiek, który był prze-
wodniczącym Związku przez 31 
lat, powiedział rozpoczynając swo-
je wystąpienie Stanisław Ból. 

Podkreślił, że jako jeden z dwóch związków reprezentatywnych w 
fi rmie, ponosimy wspólnie z „Solidarnością” i pracodawcą najwięk-
szą odpowiedzialność za funkcjonowanie dialogu społecznego. 
W ocenie dyrektora Bóla, ostatnie siedem lat, od kiedy zajmuje 
się dialogiem społecznym w naszej fi rmie, były latami trudnymi. 
Po okresie sporów, obie strony doszły do wspólnego wniosku, 
że lepszym wyjściem dla dobra pracowników jest dochodzenie 
do porozumienia przy stole negocjacyjnym. Pokazały to dwa lata 
pandemii. Zwrócił także uwagę, że on-line można się spotykać 
częściej i szybciej dochodzić do porozumienia niż w czasie, gdy 
spotkania odbywały się w bezpośrednim kontakcie. 
Dyrektor przypomniał, że choć wiele razy podczas negocjacji obie 
strony różniły się między sobą diametralnie, zawsze wyczuwal-
na była odpowiedzialność za kształtowanie relacji na linii praco-
dawca - pracownik ze strony przedstawicieli naszego Związku. 
O poprawie tych relacji świadczy liczba porozumień zawartych 
w czasie ostatniej kadencji. Ten rok był rokiem przełomowym, 
gdyż ze względu na rosnące koszty życia, na wniosek organizacji 
związkowych, zostały zawarte aż dwa porozumienia płacowe. 
Drugim obszarem współpracy pracodawcy ze związkami zawo-
dowymi jest bezpieczeństwo pracy w naszej fi rmie, czyli komisje 
BHP i Społeczna Inspekcja Pracy, ale także – co najważniejsze 
– gwarancja miejsc pracy. Odpowiedzialność za funkcjonowanie 
tego obszaru wspólnie z pracodawcą ponosi również nasz Zwią-
zek. 
Podkreślając znaczenie tego obszaru, dyrektor nawiązał do ostat-
nio wynegocjowanego z organizacjami związkowymi porozumie-
nia, na mocy którego żaden pracownik nie straci pracy w czasie 
tymczasowego zatrzymania pracy wielkiego pieca nr 3 w Dąbro-
wie Górniczej (szczegóły na stronie 6).
W kwestii zatrudnienia pracowników, Stanisław Ból przeka-
zał informację o powstaniu Programu stabilizacji zatrudnienia 
w ArcelorMittal Poland, który obejmuje następujące kwestie: re-
tencję, czyli skupienie się na pracownikach, którzy chcą odejść 
z fi rmy i przyczynach tej decyzji (rozmowy z każdym pracowni-
kiem, który wyraża taką wolę); podstawową umową o pracę w na-
szej fi rmie jest umowa na czas nieokreślony (rezygnacja z zatrud-
nienia fi rm Interim); wyrównanie płac zasadniczych pracownikom 
zarabiającym poniżej stawek referencyjnych z dobrymi i średnimi 
ocenami pracy. 
Program ten został opracowany na podstawie analizy poziomu 
współczynnika rezygnacji w ArcelorMittal Poland, przy udziale 
zespołu dialogu społecznego.
Na zakończenie Stanisław Ból podziękował Jackowi Zubowi za 
wieloletnią współpracę, za wkład pracy w rozwój dialogu społecz-
nego w naszej fi rmie, doceniając jego zaangażowanie w negocja-
cjach, nawet podczas chwilowej niedyspozycji zdrowotnej.
Serdeczne podziękowania skierował także do wszystkich człon-
ków naszego Związku za dobrą współpracę w czasie minionej 
kadencji. 
Przy okazji poinformował, że ArcelorMittal Poland stawiany jest 
jako wzór - jak rozwijać długoterminowy dialog społeczny dla do-
bra pracowników. 

Powstał Program 
stabilizacji zatrudnienia 

Barbara Popielarz

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 
W imieniu kierownictwa OPZZ podziękowała przewodni-
czącemu Jackowi Zubowi za wieloletnią pracę na rzecz ru-
chu związkowego, delegatom uczestniczącym w konferen-
cji życzyła dobrego wyboru nowych władz, a nowo wybra-
nym członkom Zarządu wytrwałości i energii w działaniu. 
Przed nowymi władzami niełatwy czas, zwracała uwagę 

Barbara Popielarz, nawiązując do trudnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Infl acja, 
wzrost cen, zwłaszcza w obszarze przemysłu energochłonnego stawia przed nami szereg 
wyzwań. 
Przypomniała, że w styczniu OPZZ zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego 
z apelem o podjęcie jak najszybszych działań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstw 
energochłonnych. 
Apelowała także o włączanie się naszej organizacji związkowej w działania OPZZ podej-
mowane w innych branżach, o wsparcie w walce o emerytury stażowe czy niewygasają-
cy charakter emerytur pomostowych. Zwracała uwagę, jak ważna w działalności Centrali 
OPZZ jest współpraca międzybranżowa. Korzystając z okazji, przewodnicząca zachęcała 
do udziału w pikiecie organizowanej19 października w Warszawie w sprawie emerytur 
pomostowych. Naszym celem jest, by każdy pracownik na tym samym stanowisku, bez 
względu na to, kiedy rozpoczął pracę, miał prawo do emerytury pomostowej, przekony-
wała. 
Działania OPZZ to nieustanna walka o płace minimalne, skrócenie czasu pracy czy wy-
dłużenie urlopu wypoczynkowego, sygnalizowała wiceprzewodnicząca. Ważne są także 
działania równościowe, gdyż sytuacja kobiet na rynku pracy jest zdecydowanie gorsza. 
Chodzi o to, aby kobiety na tych samych stanowiskach i z tym samym wykształceniem 
miały takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni. Często się jednak zdarza, że jest ono 20 
proc. niższe. 
Wszystkie kwestie, o które walczy OPZZ zostały zdefi niowane w 21 postulatach OPZZ, 
które można znaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 
Barbara Popielarz wspomniała również o obniżającym się stanie uzwiązkowienia we 
wszystkich organizacjach członkowskich. Dzieje się tak na całym świecie – związki za-
wodowe przestają być „modne”. Dlatego powinniśmy podjąć działania promujące związki. 
Niestety, aktywność naszych organizacji nadal jest zbyt niska. Aby przyciągnąć nowych 
członków, potrzebna jest integracja, szacunek, współpraca i współdziałanie międzypoko-
leniowe. 

Mirosław Grzybek

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych 
Metalowców i Hutników w Polsce
Podziękował za zaproszenie na Konferencję Sprawoz-
dawczo-Wyborczą naszego Związku, której celem jest 
podsumowanie działalności mijającej kadencji i wybór 
kierownictwa na kolejną kadencję 2022-2026. Podkreślił, 
że jesteśmy największą zakładową organizacją związkową 
należącą do Federacji Związków Zawodowych Metalow-

ców i Hutników i bardzo ważnym jej ogniwem. 
Miniona kadencja nie należała do łatwych, o czym w swoim wystąpieniu mówił także prze-
wodniczący Jacek Zub. Wystarczy przypomnieć decyzję o wyłączeniu w 2019 roku czę-
ści surowcowej w Krakowie. Federacja aktywnie włączyła się w działania mające na celu 
wstrzymanie tej decyzji, wystosowując apel do prezesa Rady Ministrów, udział w pikiecie, 
a także działania podjęte przez Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restruktu-
ryzacji Hutnictwa oraz w Radzie Dialogu Społecznego. 
Mijająca kadencja to także pandemia i wojna w Ukrainie, które w znacznym stopniu wpły-
nęły na ograniczenia czasu pracy i produkcji, mówił Mirosław Grzybek. Kolejne istotne wy-
darzenie to wypowiedzenie w ArcelorMittal Poland w maju 2020 roku Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy i blisko roczne negocjacje zapisów nowego układu zbiorowego. Jednak 
dzięki ogromnej determinacji i odpowiedzialności strony społecznej w podejmowaniu de-
cyzji udało się nie tylko przetrwać ten trudny czas, ale także znaleźć korzystne rozwiązania 
dla pracowników, podkreślił przewodniczący. 
W imieniu własnym i Zarządu Federacji podziękował Jackowi Zubowi za zaangażowanie 
i wieloletnią pracę związkową, a dowodem uznania jest przyznana mu w ubiegłym roku 
nagroda Diamenty OPZZ w kategorii „Najlepszy Związkowiec”. 
Nowo wybranym władzom życzył hartu ducha, pokonywania wszystkich trudności i znajdo-
wania najlepszych rozwiązań w pracy związkowej.
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Henryk Orczykowski

Prezes Zarządu spółki Stalprofi l 
Historia Związku i historia Stalprofi lu są 
ze sobą nierozerwalnie związane, mó-
wił w swoim wystąpieniu prezes Orczy-
kowski. Stalprofi l istnieje od 1988 roku, 
a Związek obchodzący w tym roku 
czterdziestolecie działalności od 1982 
roku. Tak więc start do funkcjonowania 
na wolnym rynku miał miejsce w obu 

przypadkach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 
Wolne związki zawodowe uczyły się wówczas mierzyć z nową rzeczy-
wistością ekonomiczną.
Nawiązując do bardzo dobrych wyników fi nansowych spółki osiągnię-
tych w pierwszym półroczu, Henryk Orczykowski podkreślił niebagatel-
ny udział w tym sukcesie związków zawodowych jako współwłaścicieli 
fi rmy. 
Przy tej okazji podziękował ustępującemu przewodniczącemu Związku 
Jackowi Zubowi za ogromne zaangażowanie i mądre decyzje podczas 
wielu lat współpracy, dzięki którym menedżerowie Stalprofi lu mogli roz-
wijać swoje koncepcje, a spółka osiągać doskonałe wyniki.  Zaznaczył 
także, że od początku lat 90. nie zdarzyło się, aby spółka nie wypłaciła 
akcjonariuszom dywidendy. To jest wymierny efekt właściwych decyzji 
m.in. władz Związku. „Stalprofi l to także Twój osobisty sukces” – powie-
dział, zwracając się do Jacka Zuba. 
Życząc wszystkiego najlepszego nowemu przewodniczącemu, Henryk 
Orczykowski zadeklarował chęć współpracy z nowymi władzami Związ-
ku.  

Janina Migas

Członek Komisji Rewizyjnej  
Przedstawiła sprawozdanie z działal-
ności statutowej Związku w roku bu-
dżetowym od 1 czerwca 2021 do 31 
maja 2022 roku. 
W sprawozdaniu podkreślono, jak 
wszechobecna drożyzna, lawinowo ro-
snące ceny węgla, gazu i energii elek-

trycznej wpływać będą na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej 
i produkcyjnej w naszych zakładach. Dodatkowo zapowiedź zatrzyma-
nia jednego wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej jest tego dobitnym 
przykładem. W warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej 
wynegocjowanie porozumień płacowych będzie jeszcze trudniejsze, 
a ich efekty nie zawsze satysfakcjonujące pracowników. Dlatego tak 
ważny jest wybór odpowiednich władz Związku, którą poza umiejętno-
ścią rozumienia pracowników, cechować będzie wysoka skuteczność 
działania. 
Szczegółowa analiza dokumentacji fi nansowej i majątkowej za rok ob-
rotowy 2021/2022 upoważnia Komisję do stwierdzenia, że Zarząd zre-
alizował cele określone w budżecie na rok 2021/2022. Nie stwierdzono 
istotnych nieprawidłowości.
Komisja zwróciła uwagę, że do dziś nie została wykonana uchwała do-
tycząca opracowania i przyjęcia nowej ordynacji wyborczej. 
Natomiast w podsumowaniu działalności całej czteroletniej kadencji Ko-
misja odnotowała kilka drobnych nieprawidłowości dotyczących głównie 
niewłaściwie wypełnionych wniosków na świadczenia i zapomogi. 
Wydatki koncentrowały się głównie na wypłacie świadczeń statutowych, 
zapomóg materialnych i losowych, współfi nansowaniu wypoczynku 
i rekreacji, imprez kulturalnych oraz fi nansowaniu kosztów działalności 
MZZP AM DG, co jest zgodne z celami statutowymi. 
Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za rok budżeto-
wy 2021/2022 i zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego za ten okres 
został przyjęty w głosowaniu. 

Skład Zarządu

Adam Wdowiak – przewodniczący  

Grzegorz Bąk, Andrzej Brania, Wiesław Chrobot, Krzysztof Cie-
kański, Mariola Cwancygier, Rafał Czuba,  Roman Dróżdż,  Grze-
gorz Drużyński, Przemysław Drzazga, Piotr Foltyn, Lidia Grodzka, 
Krzysztof Grzywaczewski, Daniela Haraburda, Mariusz Janus, Ka-
tarzyna Kajda, Artur Kwiecień, Marzena Matusiak, Iwona Migacz, 
Monika Migza, Janusz Mitura, Mariusz Moń, Krzysztof Mysłek, 
Piotr Owcarz, Piotr Piątek, Jędrzej Pietrończuk,  Mariusz Przybyl-
ski, Krzysztof Siba, Artur Sobusik, Adam Stach, Paweł Szot, Rafał 
Talaśka, Tomasz Tymiński, Dariusz Więckowski, Mariola Wiltos. 

Członkowie Prezydium 

Adam Wdowiak – przewodniczący

Janusz Mitura – wiceprzewodniczący, Mariusz Janus – wiceprze-
wodniczący, Grzegorz Bąk, Mariola Cwancygier, Rafał Czuba, 
Piotr Foltyn, Krystian Grzywaczewski, Piotr Owcarz, Jędrzej Pie-
trończuk, Paweł Szot.

Skład Komisji Rewizyjnej

Jacek Wormuth – przewodniczący 

Monika Dzięgiel, Andrzej Guzy, Mirosław Mrówka, Mateusz Pią-
tek, Agnieszka Sufin, Sebastian Szata.

Skład Zarządu 
MZZP AM DG XI kadencji 
na lata 2022-2026

UCHWAŁA
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej XI Kadencji MZZP AM DG 
z 26 września 2022 roku
 I. Konferencja zatwierdza sprawozdanie fi nansowe MZZP AM DG 
  za okres od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. 
 II. Konferencja zatwierdza sprawozdanie z działalności Związku i Komisji
  Rewizyjnej za okres od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022. 
 III. Konferencja udziela absolutorium Zarządowi Związku oraz członkom
  Komisji Rewizyjnej za okres 2021–2022. 
 IV. Konferencja podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie MZZP AM 
  DG i zobowiązuje Zarząd do przygotowania tekstu jednolitego Statutu.
 V. Konferencja zmienia uchwałę nr 7/2021 w sprawie wysokości składki 
  członkowskiej.  
Konferencja ustala następujące miesięczne składki członkowskie:
a) dla pracujących – 0,8 proc. wynagrodzenia brutto, nie mniej niż 

0,8 proc. minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych 
przepisach, maksymalnie 50 złotych, pomniejszone o wskaźnik 
ubruttowienia;

b) dla przebywających na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym bez 
świadczenia innej pracy – 0,25 proc. minimalnego wynagrodzenia 
określonego w odrębnych przepisach z ostatniego kwartału 
poprzedzającego przejście na urlop bezpłatny lub wychowawczy;

c) dla przebywających na urlopie bezpłatnym i wychowawczym, w trakcie 
którego pracownik świadczy prace na rzecz innego pracodawcy 
– w wysokości opłacanej jak przed urlopem;

d) dla emerytów i rencistów – 0,3 proc. pobieranej emerytury lub renty 
brutto;

e) dla członków, którzy pozostają bez pracy oczekując na przyznanie 
świadczenia przedemerytalnego – wysokości 0,25 proc. minimalnego 
wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach;

f) dla członków wskazanych w § 8 ust. 3 Statutu – 0,8 proc. minimalnego 
wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach;

g) dla członków wskazanych w § 8 ust. 4 Statutu – 0,8 proc. minimalnego 
wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.  
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‒ Wróćmy zatem do początków istnie-
nia Związku…

Jacek Zub: Początki były bardzo trud-
ne. Ten pierwszy okres działania Związku 
był czasem wytrwałej i żmudnej pracy or-
ganizacyjnej oraz prawdziwej walki o prze-
trwanie. Na początku Związek liczył około 
6 tysięcy osób, po powstaniu „Solidarno-
ści” i innych związków, liczba ta znacznie 
spadła. Jednak dzięki aktywnym działa-
niom i ogromnemu zaangażowaniu wie-
lu osób, udało nam się zdobyć zaufanie 
dużej części załogi. Bardzo szybko nasz 

Związek stał się sprawną i efektywną siłą, 
walczącą z dobrym skutkiem o realizację 
interesów pracowniczych, współdecydują-
cą w wielu kwestiach ważnych dla załogi 
naszej huty. Tak było, jest i mam nadzieję, 
że nadal będzie. Dziś, zgodnie z ustawą 
o związkach zawodowych, jesteśmy - obok 
„Solidarności” – drugim związkiem repre-
zentatywnym w naszej firmie. 
‒ Co było dla Pana najtrudniejsze pod-
czas tych trzech dekad kierowania 
Związkiem?

Jacek Zub: Trudnych decyzji było wiele. 
Jednak najbardziej zapadł mi w pamięci 
strajk zorganizowany przez „Solidarność 
80” w czerwcu 1994 roku, który trwał 
prawie miesiąc. Huta poniosła wówczas 
ogromne straty. Był to dla mnie, jako prze-
wodniczącego, pierwszy bojowy chrzest. 

Drugie tak dotkliwe wydarzenie miało 
miejsce na początku lat dwutysięcznych, 
kiedy zadłużenie huty osiągnęło ponad 
5 mld złotych. Przed zamknięciem urato-
wał ją zdecydowany sprzeciw trzech związ-
ków – „Solidarności” w osobie Władysła-
wa Molęckiego, Związku Ruchu Ciągłego 
reprezentowanego przez Marka Nanusia 
i naszego Związku. W moim odczuciu była 
to jedna z najlepszych decyzji przedstawi-
cieli związkowych w historii Huty Katowice. 
W latach 90. było wiele spotkań dotyczą-
cych restrukturyzacji Huty Katowice, o któ-

rych niełatwo zapomnieć. Było też wiele 
trudnych sytuacji związanych z porozumie-
niami płacowymi, ale zawsze udawało nam 
się osiągnąć kompromis, choć często nie 
wszystkie strony były w pełni zadowolone. 
‒ I tu nasuwa się pytanie o jakość dia-
logu społecznego w naszej firmie…

Jacek Zub: Ten dialog na przestrzeni 
lat był na różnym poziomie. Czasami spie-
raliśmy się o drobne sprawy, czasami o 
bardzo poważne. Zdarzało się, że nego-
cjacje były zrywane przez jedną lub drugą 
stronę, a nawet pewne kwestie były wręcz 
wymuszane przez pracodawcę. Uważam 
jednak, że przez te wszystkie lata udało 
nam się wypracować dialog społeczny na 
niezłym poziomie, choć – nie będę ukrywał 
– że on nadal kuleje. Dobitnym przykładem 
tego jest wypowiedzenie przez pracodawcę 

w maju ubiegłego roku Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy. Zdarzyło się to po 
raz pierwszy w ponad 40-letniej historii 
huty, a negocjacje zapisów nowego układu 
zbiorowego trwały blisko rok. Wypracowa-
nie nowego ZUZP postrzegam jako jeden 
z naszych większych sukcesów. Natomiast 
nie udało się dojść do porozumienia w kwe-
stii ponadzakładowego układu zbiorowego 
pracy, który miał być gwarancją uprawnień 
pracowniczych i świadczeń dla wszystkich 
zakładów hutniczych na wiele lat. W mojej 
ocenie jest to porażką organizacji związko-
wych uczestniczących w negocjacjach. 
‒ Oprócz sprawowania funkcji prze-
wodniczącego reprezentował Pan nasz 
Związek także na szczeblu krajowych 
struktur związkowych…

Jacek Zub: Tak, jako przedstawiciel 
hutników byłem członkiem zespołu połą-
czeniowego Federacji Związków Zawodo-
wych Metalowcy i Federacji Hutniczych 
Związków Zawodowych w Polsce. Powoła-
nie do życia w 2018 roku nowej struktury 
ponadzakładowej związków zawodowych 
tj. Federacji Związków Zawodowych Meta-
lowców i Hutników w Polsce miało ogrom-
ne znaczenie dla sektora przemysłu hutni-
czego. Teraz mamy liczną federację, dru-
gą po Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w strukturach w Ogólnopolskim Porozu-
mieniu Związków Zawodowych. We wszyst-
kich rozmowach, jakie odbywają się czy to 
na forum Rady Dialogu Społecznego, czy 
Zespołu Branżowego ds. Restrukturyzacji 
Hutnictwa i Koksownictwa nasz głos jest 
silniejszy. Ponadto uczestniczyłem w pra-
cach Trójstronnego Zespołu ds. Restruk-
turyzacji Hutnictwa i Radzie Dialogu Spo-
łecznego. 
‒ W jakiej kondycji zostawia Pan Zwią-
zek i co jest największą troską odcho-
dzącego przewodniczącego?

Jacek Zub: Związek jest w bardzo do-
brej sytuacji finansowej. Mam nadzieję, 
że nowe kierownictwo dołoży wszelkich 
starań, aby rozważnie gospodarować tymi 
środkami i utrzymać Związek w dobrej 
kondycji. Czasy są trudne i nie wiadomo, 
z jakimi problemami przyjdzie się jeszcze 
mierzyć. A Związek musi działać, dopóki 
istnieje firma. 
Martwi mnie to, że młodzi ludzie nie chcą 
wstępować do związków zawodowych. Nie 
chodzi tylko o nasze związki. Niestety, ma-
lejąca tendencja uzwiązkowienia widoczna 
jest także w krajach europejskich. 
Nowemu kierownictwu życzę dużo empa-
tii nie tylko do członków Związku, ale do 
wszystkich pracowników, wyrozumiałości 
i jak najlepszego porozumienia z praco-
dawcą. Czasami trzeba pójść na kompro-
mis - zyskać mniej, by nie stracić więcej. 
W obecnej trudnej sytuacji, nowo wybraną 
władzę Związku czeka naprawdę ciężka, 
merytoryczna praca. 
Życzę im wszystkiego najlepszego.

Rozmowa z Jackiem Zubem, ustępującym przewodniczącym MZZP AM DG 

Zostawiam Związek Zostawiam Związek 
w dobrej kondycji finansowejw dobrej kondycji finansowej
Wrześniowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza była ostatnią, 
w której uczestniczył Pan jako przewodniczący MZZP AM DG. Kierował 
Pan Związkiem 31 lat – od października 1991 roku. Zakończenie 
aktywności zawodowej skłania do refleksji i podsumowań. 

Słowa podziękowania za ponad 30 lat pracy związkowej od delegatów i członków Związku
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Janusz Mitura – tel. 32 776 95 82
kom. 530 121 155
BHP i sprawy socjalne 
Mariusz Janus – tel. 32 776 99 64
kom. 537 166 718
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

Weź udział 
w manifestacji!  
19 października w Warszawie odbędzie się 
manifestacja, w trakcie której nastąpi przekazanie 
Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycji 
dotyczącej uchylenia przepisu art. 4  pkt.5 Ustawy 
z 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, 
która zakłada ich stopniowe wygaszanie. 

Pracownicy chętni do udziału w manifestacji proszeni 
są o kontakt z Adamem Wdowiakiem tel. 531 293 937. 
Osoby, które zgłoszą się na wyjazd do Warszawy, będą 
mieć zapewniony dowóz autokarem. 

Przypomnijmy, kierownictwo ArcelorMittal Poland podjęło decyzję o tymcza-
sowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej ze 
względu na trudną sytuację rynkową oraz wysokie ceny energii. Decyzja 
o zmniejszeniu produkcji została podjęta po wnikliwej i dogłębnej analizie 
pogarszającej się w ostatnich tygodniach sytuacji na rynku. 

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, pracodawca będzie dążył do 
utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej Spółki w Dąbrowie 
Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch wielkich pieców, przy uwzględ-
nieniu planów Spółki w zakresie dekarbonizacji. Podejmie też niezbędne 
i ekonomicznie uzasadnione działania w celu jak najszybszego ponowne-
go uruchomienia WP3 oraz utrzymania stanu zatrudnienia niezbędnego do 
wznowienia jego działania. Ponowne uruchomienie WP3 nastąpi nie póź-
niej niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania WP2 w roku 2023.

Strony uzgodniły, że w czasie okresowego wstrzymania pracy WP3 nie 
będzie zwolnień ani wypowiedzeń zmieniających wysokość otrzymywane-
go wynagrodzenia pracowników. W Spółce kontynuowany będzie proces 
rekrutacji. 

Pracownicy komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko 
ograniczenia produkcji lub nastąpi jej ograniczenie będą mogli korzystać ze 
szkoleń (w tym szkoleń obligatoryjnych), dni wolnych oznaczonych w har-
monogramach pracy jako w6 (w tym dawne UDW12) oraz wn i wś, których 
celem jest obniżenie liczby zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgodnego 
z normą okresu rozliczeniowego oraz z urlopów zaległych i nierozplanowa-
nych urlopów bieżących. Pracownicy mogą być także zatrudniani na innym, 
niż dotychczas zajmowane, stanowisku pracy (z uwzględnieniem możliwo-
ści przekwalifi kowania na koszt Spółki), jeśli będzie to możliwe w ramach 
danego zakładu, biura lub oddziału lub innych jednostkach organizacyjnych 
Spółki. 

W przypadku wyczerpania możliwości zastosowania wymienionych roz-
wiązań tymczasowych, pracownik może zostać skierowany na „postojowe”. 
W tym czasie jego wynagrodzenie zasadnicze nie ulega zmianie. 

Ponadto pracodawca zachęca pracowników Spółki do skorzystania 
z posiadanych uprawnień emerytalnych. Zgodnie z zapisami Porozumie-
nia podstawą wymiaru odprawy emerytalnej będzie średnie wynagrodzenie 
pracownika za ostatnie 3 miesiące zatrudnienia, obliczone jak wynagrodze-
nie za urlop wypoczynkowy, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres 
przebywania na „postojowym”. Dotyczy to osób, które rozwiążą umowę 
o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego lub obniżonego wieku eme-
rytalnego (emerytury pomostowe). Drugą grupę stanowią pracownicy, któ-
rzy posiadają uprawnienia emerytalne (uwzględniając obniżony wiek eme-
rytalny i emerytury pomostowe) i którzy rozwiążą umowę o pracę w związku 
z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty 
wejścia w życie tego porozumienia. 

Porozumienie weszło w życie 3 października br. i obowiązuje do czasu 
pełnego uruchomienia pracy wielkiego pieca nr 3. Strony przewidują możli-
wość przedłużenia obowiązywania tego Porozumienia. 
Pełna treść Porozumienia jest dostępna na naszej stronie internetowej 
www.mzzpamdg.pl w Aktualnościach i zakładce dokumenty.

Zwolnień pracowników nie będzie

Związki zawodowe podpisały 
porozumienie z pracodawcą
Przedstawiciele pracodawcy i organizacji związkowych 
działających w ArcelorMittal Poland, 27 września br., 
zawarli Porozumienie w sprawie zasad postępowania 
w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych 
Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia 
produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji. 
Porozumienie obowiązuje od 3 października 2022 roku. 
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