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Obszar negocjacji obejmuje wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników zatrud-
nionych w ArcelorMittal Poland, kwotę przeznaczoną na przeszeregowania indywidualne oraz 
nagrody stałe, w tym nagrodę za wkład pracy i nagrodę wyrównawczą, a także nagrodę za 
osiągnięcie wyniku EBITDA. 

Ostatnia propozycja przedstawiona przez pracodawcę okazała się nie do przyjęcia przez 
organizacje związkowe, które główny nacisk kładą na wzrost płacy zasadniczej. W odpowiedzi 
na takie stanowisko strona społeczna przerwała w tym dniu negocjacje. 

Strona pracodawcy zaproponowała wzrost płacy zasadniczej o 400 zł  na każdego pra-
cownika oraz kwotę na przeszeregowania indywidualne w wysokości 25 zł. Strona społeczna 
obniżyła swoje stanowisko z kwoty 850 do 800 zł i na tę odpowiedź w kwestii płacy zasad-
niczej nie było zmiany ze strony pracodawcy. Pozostałe składniki kształtują się następująco: 
nagroda dodatkowa proponowana przez pracodawcę wynosi  400 zł, organizacje związkowe 
występują o 600 zł; nagroda 
za wkład pracy proponowana 
przez pracodawcę to 1000 zł, 
organizacje związkowe pro-
ponują 1400 zł; w przypadku 
nagrody EBITDA pracodaw-
ca proponuje 350 zł i 20 
proc. wzrostu za osiągnię-
cie wyniku, podczas gdy 
strona związkowa - 500 zł 
i 25 proc. wzrostu za osiągnię-
cie wyniku. Powyższe nagrody 
obejmuje wzrost procentowy.  

Ponadto negocjowana jest 
nagroda wyrównawcza. Praco-
dawca w tym  przypadku pro-
ponuje kwotę 400 zł, a organi-
zacje związkowe - 2000 zł.

Dodatkowym punktem stro-
ny społecznej jest odstąpienie 
z dniem 1.01.2023 r. od do-
płat pracowniczych do posił-
ków regeneracyjnych.

Dla pracowników zatrudnio-
nych w ArcelorMittal Poland 
najważniejszym składnikiem 
porozumienia jest wzrost pła-
cy zasadniczej i taką postawę 
reprezentują wszystkie orga-
nizacje związkowe biorące 
udział w negocjacjach.

Negocjacje płacowe 

Rozbieżne stanowiska stron   
Kolejne posiedzenie w ramach zespołu centralnego w sprawie podwyżek 
płac na rok 2023, które odbyło się 25 stycznia, nie przyniosło znaczącego 
postępu w negocjacjach. 

-- Nasze stanowisko w tym 
zakresie jest niezmienne. 
Wzrost inflacji w 2022 roku 
ogłoszony przez GUS na 
poziomie 14,4 proc. deter-
minuje nasze działania – 
podkreśla Janusz Mitura, 
wiceprzewodniczący Związ-
ku ds. płac i zatrudnienia.  
- Wszyscy odczuwamy skutki 
inflacji, kupując codziennie 
artykuły spożywcze, paliwo, 
płacąc rachunki za prąd czy 
gaz. Jak pokazuje dotychczasowy przebieg negocjacji, nie 
jest to wystarczający argument dla pracodawcy, aby szu-
kać porozumienia w kwestii płacy zasadniczej. Od lat pra-
codawca zasłania się w trudną sytuacją rynkową w branży 
stalowej, po czym okazuje się, że znajdują się środki na 
wypłatę dodatkowych nagród czy bonusów za szczepienia. 
Sporo do życzenia pozostawia też sposób prowadzenia ne-
gocjacji przez stronę pracodawcy i próba zrzucenia odpo-
wiedzialności za powstały pat na stronę społeczną. Jeste-
śmy głęboko zaniepokojeni taką postawą. Rozmowy będą 
kontynuowane. Liczymy na zmianę podejścia do negocjacji 
przez pracodawcę i poważne traktowanie organizacji związ-
kowych. Termin, w którym podpisanie porozumienia umoż-
liwiłoby wdrożenie podwyżek na bieżąco, wraz z wypłatą za 
styczeń, jest coraz bliżej. Mam poważne wątpliwości, czy 
nasze stanowiska w najważniejszej kwestii uda się zbliżyć 
na tyle, by strona społeczna mogła podpisać porozumie-
nie do tego czasu. Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć 
o podwyżki płac zasadniczych dla wszystkich pracowników.
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Wyższy dodatek zmianowy  
4 BOP

Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie 
pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie któ-
rego w roku 2023 dokonana została waloryzacja zmiano-
wego dodatku kwotowego o 11,5 proc. Wysokość dodatku 
zmianowego za godzinę wzrasta z 4,59 zł do 5,12 zł za 
godzinę pracy.

Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu 
jest zatem wyższy o 88,15 zł i wynosi średniomiesięcznie 
853,26 zł.

Jak informuje dział HR, zgodnie z Układem 
Zakładowym osoby pracujące w czterobrygadowej 
organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać 
w 2023 roku wyższy dodatek zmianowy. 

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu, regulacje wdrażają-
ce przepisy unijne mają zacząć obowiązywać w pierwszej połowie 
2023 roku. Zakończyły się już prace nad nowelizacją Kodeksu 
pracy, która będzie wprowadzała pracę zdalną jako rozwiązanie 
stałe oraz możliwość prewencyjnej kontroli pracowników na obec-
ność w ich organizmach alkoholu i podobnie działających sub-
stancji. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi RP. 

Wdrożenie w Polsce dyrektywy work-life balance 
Zmiany w Kodeksie pracy wynikają z zobowiązania przez Polskę 
do wprowadzania przepisów Unii Europejskiej, w tym dyrektywy 
work-life balanse dotyczącej równowagi miedzy życiem zawodo-
wym a prywatnym rodziców i opiekunów, jak również dyrektywy 
w sprawie obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Do-
datkową motywacją do zmian w Kodeksie pracy jest próba odpo-
wiedzi na potrzeby dzisiejszego biznesu, takie jak praca zdalna, 
kontrola trzeźwości czy zatrudnianie cudzoziemców.

Kluczowe zmiany w prawie pracy
Największą zmianą jest obowiązek podania przyczyny uzasad-
niającej wypowiedzenie umowy na czas określony. Do tej pory 
nie było takiego obowiązku. Zmiana ta obejmuje szeroki zakres 
pracowników ze względu na powszechność zawierania tego typu 
umów. 

Uproszczone zostały regulacje dotyczące zatrudniania cudzo-
ziemców. Tak jest w przypadku zatrudniania obywateli Ukrainy 
i tzw. Wielkiej Szóstki obejmującej Białoruś, Armenię, Gruzję, 
Mołdawię, Rosję, Ukrainę. 

Zupełnie nowym przepisem jest długo wyczekiwana kontro-
la trzeźwości w pracy. Pracodawcy będą mogli dokonywać tzw. 
kontroli prewencyjnej, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia 
ochrony życia i zdrowia pracownika lub innych osób, albo ochrony 
mienia. Warunki wprowadzenia kontroli trzeźwości nie są zbyt 
wygórowane. Wystarczy ocena pracodawcy, że kontrola jest nie-
zbędna do ochrony zdrowia i mienia. 
Praca zdalna
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza na stałe przepisy doty-
czące zdalnego trybu pracy. Dotychczas możliwość wykonywania 
pracy w tym zakresie uregulowana była szczątkowo – jako te-
lepraca. Na czas pandemii COVID-19 wprowadzono możliwość 
wykonywania pracy w trybie zdalnym i spotkało się to z pozytyw-
nym odbiorem. Praca zdalna i hybrydowa to obecnie powszechne 
modele pracy, stąd dostosowanie przepisów prawa pracy do no-
wych realiów jest odpowiedzią na otaczające zmiany w sposobie 
wykonywania pracy. 

Praca zdalna to wykonywanie obowiązków w miejscu wskaza-
nym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (konieczne 
złożenie wniosku) – np. w miejscu zamieszkania pracownika, 
z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. 

Nowe uprawnienia dla pracownika
Nowe przepisy zakładają więcej uprawnień przysługujących pra-
cownikowi. Choć nie wszystkie są tak atrakcyjne, jak mogłoby 

się wydawać na pierwszy rzut oka. Przykładem jest prawo do do-
datkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego, który jest urlopem 
bezpłatnym. Korzystniejszym rozwiązaniem jest możliwość sko-
rzystania z zasiłku opiekuńczego (80 proc. podstawy wymiaru 
zasiłku). 

Regulacje wprowadzą także wzmocnienie ochrony pracowni-
ka – rodzica dziecka do 8 lat (dotychczas dotyczyło to rodziców 
dziecka do lat 4). W praktyce oznacza to wzrost liczby pracowni-
ków uprawnionych do niewyrażania zgody na pracę w nadgodzi-
nach, w porze nocnej czy w przerywanym systemie pracy. 

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik będzie miał prawo 
do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej (np. pilna sprawa 
rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem i to tylko w sytu-
acji, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika). 
Będą to dodatkowe 2 dni lub 16 godzin roku kalendarzowego. 
W tym przypadku wynagrodzenie wynosić będzie 50 proc., co 
może zniechęcić do skorzystania z uprawnienia. 

Ulga podatkowa za 
składki związkowe
W tym roku po raz pierwszy na PIT-37 lub PIT-36 za rok 
2022 można odliczyć składkę członkowską na rzecz 
związków zawodowych.

Odliczyć można składki zapłacone w danym roku, decyduje data 
dokonania przelewu lub dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie 
związków. Nie można odliczać składek zapłaconych po 31 grud-
nia danego roku podatkowego.  

Odliczenie stosujemy od dochodu, w wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. 

Aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać dowód wpłaty 
składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, a w przy-
padku składek potrącanych przez pracodawcę –  na podstawie 
informacji PIT 11, poz. 123, w której wykazana będzie kwota 
składki.

Warto wiedzieć

W 2023 roku czeka nas wiele zmian w zakresie 
prawa pracy. Nowe przepisy Kodeksu pracy mają być 
odpowiedzią na konieczność dostosowania prawa 
polskiego do unijnego. Zmiany dotyczyć będą wielu 
obszarów, m.in. zasad zawierania umów o pracę, 
zwiększenia elastyczności pracy, możliwości 
wprowadzenia kontroli trzeźwości, wprowadzenia 
regulacji dotyczących pracy zdalnej i nowych dni 
wolnych.

Zmiany w Kodeksie pracy 
w 2023 roku
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Sprawy nie tylko 
organizacyjne 

- Trudno jest podsumować w kilku zdaniach kilkadziesiąt lat 
działalności zarówno w hucie, jak i reprezentując Związek na 
szczeblu krajowych organizacji zajmujących się bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. A niewątpliwie jest się czym pochwalić. 

Z. Grzelka: Tak, dużo się działo w ponad 40-letnim okresie 
mojej pracy. 25 lat byłem społecznym inspektorem pracy w dą-
browskiej hucie. Przez 20 lat reprezentowałem związki zawodowe 
i pracodawcę w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, w tym 
18 lat pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Pracy. 
Kilka razy w roku wizytowaliśmy różne zakłady, aby poznać panują-
ce w nich warunki pracy i ocenić stan bezpieczeństwa. Przez kolej-
ne 16 lat byłem członkiem Komisji BHP przy Ogólnopolskim Poro-
zumieniu Związków Zawodowych w Warszawie, pełniąc różne funk-
cje. Wielokrotnie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP. Uczestniczyłem też w pracach Ministerstwa 
Gospodarki nad tworzeniem różnych rozporządzeń. Na przestrzeni 
lat udało nam się wprowadzić szereg pozytywnych rozwiązań. War-
to podkreślić, że związki zawodowe w Polsce mają duży wpływ na 
poprawę warunków pracy, co uważam za duże osiągnięcie, także 
naszego Związku. Skala tych działań jest ogromna, nie sposób 
w telegraficznym skrócie pokazać, ile czasu i zaangażowania trze-
ba poświęcić, aby sumiennie wykonywać te obowiązki. By zawsze 
na pierwszym miejscu był człowiek - jego bezpieczeństwo i życie. 
Chciałbym podkreślić, że we wszystkich swoich działaniach repre-
zentowałem nasz Związek i pozostałe związki zawodowe, zakład 
pracy, a często także władze samorządowe Dąbrowy Górniczej. 
- Ćwierć wieku w charakterze społecznego inspektora pracy 
w naszej firmie świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim obdarzyli 
Pana pracownicy. Czym trzeba się wyróżniać, aby zasłużyć sobie 
na taki szacunek? 

Minęło 40 lat od utworzenia MZZP AM DG. Tak okrągły 
jubileusz skłania do wspomnień oraz podsumowania 
dokonań Związku. Swoimi refleksjami podzielili się z nami 
jego założyciele i kolejni przewodniczący. Są wśród nas 
także osoby, które swoim zaangażowaniem i działaniami 
na rzecz innych przez lata godnie reprezentowały 
Związek. Jednym z nich jest Zenon Grzelka, wieloletni 
zakładowy społeczny inspektor pracy w dąbrowskiej 
hucie. Choć dziś ma już status emeryta, nie zwalnia 
tempa. Nadal wykorzystuje swoje bogate doświadczenie 
w Stowarzyszeniu Ochrony Pracy. Pomaga także innym 
podmiotom gospodarczym w dziedzinie BHP. 

Są wśród nas

GKŚS

Trzeba chcieć pomagać ludziom 

Członkowie komisji przyjęli „Regulamin Obrad Głównej Komisji 
Świadczeń Socjalnych w 2023 roku” oraz harmonogram posie-
dzeń komisji w 2023 roku.
Reprezentantem strony społecznej w roku 2023 została wybrana 
Halina Giemza. 

Komisja wyraziła zgodę na oferty zajęć rekreacyjnych przy-
gotowane przez HUT-PUS w Małopolskim Centrum Krioterapii 

w Krakowie oraz Sanpro Synergy w spółce UNIMED w Dąbrowie 
Górniczej.  

Zapoznała się z ofertami wyjazdowych turnusów turystyczno-
rekreacyjnych w 2023 roku przygotowanymi przez Sanpro Sy-
nergy i HUT-PUS. Na część z tych ofert wyraziła zgodę, pod wa-
runkiem  niewprowadzenia obostrzeń państwowych w terminach 
turnusów. 

We wszystkich przypadkach wysokość dofinansowania usta-
lana jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS na rok 
2023. Komisja zdecydowała o wprowadzeniu w roku bieżącym 
do oferty kart sportowych kolejnego, obok Benefit Systems, do-
stawcy kart – PZU Sport. 

Przewodnicząca GKŚS poinformowała o odpisie podstawo-
wym na ZFŚS w 2023 roku – stawki odpisu w 2023 roku są 
takie same jak w roku 2022. 

GKŚS ustaliła „Zasady współpracy w zakresie wycieczek po-
między zakładową organizacją związkową a firmą obsługującą 
w 2023 roku ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.” .

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Głównej 
Komisji Świadczeń Socjalnych, które odbyło się 12 
stycznia, obok spraw organizacyjnych związanych 
z rozpoczęciem nowego roku, tematem obrad były także 
oferty wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych.   

Z. Grzelka: Trzeba mieć 
merytoryczną wiedzę i ser-
ce, a także chęć zrobienia 
czegoś dobrego dla drugiego 
człowieka. Trzeba szanować 
ludzi i umieć z nimi rozma-
wiać, bo to jest siłą Związku. 
Społeczny inspektor pracy, 
dbając o bezpieczeństwo 
i poprawę warunków pracy, 
robi to z myślą o drugim człowieku. Nie można zapominać, że za 
każdym wypadkiem stoi rodzina, żona i dzieci poszkodowanego. 
Zdarza się, że pracodawca nie uznaje nieszczęśliwego zdarzenia 
jako wypadku przy pracy. I tylko od sumienia i rzetelnej oceny za-
kładowego społecznego inspektora pracy zależy wypłacenie od-
szkodowania, a często dalsza egzystencja rodziny. 
- Wieloletnia współpraca z Państwową Inspekcją Pracy oraz za-
angażowanie i dobre relacje z instytucjami na szczeblu krajo-
wym zostały docenione… 

Z. Grzelka: Przez te wszystkie lata moje relacje z PIP układały 
się bardzo dobrze. Nie bez znaczenia jest również dobra współ-
praca z pracodawcą, który przy wsparciu społecznego inspektora 
może wprowadzić zmiany mające wpływ na poprawę warunków 
pracy w zakładzie. Czasami, żeby pomóc pracownikom, najpierw 
trzeba pomóc pracodawcy, bo razem można zrobić więcej. Trzeba 
mieć dobre argumenty i siłę przekonywania. 

Mam ogromną satysfakcję, że moje zaangażowanie i wielo-
letnie starania mające pomóc ludziom pracować bezpiecznie 
i w lepszych warunkach rzeczywiście były doceniane. Jako jedyny 
w naszej firmie otrzymałem nagrodę Głównego Inspektora Pracy 
im. Haliny Kraherskiej przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Byłem też uhonorowany za 
„Zasługi dla ochrony pracy” i kilkakrotnie wyróżniony tytułem „Naj-
aktywniejszego społecznego inspektora pracy”. Ponadto otrzyma-
łem wyróżnienia państwowe - brązowy, srebrny i złoty krzyż zasługi. 

Z inicjatywy PIP uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym 
w ramach projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspek-
cie integracji polskiego i europejskiego hutnictwa” realizowanego w 
programie KE Leonardo Da Vinci. Te wszystkie dowody uznania po-
winny być zaszczytem dla reprezentowanego przeze mnie Związku.

Uważam, że to ludzie stanowią siłę związku zawodowego. Dla-
tego nowemu kierownictwu życzę dużo wytrwałości i determinacji 
w działaniach na rzecz pracowników ArcelorMittal Poland. 



4

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
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Oświadczenia dotyczące 
ulg podatkowych ważne na 
kolejne lata  
Jak poinformował dział kadr i płac, wszystkie złożone do tej pory oświadcze-
nia dotyczące ulg podatkowych z tytułu:
• kwoty zmniejszającej podatek (na pasku płacowym ulga PIT-2 300 zł);
• wspólnego opodatkowania (z małżonkiem/ jako osoba samotnie wychowu-

jąca dziecko);
• podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu przysługu-

jących, gdy miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub czasowe) znajdu-
je się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (300 zł);

• zwolnień podatkowych z tytułu:
 - ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PDOF)
 - ulgi dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PDOF)
 - ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PDOF)
• rezygnacji z ulgi dla młodych - dla pracowników w wieku poniżej 26 lat;
• rezygnacji pracownika z 50% KUP
zachowują ważność na rok 2023 i na lata kolejne do momentu ich odwołania 
w związku ze zmianą stanu faktycznego mającego wpływ na obliczenie za-
liczki na podatek.

W przypadku zmiany stanu faktycznego, uprawniającego do korzystania 
z ulgi, pracownik jest zobowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio 
oświadczenie. Wszelkie zmiany i odwołania dotyczące wyżej wymienionych 
ulg od 2023 roku pracownik składa wypełniając nowy druk PIT-2. Po ustaniu 
stosunku pracy złożone oświadczenia tracą swoją ważność.

Od 2023 roku wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie dla osób, które 
mają kilka źródeł zarobkowania. Osoby te będą mogły podzielić miesięczną 
kwotę zmniejszająca podatek na kilka źródeł. Aby skorzystać z podziału ulgi 
na kilku pracodawców, należy złożyć każdemu z nich oświadczenie na no-
wym formularzu PIT-2, wypełniając odpowiednio część C.

SALA BANKIETOWA

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ 

SŁOWENIA – WŁOCHY

WYPOCZYNEK

Termin: 5-11 czerwca 2023  

Cena 2190 zł + 120 euro dofinansowanie 900 zł dla członka 
Związku, 700 zł dla osoby towarzyszącej (pełnoletniej) niebędącej 
członkiem Związku. 

W programie zwiedzanie i wypoczynek: Wiedeń, Graz, Bled, Lub-
lana, Jaskinia Postojna, Triest, Wenecja, Lido di Jesolo, Padwa, 
Werona lub Sirmione.

Zapisy od 20 lutego w budynku związkowym od godz. 6.00 - licz-
ba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu. Zaliczka przy 
zapisie 700 zł od osoby. 

Więcej informacji u Mariusza Janusa tel. 99 64, na plakatach, 
facebooku i na stronie www.mzzpamdg.pl 
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