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Wszystkim Pracownikom i ich rodzinom życzymy 
wypełnionych radością, miłością i wzajemną 
życzliwością  świąt Bożego Narodzenia.  

Niech te wyjątkowe dni upłyną Wam w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze i przyniosą mnóstwo radości 
i spokoju. 

Życzymy Wam i Waszym bliskim przede 
wszystkim zdrowia oraz siły i wytrwałości w tym 
trudnym czasie.

A w Nowym 2023 Roku spełnienia marzeń 
i planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.

Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd MZZP AM DG

Czterdzieści lat temu – 17 grudnia 1982 roku – grupa 53 pracowników Huty Katowice 
założyła Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice. 
Z okazji tego jubileuszu, 2 grudnia w restauracji Astra w Dąbrowie Górniczej, odbyło 
się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości. 

Uroczystość jubileuszową swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samo-
rządowych Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
i Halina Sobańska, radna Sosnowca, reprezentujący krajowe struktury związkowe: Barbara 
Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ, Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związ-
ków Zawodowych Metalowców i Hutników, Piotr Kursatzky, przewodniczący Okręgu Ślą-
skiego Federacji, wiceprzewodniczący Federacji. Pracodawcę reprezentowali: dyrektor per-
sonalny Stanisław Ból, dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego Agnieszka Kukla, główny 
specjalista dialogu społecznego Cezary Koźiński, przewodnicząca GKŚS Jadwiga Rado-
wiecka oraz dyrektorzy zakładów ArcelorMittal Poland. Zaszczycili nas też prezesi spółek: 
Henryk Orczykowski, prezes spółki Stalprofil, Barbara Rejdak-Libura, prezes Consensus 
Company, Katarzyna Mączka-Karcz, prezes Fundacji Ochrony Zdrowia. Wśród honoro-
wych gości nie mogło zabraknąć założycieli i byłych przewodniczących Związku: Zbigniewa 
Witeckiego, Zbigniewa Pabiańczyka, Mariusza Cebuli i najdłużej kierującego Związkiem 
Jacka Zuba. Obecni byli także przewodniczący zaprzyjaźnionych organizacji związkowych, 
członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz wielu innych znakomitych gości.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu gratulacyjnego od senator RP Beaty Ma-
łeckiej-Libery, której Dąbrowa Górnicza i Huta Katowice są szczególnie bliskie. 

cd. na str. 2 i 3
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Kiedyś pracowali tu jej rodzice, a później ona sama była 
lekarzem w przychodni Kombinatu. Dlatego temat związków 
zawodowych jak napisała w liście - jest jej niezwykle bliski. Ży-
czyła związkowcom dalszych owocnych lat pracy przynoszących 
kolejne sukcesy w obronie praw i interesów pracowniczych. 

W okolicznościowym przemówieniu przewodniczący Adam 
Wdowiak przybliżył zebranym genezę powstania organizacji, jej 
trudne początki, wysiłki założycieli zmierzające do uwiarygod-
nienia nowej organizacji w oczach załogi Huty Katowice oraz 
przypomniał najważniejsze fakty z historii Związku. 

Związek powstał w złożonej sytuacji politycznej, społecznej 
i ekonomicznej kraju. Stan wojenny wyeliminował z życia spo-
łecznego dotychczasowe organizacje i struktury związkowe. 
Pierwsze lata działalności Związku skoncentrowane były na 
pracy organizacyjnej. Dzięki wytrwałej pracy oraz determinacji 
i zaangażowaniu członków ukształtowała się struktura orga-
nizacyjna Związku. Wzrastała skuteczność w rozwiązywaniu 
istotnych problemów załogi. Poprawiał się społeczny odbiór 
Związku. Systematycznie zwiększał się prestiż Związku, co 
z kolei wzmocniło jego pozycję i rolę wewnątrz huty i poza nią, 
w strukturach branżowych i ogólnopolskich. 

Czas, który przyszedł później, nie tylko zweryfikował pojęcie 
i rozumienie interesu pracowniczego, ale wyznaczył zupełnie 
nowe cele w działalności związkowej. Okazało się, że powin-
nością Związku powinna być nie tylko dbałość o korzystne dla 
pracowników rozwiązania prawne, ekonomiczne i socjalne, nie 
tylko ochrona prawna, zasiłki i zapomogi, świadczenia statu-
towe, wczasy, zielone szkoły, imprezy kulturalno-rozrywkowe, 
wycieczki, grzybobrania. 

Problemem numer jeden okazało się „być albo nie być” Huty 
Katowice. Związek nie cofnął się przed odpowiedzialnością za 
los tysięcy hutniczych rodzin . Huta przetrwała! 

Problemy typowe dla gospodarki rynkowej oraz uwarunkowa-
nia wynikające z nowego układu właścicielskiego sprawiają, że 
w konfrontacji z potężną machiną administracyjno-prawną pra-
codawcy tylko zorganizowana forma reprezentacji pracowników 
– taka jak nasz Związek Zawodowy – ma szanse skutecznie eg-
zekwować uprawnienia pracownicze oraz zabiegać o materialną 
pomyślność załogi. 

Wkrótce okazało się, że interes pracowniczy to nie tylko wal-
ka o miejsca pracy. Wymagania konkurencji pociągnęły za sobą 
konieczność zmian w zakresie zarządzania, w tym zarządzania 
ludźmi. Nasz Związek – współpracując z innymi organizacjami 

związkowymi - dbał i dba o to, aby wobec konieczności zwol-
nień, pracownicy odchodzili z odpowiednią odprawą rekompen-
sującą utratę pracy, zaznaczył Przewodniczący. 

Jako że jesteśmy częścią światowego koncernu obejmują 
nas procesy globalizacji, które przynoszą nowe zjawiska spo-
łeczne i problemy. Staramy się im sprostać, licząc jak zawsze 
na zaangażowanie wszystkich naszych członków. 

W swoim wystąpieniu Adam Wdowiak podkreślał, że ludzie 
stanowili i nadal stanowią nasz największy atut organizacyjny, 
a także siłę Związku. Dzięki nim i ich wyjątkowemu zaanga-
żowaniu w pracę Związku osiągnęliśmy naszą obecną pozycję 
i rolę w firmie, w branży hutniczej oraz w ruchu związkowym. 
Duże znaczenie miało także to, że od momentu powstania, 
Związek na pierwszym miejscu stawiał w swoim działaniu dobro 
reprezentowanych załóg. To w połączeniu z zaangażowaniem 
przyniosło pozytywne efekty. 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że u progu XI kadencji Związ-
ku, jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia i wnioski zebrane 
w ciągu tych lat. W tym czasie odnieśliśmy wspólnie wiele suk-
cesów - dużych i małych. Sporadycznie zdarzały się i porażki. 
Z jednych i drugich wyciągamy wnioski. Jednak bez zaangażo-
wania członków Związku nie bylibyśmy dzisiaj w miejscu, w któ-
rym jesteśmy. 

Na zakończenie wystąpienia Adam Wdowiak podziękował 
wszystkim członkom Związku i złożył życzenia. - Chcę jak naj-
serdeczniej podziękować za Wasze społeczne serce i ogrom-
ne zaangażowanie na rzecz naszego Związku. Bez tego nasze 
związkowe dokonania byłyby dużo skromniejsze. Zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzę wszystkim człon-
kom naszego Związku oraz osobom pełniącym w nim różne 
funkcje zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Historię naszego Związku i udział w różnego rodzaju dzia-
łaniach częściowo opisuje kalendarium.

cd. ze str. 1
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W trakcie uroczystości zaproszeni goście składali gratulacje 
i dyplomy wraz z kwiatami na ręce przewodniczącego Adama 
Wdowiaka. Odczytano także listy gratulacyjne.

Podziękowania za 40 lat pracy w budowaniu dialogu społecznego 
i wspieranie pracodawcy w działaniach, których celem było i jest 
zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i budo-
wanie konstruktywnego dialogu z pracodawcą oraz życzenia wielu 
sukcesów zawodowych i niezmiennej satysfakcji z pracy społecznej, 
wszystkim członkom oraz sympatykom Związku przekazał dyrektor 
personalny Stanisław Ból. Niech ten jubileusz będzie powodem do 
dumy i bodźcem do dalszych wyzwań!

List gratulacyjny od dyrektora generalnego ArcelorMittal Po-
land Frederika Van De Velde z podziękowaniami za zaangażowanie 
i współpracę, dzięki którym nasza firma się rozwija i gwarantuje pra-
cownikom stabilne zatrudnienie oraz życzeniami dalszego rozwoju 
w działaniach na rzecz pracowników odczytał dyrektor Grzegorz Ma-
racha.

40 lat Związku, z tego ponad 30 lat ze spółką Stalprofil. Historia 
Związku to historia Stalprofilu, podkreślał prezes Henryk Orczykow-
ski, dziękując za dotychczasową współ-
pracę założycielom i wszystkim przewod-
niczącym Związku wraz z życzeniami kolej-
nych 40 lat współpracy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Pasternak przypomniała 
ogromną rolę związków zawodowych Huty 
Katowice w trakcie zmiany właściciela, 
podkreślając, że gdyby nie ich wytrwałość 
prawdopodobnie dziś bylibyśmy w zupeł-
nie innym miejscu. Życzyła Związkowi wie-
lu pozytywnych rozwiązań trudnych spraw 
pracowniczych, aby podjęte działania słu-
żące wspólnemu dobru były doceniane 
oraz dawały satysfakcję.

Gratulując i dziękując za 40 lat pracy 
związkowej pod różnym przywództwem, 
Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca 
OPZZ, podkreślała, że nie ma silnej orga-
nizacji bez silnych działaczy wspierających 
przewodniczącego. Związkowcy muszą 
mieć serce i muszą kochać ludzi. Tylko wtedy taki Związek może 
walczyć o prawa pracownicze, a lider ma siłę i charyzmę. Gwarancją 
dobrej współpracy jest dobrze prowadzony dialog społeczny. Życzyła 
powodzenia na najbliższe dni, miesiące i lata! 

Gratulacje i podziękowania dla Związku za ogromny wkład 
w działalność ruchu związkowego w Polsce złożył Mirosław Grzybek, 
przewodniczący Zarządu Federacji Związków Zawodowych Metalow-
ców i Hutników w Polsce. Wyrazem uznania dla osiągnięć Związ-
ku w minionych czterech dekadach są Diamenty OPZZ, przyznane 
w tym roku dla MZZP AM DG jako najlepszej organizacji związkowej, 
zrzeszającej ponad 500 osób, a w roku ubiegłym dla Jacka Zuba 
w kategorii „Najlepszy związkowiec”.

Gratulacje z życzeniami dalszej wytrwałości w działalności związ-
kowej złożyli również przewodniczący organizacji związkowych dzia-
łających w naszej firmie oraz przedstawiciel SITPH. Odczytano także 
list gratulacyjny od posła na Sejm RP Włodzimierza Czarzastego. 

Na zakończenie części oficjalnej był tort jubileuszowy i symbolicz-
na lampka szampana. Uroczystość była także dobrą okazją do wspo-
mnień. W mniej formalnej części spotkania dzielono się refleksja-
mi dotyczącymi minionych czterech dekad funkcjonowania Związku 
i obecnej pozycji w koncernie. 

Wystąpienia zaproszonych gości Wystąpienia zaproszonych gości 
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Zbigniew Witecki 
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący 
w latach 1983-1991

Gdy dostaliśmy zielone światło, aby stworzyć w hucie związek zawodowy, 
stanąłem na czele Komitetu Założycielskiego i zostałem jego przewodni-
czącym. Początki były trudne. Jeździliśmy na wydziały  huty, braliśmy udział 
w zebraniach załogowych i przekonywaliśmy pracowników do SNZZ PHK. 
Działania te w miarę szybko przyniosły efekt – w dniu rejestracji Związek 
liczył blisko 2 tysiące osób. W pierwszych latach liczba ta cały czas rosła. 
Jako Związek negocjowaliśmy z dyrekcją, aby w drodze kom-
promisu osiągnąć zamierzony cel. Staraliśmy się pomagać 
ludziom w rozwiazywaniu codziennych problemów. 
Mieliśmy szeroką ofertę socjalną, która przyciągała  pra-
cowników do Związku. 

Ryszard Bartyzel 
Był jednym ze współzałożycieli SNZZ PHK spośród pięćdziesięciu 
osób, które zdecydowały o założeniu związku zawodowego w Hucie 
Katowice.

Dostaliśmy pozwolenie, aby stworzyć związek zawodowy, który na począt-
ku był postrzegany jako organizacja ściśle związana z ówczesnym kierun-
kiem politycznym. Był wtedy nazywany „miodowym” związkiem zawodo-
wym. To były początki ruchu związkowego w Polsce. 
Jaki było odzew wśród załogi? Nie przypominam sobie, aby towarzyszyły 
temu wrogie emocje, choć z pewnością były takie przypadki. Staraliśmy 
się przekonać pracowników o potrzebie istnienia organizacji mającej na 
celu obronę ich interesów i niesienie pomocy nawet w prozaicz-
nych sprawach. Pomagaliśmy w rozwiązywaniu różnego ro-
dzaju problemów pracowniczych. Organizowaliśmy akcje 
mające pokazać, że jesteśmy potrzebni. Najwięcej czasu 
i uwagi poświęcaliśmy spotkaniom załogowym na wy-
działach.

Jacek Zub
Przewodniczący w latach 1991-2022

Jednym z ważniejszych przeżyć w mojej karierze związkowej 
była walka o przetrwanie Huty Katowice. Choć nie wszyscy mie-
li tego świadomość, zakusy były różne. Na szczęście udało nam 
się wyjść z tego cało. Wydarzeniem, które zapadło mi w pamię-
ci jest miesięczny strajk zorganizowany przez „Solidarność 80” 
w czerwcu 1994 roku. Huta poniosła wówczas ogromne straty. 
Do dziś mam wątpliwości czy zrobiliśmy wszystko, aby do tego 
strajku nie doszło?
Wszystkie działania Związku od lat mają jeden podstawowy cel: 
obronę miejsc pracy i zapewnienie godziwych płac. Dzięki naszej 
aktywności i inicjatywom, przy współpracy innych organizacji 
związkowych, udało się zapobiec likwidacji Huty Katowice. Przed 
sprywatyzowaniem huty wynegocjowaliśmy „Pakiet socjalny”, 
który zapewniał pracownikom długoletnie gwarancje zatrudnie-
nia, podwyżki wynagrodzeń i ochronę dla spółek zależnych. 
Przez te wszystkie lata nauczyłem się szerzej patrzeć na pro-
blemy ludzi i fi rmy. Jednak nie zawsze było dobrze. 
Związek miał wzloty i upadki. Trafi ały do mnie 
słowa wsparcia, ale i słowa krytyki. Uważam 
jednak, że jako organizacja związkowa działa-
jąca przez tyle lat, nie mamy się czego wsty-
dzić. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Zbigniew Pabiańczyk
Przewodniczący w latach 1983-1988

W pierwszych miesiącach borykaliśmy się z problemami 
organizacyjnymi związanymi z zakładaniem związku za-
wodowego. Spotykaliśmy się z pracownikami na wydzia-
łach, niejednokrotnie wrogo nastawionymi do nowej or-
ganizacji, ale udało nam się przekonać sporą grupę osób 
do SNZZ PHK. Byliśmy pierwszym związkiem zawodo-
wym w Hucie Katowice, który rozrastał się w lawinowym 
tempie. Po ośmiu latach działalności Związek liczył po-
nad 6 tys. osób na 10 tys. zatrudnionych, co stawiało nas 
w rzędzie największego związku zawodowego w Polsce. 
Świadczenia pracownicze na początku były skromne, ale 
po rozpoczęciu działalności gospodarczej, w czym byli-
śmy pionierami w kraju, sytuacja uległa zmianie. Związek 
stał się niezależny fi nansowo.
Broniliśmy interesów pracowników tych zrzeszonych 
w Związku i niezrzeszonych, zawsze mając na wzglę-
dzie dobro pracownika. Staraliśmy się unikać polityki, 
a skupiać na sprawach pracowniczych. Gdy w 1986 roku 
w wielu zakładach hutniczych w Polsce doszło do straj-
ków, my wybraliśmy inną drogę. Negocjując z dyrekcją 
kombinatu, wprowadzaliśmy rozwiązania, których gdzie 
indziej nie udało się osiągnąć siłą. Związki 
zawodowe innych zakładów zaczęły czer-
pać z naszych doświadczeń. 
Stworzyliśmy podwaliny tego Związku 
i jego mocną pozycję w tamtych latach.

Mariusz Cebula 
Przewodniczący w latach 1990-1991, wiceprzewodniczący 
w latach 1986-1990

Mocne fundamenty Związku zostały stworzone przez pierwszego 
przewodniczącego Zbigniewa Pabiańczyka i wzmocnione przez dzia-
łalność gospodarczą Stalprofi lu i dwóch fi rm związkowych. Duże 
znaczenie w tych pierwszych latach miała silna integracja między 
ludźmi. Wystarczy wymienić ponad 200 wycieczek organizowanych 
w ciągu roku, około 5 tys. dopłat do wczasów i kolonii dla członków 
Związku, różnego rodzaju szkolenia integracyjne oraz szeroko pojętą 
ochronę zdrowotną. W ges  i Związku była też procedura przyzna-
wania mieszkań, hoteli, ale przede wszystkim ochrona praw pracow-
niczych i miejsc pracy. Warto było być członkiem Związku, który był 
znany na arenie międzynarodowej i numerem 1 w Polsce. 
Dzisiaj brakuje w nim ludzi młodych. Brakuje też integracji między-
pokoleniowej w szeregach Związku. Same świadczenia socjalne nie 
są już dziś wystarczające. 
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kwes  ę kadencyjności. Choć 
nie jest to zbyt popularne, jestem zwolennikiem dwukadencyjności 
dla przewodniczących i wiceprzewodniczących organizacji związko-
wych. To nie jest zawód ani fucha na lata. To ma być misja do speł-
nienia, w której pracownik jest najważniejszy.
Nowemu kierownictwu życzę wszystkiego naj-
lepszego i pozostawiam z pytaniem – co można 
zrobić, aby utrzymać wartość i dynamikę tego 
Związku?
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Z kart historii ZwiązkuZ kart historii Związku Ocalić od zapomnienia 

11 października 1982 Spotkanie grupy pracowników Huty Katowice zainteresowanych utworzeniem związku zawodowego. 
Wyłoniony zostaje Komitet założycielski. Przewodniczącym zostaje Zbigniew Witecki.

17 grudnia 1982 Rejestracja Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty Katowice. 
W dniu rejestracji organizacja liczyła 2 tysiące członków.

Luty 1983 Wybrano Zarząd Związku. Przewodniczącym został Zbigniew Pabiańczyk.

Czerwiec 1983 Powstaje Federacja Hutniczych Związków Zawodowych. Nasz Związek zostaje stałym członkiem 
Komitetu Wykonawczego Federacji.

Marzec 1990 Decyzją delegatów funkcję przewodniczącego obejmuje Mariusz Cebula. Związek podpisuje z dyrekcją 
huty porozumienie dotyczące ochrony przed indywidualnymi i grupowymi zwolnieniami.

Październik 1991 Nowym przewodniczącym Związku zostaje Jacek Zub, który pełnił tę funkcję do września 2022 roku.

Grudzień 1992 Powstaje Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który domaga się od rządu powstrzymania spadku płac realnych, 
oddłużenia huty, restrukturyzacji hutnictwa, środków fi nansowych na restrukturyzację zatrudnienia.

Czerwiec 1994 Strajk w hucie spowodowany spadkiem płac realnych, niepewnością zatrudnienia i brakiem działań naprawczych.

Wrzesień 1996  Wchodzi w życie Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Hutniczego.

Listopad 1996 Podpisanie przez związki zawodowe i dyrekcję „Paktu Gwarancji Pracowniczych w okresie restrukturyzacji Huty Katowice”.

Styczeń 1999 Rząd, pracodawcy i związki zawodowe parafują Hutniczy Pakiet Socjalny - porozumienie w sprawie osłon socjalnych 
w okresie restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Maj 2000 Związki zawodowe podpisują Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Huty Katowice

Marzec 2001 Organizacje związkowe podpisują ze stroną rządową porozumienie w sprawie ratowania Huty Katowice.

Lipiec 2001 Sejm przyjmuje ustawę o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Luty 2004 Lakshmi N. Mi  al i władze LNM NV Holdings podpisują Pakiet Socjalny z Zarządem PHS i związkami zawodowymi. 
Gwarancja zatrudnienia do końca 2009 roku.

Wrzesień 2006 Zmiana nazwy Związku na Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMi  al Dąbrowa Górnicza.

Styczeń 2008 Rusza Pracowniczy Program Emerytalny. W kolejnych latach wchodzą w życie programy odejść pracowniczych, związki 
negocjują zasady i wysokość odpraw.

Listopad 2010 Ostatnie wydanie gazety związkowej „Prosto z mostu”.

Styczeń 2011 Wydanie pierwszego numeru gazety związkowej „Fakty związkowe”. Uruchomienie strony internetowej Związku 
(www.mzzpamdg.pl).

Marzec 2014 Ponad 1000 osób manifestowało przed budynkiem dyrekcyjnym, domagając się podwyżek płac 
i podpisania porozumienia płacowego.

Od 1 marca 2015 
do 31 grudnia 2016 Akcja promocyjna Związku . Świadczenia statutowe bez wymaganego stażu związkowego.

Wrzesień 2018 Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza X kadencji MZZP AM DG. Jacek Zub zostaje przewodniczącym na kolejną 
4-letnią kadencję. Wybrano 41-osobowy skład Zarządu Związku i 9-osobową Komisję Rewizyjną.

Wrzesień 2019 I Konferencja Sprawozdawcza X kadencji MZZP AM DG.

Listopad 2019 Podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie od 23 listopada. 
Na znak protestu 18 i 21 listopada związkowcy zorganizowali w Krakowie pikiety.

Maj 2020 Pracodawca wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia.

Październik/
Listopad 2020

Zapadła decyzja o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskim oddziale. Produkcję surowcową 
przeniesiono do oddziału w Dąbrowie Górniczej. Podpisano porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników 
dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej.

Maj 2021 Podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Porozumienia okołoukładowgo.

Wrzesień 2021 III Konferencja Sprawozdawcza X kadencji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 
ArcelorMi  al Dąbrowa Górnicza.

Grudzień 2021 Jacek Zub, przewodniczący MZZP AM DG został laureatem Diamentu OPZZ w kategorii „Najlepszy związkowiec”.

Wrzesień 2022 Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza XI kadencji MZZP AM DG. Adam Wdowiak został nowym przewodniczącym 
na kolejną kadencję. Wybrano 35-osobowy skład Zarządu Związku i 7-osobową Komisję Rewizyjną.

Listopad 2022 MZZP AM DG został laureatem w IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ” w kategorii 
„Najlepsza organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 osób”.

Grudzień 2022 Jubileusz 40-lecia powstania Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMi  al Dąbrowa Górnicza.



O bieżącej sytuacji firmy, kwestiach płacowych 
i zatrudnieniowych w ArcelorMittal Poland mówili 
przedstawiciele HR, którzy byli gośćmi jednego 
z ostatnich posiedzeń Zarządu MZZP AM DG. 

Z posiedzenia Zarządu

Dyrektor personalny Stanisław Ból poinformował o bieżącej sytu-
acji firmy. Zwrócił uwagę, że od kilku miesięcy nie ma pełnego port-
fela zamówień ani w obszarze wyrobów płaskich, ani w obszarze 
wyrobów długich. 

Problemem jest nie tylko liczba zamówień, ale marże osiągane 
na produkcji i sprzedaży wyrobów. Aktualne zamówienia nie pokry-
wają kosztów naszej produkcji. Nie możemy produkować, generu-
jąc stratę dla Spółki. Prognozy na najbliższe miesiące nie są zbyt 
optymistyczne. Wydaje się, że poprawa na rynku wyrobów stalo-
wych może nastąpić dopiero w drugiej połowie 2023 roku, mówił 
Stanisław Ból. 
Jesteśmy stabilnym pracodawcą 

Spółka podejmuje szereg działań, mających na celu stabilizację 
zatrudnienia, takich jak maksymalizacja urlopów wypoczynkowych, 
szkoleń „Bezpieczeństwo to My”, alokacja pracowników na inne 
miejsce pracy i urlopy postojowe na zasadach uzgodnionych ze 
związkami zawodowymi. 

Stanisław Ból podkreślał, że mimo niekorzystnej sytuacji makro-
ekonomicznej w otoczeniu, firma chce utrzymać wysokie zaangażo-
wanie pracowników, aby utrzymać wskaźnik retencji na poziomie 
pozwalającym wrócić do normalnych wartości produkcyjnych, gdy 
sytuacja ulegnie poprawie. W dalszym ciągu spółka zamierza rozwi-
jać produkcję stali surowej, likwidując wąskie gardła na stalowni. 
Celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych w części surowcowej 
w Dąbrowie Górniczej. Chcemy utrzymać kompetencje pracowników 
i staramy się, aby pracownicy nie szukali pracy poza naszą firmą, 

Priorytetem jest 
utrzymanie zatrudnienia 

Najlepsza organizacja członkowska OPZZ powyżej 500 osób

Kapituła, w skład której wchodzą przewodniczący siedmiu Rad 
Branż OPZZ i dwóch przedstawicieli Rady OPZZ, wyłoniła laure-
atów w czterech kategoriach: Najlepszy związkowiec, Najlepszy 
pracodawca, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzesza-
jąca do 500 osób, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrze-
szająca powyżej 500 osób. 
„Diamenty OPZZ” zostały wręczone 23 listopada br. w Warszawie 
podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ w kadencji 2018-
2022. Nagrodę z rąk Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego 
OPZZ odebrał Adam Wdowiak, przewodniczący naszego Związku. 
„Diamenty OPZZ” przyznawane są od 2019 roku. Konkurs ma na 
celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowo-
ści oraz organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną 
ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają 
o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. 
Konkurs skierowany jest do osób należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz 

pracodawców, u których te organizacje działają.
Wszystkim członkom naszego Związku serdecznie gratulujemy! 

„Diament OPZZ” 
dla naszego Związku  
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz czwarty 
przyznało nagrody w konkursie „Diamenty OPZZ”. Jednym z laureatów 
w kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 
500 osób” został Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników 
ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Pracodawca proponuje wzrost mie-
sięcznych płac zasadniczych o 230 
złotych oraz wypłacenie rocznej na-
grody za wkład pracy pracowników 
w funkcjonowanie Spółki w wysokości 
1000 złotych. 

Przypomnijmy, organizacje związko-
we w przedstawionym w październi-
ku stanowisku płacowym wystąpiły 
o podwyższenie miesięcznych płac 
zasadniczych o kwotę stanowiącą 
20 proc. średniego miesięcznego wy-
nagrodzenia w ArcelorMittal Poland 
z III kwartału 2022 roku i 4000 zło-
tych nagrody rocznej. 

Negocjacje mają być kontynuowane. 

Negocjacje 
płacowe trwają
Negocjacje płacowe, które 
odbyły się 5 i 7 grudnia, nie 
przyniosły oczekiwanego 
rezultatu. Strona pracodawcy 
przedstawiła swoją propozycję 
podwyżki płac w 2023 roku, na 
którą organizacje związkowe 
nie wyrażają zgody. 
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mówił Stanisław Ból. Mimo trudnej sytuacji firma cały czas prowa-
dzi rekrutacje. 

Do kwestii retencji, czyli skupieniu się na pracownikach, którzy 
chcą odejść z firmy odniosła się Agnieszka Kukla, dyrektor kadr, 
płac i dialogu społecznego. Z każdym pracownikiem, który wyrazi 
taką wolę prowadzone są rozmowy o powodach tej decyzji oraz 
podejmowane próby przekonania do pozostania w firmie. W ten 
proces zostali też włączeni pracownicy ze stanowisk fizycznych. 
Dyrektor Kukla przypomniała, że obsługa świadczeń socjalnych 
odbywa się już tylko za pomocą aplikacji SocialPartner, a osoby 
zainteresowane bezpośrednim kontaktem mogą umówić się tele-
fonicznie na spotkanie z koordynatorem kadrowo-placowym. Aby 
zmniejszyć liczbę pracowników i tym samym obniżyć koszty, obszar 
kadrowo-płacowy będzie w dalszym ciągu automatyzowany. Nacisk 
położony jest na rozwój pracownika, kontakty bieżące z pracowni-
kami (retencja), czyli bycie pracodawcą z wyboru. 
Podwyżki płac nie są priorytetem 

Porozumienie płacowe przedstawione przez stronę społeczną 
traktowane jest przez pracodawcę jako stanowisko wyjściowe do 
negocjacji, z uwzględnieniem możliwości finansowych firmy. Postu-
lowany przez organizacje związkowe wysoki wzrost płac na pozio-
mie 20 proc. nie może zostać zrealizowany, gdyż priorytetem dla 
pracodawcy jest utrzymanie zatrudnienia. 
Jedna kasa zapomogowo-pożyczkowa 

Cezary Koziński, główny specjalista dialogu społecznego za-
apelował do naszego Związku, jako jednego z dwóch związków re-
prezentatywnych w Spółce, o podjęcie do 11 marca 2023 roku 
działań odnośnie funkcjonowania jednej wspólnej kasy zapomogo-
wo-pożyczkowej w firmie. Takie zobowiązanie wprowadziła ustawa 
o kasach zapomogowo-pożyczkowych z 11 sierpnia 2021 roku, 
dając czas 18 miesięcy na unormowanie tej kwestii. Jeśli ten wa-
runek nie zostanie spełniony (jedna kasa u jednego pracodawcy), 
pracodawca nie będzie miał podstaw prawnych, aby wspierać me-
rytorycznie, prawnie czy lokalowo żadnej z zarejestrowanych kas. 
W rozwiązaniu tego problemu pracodawca deklaruje pomoc ze-
wnętrznej kancelarii prawnej, jeśli związki zawodowe wyrażą taką 
wolę. 



Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe 
uzgodniły treść Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland na rok 2023, 
który obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 
Regulamin ZFŚS na 2023 rok będzie podpisany do 14 
grudnia br. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS na 2023 rok w większości zapisów nie różni się 
od rozwiązań obowiązujących w roku ubiegłym. Najistotniejsze 
zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie dotyczą wzrostu łącz-
nej maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS do wypo-
czynku urlopowego pracowników i wypoczynku po pracy, „wczasów 
pod gruszą”, wypoczynku dzieci oraz pobytu dzieci w żłóbku i przed-
szkolach. 

TABELA nr 1 

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 200 zł wzrosła wysokość do-
chodu przypadająca na osobę w rodzinie w trzech pierwszych gru-
pach, a o 500 zł w dwóch pozostałych. W przypadku wypoczynku 
pracowników wysokość świadczeń we wszystkich grupach wzrosła 
o 150 zł. 

W przypadku wypoczynku dzieci oraz pobytu dzieci w żłobku i przed-
szkolach kwota dopłaty wzrosła o 10 zł. Natomiast w przypadku 
„wczasów pod gruszą” – kwota dopłaty przysługująca pracownikowi 
jest połową limitu świadczeń (urlopu wypoczynkowego i po pracy).

Ponadto w 2023 roku wzrosły kwoty dofinansowania w obszarze 
dwóch świadczeń, w tym turnusu wyjazdowego (bez względu na 
czas jego trwania), a także wycieczek krajowych i zagranicznych. 

W przypadku wyjazdowego turnusu turystycznego do naliczania do-
finansowania ustalono kwotę w wysokości 190 zł/dzień (było 170 
zł/dzień); w przypadku zajęć rekreacyjnych (10 dni po 3 zajęcia 
dziennie) – 600 zł za jeden cykl (było 550 zł). 

W przypadku wycieczek krajowych maksymalna kwota do naliczania 
podatku wzrosła ze 170 zł/dzień na 200 zł/dzień, w przypadku 
wycieczek krajowych – z 270 zł/dzień na 320 zł/dzień. 

Zmianie uległy także wysokości pożyczki na cele mieszkaniowe. 
Pożyczki mieszkaniowe są udzielane wg niżej wskazanej wysokości 
pożyczki, wielkości oprocentowania i okresu spłat: 

– do 40 000 zł (było 30 000 zł) z oprocentowaniem od 0% do 2% w 
skali roku, spłata w maksymalnie 90 miesięcznych ratach – w przy-
padku zakupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego (domu 
lub mieszkania), w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki;

– od 3 000 zł do 12 000 zł (było 10 000 zł) z oprocentowaniem 
od 0% do 2% w skali roku, spłata w maksymalnie 36 miesięcznych 
ratach - w przypadku remontu lub modernizacji mieszkania/domu;

– do 25 000 zł (było do 20 000 zł) bez oprocentowania, spłata 
w maksymalnie 60 miesięcznych ratach - w przypadku częściowej 
likwidacji skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/
domu.

W pozostałych przypadkach pożyczek na cele mieszkaniowe kwoty 
nie uległy zmianie.

Pełna treść Regulaminu ZFŚS w 2023 roku jest dostępna na stro-
nie www.mzzpamdg.pl w zakładce dokumenty.

Regulamin ZFŚS na rok 2023 uzgodniony

Powodem tymczasowego wstrzymania pracy WP nr 3 we wrze-
śniu była  konieczność dostosowania poziomu produkcji naszej 
fi rmy do trudnej sytuacji na rynku, spowodowanej m.in. spo-
wolnieniem gospodarczym, wysokimi cenami energii – czytamy 
w komunikacie dyrektora generalnego skierowanym do pracow-
ników Spółki. 

Niestety, w nadchodzących tygodniach nie widać żadnych 
oznak  ożywienia rynku w zakresie możliwego wzrostu popytu. 
Nadal nasz portfel zamówień utrzymuje się poniżej poziomu pra-
cy technologicznego minimum dwóch wielkich pieców. Z tego 
względu wznowienie pracy wielkiego pieca nr 3 przed końcem 
roku nie jest możliwe. Technologicznie jesteśmy przygotowani 
na uruchomienie, jednak dokładna data  będzie zależała od sy-
tuacji rynkowej. 

Jednocześnie kierownictwo Spółki zapewnia, że nie oznacza to 
żadnych zmian w zobowiązaniach podjętych w związku z wstrzy-
maniem pracy pieca. Kontynuowane są przygotowania do pracy 
dwoma wielkimi piecami, a trzeci piec będzie przywrócony 
do pracy przed planowanym remontem wielkiego pieca 
nr 2.  

Termin uruchomienia 
pieca przesunięty 
Termin uruchomienia wielkiego pieca nr 3 
w Dąbrowie Górniczej planowany w grudniu br. 
zostaje przesunięty, o czym 7 grudnia poinformowało 
kierownictwo ArcelorMittal Poland. Dokładna data 
będzie zależała od sytuacji rynkowej. 

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS 
(zawiera wypoczynek urlopowy pracownika i wypoczynek po pracy)

dochód na osobę 
w rodzinie

 łączne świadczenie 
na pracownika i członków jego 

rodziny

do 1.500 zł 3.350 zł

1.500,01 – 2.300 zł 2.150 zł

2.300,01 – 3.200 zł 1.550 zł

3.200,01 – 5.500 zł 950 zł

powyżej 5.500 zł świadczenie nie przysługuje

Społecznymi inspektorami pracy rekomendowanymi przez 
nasz Związek na lata 2023-2026 zostali: 

Marcin Bańcerek – okręg wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece 
(technolodzy); 

Adam Sobczyk – okręg wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece 
(technolodzy – utrzymanie ruchu);

Piotr Kowynia – okręg wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece 
(spiekalnia – utrzymanie ruchu); 

Tomasz Tymiński – okręg wyborczy nr 3 Zakład Walcownie 
(ciąg walcowniczy DWDL-4);

Iwona Kwas – okręg wyborczy nr 8 Biura i jednostki 
organizacyjne administracji (Biuro Ochrony).

Nowym społecznym inspektorom pracy gratulujemy społeczne-
go zaufania, życzymy dobrej współpracy, skuteczności w dzia-
łaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy 
załogi. 

Wyniki wyborów 
społecznych 
inspektorów pracy 

SIP

Wybory SIP przeprowadzone w poszczególnych 
okręgach wyborczych, obejmujących zakłady, biura 
i jednostki organizacyjne zakończyły się 30 listopada 
br. 

Społeczna Inspekcja Pracy 
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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

Konkurs jubileuszowy Konkurs jubileuszowy 
rozstrzygnięty rozstrzygnięty 

Upominek z okazji Upominek z okazji 
40-lecia Związku 40-lecia Związku 

40-lecie MZZP AM DG

Spośród 60 prac nadesłanych na konkurs z okazji 40-lecia nasze-
go Związku, Komisja konkursowa wybrała 40 najbardziej interesu-
jących. Uczestnicy konkursu wykazali się oryginalnymi pomysłami 
i kreatywnością. Wśród nadesłanych prac znalazły się chwytliwe 
hasła i treści mające zachęcić do przystępowania do Związku, 
niektóre opatrzone rysunkami i elementami graficznymi, a nawet 
gotowe do wykorzystania jako ulotki czy plakaty reklamowe. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 złotych 

(po opodatkowaniu 900 zł). Lista osób nagrodzonych jest dostęp-
na na stronie internetowej Związku www.mzzpamdg.pl

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Za jej pośrednictwem posiadacze konta na Facebooku mogą 
przekazywać i dzielić się ciekawymi informacjami z działalności 
Związku i branży hutniczej. 

Serdecznie zachęcamy do polubienia strony, komentowania 
i udostępniania postów. Strona ma służyć nam wszystkim. Chce-
my dotrzeć przede wszystkim do naszych członków, ale również 
do szerszej grupy ludzi. Jest to najlepsza forma promowania 
naszej organizacji, prezentowania tego, czym żyje Związek, co 
ciekawego dzieje się u nas. 

Pokażmy, że warto należeć do Związku, że jesteśmy grupą ludzi, 
którzy potrafią się wspierać, bawić, działać razem, a jak zajdzie 
potrzeba wspólnie walczyć w obronie praw pracowniczych. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087645483548

Upominki wraz ze świadczeniem pieniężnym są do odebrania 
u przewodniczących wydziałowych organizacji związkowych. 

Z okazji 40. rocznicy powstania MZZP AM DG, 
przypadającej w grudniu, członkowie naszego Związku 
otrzymają portfele i nagrodę pieniężną w wysokości 
200 zł oraz – jak każdego roku - 200 zł z okazji świąt 
Bożego Narodzenia. 

Od listopada na Facebooku jest aktywna strona 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

Mikołajkowe paczkipaczki 
dla dzieci 

Zarząd Związku przygotował 250 paczek 
ze słodkościami dla dzieci urodzonych 
w latach 2010-2019. Mamy nadzieję, 
że sprawiły one radość naszym pocie-
chom i osłodziły czas oczekiwania na 

Gwiazdkę.  

Tradycyjne, jak co roku,  
Mikołaj nie zapomniał 
o naszych najmłodszych. 
Dzieci członków MZZP AM DG 
zostały obdarowane słodkimi 
upominkami. 
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MZZP AM DG 
ma fanpage na Facebooku
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