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I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP 

1. Z uwzględnieniem ust.1. z dniem 01.01.2023 roku na wzrost płac zasadniczych pracowników AMP 
S.A. objętych ZUZP przeznacza się łączną kwotę 600 PLN/pracownika z przyjęciem następującego 
jej podziału: 

1) kwota 550 PLN/pracownika na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych 
ZUZP, 

2) kwota średnio 50 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników 
objętych ZUZP, z przyjęciem następującego trybu ich podziału:

a) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników 
wg decyzji Dyrektora Generalnego,

b) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników 
w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce, z proporcjonalnym podziałem tych 
środków do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach Spółki oraz na pracowników 
na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszczania tych 
środków pomiędzy ww. grupami, przy czym powyższe środki na zmiany indywidualnych płac 
zasadniczych zostaną rozdysponowane do 30.04.2023 roku. 

 2. Strony uzgadniają, iż wzrostem płac, o którym mowa w ust.1. i ust.2, nie są objęci pracownicy nowo 
zatrudnieni w Spółce w roku 2023, z uwagi na fakt, iż ich płace zasadnicze ustalane są na etapie 
rekrutacji z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych na danym stanowisku. 

3. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o których mowa w Rozdziale I. ust.1., w roku 2023 
nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu funduszu 
premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę 
w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wysokości 99 PLN 
średnio w miesiącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochodnych od kwoty podwyżki 
średnio 600 PLN na pracownika). 

 Ww. kwota wzrostu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie.

4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac roku 2023 
dla pracowników jest:

1) waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,53 PLN/h tj. średniomiesięcznie o 88,15 PLN/
pracownika zatrudnionego w systemie zmianowej organizacji czasu pracy,

2) dodatkowy koszt związany ze wzrostem zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji 
KOMFORT wynoszący 9,20 PLN/pracownika objętego ubezpieczeniem,

3) wzrost dodatku za mentoring, który wzrasta o 45zł i wynosi z dniem 01.01.2023 roku 360 PLN. 

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP

A. Nagroda za wkład pracy

1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna 
nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2022.
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2.  Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 
1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg następujących zasad 
w 3 częściach:

 1) wraz z wynagrodzeniem za marzec 2023 roku uprawnionym 
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 
500 PLN/pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023 roku uprawnionym 
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 
250 PLN/pracownika,

3) wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023 roku uprawnionym 
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 
250 PLN/pracownika.

B. Nagroda dodatkowa

1. Strony uzgadniają, że w  roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki 
wypłacona zostanie nagroda dodatkowa.

2. Wysokość nagrody dodatkowej wynosi 500 PLN/pracownika i zostanie 
wypłacona wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2023 roku.

C. Nagroda EBITDA

1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 
zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2023 w łącznej wysokości 400 
PLN/pracownika.

2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powyżej, zostanie 
ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:

1) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3 pierwsze 
miesiące roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 
roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część 
nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,

2) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 
6 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za lipiec 
2023 roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 
2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,

3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 10 
pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za listopad 
2023 roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 
3 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika.

3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za okresy 
wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot nagród za EBITDA 
o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż 
o 20 proc., przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących 
kwot bazowych:

1) 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 1) 
tj. maksymalnie o 240 PLN,

2) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2) 
tj. maksymalnie o 70 PLN,

3) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3) 
tj. maksymalnie o 70 PLN.

4. W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBITDA za okres/y, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym osiągnięciu 
zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2023 roku, 
niewypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.2. pkt.1 (tj. 200 PLN) 
i pkt.2. (tj. 100 PLN) powiększają 3 część nagrody o której mowa ust. 
2 pkt.3).

D. Nagroda wyrównawcza

1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w roku 
2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda 
wyrównawcza.

2. Wysokość nagrody wyrównawczej wynosi 700 PLN /pracownika.

3. Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona w 2 częściach:

1) wraz z wynagrodzeniem za maj 2023 roku uprawnionym pracownikom 
Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 350 PLN/
pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2023 roku uprawnionym 
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 
350 PLN/pracownika.

E. Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród

Strony ustalają, iż:

 1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o których mowa 
w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP 
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali cały 
2022 rok oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat 
poszczególnych części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, 
z przyjęciem zasady, że:

1) w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla 
pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pełnych 
12 miesięcy roku 2022 – każda część nagrody zostaje pomniejszona 
o 1/12 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc roku 2022;

2) do okresu przepracowanego zalicza się również:

a) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub 
zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP S.A., jeśli przypadało 
bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce, 

b) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP 
S.A. nieprzekraczający 7 dni. 

2. Uprawnionymi do nagrody dodatkowej, o której mowa w Rozdziale 
II część B Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A., którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania 
wypłaty tej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.

3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część 
C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki objęci ZUZP 
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali 
cały  odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy 
w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części 
nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, 
że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie 
o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego 
w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu 
pierwszego miesiąca danego okresu.

4. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część 
D Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w pierwszym 
dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty tj.:

1) 01.06.2023 roku – w przypadku wypłaty nagrody, o której mowa 
w Rozdziale II część D ust.3. pkt.1,

2) 01.09.2023 roku – w przypadku wypłaty nagrody, o której mowa 
w Rozdziale II część D ust.3. pkt.2, będą pozostawali w zatrudnieniu.

5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
czasu pracy określonego w umowie o pracę.

6. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i jej negatywnym 
wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, ustala się, że nagrody 
nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu 
chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub 
zdrowym dzieckiem.

F. Dopłaty do posiłków regeneracyjnych:

Strony postanawiają o podpisaniu Aneksu do Porozumienia Okołoukładowego 
z dnia 17.05.2021 roku, na mocy którego w okresie od 01.01.2023 roku 
do 31.12.2023 roku, ulegną zawieszeniu postanowienia paragrafu 7 ust. 4. 
Porozumienia Okołoukładowego z dnia 17.05.2021 roku, zgodnie z którym 
„w przypadku zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 roku ceny posiłku 
regeneracyjnego kwota wzrostu ceny tego posiłku będzie finansowana w 50 
proc. przez Pracodawcę i w 50 proc. przez Pracownika”.  Powyższe oznacza 
utrzymanie w roku 2023 części ceny posiłków regeneracyjnych finansowanej 
przez pracowników w wysokości 1,48 zł za posiłek.

III. Postanowienia końcowe

1. Zmiana zapisów treści niniejszego Porozumienia, jak również ich 
interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisemnego 
uzgodnienia. 

2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć 
pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, 
zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia 
społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres 
przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad 
członkiem rodziny.

cd. ze str. 1ArcelorMittal Poland
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W spotkaniu uczestniczyli Frederik Van De Velde, dyrektor generalny 
ArcelorMittal Poland, Stanisław Ból, dyrektor personalny oraz dyrek-
torzy zakładów.

Mirosław Nowak z dąbrowskiej „Solidarności” zaznaczył, że praca 
SIP jest pracą trudną, czasami trzeba zwrócić uwagę lub wpisać 
zalecenie koledze lub przełożonemu, a to wcale nie jest łatwe. Spo-
łeczni inspektorzy pracy to osoby o społecznym zaufaniu, wybrane 
przez wszystkich pracowników, które lepiej widzą zagrożenia, prze-
kładające się na poprawę bezpieczeństwa w naszej drodze do zera 
wypadków. Podkreślił, że dzięki wspólnej pracy udało się uniknąć 
niejednego wypadku przy pracy, uratować niejedno ludzkie życie. 
Zwrócił uwagę, że przeszkodą w realizacji prac wymagających du-
żych nakładów są cięcia finansowe w naszej firmie. Nie może być 
tak, że coś, co zagraża bezpieczeństwu pracowników jest przeklada-
ne ze względu na koszty.

Podsumowując swoją pracę w minionej kadencji, społeczni in-
spektorzy pracy sygnalizowali problemy, z którymi stykają się na 
co dzień w swoich obszarach. Przedstawili cały szereg prac, jakie 
wykonali w ramach poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w la-
tach 2018-2022, które były szczególnie trudne ze względu na nowe 
wyzwania związane z pandemią Covid-19. Znalazły one odzwiercie-
dlenie we wpisach w księgach uwag i zaleceń. Dotyczyły m.in. re-
montów dachów, naprawy dróg wewnętrznych, zapylenia czy braku 
dostatecznych obsad na stanowiskach pracy

Obecny na spotkaniu dyrektor generalny podkreślił, że jest pod 
wrażeniem pracy SIP w różnych zakładach, które mają swoją hi-
storię. Są w nich nowe obiekty i stare, które wymagają inwestycji. 
W ArcelorMittal Poland analizowanych jest coraz więcej zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych, wdrażane są projekty poprawiające bezpie-
czeństwo i infrastrukturę. Jednak bezpieczeństwo zależy w znacznej 
mierze od samych pracowników. 

Frederik Van De Velde zaznaczył, że to pracownicy są najważniej-
szą wartością firmy - są to niejednokrotnie ludzie, którzy w hucie 
pracują od wielu lat, a zdarza się, że od pokoleń. Oni są także przy-
szłością firmy. 

Podczas spotkania wyrazy uznania i podziękowania za pracę SIP 
otrzymała Teresa Zaręba, pełniąca w minionej kadencji funkcję za-
kładowego społecznego inspektora pracy.

Sipowcy 
o bezpieczeństwie 
w naszej firmie 

Podsumowali pracę minionej kadencji 

SIP

Kilkudziesięciu społecznych inspektorów pracy 
z regionu śląsko-dąbrowskiego 25 stycznia wzięło udział 
w spotkaniu inaugurującym nową kadencję 2023-2026. 
Spotkanie było okazją do podsumowania minionej 
kadencji, podzielenia się problemami, z którymi na co 
dzień borykają się społeczni inspektorzy pracy. 

Powołano Komisję 
Pojednawczą   

ArcelorMittal Poland

Komisja działa w oparciu o przepisy wynikające z Ko-
deksu pracy i ustalony przez siebie regulamin postępo-
wania pojednawczego. Jej celem jest polubowne załatwia-
nie sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy 
w Oddziale w Dąbrowie Górniczej. 

Na spotkaniu, 24 stycznia, Komisja dokonała wyboru 
przewodniczącego, którym został Ryszard Wormuth (MZZP 
AM DG) i jego zastępców. Są nimi: Dariusz Szypczyński, 
Robert Dębiec, Marcin Bańcerek (MZZP AM DG), Gabriela 
Lekszton, Mariusz Janus (MZZP AM DG), Rafał Strzepka. 

W składzie Komisji znaleźli się także: Barbara Drazek, 
Piotr Foltyn (MZZP AM DG), Marek Karoń, Grzegorz Olczyk, 
Piotr Owcarz (MZZP AM DG), Mateusz Piątek (MZZP AM 
DG), Jakub Słomczyński, Iwona Smalarz, Zdzisław Sobie-
raj, Henryk Śliwa, Janusz Wojtasik, Janusz Woźniak. 

W styczniu przedstawiciele pracodawcy 
i organizacji związkowych powołali Komisję 
Pojednawczą na nową kadencję 2023-2027.  
Przewodniczącym został ponownie Ryszard 
Wormuth, który zadeklarował pracę w Komisji do 
końca lipca 2023 roku. 

Najważniejsze zapisy Porozumienia płacowego zawartego 
w PUW HKW Sp. z o.o. to wzrost płac zasadniczych, jedno-
razowe nagrody i świadczenia rekompensujące pracownikom 
wzrost inflacji oraz nagroda roczna uzależniona od wyniku fi-
nansowego.  

Strony uzgodniły 550 zł wzrost płacy zasadniczej dla każde-
go pracownika od 1 stycznia br. Ponadto podwyżki indywidual-
ne – średnio 50 zł na pracownika, które są zależne od decyzji 
dyrektora naczelnego i zostaną rozdysponowane najpóźniej 
do 30 kwietnia br. Wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2023 
roku pracownikom zostanie wypłacona nagroda dodatkowa 
w wysokości 500 zł.  

Pracownicy otrzymają także nagrody: urlopową i świą-
teczno-noworoczną w wysokości 500 zł każda oraz nagrodę 
wyrównawczą w wysokości 700 zł, która będzie wypłacona 
w dwóch równych częściach wraz z wynagrodzeniem za maj 
i sierpień. Uzgodniono zasady wypłaty nagrody za wynik EBIT-
DA roku 2023, która wynosi 400 zł dla pracownika i zostanie 
wypłacona w trzech częściach (z wynagrodzeniem za kwiecień, 
lipiec i listopad).

W przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładany, 
nagroda może być powiększona maksymalnie do 20 proc. 

Pełna treść Porozumienia płacowego w zakresie wzrostu  
płac w P.U.W. HKW Sp. z o.o. w 2023 roku jest dostępna 
na stronie internetowej www.mzzpamdg.pl w zakładce doku-
menty.

Spółki

Porozumienie 
płacowe w HK Woda
Uzgodnienia płacowe zawarte 7 lutego między 
pracodawcą i zakładowymi organizacjami 
związkowymi w Przedsiębiorstwie Usług 
Wodociągowych HKW Sp. z o.o. są w większości 
zbliżone do warunków Porozumienia płacowego 
podpisanego z pracodawcą w ArcelorMittal Poland.
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Janusz Mitura – tel. 32 776 83 49
kom. 530 121 155
BHP i sprawy socjalne 
Mariusz Janus – tel. 32 776 99 64
kom. 537 166 718
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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Dopłata do posiłków 
regeneracyjnych utrzymana  

Wyższa składka 
ubezpieczenia zdrowotnego  

Zgodnie z ustaleniami porozumienia płacowego, w roku 
2023 utrzymana zostaje dopłata do posiłków 
regeneracyjnych obowiązująca w roku 2022, tj. 1,48 zł 
za posiłek – poinformował dział HR w nawiązaniu do 
komunikatów dotyczących wzrostu (od 1 stycznia 2023 
roku) pracowniczej części dopłaty do posiłków 
regeneracyjnych.

W związku z tymi ustaleniami, w roku 2023 „liczba odbić 
z terminala” pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić 
łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika 
z tytułu zakupionych posiłków.

Jednocześnie pracownicy, którzy w styczniu lub w lutym 
2023 roku nie złożyli nowych oświadczeń/ zgód na dokony-
wanie potrąceń za posiłki, ale do grudnia 2022 roku złożyli 
oświadczenia wyrażające zgodę na potrącanie kwoty 1,48 zł 
– będą w dalszym ciągu uprawnieni do posiłków regeneracyj-
nych, a ich karty zostały odblokowane.

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

Od 1 lutego 2023 roku wzrosła cena ubezpieczenia 
zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA funkcjonującego 
w Spółce. Nowa wysokość składki za Pakiet KOMFORT 
wynosi 37,40 zł, z czego 95 proc. tj. 35,50 zł zapłaci 
pracodawca, a 1,90 zł (wzrost o 0,50 zł) pracownik.  

Decyzją PZU Życie S.A. wzrosły także ceny innych Pakietów, 
które pracownik może wybrać dopłacając różnicę pomiędzy 
danym Pakietem a Pakietem KOMFORT.

Jeżeli pracownik do 31 stycznia 2023 roku nie zgłosił 
rezygnacji z Programu OPIEKA MEDYCZNA, zmiana składki 
z dniem 1 lutego nastąpiła automatycznie,

W przypadku rezygnacji z OPIEKI MEDYCZNEJ po tym termi-
nie, powyższe zostanie zrealizowane w miesiącu następnym 
po dokonaniu rezygnacji. 
Ewentualną rezygnację z OPIEKI MEDYCZNEJ należy składać: 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza:
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie 
ArcelorMittal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej al. Piłsud-
skiego 92 (budynek Unitechu), tel. 32 794 59 96, godz. 7-15.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ 
DO ŻABNICY

WYPOCZYNEK

Urokliwa wieś położona w Beskidzie Żywieckim, w wojewódz-
twie śląskim, w dolinie potoku Żabniczanka. 

Termin 20.05.2023 

Cena 150 zł od osoby, dofinansowanie 100 zł dla członka 
MZZP AM DG.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem, obiad w schronisku, 
opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie.

Program: przejście trasy Żabnica/Skałka – Rysianka – Hala 
Lipowska – Hala Boracza – Żabnica/Skałka. 

Zapisy od 20 lutego u Janusza Mitury tel. 83 49, 
kom. 530 121 155 (budynek związkowy). Liczba miejsc ogra-
niczona do 30, decyduje kolejność zapisu. 

Organizator Sanpro Synergy tel. 32 792 86 05. 

www.partner-travel.pl; mail: biuro.partner@impel.pl

Członkowie MZZP AM DG mają możliwość zakupu biletów na ba-
sen do „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej. Ze względu 
na podwyżkę cen biletów w Nemo, Związek oferuje bilety 2-godzin-
ne w cenie 16 zł od osoby. Dotychczas cena 1-godzinnego bile-
tu wynosiła 8 zł, zatem cena biletu dla członka Związku nie ulega 
zmianie. 
Bilety są do nabycia w sekretariacie Związku (tel. 32 776 95 70). 
Jednorazowo można zakupić 2 bilety na miesiąc. 

Zapraszamy na basen do

Upominek dla Pań 
Tradycyjnie, jak co roku, z okazji Dnia Kobiet Panie nale-
żące do naszego Związku, wraz z najlepszymi życzeniami, 
otrzymają upominek pieniężny w wysokości 120 złotych.  

Opieka Medyczna

Czas podsumowań

Dziękujemy 
i życzymy długich 
lat zdrowia 
Z końcem stycznia odeszła 
na emeryturę nasza kole-
żanka Dorota Nawrocka.  
Dorota pracowała w dąbrow-
skiej hucie od 1982 roku. Ponad 30 lat była pracownikiem 
naszego Związku - 23 lata jego księgową. Serdecznie dzię-
kujemy za wiele lat wspólnej pracy. Życzymy zdrowia oraz 
samych pogodnych dni w kolejnym etapie życia.   
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