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Stanowisko Strony Związkowej dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę 
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku:

Mając na uwadze wysoki wskaźnik inflacji i drastyczny wzrost kosztów utrzymania rodzin 
pracowniczych oraz dążąc do sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim 
rynku pracy, a także do utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2023 
roku następujących zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych 
ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia 
w ArcelorMittal Poland S.A. z III kwartału 2022 roku, metodą uzgodnioną przez Stro-
ny ZUZP w porozumieniu płacowym.

2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki 
w 2022 roku w wysokości 4000 złotych dla każdego pracownika, który był zatrudniony 
w 2022 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi na rzecz 
ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z zastrzeże-
niem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepsze-
go od zakładanego wyniku EBITDA.

3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBITDA w wysokości 1000 złotych 
dla każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody 
może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBIT-
DA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP w ww. 
porozumieniu płacowym. 

4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP dotyczącego odstąpienia z dniem 01.01.2023 
roku od zasady finansowania w 50% przez pracowników Spółki zwiększenia się, po 
dniu 31.12.2021 roku ceny posiłków regeneracyjnych, tj. odstąpienie od stosowania 
zapisów § 7 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 05.05.2021 r. zawartego na okolicz-
ność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
AMP S.A. 

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, któ-
re są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.

Zakładowe organizacje 
związkowe w sprawie podwyżki 
płac w 2023 roku
Organizacje związkowe działające w firmie przygotowały wspólne 
stanowisko dotyczące podwyżki płac w 2023 roku, które zostało 
przekazane pracodawcy. Obejmuje ono indywidualny wzrost płac 
pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład 
pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz 
nagrodę za wynik EBITDA.

SIP
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Najważniejszym punktem obrad październikowego 
posiedzenia Zarządu Związku było powołanie składów 
komisji problemowych działających przy centrali 
MZZP AM DG.  

MIROSŁAW CERAZY

Czas podsumowań

JANINA MIGAS

Dziękujemy…
Podczas październikowego spotkania Zarzą-
du przewodniczący Adam Wdowiak podzięko-
wał za współpracę w minionej kadencji Miro-
sławowi Cerazemu, który od 2018 roku peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego MZZP AM 
DG ds. zatrudnieniowo-płacowych. Mirosław 
nadal pozostaje członkiem zarządu wydziało-
wego w Zakładzie Wielkie Piece.

Decyzję o odejściu na emeryturę podjęła Ja-
nina Migas z Zakładu Transportu Samocho-
dowego. Była wieloletnim członkiem zarządu 
wydziałowego w ZTS i członkiem Komisji Re-
wizyjnej MZZP AM DG. Przewodniczący Adam 
Wdowiak w imieniu Zarządu Związku poże-
gnał Koleżankę, dziękując za wiele lat pracy 
związkowej. My również serdeczne dziękuje-
my, życzymy zdrowia oraz samych pogodnych 
dni w kolejnym etapie życia.   

Z posiedzenia Zarządu

Przewodniczący 
Adam Wdowiak 
przekazał bieżą-
ce informacje do-
tyczące funkcjo-
nowania dąbrow-
skiego oddziału. 
Poinformowa ł , 
że na początku 
grudnia (tj. 8-10) 
instalacje WP nr 
3 mają być w gotowości do ewentualnego uruchomienia pieca. 
Potwierdził, że nie ma żadnych zwolnień pracowników w obsza-
rze zatrzymanego WP nr 3, a do ArcelorMittal Poland przyjmo-
wani są nowi pracownicy. 

Uchwałą Zarządu powołane zostały następujące komisje 
problemowe działające przy Zarządzie Związku: Komisja BHP 
i Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący Mariusz Janus), 
Komisja Ekonomiczna (przewodniczący Adam Wdowiak), Komi-
sja Zatrudnieniowo-Płacowa (przewodniczący Janusz Mitura), 
Komisja Statutowa oraz Ordynacji Wyborczej (przewodniczący 
Adam Wdowiak).

W obszarze spraw socjalnych, Zarząd podjął uchwałę 
o zwiększeniu wartości paczki z okazji Mikołaja ze 120 zł na 
150 zł. Uprawnionymi do otrzymania paczki są dzieci – człon-
ków Związku urodzone w latach 2010-2019. Zapisy wraz z od-
płatnością 10 zł przyjmowane są w sekretariacie Związku do 
10 listopada br. Zarząd zaakceptował także decyzję Prezydium 
o wsparciu finansowym VIII Amatorskiej Drużyny Ligi Bowlingo-
wej Kobiet NEMO CUP 2022/2023 w postaci zapłaty wpiso-
wego dla jednej drużyny (600 zł) i zakupu strojów sportowych 
z logo Związku. Z aprobatą Zarządu spotkała się propozycja ak-
tywnego udziału członków Związku w turnieju piłki nożnej orga-
nizowanym przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Branży 
Hutniczej przy ArcelorMittal Oddział Sosnowiec, poprzez stwo-
rzenie własnej drużyny piłkarskiej (o szczegółach tej inicjatywy 
napiszemy w jednym z kolejnym numerów Faktów). 

Z okazji jubileuszu 40-lecia MZZP AM DG przypadającego 
w grudniu tego roku, Zarząd ogłosił Konkurs z nagrodami dla 
członków Związku. Regulamin Konkursu w pigułce publikujemy 
na stronie 3. Pełna treść Regulaminu znajduje się na stronie 
internetowej Związku: www.mzzpamdg.pl

Październik i listopad w ArcelorMittal Poland to czas wyborów spo-
łecznych inspektorów pracy. 

Wybory SIP muszą być przeprowadzone w poszczególnych okrę-
gach wyborczych, obejmujących zakłady, biura czy jednostki orga-
nizacyjne do 30 listopada br. W tym celu w dąbrowskim oddziale 
powołano Komisję Wyborczą, której przewodniczącym został Mi-
rosław Nowak, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Wiceprzewod-
niczącym Komisji jest Adam Wdowiak, przewodniczący naszego 
Związku. 

Społeczną Inspekcję Pracy w ArcelorMittal Poland tworzą zakła-
dowi i wydziałowi społeczni inspektorzy pracy, którzy zobowiązani 
są do składania informacji z działalności SIP organizacjom związ-
kowym działającym w firmie. 

Kandydaci MZZP AM DG w wyborach Społecznej Inspekcji Pra-
cy na lata 2023-2026:

Zakład Wielkie Piece (PPD): Marcin Bańcerek, Piotr Kowynia, 
Jacek Lipowicz, Adam Sobczyk

Zakład Stalownia (PSD): Jakub Droździel, Zdzisław Sobieraj, 
Patryk Kościelniak

Zakład Walcownie (DWD): Marcin Suma, Sebastian Szata, 
Tomasz Tymiński, 

Zakład Energetyczny (PED): Agnieszka Sufin

Centralne Utrzymanie Ruchu (BU): Wojciech Brzozowski, 
Tomasz Dominiczak, Krzysztof Sierp

Wydział Gospodarki Walcami: Rafał Palonka 

Biura i jednostki organizacyjne administracji: Dagmara 
Kucypera, Marek Kwiecień, Iwona Kwas

Społeczny inspektor pracy to bardzo ważna funkcja społeczna 
w zakładzie, pełniona przez pracowników należących do związ-
ków zawodowych. W jego gestii pozostaje m.in. monitorowanie 
oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
a także ochrona uprawnień pracowników wynikających z przepi-
sów prawa. Reprezentuje on interesy wszystkich pracowników 
w zakładzie, bez względu na to, czy należą do związków zawodo-
wych, czy nie. 

Wybór społecznych inspektorów pracy świadczy o zaufaniu, ja-
kim obdarzają ich pracownicy i jednocześnie zobowiązuje do odpo-
wiedzialności i rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających 
z pełnienia tej funkcji. 

Od nich w dużej mierze zależy bezpieczeństwo 
pracowników. Dlatego głosujmy na właściwych 
kandydatów!

Powołano komisje 
problemowe

Nasi kandydaci to 
najlepszy wybór na 
funkcję SIP

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy

SIP
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Poznajmy się 

Rozpoczęła się XI kadencja działalności Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal 
Dabrowa Górnicza. Nowym przewodniczącym Związku został Adam Wdowiak, dotychczasowy wiceprzewodniczący 
ds. socjalnych i BHP. Do ścisłego kierownictwa Związku dołączyli nowi wiceprzewodniczący: Janusz Mitura i Mariusz 
Janus, których nie wszyscy jeszcze znają. Są pracownikami z wieloletnim stażem pracy w dąbrowskiej hucie. Dziś 
postaramy się przybliżyć ich sylwetki.

W grudniu tego roku przypada jubileusz istnienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 
ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Z tej okazji kierownictwo Związku ogłasza Konkurs z nagrodami pieniężnymi dla 
członków MZZP AM DG (do rozlosowania jest 40 nagród o wartości 1000 zł każda). 

Janusz Mitura – wiceprzewodniczący MZZP AM DG  

Jest mechanikiem budowy maszyn i urządzeń przemysłowych z wykształceniem średnim. Pracę w dąbrow-
skiej hucie rozpoczął w 1994 roku jako mechanik w służbach utrzymania ruchu w Walcowni Półwyrobów 
(znanej bardziej pod nazwą „Zgniatacz”), gdzie pracował do końca istnienia zakładu. Od roku 2008 roku 
pracował w Walcowni Dużej, od 2013 roku - jako specjalista ds. planowania branży mechanicznej na 
całym obszarze walcowni. 

Od początku pracy w hucie jest członkiem MZZP AM DG. Od ośmiu lat jest przewodniczącym zarządu 
wydziałowego w Walcowni Dużej i członkiem zarządu Związku. Od października 2022 roku pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego MZZP AM DG ds. zatrudnieniowo-płacowych i wiceprzewodniczącego zarządu wy-
działowego w Walcowni Dużej. 

W wolnym czasie lubi wędrować po górskich szlakach. Wyzwaniem dla niego jest zdobycie Korony Gór 
Polski, co stara się dokumentować w postaci filmów udostępnionych na kanale YT. Jest żonaty, córka 
Karolina zatrudniona w BCOE, jest również członkiem naszego Związku.

Mariusz Janus – wiceprzewodniczący MZZP AM DG 
Jest absolwentem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, którą ukończył z tytułem ma-
gistra inżyniera. Pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 2008 roku w Zakładzie Wielkie Piece jako 
stażysta programu „ZainStaluj się”. Po ukończeniu stażu zajmował stanowisko mistrza zmianowego tech-
nologów w ZWP. Był zaangażowany w innowacyjne projekty TOP – „Teraz o przyszłości”, gdzie wdrażał 
wygenerowane projekty poprawiające warunki pracy załogi wielkich pieców. Kolejne wyzwanie realizował 
jako kierownik wsparcia, wdrażając metodologię WCM, aby w dalszej perspektywie zająć stanowisko spe-
cjalisty branżowego technologów w ZWP.

Jest członkiem MZZP AM DG od początku swojej pracy w ArcelorMittal Poland. Reprezentując zatrudnio-
nych kolegów, stara się dbać o interesy pracownicze. Od października 2022 roku pełni funkcję wiceprze-
wodniczącego MZZP AM DG ds. socjalnych i BHP. 

Pasjonuje go poznawanie świata. Chętnie, wraz z żoną i dziećmi Oliwią i Igorem, podróżuje. Zimą rodzinnie 
jeżdżą na nartach.

Nowi członkowie funkcyjni Prezydium Nowi członkowie funkcyjni Prezydium 
Związku na lata 2022-2026 Związku na lata 2022-2026 

Ogłaszamy Konkurs z okazji 40-lecie MZZP AM DG

Regulamin Konkursu z nagrodami dla członków Związku

Regulamin Konkursu w pigułce:

- Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie człon-
kowie Związku, którzy będą jego członkami 
na dzień 30 listopada 2022 roku i pozostaną 
nimi nadal do dnia Konkursu (włącznie).

- Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu naj-
ciekawszych haseł/inicjatyw z okazji 40-lecia 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, 
w szczególności zachęcające do przystępowa-
nia do Związku nowych członków.

Hasła mogą być zgłaszane od 26 października, tj. od dnia opubli-
kowania Regulaminu na stronie internetowej Związku 
www.mzzpamdg.pl, do 25 listopada 2022 roku. 

Można je zgłaszać: 

a) osobiście – w Sekretariacie Związku, przy al. J. Piłsudskiego 
w Dąbrowie Górniczej 41-308 Dąbrowa Górnicza, I piętro, pokój 
116;

b) w formie dokumentowej (e-mailowej) – w formie kolorowego ska-
nu na adres: mariusz.janus@mzzpamdg.pl, pod warunkiem do-
starczenia oryginału pracy w razie wygrania Konkursu;

c) listownie na adres organizatora: Międzyzakładowy Związek Za-
wodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza al. J. Pił-
sudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „Konkurs 
z okazji 40-lecia Związku”.

Do zgłoszenia należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwi-
sko uczestnika, adres i telefon lub e-mail do kontaktu.

Do wygrania jest 40 nagród po 1000 złotych brutto każda. O ile 
wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z laureatów Kon-
kursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wy-
granych nagród w Konkursie w wysokości określonej odpowiednimi 
przepisami od wartości nagrody brutto. Przy czym organizator jest 
płatnikiem ww. podatku od wygranych. 

Warunkiem wydania nagrody jest opłacenie przez laureata należne-
go podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po 
potrąceniu przez Organizatora – odpowiedniego % wartości nagrody.

Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określe-
nie nagród, jak również czas trwania Konkursu zawarte są w Regu-
laminie Konkursu z nagrodami z okazji 40-lecia MZZP AM DG, który 
znajduje się na stronie internetowej Związku: www.mzzpamdg.pl

40
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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

MZZP AM DG
zaprasza

rodziców dzieci
członków
związku

do zapisów na paczki ze słodkimi

upominkami od Mikołaja

ODPŁATNOŚĆ 10 zł
Zapisy do 10.11.2022r.

u przewodniczącego Wydziału
lub bezpośrednio w związkach

pok. 117 (Mariusz Janus)

Upominki są przeznaczone

wyłącznie dla dzieci członków

MZZP AM DG urodzonych

w latach 2010-2019

Upominki są przeznaczone

wyłącznie dla dzieci członków

MZZP AM DG urodzonych

w latach 2010-2019

Walczymy o emerytury pomostowe

Manifestacja rozpoczęła się pod Pałacem Kultury i Nauki, 
skąd uczestnicy udali się pod budynek Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej, gdzie przekazano petycję dotyczącą 
uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 
r. o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe 
wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych wa-
runkach i o szczególnym charakterze. 
Wyjaśnijmy, emerytury pomostowe miały być ściśle powią-
zane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wy-
konujących prace uciążliwe. Oznaczało to ścisłe powiązanie 
obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem 
emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upły-
nął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd nie wy-
wiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie 
obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że za-
kładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy 
w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szko-
dliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchy-
lenia wygasającego charakteru emerytur w pełni zasadnym. 
Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, 
zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz 
Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracow-
ników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomo-
stowej. Prowadzi to do powstania rażąco niesprawiedliwych 
sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, 
na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pra-
cę, mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty 
podjęcia pracy. 

Prezydium Rady OPZZ składa się z 15 osób – przewodniczący 
Wacław Czerkawski, 4 wiceprzewodniczących oraz 10 człon-
ków, reprezentujących poszczególne branże działające w na-
szym województwie (m.in. szkolnictwo, górnictwo, przemysł 
samochodowy, hutnictwo). 
Członkiem Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego zo-
stał przedstawiciel naszego Związku Mirosław Cerazy, który 
jest jedynym reprezentantem hutnictwa w Radzie OPZZ z wo-
jewództwa śląskiego.

Manifestacja 
w Warszawie 

Nowe władze Rady OPZZ 
Województwa Śląskiego 

Blisko dwa tysiące osób uczestniczyło 
w manifestacji, zorganizowanej 19 października 
w centrum Warszawy, przez Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, Związek 
Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce 
i Forum Związków Zawodowych. Manifestujący 
z różnych branż i organizacji domagali się zniesienia 
wygasającego charakteru emerytur pomostowych. 
W manifestacji wzięli udział także reprezentanci 
naszego Związku. 

Podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego, 
które odbyło się 19 października w Katowicach 
wybrano nowe kierownictwo Rady OPZZ 
Województwa Śląskiego na lata 2022-2026.
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