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Dobra informacja dla pracowników całego AMP

Krakowski Wielki Piec
w marcu ponownie zapłonie

Część surowcowa w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S. A. zostanie
uruchomiona 16 marca br. Informację o podjętej decyzji podał pracodawca
przedstawicielom organizacji związkowych w poniedziałek, 3 lutego br, następnie 11 lutego br. przekazał termin uruchomienia pieca.
Podczas poniedziałkowej telekonferencji nowy Dyrektor Zarządzający AMP przekazał
stronie społecznej, że ponownie zostanie uruchomiona część surowcowa w krakowskiej hucie. Przypominamy, że praca krakowskiej surowcówki została wstrzymana w
listopadzie 2019 r. ze względu na pogarszające się warunki rynkowe. więcej str. 3

Nagroda za wkład
pracy pracowników
w lutym br.

Gwarantowaną kwotę 250 zł - ostatnią ratę nagrody za wkład pracy w
funkcjonowanie spółki wynikającą
z porozumienia płacowego na lata
2018-2019 otrzymają pracownicy
ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2020 r. - do
dnia 10 lutego 2020 r.
Przypominamy, iż do nagrody uprawnieni są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy
przepracowali cały kwartał kalendarzowy i
pozostają w zatrudnieniu na dzień 1 lutego
br. Za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc - gdy zatrudnienie w AMP miało miejsce innego dnia niż pierwszy danego miesiąca - nagroda jest pomniejszana o 1/3.

Nowy Zarząd
ArcelorMittal Poland
11 lutego br. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w składzie Zarządu ArcelorMittal Poland.
Marc De Pauw - Dyrektor Generalny objął
stanowisko Prezesa Zarządu, w miejsce
Geerta Verbeecka. Do Zarządu dołączył
również Tomasz Plaskura - dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, AM
Europe - wyroby płaskie. Więcej str. 2

Zebrania
sprawozdawcze
- gdzie i kiedy

Pilna potrzeba uzupełnienia załogi w AMP

Ruszają przejęcia z tzw. interimów
i z rynku zewnętrznego

Przejęcie grupy ok. 200 pracowników w I półroczu 2020 r. z tzw. interimów
zapowiedział pracodawca podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Centralnego, które miało miejsce we wtorek, 11 lutego br. Ponadto do AMP rekrutowani będą pracownicy z rynku zewnętrznego.
Sytuacja zatrudnieniowa w AMP jest dramatyczna - w tej sprawie Solidarność podejmuje - można powiedzieć, że już systematycznie - interwencje od co najmniej kilku
lat. W końcu, wydaje się, że rangę problemu zrozumiał również pracodawca, który
zwrócił uwagę na pilną konieczność uzupełnienia braków w załodze.
Podczas posiedzenie Zespołu Centralnego pracodawca zapowiedział wznowienie transferu
do AMP pracowników z tzw. interimów - spółek Sanpro Synergy oraz Ananke Business
Communication. W I półroczu 2020 r. planuje przy tym przejęcie grupy ok. 200 pracowników - w grupach po ok. 50 osób poczynając od marca. Przejmowani mają być pracownicy,
którzy wykonują prace w AMP na tzw. stanowiskach CORE - kluczowych dla produkcji.
Warunkiem do zatrudnienia bezpośrednio w AMP jest praca na stanowisku CORE (niezależnie od okresu przyuczenia koniecznego do wykonywania tej pracy - jak było dotychczas) oraz pozytywna ocena pracownika. Takowa ocena pracowników ma zostać
zakończona przez poszczególne zakłady jeszcze w tym tygodniu.
Więcej str 2

Plan zatrudnienia na 2020 r. - prowizorium

W AMP ma wzrosnąć zatrudnienie

W środę, 5 lutego pracodawca przekazał Solidarności Plan zatrudnienia w
formie prowizorium na rok 2020. W sumie o ok. 350 pracowników ma - według założeń pracodawcy - w 2020 r. wzrosnąć stan zatrudnienia w porównaniu do roku ubiegłego. Ogólny bilans jednak i tak jest ujemny, gdyż w roku
2019 (w porównaniu do 2018) w AMP zatrudnienie zmalało aż o ok. 500 osób.
Przekazany przez pracodawcę Plan Zatrudnienia na 2020 r. - jak i w latach ubiegłych
w znacznej części stanowi podsumowanie sytuacji kadrowej w roku 2019. Dokument
wykazuje, że w ub. roku (w porównaniu do roku 2018) ogólny stan zatrudnienia w
AMP zmalał aż o ok. 500 pracowników (wraz z ZKZ, gdzie stan zatrudnienia został
pomniejszony o ok. 20 osób). Nie oznacza to jednak, że z tyloma pracownikami został
rozwiązany stosunek pracy. 		
		
Więcej str. 2

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Zebrania
sprawozdawcze poszczególnych komisji NSZZ „Solidarność” mają się odbyć
do 10 kwietnia br.
Więcej str. 2

Związkowe Stanowisko
płacowe zostało
zmodyfikowane

W związku z brakiem postępów i negatywną odpowiedzią pracodawcy - strona związkowa celem przerwania „patu
negocjacyjnego” i przyspieszenia rozmów płacowych dokonała modyfikacji
swojego Stanowiska w tym zakresie.
Najważniejsze dla pracowników postulaty zostały jednak utrzymane.
Zmodyfikowane stanowisko płacowe
zostało przekazane pracodawcy podczas posiedzenia Zespołu Centralnego
w piątek, 24 stycznia br. W odpowiedzi w dniu 11 lutego pracodawca zaproponował „zawieszenie rozmów” do
15 kwietnia br.
Więcej str. 3

BP Partner
w strukturach Sanpro

Z dniem 3 lutego br. nastąpiło połączenie spółki Sanpro Synergy sp. z o.o.
(spółka przejmująca) ze spółką Biuro
Podróży Partner BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 S 1
ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.
Więcej str. 2

Pilna potrzeba uzupełnienia załogi w AMP

Ruszają przejęcia z tzw. interimów
i z rynku zewnętrznego

C. d. ze str. 1
Po przejęciu zapowiadanej grupy 200 osób pracodawca zapowiedział
rozważenie możliwości dalszych przejęć, gdyż docelowo planuje, by wszystkie stanowiska CORE w AMP były obsadzone pracownikami własnymi, dlatego też nie będą już
na stanowiska kluczowe dla produkcji wznawiane przyjęcia przez firmy zewnętrzne.
Ponadto pracodawca zapowiedział wzmożoną rekrutację z rynku zewnętrznego pracowników do AMP, a w szczególnej mierze do dąbrowskiego Zakładu Stalownia, gdzie
uzupełnienie wakatów stało się zadaniem priorytetowym.
Solidarność niezmiennie stoi na stanowisku, że pracodawca w pierwszej kolejności winien przyjąć do AMP wszystkich pracowników z tzw. interimów. Są to pracownicy, którzy
czasami latami pracują na rzecz AMP, posiadają wiedzę i doświadczenie, nie potrzebują
przyuczenia do zawodu. Podobnie czynią również inne zakłady, rezygnując z korzystania
z usług agencji pracy tymczasowej. Obecnie poprzez tzw. interimy na rzecz AMP pracuje
ok. 618 pracowników, z czego 524 osoby są zatrudnione na stanowiskach CORE.

Plan zatrudnienia na 2020 r. - prowizorium

W AMP ma wzrosnąć zatrudnienie

C. d. ze str. 1
W 2019 r. z AMP odeszło ok. 800 pracowników (w tym z ZKZ ok. 90).
Najliczniejszą przyczyną odejść było przejście na emeryturę i na emeryturę pomostową, następnie rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie
umowy o pracę przez pracownika. W kilkudziesięciu przypadkach pracodawca zastosował zwolnienie dyscyplinarne, a kilkunastu osobom pracodawca wypowiedział umowę o
pracę. Inne przypadki ustania zatrudnienia to m.in. renta, śmierć pracownika.
W 2019 r. do AMP przyjętych zostało ok. 300 pracowników (w tym ZKZ ok. 20): w
ramach transferu w grupie AM, w ramach transferu z tzw. interims oraz pozostałe
przyjęcia.
Pracodawca w przekazanym dokumencie zaznaczył, że w ub. r. w związku z okresowym
wstrzymaniem pracy krakowskiej surowcówki konieczne było spowolnienie procesów
rekrutacyjnych oraz ograniczenie przyjmowania do swoich oddziałów pracowników
firm zewnętrznych. Priorytetem bowiem było zapewnienie pracy pracownikom dotkniętym tym działaniem, czego realizację - alokacji pracowników dotkniętych czasowym
wstrzymaniem pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie również przedstawił.
Ponadto w planie znajdują się informacje w zakresie struktury zatrudnienia w spółce z
uwzględnieniem kryteriów tj. płeć, stanowiska robotnicze i nierobotnicze, wykształcenie, wiek oraz zatrudnienie w poszczególnych lokalizacjach AMP.
W odniesieniu do roku 2020 pracodawca podał, że zamierza zwiększyć ogólny stan zatrudnienia. W br. przewidywane jest odejście ponad 200 zatrudnionych na emerytury,
planowane jest przyjęcie ok. 200 pracowników z tzw. interim na stanowiska core oraz
ok. 400 osób z rynku zewnętrznego.
AMP zamierza kontynuować współpracę ze szkołami branżowymi, technikami i uczelniami wyższymi, zamierza również rozszerzyć współpracę z pracownikami młodocianymi.

Powołano Główną oraz Terenowe Komisje socjalne

Solidarność w Komisjach ZFŚS

Mirosław Nowak, a w zastępstwie Robert Dębiec z dąbrowskiej Solidarności,
a także Beata Suder i jej zastępca - Paweł Orzeł z oddziału w Krakowie wskazani zostali z ramienia NSZZ Solidarność do prac w ramach Głównej Komisji
Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A.
Zarządzeniem nr 2/2020 DK w sprawie powołania komisji świadczeń socjalnych w AMP
na 2020 r. z dnia 27 stycznia br. została powołana Główna Komisja ZFŚS oraz Komisje
Terenowe. Solidarność do prac w ramach Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych
wskazała następujące osoby: Mirosław Nowak, zastępca - Robert Dębiec; Beata Suder, zastępca - Paweł Orzeł. Przewodniczącą GKŚS została Jadwiga Radowiecka, a jej
zastępcą - Joanna Mularczyk (przedstawiciele pracodawcy). Pozostałymi Członkami są
przedstawiciele innych organizacji związkowych.
Do prac w Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych z ramienia Solidarności wskazane zostały osoby: Mirosław Nowak, zastępca - Robert Dębiec; Andrzej Uglorz, zastępca - Damian Dusza; Dariusz Kaczmarek, zastępca - Jan
Walczak; Zbigniew Maligłówka, zastępca - Ryszard Zuba. Przewodniczącą ŚDTKŚS została Jadwiga Radowiecka, a jej zastępcą - Joanna Mularczyk. Pozostałymi Członkami
są przedstawiciele innych organizacji związkowych. Do prac w Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych wskazano osoby: Beata Suder, zastępca - Paweł Orzeł. Przewodniczącą MTKŚS została Jadwiga Radowiecka, a jej zastępcą - Ewa
Mierzwa. Pozostałymi Członkami są przedstawiciele innych organizacji związkowych.
Zadania powołanych komisji socjalnych określone są w Regulaminie ZFŚS na 2020
r. oraz w Zarządzeniu. Komisje mają obowiązek do 28 lutego br. przygotować plan
przychodów i wydatków. Praca komisji oparta jest o przyjęte regulaminy obrad oraz
harmonogram posiedzeń, które winny ustalić na pierwszym posiedzeniu. Posiedzenia
zwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona, jednak na pisemny wniosek minimum połowy Członków Komisji
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie nadstr. 2
zwyczajne.

Nowy Zarząd
ArcelorMittal Poland

C. d. ze str. 1 Po zmianach skład Zarządu AMP przedstawia się następująco:
• Marc De Pauw - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny;
• Czesław Sikorski - Wiceprezes Zarządu;
• Tomasz Dziwniel - Członek Zarządu;
• Bogdan Mikołajczyk - Członek Zarządu;
• Hervé Mouille - Członek Zarządu;
• Tomasz Plaskura - Członek Zarządu;
• Adam Preiss - Członek Zarządu;
• Tomasz Ślęzak- Członek Zarządu.

Międzyzakładowe
Zebranie Delegatów
NSZZ Solidarność
C. d. ze str. 1
Międzyzakładowa Komisja
Uchwałą wyznaczyła termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów dąbrowskiej Solidarności na dzień 24 kwietnia
2020 r. MZD odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
„Solidarność” - w Katowicach, ul. Floriana
7. Rozpocznie się o godz. 8.00.
Dla delegatów zorganizowany będzie
transport - wyjazd autokaru spod budynku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00.
Międzyzakładowa Komisja jednocześnie
wyznaczyła ostateczny termin, do którego powinny zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawcze w poszczególnych Komisjach Wydziałowych/
Spółek na dzień 10 kwietnia 2020 r.
Dotychczas zgłoszono następujące terminy zebrań sprawozdawczych:
• Consensus - 21 lutego br. godz.
14.00, restauracja Jedenastka;
• Komisja Emerytów i Rencistów
- 25 lutego br. godz. 11.00, budynek
DAMM 4, s. 119;
• Zakład Wielkie Piece (PPD) - 2
marca godz. 14.00;
• Zakład Stalownia (PSD) - 5 marca
br. godz. 14.00, świetlica;
• GJ - 10 marca br. godz. 13.30, świetlica GJ;
• Zakład Walcownia Duża (DWG) - 17
marca br. godz. 14.00, świetlica.
O zgłoszonych terminach zebrań będziemy na bieżąco Państwa informować.

Posiedzenie MK

Informujemy Członków Międzyzakładowej
Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że
kolejne posiedzenie MK odbędzie się 19
lutego br. (środa) o godz. 8.00 w budynku
związkowym DAMM 4, s. 119.

BP Partner
w strukturach Sanpro

C. d. ze str. 1
Spółka przejmująca (Sanpro Synergy) kontynuuje działalność gospodarczą obu podmiotów, jako pełny następca
prawny spółki BP Parter, lecz przy zachowaniu dotychczasowej osobowości prawnej
Sanpro Synergy Sp. z o. o. i w oparciu o
skumulowane zasoby majątkowe.
W zakresie obsługi ZFŚS działania te będzie realizowała firma przejmująca czyli
Sanpro Synergy Sp. z o. o. na zasadach i
w miejscach jak firma przejęta czyli Biuro
Podróży Partner BPO Sp. z o. o. S.K.

Dobra informacja dla pracowników całego AMP

Krakowski Wielki Piec
w marcu ponownie zapłonie
C. d. ze str. 1 Głównymi powodami były
wysokie ceny surowców, rosnące koszty
uprawnień do emisji CO2, niewystarczajaca ochrona rynku rodzimego pozwalająca na duży import wyrobów stalowych,
a także koszy energii.
Czy to oznacza poprawę warunków dla dalszego funkcjonowania hutnictwa? Niestety,
chociaż od nowego roku obserwowane są
symptomy poprawy, przyczyny rozruchu
podane przez pracodawcę są inne. Jak wyjaśnił Marc De Pauw - Decyzja o ponownym
uruchomieniu instalacji wynika z konieczności dostarczenia slabów do huty AM w Gandawie w Belgii, gdzie rozpocznie się remont
wielkiego pieca, a także z konieczności uzupełnienia strat produkcyjnych w zakładach
AM Europe. Niezależnie jednak od przyczyn,
uruchomienie krakowskiej surowcówki to
bardzo dobra informacja, których w AMP od
dłuższego czasu brakuje.
Ponowny rozruch Wielkiego Pieca i Stalowni w oddziale krakowskim planowany
jest na 16 marca 2020 r., przy czym - ze
względów technologicznych - pierwsza
surówka do produkcji będzie mogła być
wykorzystana w okolicach 1 kwietnia.
W związku z uruchomieniem krakowskiej surowcówki pracodawca przedstawił ogólny za-

rys pięciotygodniowego planu powrotu pracowników, którzy okresowo byli zatrudnieni w
innych miejscach. Już w przyszły poniedziałek - 17 lutego grupa ok 125 pracowników,
głównie z utrzymania ruchu, ma powrócić do
krakowskiej surowcówki, kolejne grupy będą
przesuwane w następne poniedziałki.
Przypominamy, że o zmianę decyzji w zakresie wyłączenia pracy krakowskiej surowcówki mocno walczyły organizacje związkowe funkcjonujące w całym AMP. Działania

Jerzy Goiński - Przewodniczący
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Ponowne uruchomienie Wielkiego Pieca i Stalowni w krakowskim oddziale AMP to bardzo dobra wiadomość zarówno
dla pracowników huty w Krakowie, jak i dla całego AMP.
Solidarność od początku wykazywała, że decyzja o wyłączeniu części surowcowej jest błędna i czas pokazał, że mieliśmy
rację. Spółka wygaszając piec, poniosła ogromne koszty i
finansowe, i wizerunkowe, tylko po to, żeby uruchomić go
ponownie po niespełna czterech miesiącach postoju.
Przekazana przez pracodawcę w poniedziałek informacja bardzo nas cieszy, jednak
jesteśmy pełni obaw co do stanu zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej po powrocie pracowników do Krakowa, a także możliwości pozyskania nowych pracowników. Oczywiście wiąże się z tym również temat płacowy, a jak wiemy - w tym roku negocjacje w
sprawie podwyżek wynagrodzeń nie tyle są trudne, co właściwie jest ich brak.

Związki Zawodowe chcą przyspieszenia negocjacji

Związkowe Stanowisko płacowe
zostało zmodyfikowane

C. d. ze str. 1
W przekazanym pracodawcy wystąpieniu strona społeczna podkreśliła, iż wnosi o dokonanie z dniem
1 stycznia br. zmian płacowych na podstawie § 31 ust. 1 Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP.
Pod Stanowiskiem podpisały się wszystkie organizacje związkowe będące stroną
ZUZP. W zmodyfikowanym Stanowisku
związki zawodowe wniosły o:
• podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych
ZUZP o kwotę 400 zł na pracownika;
• ustalenie minimalnej płacy zasadniczej obowiązującej w Spółce na poziomie nie niższym niż 3.000 zł;
• wypłacenie nagrody za wkład pracy w
2019 roku w wysokości 2.000 złotych
dla każdego Pracownika objętego ZUZP,
który był zatrudniony w 2019 roku w
ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce
świadczącej usługi na rzecz AMP, w terminie uzgodnionym przez Strony;
• włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika kwoty 80
zł, wypłacanej obecnie jako odrębny
składnik płacowy pod kodem „dodatek
układowy” tzw. „metodą na wprost”;
• dokonanie uzgodnienia o następującej
treści: „Strony ustalają, iż stosownie
do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r.,
zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od
pracy, stosowane do końca 2015 r.,
będą kontynuowane nie krócej jak do
31.12.2021 r.”

swoje prowadziły wielotorowo. Przykładem
jest Solidarność, która poza działaniami
podejmowanymi u samego pracodawcy
temat dalszego funkcjonowania hutnictwa
podnosiła na wielu forach struktur związkowych, odbywała również spotkania z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami
oraz samorządowcami.
Informację podaną przez AMP skomentowała Minister Rozwoju - Jadwiga Emilewicz - Cieszy decyzja AMP o ponownym
uruchomieniu wielkiego pieca w Krakowie.
Nasz rząd aktywnie działał w tej sprawie,
a premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z
właścicielem koncernu, w tym ostatnio w
Davos. Doceniam też działania koncernu
ws. rewitalizacji terenów Nowej Huty.

Związkowcy jednocześnie zaakcentowali,
że ze względu na fakt, iż nie został dotrzymany termin zawarcia porozumienia
płacowego na 2020 r.,
o którym mowa w § 31
ust. 2 ZUZP, Zakładowe
Organizacje
Związkowe wzywają Pracodawcę do niezwłocznego
rozpoczęcia negocjacji
płacowych, celem jak
najszybszego zawarcia
ww. porozumienia płacowego.
Na Stanowisko pracodawca
odpowiedział
podczas spotkania 11 lutego podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko i proponując, by
rozmowy nt. podwyżek
płac kontynuowane były
po uruchomieniu części
surowcowej w Krakowie
oraz uporaniu się przez
pracodawcę z problemem braków kadrowych
- od 15 kwietnia br.
Strona związkowa natomiast wyraziła zdecydowany sprzeciw i domagała się jak najszybszego
przystąpienia do rozmów
i podpisania satysfakcjonującego porozumienia
w zakresie wzrostu płac.
Przypominamy,
że
ostatnie
stanowisko

pracodawcy mówiło, że nie przewiduje
podwyżek płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. Za możliwe natomiast
uznaje wypłatę nagrody, która by była
całkowicie uzależniona od osiągniętego
wyniku EBITDA oraz włączenie do płacy
zasadniczej dodatku układowego.
Kolejne spotkanie w tym zakresie ma się
odbyć w przyszłym tygodniu.
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Pracownicy zbulwersowani nowym Regulaminem

Afera wokół funduszu socjalnego
w AMP nie milknie, a wręcz się nasila

Narasta oburzenie pracowników w zakresie wprowadzonego w ArcelorMittal Poland przez pracodawcę Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Dąbrowska Solidarność od początku była przeciwna pomniejszaniu funduszu socjalnego i związanym z tym drastycznym ograniczeniom
świadczeń socjalnych. W związku z tym prowadziła i nadal będzie prowadzić
działania celem zmian we wprowadzonym przez pracodawcę Regulaminie
jak najkorzystniejszych dla pracowników, a szczególnie celem usunięcia tabeli ograniczającej wielkość świadczeń socjalnych i nie doliczania do dochodu świadczenia rodzinnego 500+.
Najwięcej zarzutów dotyczy ograniczeń mak- rozmów. Szkoda, że jeszcze przed wyznasymalnej wysokości świadczeń i dopłat w 2020 czonym terminem część organizacji się ze
r. oraz konieczności doliczania do dochodów stanowiska wycofała, dając jednocześnie
świadczenia rodzinnego 500+ (szczegółowo pracodawcy możliwość wprowadzenia włapisaliśmy o tym w WZ nr 2/2020 z dnia 23 snego Regulaminu. Drodzy koledzy, może,
stycznia br. oraz wcześniejszych). Oczywiście jak to nazwaliście - „zacietrzewienie” jednak
limit świadczeń i dopłat uzależniony jest od czasem jest potrzebne, szczególnie w tak doosiąganych w rodzinie dochodów, jednak brej dla strony społecznej sytuacji, w której
jest on na tak niskim poziomie, że pracow- już od dawna nie byliśmy mówiąc wszyscy
nicy w wielu przypadkach będą zmuszeni do jednym głosem. Pamiętajmy, że służymy
dokonania wyboru, z jakich świadczeń będą pracownikom, a nie pracodawcy - pokątnie
chcieli w tym roku skorzystać. Tym bardziej, się z nim spotykając, jak to miało miejsce w
że ograniczenie dotyczy nie jednej oso- przypadku pisma, którym zmieniliście decyby, ale całej rodziny uprawnionego.
zję. I miejmy odwagę przyznać się do tego,
Jak się okazuje - w wielu przypadkach o tak co podpisujemy, a nie ukrywajmy tego przed
dużych zmianach pracownicy dowiadują się pozostałymi organizacjami związkowymi, a
dopiero w sytuacji pierwszego w tym roku przede wszystkim przed pracownikami!
kontaktu z BP Partner - biurem obsługują- I jeszcze jedno - tak, jak pisaliśmy wczecym fundusz socjalny w AMP, w momencie śniej - sejm zatwierdził projekt ustawy
składania oświadczeń o dochodach.
budżetowej, w której zmienia podstawę
Nie ma się co oszukiwać na świadczeniach naliczania odpisu na ZFŚS - do wysokości
wprowadzonych tegorocznym Regulami- przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r. Jednem (w porównaniu do ubiegłorocznego nak pracownicy AMP - z wiadomych powoi z lat wcześniejszych) najwięcej tracą dów - nie odczują tego (WZ 2/2020).
osoby posiadające gorszą sytuację ma- Więc kto tak naprawdę mija się z faktami
terialną - emeryci, renciści oraz rodziny i prawdą?
wielodzietne, które tak de facto fundusz Jak podkreśla Przewodniczący Związku,
socjalny powinien szczególnie wspierać.
odnosząc się do zarzutu straconych pienięKrótkiego komentarza przy tym - choć dzy w przytoczonym biuletynie - Propozyniechętnie - wymaga ostatni artykuł za- cja jaką przedstawił pracodawca w ramach
mieszczony w Faktach Związkowych.
rekompensaty za zabranie ok. 6 mln. zł z
Tak, potwierdzamy - była nadzieja na mery- ZFŚS opiewała nie na 4 mln. zł., ale na 600
toryczne rozmowy, bowiem po raz pierwszy tys. zł i to od dnia 1 stycznia 2022 r. Nie
wszystkie organizacje związkowe podpisały przyjęliśmy jej, bowiem stoimy na stanowijedno, wspólne Stanowisko, które zmusza- sku, że pracodawca jest nam winien i powiło pracodawcę do podjęcia merytorycznych nien przekazać całą uszczuploną z budżetu

Termin zbieżny ze zmianą usługobiorcy

Chodzi o środowisko czy o kasę?

Ograniczenie ilości koszy na śmieci oraz częstotliwości usuwania odpadów
jako działania proekologiczne zapowiedział pracodawca ArcelorMittal Poland
początkowo w budynku administracyjnym i Inżynieringu. Zdaniem Solidarności podjęte działania mają jednak związek ze zmianą firmy realizującej usługę
sprzątania oraz związanymi z tym kosztami.
Z początkiem lutego pracodawca poinformował, iż mając na celu wsparcie środowiska
naturalnego w którym funkcjonujemy na co dzień chcemy ograniczyć ilość śmieci produkowanych w trakcie naszej codziennej pracy.
Pracodawca zapowiedział przy tym ograniczenie do jednej sztuki w pomieszczeniu biurowym ilości koszy oraz zmianę częstotliwości wynoszenia śmieci - zgodnie z harmonogramem sprzątania w danym pomieszczeniu. Nadal na każdym piętrze budynków administracyjnych umiejscowione będą kosze na odpady segregowane oraz w aneksach
kuchennych pojemniki na odpady bio i pozostałe.
Powyższe działania mają być sukcesywnie rozszerzane, a wprowadzone w pierwszej
kolejności mają być w budynku Dyrekcyjnym oraz Inżynieringu.
Dbałość o środowisko jest bardzo ważna, jednak - jak zauważa Solidarność - ograniczenia pojawiły się w terminie, od którego usługę sprzątania przejmuje nowa firma,
która - jak informował wcześniej pracodawca stronę społeczną - zaoferowała niższą
cenę wykonywania usługi aniżeli dotychczasowa.
Czy zatem nie jest tak, że powodem zmian nie jest dbałość o środowisko, a jedynie
niższy koszt usługi, który przekłada się na jej częstotliwość? Bo przecież ilość śmieci
raczej nagle nie zmaleje, jedynie pracownik chcąc odpad wyrzucić, będzie musiał dalej się pofatygować do kosza.
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socjalnego kwotę - 6 mln. zł. 10% z tak
odległym terminem nas nie zadowala. Myśleliśmy, że skoro wszyscy podpisali się pod
stanowiskiem, wszyscy też razem z nami
zawalczą o te pieniądze również i w sądzie,
jednak czas pokazał coś innego. Dlatego
też wypowiedź, że przez Solidarność stracili
wszyscy pracownicy, uważam za całkowicie
nieprawdziwą, a wręcz przeciwnie - uważam, że przez związki, które wycofały się ze
stanowiska, nie zyskali pracownicy. Stąd teraz mamy takie ograniczenia w ZFŚS.
Zdaniem Szefa Związku już od jakiegoś
czasu pracodawca podejmuje działania
antymotywacyjne do podjęcia zatrudnienia w AMP, a potrzeby są zupełnie inne.
Przewodniczący NSZZ Solidarność zwrócił
uwagę, że do tej pory w AMP był dość korzystny fundusz socjalny, który stanowił
dodatkowy element zachęcający do pracy
w spółce. Od początku tego roku funkcjonuje fundusz, który jest znacznie gorszy, nie mówiąc już o podwyżkach płac.
Opinia o realiach w AMP przekazywana
jest na zewnątrz. Czym zatem zachęcić
potencjalnych pracowników do podjęcia
zatrudnienia właśnie w AMP?
Z ostatniej chwili:
W odpowiedzi na wystąpienie strony
społecznej dotyczące rekompensaty
środków pieniężnych, jakich pracodawca nie przekazuje na konto ZFŚS
od ub. r. (na emerytów, rencistów i
osoby niepełnosprawne) - przedstawiciele spółki wyrazili chęć rozmów
wiążąc jednak ten temat z innymi
zmianami w ZUZP, tj.:
• włączeniem części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej pracowników;
• wykupem karty hutnika;
• waloryzacją dodatku za ratownictwo gazowe.
Ponadto pracodawca wskazał możliwość
dokonania zmian w Regulaminie ZFŚS na
2020 r. polegających na usunięciu z Tabeli
nr 1 (tabela określająca maksymalną wysokość świadczeń i dopłat na uprawnionego pracownika/emeryta) dofinansowania
do przedszkola i żłobka. Oznacza to, że
w przypadku wprowadzenia zmiany - dofinansowanie do przedszkola i żłobka nie
wchodziłoby w limit świadczeń.
Kolejne spotkanie w powyższych tematach ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Będzie pełnomocnik
ds. hutnictwa

11 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego dąbrowskiej
Solidarności Jerzego Goińskiego i Przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa - Andrzeja Karola z Wiceministrem
Energii - Krzysztofem Kubowem.
Podczas spotkania ustalono powołanie w
najbliższym czasie pełnomocnika rządu do
kontaktów z branżą hutniczą. Prowadzono
rozmowy nt. ostatniego spotkania Premiera RP z właścicielem AMP - Lakshmi Mittalem, aktualnej sytuacji hutnictwa w Polsce
w przełożeniu na koncepcję wprowadzenia
neutralności klimatycznej, współpracy hut
z branżą prywatną, energetyki.
Przygotowywane są również spotkania
przez Pana Ministra z przedstawicielami
ochrony środowiska w temacie ustawy odpadowej, która dla naszej branży jest bardzo ważna.

Neutralność klimatyczna 2050 r. = likwidacja hutnictwa

WRDS o programie „Czyste Powietrze”
i neutralności klimatycznej

Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” oraz zagrożenia dla naszego regionu wynikające z unijnej strategii tzw. neutralności klimatycznej
były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. W obradach uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka,
wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda oraz Piotr Woźny, prezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwszym punktem obrad, które odbyły ze składaniem wniosków i otrzymaniem
się 31 stycznia w Sali Kolumnowej Ślą- dofinansowania mają stać się znacznie
skiego Urzędu Marszałkowskiego, były prostsze i bardziej przyjazne dla obywaniezbędne – w ocenie Rady – modyfikacje teli. Program może również – zgodnie z
programu „Czyste Powietrze”. – Wszyscy sugestiami Rady – zostać wzbogacony o
członkowie WRDS są zgodni, że program nowe instrumenty.
wymaga zmian, aby stał się bardziej Członkowie WRDS zaproponowali, aby
efektywny. Dzisiejsza dyskusja z panami zrewidować kryteria dochodowe uprawministrami była konstruktywna. Prezes niające do skorzystania z rządowego dofiWoźny, który jest pełnomocnikiem rządu nansowania do wymiany źródła ciepła czy
ds. programu „Czyste Powietrze”, zobo- termomodernizacji domów jednorodzinwiązał się, że w ciągu najbliższych tygodni nych w ramach programu „Czyste Powieprzedstawi analizy dotyczące możliwości trze”. – Bardzo mocno akcentowaliśmy też
wdrożenia naszych propozycji – powie- pomysł wprowadzenia pilotażowego prodział po zakończeniu obrad Dominik Ko- gramu dopłaty do wymiany źródła ciepła
lorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności bez żadnych kryteriów dochodowych w
i wiceprzewodniczący WRDS.
wysokości 12 tys. zł. Rozmawialiśmy rówMinister klimatu Michał Kurtyka wska- nież o dopłatach do paliwa bezdymnego,
zał, że jego resort we współpracy z tzw. błękitnego węgla, czy o rozwiązaniu
partnerami społecznymi będzie dążył
do maksymalnego uproszczenia programu, który w ocenie WRDS jest dziś zbyt
zbiurokratyzowany. Procedury związane

przejściowym w postaci dofinansowania
do elektrofiltrów kominowych, które pozwalają szybko i stosunkowo niskim kosztem obniżyć niską emisję – poinformował
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.
Kolejna propozycja WRDS dotyczy koncepcji konsolidacji aktywów ciepłowniczych w województwie śląskim i rozbudowy sieci ciepłowniczej. Nasz region z
uwagi na dużą gęstość zaludnienia jest
optymalnym miejscem do realizacji tego
typu inwestycji. Ciepło sieciowe stanowi
jedną z najbardziej efektywnych metod
walki z niską emisją i smogiem. Jak podkreślił Dominik Kolorz, działaniom w tym
zakresie również powinien towarzyszyć
system zachęt w postaci dopłat do przyłączenia domów do sieci ciepłowniczych
oraz dofinansowania do rachunków za
ciepło sieciowe dla najbiedniejszych.
Druga część obrad WRDS dotyczyła forsowanej przez Komisję Europejską strategii
osiągnięcia neutralności klimatycznej do
2050 roku, czyli niemal całkowitej redukcji
CO2 i innych gazów cieplarnianych. Realizacja planów KE oznacza m.in. wyeliminowanie paliw kopalnych z energetyki i transportu oraz konieczność likwidacji wielu
gałęzi przemysłu, m.in. hutnictwa, branży
stalowej, cementowej, czy znacznej części
motoryzacji i przemysłu chemicznego.
Więcej: www.solidarnosckatowice.pl

Solidarność krytycznie o projekcie KO

Maraton Solidarności
- ruszyły zapisy

W roku jubileuszu 40-lecia powstania „Solidarności” w Trójmieście nie
zabraknie wspaniałego, cyklicznego wydarzenia sportowego jakim
jest Maraton Solidarności. Imprezę
biegową, od wielu lat rozpoznawalną na mapie wydarzeń sportowych
w Polsce, rozpoczniemy złożeniem
kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia’70 w Gdyni. Trasa przebiegać będzie obok historycznych dla naszego
Związku miejsc, a meta usytuowana
będzie przy gdańskim Neptunie.

XXVI Maraton „Solidarności” odbędzie się
jak zawsze 15 sierpnia na niezmienionej
trasie Gdynia–Sopot-Gdańsk. W ramach
Imprezy rozegramy II Mistrzostwa Polski
dla członków NSZZ ”Solidarność” kobiet
i mężczyzn.
Warunkiem uczestnictwa w klasyfikacji są
opłacone składki (zaświadczenie macierzystej organizacji o członkostwie i opłaconych
składkach). Wszyscy chętni członkowie
Związku są zwolnieni z opłaty startowej
pod warunkiem zapisu on-line i zaznaczeniu przynależności. Zapisy od 3 lutego do 9
sierpnia na stronie www.maratongdansk.pl
Serdecznie zachęcamy do aktywności fizycznej i zapraszamy do wspólnego świętowania 40-lecia Solidarności.

Renta to ubezpieczenie,
nie dodatek do pracy!

Poselski Klub Koalicji Obywatelskiej chce, aby renciści mogli dorabiać bez
ograniczeń. To zdaniem posłów, którzy złożyli poselski projekt nowelizacji
ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma zwiększyć poziom zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. „Solidarność” negatywnie opiniując projekt zwraca
uwagę, że ubezpieczenie rentowe ma inne cele, a proponowane zmiany stoją
z nimi w sprzeczności.
Poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada zniesienie zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity.
- Ubezpieczenie rentowe służy do zrekompensowania osobom, które na skutek wypadków losowych nie mogą w pełni lub ogóle podejmować płatnej pracy, utraconych
potencjalnych dochodów. Całkowite zniesienie limitów ograniczających zarobkowanie
rentobiorcom będzie zaprzeczeniem tej zasady – napisało w opinii do projektu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zdaniem „Solidarności” zaproponowane rozwiązanie nie przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a jedynie do jego zintensyfikowania przez osoby już
pracujące. - System ubezpieczeń społecznych powinien zapewnić skuteczną ochronę w
pierwszej kolejności osobom niezdolnym do pracy znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji tzn. takich, które ze względu na stan zdrowia oraz kwalifikacje zawodowe nie mają
szans na podjęcie zatrudnienia, albo zwiększenie dochodów z pracy – czytamy w opinii.
Zdaniem Prezydium KK koniczne jest kompleksowe podejście do problematyki zwiększania skali zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a projekt KO odnosi się jedynie
do szczegółowych kwestii i tylko cząstkowo zajmuje się sprawą nie odnosząc się do
istoty problemu.
				
Więcej: www.solidarność.org.pl

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
Interwencje, płace, zatrudnienie
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
Sprawy finansowe 		
Porady prawne

-

Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
Lech Majchrzak tel. 776 92 37
Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek

Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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I Ty może pomóc!!!

Potrzebujący są obok nas,
ta k n i e w i e l e z n a s z e j s t r o n y t r z e b a . . .
Nasz kolega

- Adam Ostaszewski

również potrzebuje pomocy. Możesz mu jej udzielić
przekazując 1% podatku
wypełniając PIT. Wystarczy
wpisać

n r K R S 0 0 0 0 2 70 8 0 9
i cel szczegółowy:

O S TA SZ E W S K I 9 64 2

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 7zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie
ograniczona - 4 szt./miesiąc.
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05. Ilość biletów jest ograniczona.
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku kupony do kina.

Kupony, których cena wynosi 11 zł. można wykorzystać na dowolnie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach
zlokalizowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria oraz w Sosnowcu. Po wybraniu filmu należy zgłosić się wraz z kuponem
do kasy kina i wymienić go na bilet.
Kupony są do nabycia przez Członków Solidarności w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Zainteresowane osoby są zobowiązane do osobistego odbioru biletów.
Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Ilość kuponów na 1 osobę w danym miesiącu
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
jest ograniczona (2 sztuki), kupony są
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.500 egz.
dostępne przez cały miesiąc.
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