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COVID-19 nie zwalnia z obowiązków BHP

Zapowiadają gorący sierpień
- pracodawca ma swoje obowiązki

Tego lata pogoda specjalnie nas nie rozpieszczała, jednak według synoptyków sierpień będzie gorący. Pierwsze upały pojawiły się już z końcem lipca.
Pamiętać należy, że występowanie wysokich temperatur powietrza nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo, stan psychofizyczny, a nawet wydajność
pracy osób zatrudnionych. W związku z występowaniem wysokich temperatur
na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki, także w tej trudnej aktualnie sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa, bez znaczenia - czy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, czy na umowę cywilno-prawną. Więcej str. 3

Stanowcza odpowiedź krzywdząca pracowników

Pracodawca nie przewiduje
ekwiwalentu za pracę zdalną

Pracodawca nie przewiduje jakiegokolwiek ekwiwalentu za pracę zdalną pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - poinformował przedstawiciel
dialogu społecznego podczas jednego z cyklicznych spotkań z organizacjami związkowymi.
Temat ekwiwalentu za pracę zdalną został poruszony
na prośbę pracowników, którzy od kilku już miesięcy
pracują na rzecz AMP z domu, wykorzystując na ten
cel własne środki, w tym m.in. internet, energię elektryczną, meble biurowe i inne. Zdaniem pracodawcy
jednak koszty te są równoważone brakiem ponoszenia
przez pracowników nakładów chociażby na dojazd do
miejsca pracy.
Więcej str. 2

Ułatwienie ustalenia terminu dla pracowników

Rejestracja na badania okresowe
poprzez aplikację

Pracodawca uruchomił możliwość rejestracji na badania okresowe przeprowadzane w ośrodku medycyny pracy Unimed za pośrednictwem aplikacji
online Eskulap. System dostępny jest z wykorzystaniem przeglądarek Chrome oraz Firefox, Edge.
W ArcelorMittal Poland S.A. została uruchomiona aplikacja Eskulap, za pomocą której
pracownicy mogą dokonywać rejestracji do ośrodka medycyny pracy Unimed w Dąbrowie Górniczej na badania okresowe. System Eskulap jest dostępny poprzez przeglądarki
Chrome oraz Firefox, Edge, nie działa natomiast przy użyciu przeglądarki Explorer.
Przypominamy jednocześnie, że aktualnie z powodu panującej pandemii konieczność
wykonywania badań okresowych została zawieszona - pracownik musi je przeprowadzić maksymalnie do 60 dni licząc od dnia ogłoszenia odwołania epidemii.
Za niewykonanie w czasie pandemii badań okresowych wobec pracownika nie są wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne.
Więcej str. 2

Otwarcie wystawy w Dąbrowie Górniczej

Tu rodziła się Solidarność

30 lipca o godz. 12.00 na placu Wolności w Dąbrowie Górniczej (przed Pałacem Kultury Zagłębia) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Tu rodziła
się »Solidarność«”. W wydarzeniu udział zapowiedział m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
Jak wyjaśnił Adrian Rams, autor wystawy ekspozycja składa się z części ogólnopolskiej,
regionalnej i lokalnej. Część regionalna poświęcona jest wydarzeniom, które toczyły się
na terenach dzisiejszego województwa śląskiego latem 1980 r.
Więcej str. 4

Kontakt z kadrami
tylko przez infolinię
i e-mail!

Przypominamy, że ze względu na
fakt pracy zdalnej (z domu) koordynatorów kadrowych - pracownicy
ArcelorMittal Poland S.A. celem załatwienia spraw powinni kontaktować
się z kadrami poprzez infolinię:
nr tel. 32 784 48 84.
Z działem HR Services można kontaktować się również mailowo. Na adres:
POLSSC@myHR.arcelormittal.com
można przesyłać skany dokumentów lub zgłaszać sprawy wymagające realizacji przez dział HR Services.
E-maile powinny być wysyłane z sieci
firmowej ArcelorMittal.

Aneks
do Regulaminu ZFŚS
- po spełnieniu
warunków

Podpisanie Aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 r. zaproponował pracodawca ArcelorMittal
Poland S.A. stronie związkowej. Solidarność jest skłonna do podpisania
dokumentów, jednak po spełnieniu
określonych warunków.
Pracodawca - na wniosek części organizacji związkowych zaproponował wyłączenie dofinansowania do przedszkoli i żłobków z Tabeli nr 1 będącej załącznikiem do
Regulaminu ZFŚS na 2020 r. określającej
łączną maksymalną wysokość dopłat i
świadczeń.
Więcej str. 2

Pożyczki na cele
mieszkaniowe
przyznane

140 pożyczek na cele mieszkaniowe
oraz 59 wniosków o udzielenie pomocy finansowej rozpatrzyła Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych podczas posiedzenia
przeprowadzonego w trybie zdalnym
w dniu 13 lipca 2020 r. Komisja ustaliła ostateczny termin podpisywania
pożyczek na cele mieszkaniowe na
30 października br.
ŚDTKŚS łącznie rozpatrzyła 59 wniosków
o pomoc finansową, z czego przyznała 36
zapomóg losowych i 16 zapomóg materialnych. W pięciu przypadkach zapomogi
nie zostały udzielone, natomiast w dwóch
przypadkach Komisja wstrzymała się z
wydaniem decyzji ze względu na braki formalne w dokumentacji.
Więcej str. 2

14 sierpnia dniem
wolnym od pracy

Piątek, 14 sierpnia 2020 r. w ArcelorMittal Poland S.A. jest dniem wolnym od pracy.
Jako, że Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej)
będące również Świętem Wojska Polskiego przypada na sobotę - pracodawca wyznaczył w zamian 15 sierpnia jako dzień
wolny od pracy.
Więcej str. 4

Stanowcza odpowiedź krzywdząca pracowników

Pracodawca nie przewiduje
ekwiwalentu za pracę zdalną

C. d. ze str. 1
Częściowo można się z tym twierdzeniem zgodzić, jednak dużo tu
zależy od miejsca zamieszkania danego pracownika, jak również sposobu jego dojazdu... A z drugiej strony patrząc - pracodawca ma znaczne oszczędności z tytułu
wykonywania pracy przez pracowników z ich domów - całe budynki administracyjne
stoją puste, w związku z czym pracodawca nie ponosi znaczących kosztów pracy tj.
energii, sprzątania, czy wielu innych chociażby związanych z codzienną egzystencją
pracowników. Tymczasem pracownicy ze swoich wynagrodzeń muszą pokryć dodatkowe wydatki, jakie pojawiły się w ich gospodarstwach z powodu przymuszonej
pracy zdalnej.
Co prawda kwestie pracy zdalnej do tej pory nie mają szczegółowych uregulowań
w Kodeksie Pracy, jednak takie uregulowania ma telepraca. Zaznaczyć trzeba, że
nie są to pojęcia tożsame, gdyż praca zdalna traktowana jest jako zdarzenia incydentalne, a telepraca ma charakter stały. Jednak w AMP praca zdalna od kilku co
najmniej miesięcy również ma charakter stały i - według zapowiedzi pracodawcy
- będzie tak co najmniej do września. Istotne znaczenie ma tu również wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej do przesyłania pracodawcy efektów
swojej pracy - co ewidentnie w przypadku pracowników AMP ma miejsce.
Zdaniem Solidarności powinny więc w tym miejscu mieć zastosowanie przepisy dot.
telepracy, na co jednak pracodawca nie wyraża zgody. Uregulowanie tej kwestii w
ostatnim czasie zapowiedział również Rząd.

Ułatwienie ustalenia terminu dla pracowników

Rejestracja na badania okresowe
poprzez aplikację

C. d. ze str. 1
Pracownicy mogą wykonać badania dobrowolnie, jednak pamiętać
należy, że są one realizowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Od lipca
br. możliwe jest dokonywanie zapisów w aplikacji Eskulap: http://eskulap, a także
telefonicznie - 660 682 430 lub mailowo: zdrowie@arcelormittal.com
Przypominamy, że w ośrodkach medycyny pracy obowiązują nowe zasady i procedury:
• na badania należy zgłaszać się tylko i wyłącznie na ustaloną datę i godzinę;
• personel medyczny zezwala na wejście do obiektu tylko ograniczonej liczbie osób,
które wcześniej były zarejestrowane;
• przed wejściem do przychodni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się
pomiarowi temperatury ciała;
• każda osoba wchodząca do ośrodka zobligowana jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej wstępnej kwalifikacji;
• obowiązuje zachowanie dystansu dwóch metrów od innych osób zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz ośrodka;
• należy zajmować tylko miejsca siedzące na wyznaczonych krzesłach;
• obowiązuje stosowanie maseczek cały czas w trakcie pobytu w ośrodku, rekomenduje się stosowanie jednorazowych rękawiczek ochronnych;
• zaleca się korzystanie z własnego długopisu lub korzystanie z długopisów zdezynfekowanych dostępnych w ośrodku, które następnie należy odłożyć do odrębnego
pojemnika na długopisy „użyte”.
• przy wyjściu z ośrodka pracownik powinien zdezynfekować dłonie.

Wytyczne dotyczące udzielania urlopów w lipcu

Aneks do Regulaminu ZFŚS
- po spełnieniu warunków

C. d. ze str. 1
Z Tabeli aktualnie wyłączone są świadczenia tj. wypoczynek dzieci,
świadczenia turystyczno-rekreacyjne, zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz
dodatkowe świadczenie socjalne.
W odpowiedzi na wystąpienie dąbrowska Solidarność przekazała, iż warunkiem podpisania przedstawionego Aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS jest umieszczenie w jego
treści zapisów o wykreśleniu § 9 ust. 5 oraz tabeli nr 1, a także wykreślenie zapisów
mówiących o obowiązku doliczania do dochodów w rodzinie świadczenia wychowawczego (500+).
Przypominamy, że obowiązujący w 2020 r. Regulamin ZFŚS pracodawca wprowadził jednostronnie - bez porozumienia ze stroną związkową. W sytuacji podpisania
przez Solidarność przedstawionego Aneksu - Związek zostałby stroną Regulaminu. A
Solidarność tego nie chce, chyba że pracodawca odstąpi od stosowania ograniczeń
wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS w 2020 r. oraz odstąpi od doliczania do dochodu
świadczenia 500+. Takie stanowisko Związek reprezentuje od czasu negocjacji Regulaminu, który w formie wprowadzonej przez pracodawcę - zdaniem Związku - jest
dla pracowników, szczególnie posiadających rodziny wielodzietne oraz trudną sytuację - w porównaniu do rozwiązań z lat poprzednich - bardzo
niekorzystny i przeczy ogólnej idei funduszu socjalnego.
str. 2

Pożyczki na cele
mieszkaniowe
przyznane

C. d. ze str. 1
Ponadto Komisja przyznała 140 pożyczek na cele mieszkaniowe
- z przeznaczeniem na remont lub modernizację mieszkania/domu. Wykazy imienne
pracowników, którym przyznano pożyczki
na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie
Sanpro Synergy (w miejscu ich złożenia).
ŚDTKŚS ustaliła, iż umowy o przyznanie
pożyczki na cele mieszkaniowe podpisywane będą w terminie od 20 lipca br. do 30
października 2020 r., jednak ze względu
na panującą pandemię - wymagane jest
wcześniejsze uzgodnienie z Sanpro Synergy konkretnej daty podpisania umowy. Celem ustalenia terminu należy dzwonić pod
numer telefonu 32 792 75 69. Przypominamy jednocześnie, że przy podpisaniu
umowy wymaganych jest dwóch poręczycieli, a oprocentowanie pożyczki zgodne jest z zapisami Regulaminu ZFŚS na
2020 - Tabela Nr 7 (Regulamin dostępny
jest na naszej stronie internetowej).
Wypłaty pożyczki w formie przelewu na
wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe dokonuje Sanpro Synergy sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej terminie jest traktowane
jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i
wniosek zostaje anulowany.
Podczas posiedzenia podjęto temat konieczności przeprowadzania badań na
obecność koronawirusa na koszt klienta przed skorzystaniem z wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego do Sanatorium
Uzdrowiskowego Dedal w Polańczyku.
Jeżeli klient nie wyraża zgody na wykonanie testu - ma możliwość bezkosztowej
rezygnacji z turnusu.
Przewodnicząca ŚDTKŚS omówiła wykorzystania środków ZFŚS według stanu na
dzień 30 czerwca 2020 r. uwzględniając
poszczególne rodzaje świadczeń.

Przedłużenie
wjazdu
na teren AMP

Do końca listopada zapowiedział pracodawca przedłużenie dodatkowych zezwoleń na wjazd samochodem prywatnym na teren ArcelorMittal Poland S.A.
Dodatkowe zezwolenia na wjazd samochodem prywatnym na teren AMP pracodawca wydał w związku z panującą
pandemią, by ograniczyć kontakt pracowników. Podczas jednego z cyklicznych
spotkań z organizacjami związkowymi
przedstawiciele pracodawcy poinformowali o przedłużeniu tych zezwoleń do
końca października br.

PIP
rozpoczęła kontrolę
w AMP

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy
poinformował 16 lipca br. za pośrednictwem pracodawcy o rozpoczęciu w ArcelorMittal Poland S.A. kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Czynności
kontrolne prowadzone są przede wszystkim w sposób zdalny.

COVID-19 nie zwalnia z obowiązków BHP

Zapowiadają gorący sierpień
- pracodawca ma swoje obowiązki

C. d. ze str. 1
Pracodawca ma obowiązek
zapewnienia właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy, odpowiedniej do rodzaju
wykonywanych zajęć. Pracownik natomiast
ma prawo do przerwania pracy, jeżeli zbyt
wysoka temperatura powoduje u niego złe
samopoczucie i nie może zostać za to ukarany pomniejszonym wynagrodzeniem.
Jak podaje Instytut Medycyny Pracy komfortowe temperatury otoczenia dla
różnych rodzajów pracy wynoszą:
• 20 - 22,80C dla pracy lekkiej w pozycji
siedzącej zimą;
• 23,9 - 26,70C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej latem;
• 18,30C dla pracy średniociężkiej;
• 15,50C dla pracy ciężkiej.
Niestety, źródła prawa nie określają maksymalnej temperatury w środowisku pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów - pracodawca zobowiązany jest
do zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów, które mają być dostępne podczas całej zmiany roboczej w
ilości zaspokajającej ich potrzeby.
Obowiązek ten występuje podczas pracy
na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 250C, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi
przekracza 280C i w warunkach gorącego
mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego

powyżej 250C. Dodatkowo w przypadku
pracy w gorącym mikroklimacie napoje
powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
Osoby, wykonujące prace brudzące na
otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze i nie mające dostępu do bieżącej
wody mają mieć zapewnione do celów higienicznych min. 90l. wody dziennie.
Pracodawca nie może przy tym zrealizować powyższego obowiązku w inny sposób - np. poprzez wypłacenie ekwiwalentu. W przypadku odmowy dostarczenia
wody pracodawca może zostać ukarany
karą grzywny.
Pracodawca nie może zatrudniać młodocianych w pomieszczeniach, których temperatura przekracza 300C, a wilgotność
względna powietrza jest większa niż 65%,
a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania (np. przy piecach hutniczych, wytapianiu metali). Możliwe jest zatrudnianie
młodocianych tylko w zakresie nauki do
zawodu maksymalnie do 3h na dobę w mikroklimacie gorącym do 260C przy zachowaniu norm wydatku energetycznego oraz
zapewnieniu wystarczającej ilości napojów
i 10-cio minutowych przerw po każdych 50
minutach pracy.
W mikroklimacie gorącym, gdy wskaźnik
komfortu cieplnego (określony zgodnie z
polską normą) jest większy lub mniejszy
od 1,5 pracodawca nie może również za-

Cykliczne spotkania związkowców z pracodawcą

Informacje ze spotkań COVID-owych

trudniać kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Pomimo, iż przepisy nie regulują dodatkowych uprawnień w przypadku wysokich
temperatur spowodowanych warunkami
atmosferycznymi, pracodawca zobligowany jest art. 207 KP chronić zdrowie i życie
pracowników poprzez organizację pracy w
sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca powinien
poprawiać komfort pracy obniżając temperaturę na stanowiskach pracy poprzez
zastosowanie np. rolet, klimatyzatorów,
wentylatorów, itp. W przypadku, gdy w
miejscu pracy funkcjonuje stała instalacja
klimatyczna - powinien dbać o jej sprawność, odgrzybianie i czyszczenie.
Ponadto pracodawca może wprowadzić
dłuższe przerwy w pracy lub odpowiednio
skrócić normę czasu pracy w danym dniu,
jednak nie może to powodować obniżenia
należnego pracownikom wynagrodzenia.
Przypominamy, że zgodnie z art. 210
Kodeksu Pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy po zawiadomieniu
o tym przełożonego w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia bądź gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, a
także powstrzymać się od wykonywania
pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego
wykonywania pracy i stwarza zagrożenie
dla innych osób. W takiej sytuacji pracownik nie może ponosić jakichkolwiek
niekorzystnych dla niego konsekwencji i
zachowuje prawo do wynagrodzenia.
innych zakładów, szczególnie z krakowskiej
surowcówki, gdzie aktualnie produkcja jest
wstrzymana. Obecnie z krakowskiego oddziału do Dąbrowy dojeżdża ok. 57 osób.
Dział rekrutacji poszukuje kolejnych chętnych, jednak ma problemy z dotarciem do
pracowników. Aktualnie otwartych jest ok.
128 rekrutacji, jednak liczba ta jest ruchoma, w zależności od pozyskanych pracow-

Plan powrotu do biur z pracy zdalnej, rekrutacje do ArcelorMittal Poland S.A.,
upominki dla jubilatów, praktyki studenckie, wydruki pasków wynagrodzeń,
przywrócenie działalności przedszkola zakładowego - te i szereg innych tematów były podejmowane w trakcie cyklicznych spotkań strony społecznej z
pracodawcą w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
COVID-19.
Wiele spraw jest poruszanych podczas codziennych spotkań on- ników oraz osób odchodzących.
line z pracodawcą dotyczących podejmowanych działań w okre- Tak prowadzoną politykę kadrową skrytykował Przewodniczący
sie panującej pandemii. Pracodawca sporo czasu poświęca pla- NSZZ Solidarność podkreślając, że jest ona dla dąbrowskiego
nowi powrotu do biur pracowników, którzy od marca br. oddziału wyniszczająca, gdyż w przypadku powrotu krakowprzeszli na pracę zdalną. Z zapowiedzi wynika, iż I faza po- skich pracowników do ich miejsca pracy - dąbrowski zakład powrotu do biur (rotacyjna - jedna osoba w biurze przez tydzień, zostanie bez kadry.
kolejna dochodzi w następnym tygodniu, a w przypadku open Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że uprawnieni Jubilaci
space - 1 osoba na 10m2, rotacja następować będzie w cyklach z 2019 r. otrzymali nagrody jubileuszowe i w 2020 r. otrzymają
tygodniowych) nastąpi od 1 września br. - o ile sytuacja w kra- należne upominki. Ze względu na wyjątkową w tym roku sytuju oraz naszym regionie nie ulegnie pogorszeniu. W kolejnych ację sztab kryzysowy zdecydował o odejściu od tradycyjnych
fazach częstotliwość rotacji pracowników będzie zwiększana aż spotkań jubilatów, a upominki będą wydawane podczas spotkań
nastąpi powrót do pracy wszystkich pracowników w reżimie sa- indywidualnych przełożonego i uprawnionego pracownika. Zakłanitarnym zakładającym m.in. 1,5 m dystansu między stanowi- da się, że akcja wydawania upominków zostanie zakończona w
skami pracy. Zostaną przy tym opracowane nowe zasady pracy IV kwartale br.
zdalnej. W ostatniej fazie nastąpi zniesienie reżimu sanitarnego Pomimo wielu nacisków ze strony społecznej pracodawca nie zai będzie możliwość pracy w domu według nowych zasad.
mierza w aktualnej sytuacji wydawać pasków wynagrodzeń w
Przed powrotem do biur pracownicy mają otrzymać informatory formie papierowej. Zachęca natomiast do uruchomienia pasków elektronicznych - potrzebny kod znajduje się w HRapce.
zawierające zasady postępowania.
Pracodawca potwierdził, że w każdym z budynków wyznaczone Pracodawca zapowiedział uruchomienie od sierpnia do września
zostanie odrębne pomieszczenie pełniące funkcję izolatki.
praktyk studenckich.
Jeszcze pod koniec lipca pracownicy pracujący z domu mieli do Strona społeczna na bieżąco była informowana także w zakresie procesu uruchamiania przedszkola zakładowego i wprowawypełnienia ankietę w zakresie pracy zdalnej.
Ważnym tematem jest również prowadzony w AM proces dzonych w nim procedur związanych z zapobieganiem rozprzerekrutacji. Braki kadrowe szczególnie odczuwane są w dą- strzenianiu się koronawirusa. Całość działań przebiegła sprawnie,
browskim oddziale AMP, tymczasem wstrzymano przejęcia Przedszkole od 13 lipca jest czynne.
pracowników z tzw. interimów. Otwarta została rekrutacja na Pracownicy HR zapowiedzieli w obszarach, gdzie nie ma zamówień
dąbrowską walcownię, do Sosnowca i Świętochłowic, jednak w stosowanie w m-cu sierpniu postojowego,
pierwszej kolejności pracodawca liczy na obsadzenie wakatów a także w innych obszarach wykorzystywastr. 3
za pomocą rekrutacji wewnętrznych - przez pracowników AMP z nienie urlopów zaległych i obecnych.

14 sierpnia dniem
wolnym od pracy
C. d. ze str. 1
Przypominamy jednocześnie, że za dzień 26 grudnia przypadający
w sobotę, wolne będzie w czwartek, 24
grudnia 2020 r.
W przypadku pracowników zatrudnionych
w 4BOP powyższe dni wolne pomniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie
rozliczeniowym - art. 147 KP stanowi, iż w
każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący
pracę w niedziele i święta, pracownikom
zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
przypadających w tym okresie.
Konieczność wyznaczenia innego dnia
wolnego za święto przypadające w sobotę
nakłada na pracodawców Kodeks Pracy.

Możliwość wykorzystania do 31 marca 2022 r.

Bon turystyczny 500 zł na dziecko

Polski Bon Turystyczny to wsparcie dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19.
Rusza od 31 lipca br. Od tego dnia uprawnieni będą mogli rejestrować się
na platformie elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem aktywacji bonu.
Bon turystyczny przysługuje na każde wość elektroniczną. Rejestracja zostanie
dziecko w wieku do 18 r. ż. w wysoko- uruchomiona 31 lipca br., ale można jej
ści 500 zł, w przypadku dziecka niepeł- dokonać również w późniejszym terminosprawnego - 1.000 zł (również rodzi- nie - np. kilka dni przed planowanym wyców pracujących poza granicami Polski), jazdem. Natomiast sam bon będzie miał
któremu przysługuje świadczenie wy- ważność aż do 31 marca 2022 r.
chowawcze lub dodatek wychowawczy Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji
Rodzina 500+ (bez względu na osiągany zgłoszenia rodzice otrzymają na wskaw rodzinie dochód). Program obejmie zany numer telefonu lub adres poczty
również dzieci urodzone po 31 grudnia elektronicznej e-mail kod elektroniczny,
2021 r. Za jego wypłatę odpowiada ZUS, którym mogą uiszczać opłaty za usługi
jednak aby go otrzymać rodzice dziecka hotelarskie - np. zakwaterowanie z wyżymuszą dokonać rejestracji na platfor- wieniem i imprezy turystyczne na terenie
mie elektronicznej PUE ZUS za pomocą Polski. Bon nie podlega wymianie na goprofilu zaufanego lub poprzez banko- tówkę ani inne środki płatnicze. Z bonu
turystycznego można korzystać wielokrotnie - do momentu wyczerpania kwoty 500 zł, będzie on dostępny na profilu
PUE ZUS osoby uprawnionej, gdzie będzie widoczna kwota do wykorzystania.
Aby zapłacić bonem za usługę turystyczDo tej chwili nie zostały rozpoczęte merytoryczne rozmowy w zakresie ną, trzeba będzie podać specjalny numer
uzgodnień nowych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra- (kod obsługi płatności), a następnie jedcowników ArcelorMittal Poland S.A. Dotychczasowe spotkania dotyczyły tyl- norazowy kod potwierdzający płatność
ko kwestii organizacyjnych prowadzenia negocjacji.
bonem, przesłany SMS-em.
Tylko dwa spotkania do tej chwili (kolejne jest zaplanowane na 28 lipca br.) zostały zor- Rejestracja firm, które będą realizoganizowane w temacie negocjacji ZUZP dla pracowników AMP. Podczas tych s potkań nie wać bon ruszyła 25 lipca br. Pełna lista
rozpoczęto jednak merytorycznych rozmów nad najważniejszym dla pracowników do- przedsiębiorców, którzy przystąpią do
kumentem - ZUZP. Spotkania dotyczyły w zasadzie spraw organizacyjnych prowadzenia programu dostępna będzie na stronie
rokowań - uzgodnienia treści Regulaminu prac nad ZUZP dla pracowników AMP.
internetowej Polskiej Organizacji TuryPowyższy Regulamin określa m.in. sposób reprezentacji strony społecznej oraz pra- stycznej.
codawcy podczas rozmów, możliwość powoływania podzespołów specjalistów do Rząd szacuje, że dodatkowe środki trafią
określonych zadań, jak np. taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowni- do ok. 2,5 mln rodzin i skorzysta z nich
ków, możliwości powoływania ekspertów przez strony, tryb i sposób prowadzenia ne- ponad 6 mln. dzieci.
gocjacji, a także kwestie organizacyjne.
Do chwili wydania niniejszego numeru
WZ - treść powyższego Regulaminu nie
została zatwierdzona przez strony.

Pierwsze spotkania wokół spraw organizacyjnych...

Rokowania treści ZUZP
nie zostały rozpoczęte

Otwarcie wystawy w Dąbrowie Górniczej

Zmiany
na stanowiskach
w AMP

Jak poinformował pracodawca - Tomasz Dziwniel, dyrektor zarządzający Jakości i Oddziału Wyrobów Płaskich, podjął decyzję o przerwie w
swojej karierze zawodowej na rzecz
realizacji osobistych celów, od 1 listopada 2020 r. W związku z powyższym - w ArcelorMittal Poland S.A.
przeprowadzone zostaną zmiany kadrowe.
Zgodnie z przekazaną informacją - Wojciech Koszuta 1 września obejmie
stanowisko dyrektora zarządzającego Jakości i Oddziału Wyrobów Płaskich i wspólnie z Tomaszem Dziwnielem będą współpracować, by zapewnić
płynne przekazanie obowiązków. Przełożonym Wojciecha Koszuty będzie Marc
De Pauw, dyrektor generalny i prezes
Zarządu AMP. Wojciech Koszuta będzie
członkiem Dyrekcji Wykonawczej.
Dawid Latkowski 1 września obejmie stanowisko dyrektora Zakładu
Walcownia Zimna. Jego przełożonym
będzie Wojciech
Koszuta.
str. 4

Tu rodziła się Solidarność

C. d. ze str. 1
Wystawy lokalne opisują wydarzenia z czterech
miejscowości: Tarnowskich Gór,
Bielska Białej, Dąbrowy Górniczej i
Jastrzębia-Zdroju. W Tarnowskich
Górach 21 sierpnia 1980 roku odbył się pierwszy w województwie
katowickim strajk solidarnościowy
z robotnikami z Wybrzeża.
Budowa Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie
Górniczej była największą inwestycją PRL w latach 70. i dumą
władzy komunistycznej. Oddana
do użytku w 1976 r. Huta Katowice urzeczywistniała idee „budowy drugiej Polski” i „dynamicznego rozwoju kraju”. Młoda i pochodząca z różnych regionów kraju załoga była przez
oficjalną propagandę uznawana za awangardę klasy robotniczej. Jednak pogłębiające się
niezadowolenie społeczne, będące jednym z symptomów kryzysu systemu, widoczne było
także wśród załogi huty. 29 sierpnia rozpoczął się strajk w Hucie Katowice, który objął także 16 przedsiębiorstw na terenie kombinatu. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy,
który zawarł z dyrekcją kombinatu porozumienie warunkowo zawieszające strajk. 1 września huta wznowiła pracę, a MKS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy.
MKR zawarł z dyrekcją oraz z Komisją Rządową porozumienie kończące strajk, nazwane
porozumieniem katowickim, zmuszające władze do tworzenia niezależnych związków na
terenie całego kraju.
Międzyzakładowy Komitet Związkowy Huty Katowice – 16 września – pierwszy w kraju
złożył do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o rejestrację tworzonej organizacji
związkowej. MKZ Huty Katowice, działając w ramach „Solidarności”, był – oprócz MKZ Jastrzębie – najaktywniejszą organizacją związkową w regionie. Popularność zawdzięczał zdecydowanemu akcentowaniu celów społecznych oraz bezkompromisowości i dynamicznemu
działaniu liderów. W listopadzie 1980 r. zrzeszał ponad 700 organizacji zakładowych.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Dominik Kolorz: Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji to pieniądze na własny pogrzeb
Przyzwyczailiśmy się już, że po każdym
szczycie Rady Europejskiej wszyscy ogłaszają sukces, a każde wypracowane w
Brukseli porozumienie określane jest mianem „historycznego”. Jednak zakończony
we wtorek szczyt z punktu widzenia Śląska i
Zagłębia rzeczywiście należy ocenić w miarę
pozytywnie. Nie tylko ze względu na wielkość środków europejskich, które wynegocjował premier Morawiecki, choć kwota 750
mld zł robi wrażenie. Niezwykle ważny jest
również zapis w konkluzjach ze szczytu unijnych przywódców, w którym potwierdzono,
że Polska nie przyjmuje zobowiązania tzw.
neutralności klimatycznej do 2050 roku, co
dla naszego kraju, a szczególnie dla naszego regionu oznaczałoby gospodarczą katastrofę i trwałe zubożenie społeczeństwa.
Tym bardziej oburzające są niektóre komentarze dotyczące ograniczenia wielkości
tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji podczas negocjacji w Brukseli. Jeszcze
w maju zapowiadano, że wielkość Funduszu może wynieść 40 mld euro, ostatecznie
skończyło się na 17,5 mld euro. Co należy
podkreślić, to są środki do podziału między
wszystkie kraje członkowskie, na 7 lat. Polska może liczyć na ok. 3-4 mld z tej puli.
Prof. Jerzy Buzek stwierdził po unijnym
szczycie, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji miał sfinansować transformację

Andrzej Duda odebrał
uchwałę PKW
We wtorek 21 lipca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Andrzej Duda
odebrał uchwałę Państwowej Komisji
Wyborczej o wyborze na prezydenta RP.
Prezydent Andrzej Duda odebrał uchwałę
Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze
na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. –
Chciałem wszystkim rodakom podziękować
za bardzo dużą frekwencję wyborczą. To
wielki sukces demokracji. Polacy pokazali,
że nasza demokracja coraz bardziej dojrzewa – podkreślił prezydent. – Chcę pogratulować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego ministrom, którzy współdziałali w
tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik na
szczycie UE, który właśnie za nami. Negocjacje zakończyły się powodzeniem – dodał.
Andrzejowi Dudzie towarzyszyła żona Agata Kornhauser-Duda. W uroczystości brali
udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, przedstawiciele prezydiów Sejmu i
Senatu, jak również prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Na 6 sierpnia marszałek Sejmu zwołała Zgromadzenie Narodowe, które zbierze się w
gmachu Sejmu. Przed Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda złoży przysięgę obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym, nowo
wybrany prezydent składa przysięgę wobec
Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu
urzędowania ustępującego prezydenta. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6
sierpnia 2015 r., jego pięcioletnia kadencja
upłynie więc 6 sierpnia 2020 r.

energetyczną w naszym kraju, zbudować
nowe atrakcyjne miejsca pracy – w domyśle w zamian za dziesiątki tysięcy utraconych miejsc pracy w przemyśle – oraz
zwalczyć smog. W związku z powyższym
obcięcie Funduszu to klęska Polski oraz zła
wiadomość dla Śląska i Zagłębia.
Chciałbym przypomnieć panu Buzkowi, że
koszt transformacji energetycznej zgodnej
z wymogami tzw. neutralności klimatycznej to dla naszego kraju niemal 500 mld
euro. Naprawdę nie ma więc znaczenia czy
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
dostaniemy na to 3 czy 8 mld euro. W
obu przypadkach to są pieniądze na własny pogrzeb, a nie na żadną transformację. Za środki z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji zbudowano by pewnie kilka
skwerów i parków w miejscu zrównanych
z ziemią zakładów przemysłowych. Z kolei
pracownikom tych zakładów sfinansowano
by kursy układania kwiatów i strzyżenia
psów. I na tym by się skończyło. Przerabialiśmy to już w przeszłości.
Chciałbym też przypomnieć panu profesorowi, że 20 lat temu to właśnie on jako
premier likwidował znaczną część przemysłu ciężkiego w naszym regionie i wówczas
również obiecywał góry pieniędzy z Banku
Światowego, tysiące miejsc pracy i gospo-

darczy rozkwit. Do dzisiaj w wielu miastach
na Śląsku i w Zagłębiu widać, ile warte były
te obietnice. Chciałbym wreszcie przypomnieć, że głównym i w zasadzie jedynym
celem unijnej polityki klimatycznej jest redukcja emisji CO2, a nie walka ze smogiem.
To dwie zupełnie różne rzeczy i prof. Buzek
wie to doskonale. Tak więc twierdzenie, że
straciliśmy środki na walkę ze smogiem to
nic innego jak cyniczna manipulacja.
Na szczycie unijnych przywódców w Brukseli wbrew temu, co mówi Jerzy Buzek i
jego koledzy z Platformy Obywatelskiej nie
straciliśmy niczego istotnego. Za to zyskaliśmy bardzo wiele. Przede wszystkim nadzieję na to, że transformację gospodarki
będziemy mogli prowadzić we własnym
tempie i w sposób korzystny dla naszego
regionu, a nie dla europejskich elit. Wywalczyliśmy też realne pieniądze na ten cel z
funduszu odbudowy i z unijnego budżetu.
Oczywiście jeszcze bardzo daleka i trudna droga przed nami. Jednak po szczycie
unijnych przywódców w Brukseli możemy
przynajmniej mieć nadzieję, że ta transformacja będzie rzeczywiście sprawiedliwa.
Dominik Kolorz
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

Przewodniczący NSZZ Solidarność - Piotr Duda

Płaca minimalna w przyszłym roku
powinna wynosić co najmniej 2.800 zł

Do końca miesiąca rząd ma przedstawić dane makroekonomiczne, które są podstawą do rozpoczęcia
prac nad przyszłorocznym budżetem, w tym nad
wysokością płacy minimalnej.
Tymczasem jeszcze przed formalnym rozpoczęciem rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego pojawiają się
w mediach kwoty oraz sugestie niektórych rządowych
urzędników co do wysokości tego wzrostu. Takie wrzutki
medialne jednoznacznie oceniam jako próbę podważania
obowiązujących w Polsce zasad dialogu trójstronnego.
W NSZZ „Solidarność” mamy świadomość skomplikowanej i
trudnej sytuacji na rynku pracy, która w pracach nad przyszłorocznym budżetem wymaga od wszystkich partnerów
społecznych odpowiedzialności i rozwagi. Biorąc jednak pod
uwagę zapowiedzi rządu o aktywnym stymulowaniu gospodarki w walce z kryzysem nie można pomijać istotnej roli
płacy minimalnej w tym procesie. Dlatego moim zdaniem jej wzrost nie powinien być niższy
niż 200 zł, co oznacza, że przyszłoroczna płaca minimalna powinna wynosić co najmniej
2800 zł.
			
Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ Solidarność,
Źródło: solidarnosc.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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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

ENERGYLANDII

Specjalna oferta dla Członków NSZZ „Solidarność” na sezon 2020
Cena biletu normalnego dla gości od 12 lat wynosi 119 zł, bilet ulgowy
do 12 lat to 74 zł, dla dzieci od 1 roku do 3 lat 1 zł.
Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość
zamówionych biletów. O terminach odbioru zostaną poinformowani.
Uwaga! Nabyte bilety są ważne do 10 stycznia 2021 roku. Nie
trzeba ich rejestrować na stronie Energylandii.
Ważne! Do odwołania na terenie parku w obiektach zamkniętych oraz
na urządzeniach obowiązują maseczki. Ten obowiązek nie dotyczy dzieci do 4 lat. Obostrzenia są sukcesywnie
znoszone, dlatego najlepiej przed wyjazdem do parku samodzielnie sprawdzić, jakie rygory związane z epidemią
COVID-19 obowiązują obecnie na terenie Energylandii.
Więcej informacji w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 7 zł 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.
Informujemy, iż wszystkie bilety nabyte za pośrednictwem MOZ NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. przed pandemią mają wydłużoną ważność do dnia 30 września 2020 r.
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.
Ilość kuponów na 1 osobę w danym miesiącu jest ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały miesiąc.
Informujemy, iż wszystkie kupony nabyte w MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa
Górnicza do kina Helios przed pandemią, których data ważności upływa po dniu 11.03.2020 r. będą miały
wydłużoną datę ważności o czas, w którym kina decyzją administracyjną Rządu RP pozostały zamknięte.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa
Górnicza zaprasza Członków Związku do

mi a s t e c z k a
westernowego
T w i n p i g s
AMERYKAŃSKI PARK ROZRYWKI TWINPIGS - zabierz rodzinę w
podróż po Ameryce! Odwiedzicie m.in: rajskie Hawaje, gorący
Meksyk i szalone Las Vegas. Rodzinny park rozrywki to atrakcje
dla Gości w każdym wieku. W Twinpigs dobrze bawią się zarówno
maluchy, jak i ich rodzice.
Miasteczko Westernowe Twinpigs to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą się uczyć poprzez zabawę. Od innych parków rozrywki odróżnia je to, że jest parkiem tematycznym i jednocześnie bawiąc, uczy. Zabudowa parku
stanowi rekonstrukcję XIX wiecznego amerykańskiego miasteczka. Oferowanie atrakcje o m.in.: Koło młyńskie FAR
WEST, Family Coaster, Mini ZOO, karuzela Trapera, tajemnicze podziemie, Kino 360, studio Old Foto, pokazy iluzji,
zjeżdżalnia Apacha, wulkan wspinaczkowy, strzelnica Texas, wodospad, Misiowa Kraina, Hydro atrakcja, Nawiedzona
Sztolnia, dojenie krowy, plac zabaw, kula parowa, wioska indiańska, kuźnia kowala, strzelanie z łuku, pojedynek
rewolwerowców, Fire Show, napad na bank, cela więźnia, zaklęty saloon, tajemnicze podziemie 4D i wiele innych.

Bilety dla Członków dąbrowskiej Solidarności w cenie 23,00 zł do nabycia w sekretariacie Związku - budynek
DAAM 4, pok. 6, tel. 61-05
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