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Kontrola PIP potwierdziła zarzuty Solidarności

Ma być jednakowe wynagrodzenie
za jednakową pracę

W ArcelorMittal Poland S.A. ma miejsce szereg nieprawidłowości, a część z
nich funkcjonuje w hucie już od lat. Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła
kontrolę weryfikującą skargę dąbrowskiej Solidarności z dnia 13 marca br.,
podczas której potwierdziła zarzuty wysunięte przez Związek. Ze względu
na panującą pandemię oraz wprowadzone procedury - czynności kontrolne i
termin rozpatrzenia skargi został znacznie wydłużony.
Więcej str. 3

Komitet protestacyjno
-strajkowy szykuje
referendum strajkowe

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy powołany w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. rozpoczął przygotowania do
referendum strajkowego. Informacje
o podjętych decyzjach zostały przedstawione w Komunikacie nr 1 z dnia
19 października br.
Organizacje związkowe krakowskiego
oddziału AMP tworzące Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy
podjęły decyzje co do rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia referendum strajkowego.
Więcej str. 2

Msza św. w intencji
śp. Władysława
Molęckiego

Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona
5 listopada br. o godzinie 15.30 w
Żarkach Letnisko.
Więcej str. 2

Komisja ZFŚS podjęła decyzję o wypłacie

Dodatkowe świadczenie
dla pracowników Sanpro Synergy
Dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej zostanie
wypłacone uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom
spółki Sanpro Synergy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu osiąganego na członka rodziny
przez pracownika. Decyzję o wypłacie podjęła Komisja
ZFŚS podczas posiedzenia w dniu 14 października br.
Komisja Socjalna działająca w Sanpro Synergy postanowiła uruchomić dla pracowników spółki uprawnionych do
świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Więcej str. 2

Pięć Związków w jednej wspólnej sprawie

Apel największych organizacji związkowych
o wycofanie wypowiedzenia ZUZP
Pięć największych organizacji związkowych funkcjonujących w ArcelorMittal
Poland S.A. wystosowało apel do Prezesa Zarządu o wycofanie decyzji dotyczących wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Porozumienia Okołoukładowego. Pismo
zostało przekazane 19 października br.
To już kolejne wystąpienie strony społecznej do Zarządu spółki o wycofanie wypowiedzenia ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 stycznia 2010 r. Wcześniej o
takie działanie apelowała Solidarność, teraz wystąpienie podpisało pięć największych
organizacji związkowych: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A., NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w
Krakowie, MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, HUTNIK MZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność 80” Małopolska MSP S.A. Kraków.
Więcej str. 2

Obsługa kadrowa
pracowników AMP

Obsługa kadrowa dla pracowników
zakładów w Dąbrowie Górniczej i
Krakowie jest prowadzona w poniedziałki, środy, czwartki.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne pracownicy proszeni są o umawianie spotkań na konkretny termin z koordynatorami drogą mailową lub telefonicznie.
Więcej str. 2

Negocjacje płacowe w
II kwartale, nie będzie
dodatkowego
świadczenia

Strona pracodawcy nie widzi obecnie
możliwości wypłaty jakichkolwiek
dodatkowych środków finansowych
poza tymi, które wynikają z zapisów
Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy, a negocjacje płacowe proponuje przełożyć na II kwartał 2021 r.
- poinformował przedstawiciel ArcelorMittal Poland S.A. w odpowiedzi
na wystąpienia organizacji związkowych w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego oraz
o rozpoczęcie rozmów płacowych na
2021 r.
Więcej str. 3

Komisja ZFŚS podjęła decyzję o wypłacie

Dodatkowe świadczenie
dla pracowników Sanpro Synergy

C. d. ze str. 1
Wysokość świadczenia dla uprawnionego pracownika uzależniona
jest od jego dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:
• przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
• przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.
Celem uzyskania świadczenia pracownicy winni złożyć stosowny wniosek w terminie
od 2 listopada do 8 grudnia 2020 r. Działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie uwzględniając decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia
rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się
wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID zaleca się składanie wniosków:
• z wykorzystaniem poczty elektronicznej – skan wniosku proszę wysłać na adres
mailowy: m.glowacka@impel.pl;
• z wykorzystaniem poczty wewnętrznej,
• za pomocą poczty polskiej – adres do wysyłki: Sanpro Synergy Sp. z o.o., aleja
Józefa Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).
Wnioski można również złożyć osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00, ul. Piłsudskiego 90, Budynek Unitech 1 (obok
zajezdni tramwajowej).
Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2020 r.
Realizacja świadczenia nastąpi na dzień 25 listopada br. w przypadku wniosków złożonych do 15 listopada br. lub na dzień 25 grudnia 2020 r. w przypadku wniosków
złożonych po 15 listopada br.
Wnioski na świadczenie można pobrać z naszej strony internetowej (www.hksolidarnosc.pl) oraz na stronie: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 727 003 421, 727 003 419,
508 028 067.

Pięć Związków w jednej wspólnej sprawie

Apel największych organizacji związkowych
o wycofanie wypowiedzenia ZUZP

C. d. ze str. 1
Jak napisali związkowcy w wystosowanym do Prezesa piśmie - w
związku z bardzo dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce i w
naszym zakładzie pracy oraz bardzo krytyczną sytuacją społeczną w Spółce, spowodowaną przede wszystkim stałym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników wskutek
pandemii, a także realną groźbą utraty pracy wskutek dramatycznej sytuacji rynkowej
branży hutniczej i decyzji o trwałym zamknięciu części surowcowej w Krakowie, Organizacje Związkowe zwracają się z apelem do Pana Prezesa i Zarządu AMP o wycofanie
decyzji dotyczących: wypowiedzenia ZUZP dla pracowników AMP oraz wypowiedzenia
Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 stycznia 2010 roku.
Organizacje związkowe podkreśliły, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników, a także miejsca pracy i ciągłość produkcji, która daje firmie możliwość
przetrwania w tak trudnych warunkach rynkowych. W związku z tym ze zrozumieniem
przyjmujemy ostatnie decyzje Dyrekcji Wykonawczej ograniczające do absolutnego
minimum fizyczne kontakty między pracownikami i zakazujące organizacji bezpośrednich spotkań. Jednakże powyższe zasadne decyzje Dyrekcji Wykonawczej bardzo
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają efektywne i szybkie prowadzenie rokowań zapisów nowego ZUZP, przy wciąż biegnącym okresie wypowiedzenia dotychczasowego
ZUZP. Przeciągający się proces rokowań nowego ZUZP jest źródłem dodatkowego i
niepotrzebnego stresu pracowników oraz jest czynnikiem przyśpieszającym decyzje
pracowników o odejściach z naszego zakładu pracy.
Dlatego też strona związkowa jeszcze raz zaapelowała o wycofanie decyzji o wypowiedzeniu ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego oraz oczekuje na pisemną odpowiedź
na wystąpienie.

Trzeba przede wszystkim zatroszczyć się o ludzi

Komitet protestacyjno-strajkowy
szykuje referendum strajkowe

C. d. ze str. 1
Związkowcy równocześnie wezwali dyrekcję AMP do rozmów i negocjacji gwarantujących pracownikom, którzy zatrudnieni są na stanowiskach likwidowanej części surowcowej, stałego miejsca zatrudnienia na terenie krakowskiego
oddziału AMP, a także zawezwali pracodawcę do rozmów i negocjacji dotyczących
odpraw dla pracowników, którzy zdecydują się odejść na emeryturę lub inne świadczenie oraz dla tych, dla których nie zostanie zapewnione miejsce zatrudnienia w
Krakowie.
Jednocześnie Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zwrócił się do
wszystkich pracowników krakowskiego oddziału AMP oraz
hutniczych spółek o zaangażowanie się w akcje protestastr. 2
cyjne organizowane i zatwierdzone przez MKP-S.

Msza św. w intencji
śp. Władysława
Molęckiego

C. d. ze str. 1
Władysław Molęcki wieloletni działacz związkowy i Przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice w
latach 1998 - 2006.
Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego ŚląskoDąbrowskiej Solidarności, był wieloletnim
Członkiem Komisji Krajowej „S”. Podczas
prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzecznikiem strony społecznej w negocjacjach z
przedstawicielami koncernu Mittal Steel.
5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, ul.
Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie Msza
św. w intencji śp. Władysława. Ze względu
na ograniczenia sanitarne w tym roku Solidarność nie organizuje wyjazdu, w modlitwie
uczestniczyć będzie związkowa delegacja.

Obsługa kadrowa
pracowników AMP
C. d. ze str. 1
Celem przekazania korespondencji pracowniczej należy skorzystać ze skrzynki podawczej znajdującej
się przy biurze kadr.
Oczekiwaną formą załatwiania spraw kadrowych jest:
• korzystanie z adresu mailowego, na
który można przesyłać skany dokumentów lub zgłaszać sprawy wymagające realizacji przez dział HRS. E-maile
powinny być wysyłane z sieci firmowej ArcelorMittal na adres: POLSSC@
myHR.arcelormittal.com
• korzystanie z infolinii pod nr 32 784
48 84. Infolinia jest czynna w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach
7.00-15.00 oraz w czwartki w godzinach 9.00-13.00.

Propozycja zmian
w Regulaminie ZFŚS

W poniedziałek 2 listopada strona
związkowa wystąpiła do pracodawcy
o zawarcie Aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Wprowadzenie proponowanych przez związki zmian umożliwiłoby wypłacenie uprawnionym
pracownikom dodatkowej nagrody
ze środków funduszu socjalnego.
Strona związkowa wystąpiła do pracodawcy o zmianę zapisów w zakresie
wypłaty dodatkowej nagrody - zapisy
aktualnego Regulaminu przewidują tylko jedną taką nagrodę w roku. Powyższa
zmiana dałaby możliwość wypłaty dodatkowych środków z funduszu w związku z
trudną nadzwyczajną sytuacją wywołaną
pandemią.

Basen w Nemo
zamknięty
Aquapark Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza od dnia 17 października
br. do odwołania pozostaje dla klientów
zamknięty. Powodem podjęcia decyzji
o zamknięciu obiektu jest konieczność
przeciwdziałania i zwalczania choroby
zakaźnej COVID-19.

Kontrola PIP potwierdziła zarzuty Solidarności

Ma być jednakowe wynagrodzenie
za jednakową pracę
C. d. ze str. 1
Kontrola PIP w AMP
prowadzona była od 16 lipca br. Podczas
czynności sprawdzających wiele z zarzutów wysuniętych przez Solidarność zostało potwierdzonych.
Jak zauważył Inspektor PIP w wystosowanym do Solidarności piśmie po przeprowadzonej kontroli - kwestie ustalania wynagrodzenia za wykonywaną pracę
oraz związane z tym prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej
wartości były przedmiotem badania nie
tylko bieżącej kontroli, ale również kontroli, jaka została pod tym kątem przeprowadzona także w roku 2018. Już wówczas
PIP skierował do pracodawcy w tym zakresie wystąpienie o ustalenie w Zakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy przejrzystych
zasad wynagradzania pracowników i przyznawania stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika zgodnie z zapisami par.
27 ZUZP. Wystąpienie to wystosowane zostało po przeprowadzeniu przez PIP analizy wynagrodzenia, jakie otrzymywali pracownicy wykonujący jednakową pracę, ale
byli zatrudnieni w odmiennych systemach
czasu pracy. Zgodnie z zapisami ZUZP wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać
w szczególności rodzajowi wykonywanej
pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej
wykonywaniu, a także uwzględniać jakość
i ilość świadczonej przez pracownika pracy. Inspektor otrzymał informację o wypowiedzeniu przez pracodawcę ZUZP oraz
powołaniu zespołu negocjującego zapisy
nowego ZUZP, w tym również podzespołu,
którego celem jest wypracowanie nowego
taryfikatora stanowisk i tabel zaszeregowania pracowników.
Kontrola, która została aktualnie zakończona odniosła się jednak do przyznanych stawek wynagradzania dla
pracowników wskazanych w skardze
Solidarności - suwnicowych. Inspektor przeanalizował zasady wynagradzania wskazanych pracowników o różnym
stażu pracy będących w zatrudnieniu w
zakładach Stalownia i Walcownia Duża.
Kontrola ta wykazała, że pracownicy po-

siadający dłuższy staż pracy, wykonujący
porównywalną pracę i posiadający porównywalne uprawnienia faktycznie posiadają niższe stawki wynagrodzenia aniżeli
pracownicy, którzy zostali zatrudnienia w
ostatnim czasie - w roku 2020.
Inspektor potwierdził także przypadek
ponownego zatrudnienia pracownika na
stanowisku suwnicowego za wyższe wynagrodzenie niż przed rozwiązaniem poprzedniej umowy o pracę.
PIP analizuje również stawki wynagradzania pod kątem podobnych kryteriów pracowników Zakładu Stalownia na stanowiskach związanych związanych z obsługą
linii ciągłego odlewania stali, gdzie zauważa podobną strukturę wynagrodzenia.
Po przeprowadzeniu kontroli Inspektor
stwierdził, że wykonywana przez pracowników praca na stanowiskach objętych kontrolą wymagała takich samych
kwalifikacji zarówno od wieloletnich pracowników, jak i nowo zatrudnionych.
Doświadczenie zawodowe przemawia na
rzecz pracowników od lat zatrudnionych
w AMP i wykonujących pracę na tych samych stanowiskach pracy. Natomiast po
przeprowadzeniu analiz wynagrodzeń poszczególnych pracowników jednoznacznie
wskazuje, że nowozatrudnionym pracownikom pracodawca proponuje wyższe
stawki, z pominięciem przesłanek które
powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę - zgodnie z
zapisami Kodeksu Pracy.
Inspektor rozpatrzył podczas kontroli zagadnienia związane z czasem pracy,
w tym również zatrudnianiem pracowników w godzinach nadliczbowych. Inspektor stwierdził, że w 2019 r. część pracowników przekroczyła roczny limit godzin
nadliczbowych w wymiarze 416 w ciągu
roku kalendarzowego. Oznacza to jednocześnie, że pracownicy ci przekroczyli
również przeciętnie 48 godzinny tygodniowy wymiar godzin pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi. Ponadto znaczna
część pracowników świadczyła pracę w
2019 r. w godzinach nadliczbowych w wymiarze powyżej 300.

Doceniając wysiłek i zaangażowanie pracowników...

Negocjacje płacowe w II kwartale,
nie będzie dodatkowego świadczenia
C. d. ze str. 1
Przypominamy, że 12 października Organizacje Związkowe przekazały pracodawcy wspólne Stanowisko, w
którym wystąpiły o wypłacenie pracownikom AMP świadczenia
pieniężnego za wzmożony wysiłek w funkcjonowanie Spółki w
okresie pandemii w wysokości 1.000 zł/pracownika. 16 października natomiast strona społeczna na podstawie zapisów §
31 ust. 1 i 2 obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla Pracowników AMP wystąpiła do pracodawcy o dokonanie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmian płacowych dla Pracowników spółki. Zasady podwyżek płac mają zostać uzgodnione
w drodze negocjacji płacowych, które winny zakończyć się do
końca br.
Odpowiedź na wystąpienia przedstawicieli pracowników Solidarność otrzymała w środę 28 października br., a w sprawie negocjacji płacowych - w piątek 30 października. Oba pisma negatywnie
odnoszą się do wystąpień związkowych i zawierają powielające

PIP poinformował, że część godzin nadliczbowych rejestrowana była jako godziny awaryjne, jednak struktura tych godzin
nadliczbowych wskazuje, że mogły być one
niewłaściwie kwalifikowane celem obejścia
przepisów w zakresie czasu pracy wynikających z KP. Za przyczynę tego stanu rzeczy Inspektor podaje możliwość niewłaściwej organizacji pracy spowodowaną m.in.
brakami kadrowymi pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach.
Badając dokumentację powypadkową
ze zdarzeń mających miejsce w 2020 r.
poza nieprawidłowościami w dochodzeniach powypadkowych Inspektor zwrócił
uwagę na dokumentację ze zdarzeń, których nie uznano za wypadki przy pracy.
Inspektor w dwóch przypadkach stwierdził, że przedstawiciel pracodawcy bezpodstawnie i bez uzasadnienia odmówił
zatwierdzenia protokołów powypadkowych, w których zespoły powypadkowe
uznały zdarzenia za wypadki w pracy.
To ewidentnie niewłaściwe postępowanie
pracodawcy, tym bardziej, że ustalone
okoliczności wypadków, według zespołu powypadkowego w pełni wyczerpały
definicję wypadku przy pracy zgodnie z
art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych. Sporządzone przez
zespół powypadkowy protokoły potwierdzały, że zdarzenia miały charakter nagły,
wywołany przyczyną zewnętrzną, były
związane z wykonywaną pracą i wywołały
uraz u poszkodowanego. Żaden z członków zespołu powypadkowego nie wnosił
zdania odrębnego, nie wnosili do jego
treści zastrzeżeń poszkodowani. Protokoły zostały przekazane pracodawcy, który
powinien je zatwierdzić maksymalnie do
5 dni od daty ich sporządzenia. Dyrektor
Zakładu protokoły te jednak zwrócił do
zespołów powypadkowych odmawiając
ich zatwierdzenia. Inspektor stoi na stanowisku, że protokoły te powinny zostać
przez pracodawcę zatwierdzone, a jeżeli
jego zdaniem protokół nie spełniał warunków rozporządzenia - winien wskazać
okoliczności przed przekazaniem protokołu do zespołu powypadkowego.
Kolejnym tematem, jaki PIP rozpatrywał
były prace, przy wykonywaniu których wymagana jest obecność drugiej osoby w celu zapewnienia asekuracji.
Więcej str. 4
się zapisy odnośnie przyczyn odmowy.
Przedstawiciel pracodawcy poinformował
stronę związkową, że pracodawca docenia wysiłek i zaangażowanie pracowników AMP w czasie pandemii COVID-19,
a na szczególne podkreślenie zasługuje

duża odpowiedzialność załogi za zdrowie zarówno swoje, jak
i współpracowników, jaką pracownicy się wykazują. Nie mniej
jednak pracodawca „z żalem” informuje, że działając w poczuciu
odpowiedzialności za przyszłość spółki oraz zatrudnionych w niej
pracowników nie widzi możliwości wypłaty jakichkolwiek dodatkowych - poza świadczeniami należnymi pracownikom na podstawie układu zakładowego - środków finansowych. Powodem
tego ma być zła sytuacja na europejskich rynkach stali, do której
przyczyniła się m.in. pandemia wirusa SARS-CoV-2.
Przedstawiciel pracodawcy podkreślił przy tym, że najważniejszym w tej chwili zadaniem dla firmy jest zapewnienie stabilizacji zatrudnienia oraz utrzymanie płynności finansowej.
Strona pracodawcy zaproponowała, aby rozmowy dotyczące
możliwości dokonania w Spółce zmian
płacowych zostały przesunięte na II kwartał 2021 r.
str. 3

Kontrola PIP potwierdziła zarzuty Solidarności

Ma być jednakowe wynagrodzenie
za jednakową pracę
C. d. ze str. 3
W tym zakresie po dokonaniu szczegółowej analizy dzienników
operacyjnych i poleceń Inspektor napisał,
że można stwierdzić, że istnieje realne zagrożenie niezapewnienia dwuosobowych
zespołów pracowników kwalifikowanych
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych Na ten stan rzeczy z pewnością ma wpływ ilość zatrudnionych pracowników z odpowiednimi zaświadczeniami
kwalifikacyjnymi. Pomimo powyższych
uwag jednak w trakcie kontroli Inspektor
nie stwierdził, aby prace szczególnie niebezpieczne wykonywane były bez zapewnienia dwuosobowych zespołów.
Sprawdzając możliwość spożywania
posiłków w stołówkach i wydawalniach PIP stwierdził, że pomimo likwidacji
i ograniczenia działalności części stołówek
pracownicy mają możliwość korzystania z
cateringu, który działa również w niedziele
i święta. W związku z powyższym pracodawca zapewnia posiłek dla pracowników,
ale mogą występować sytuacje, że posiłek
nie może zostać spożyty przez pracownika zgodnie z przepisami prawa - zgodnie z

rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
- po 3 - 4 godzinie pracy.
PIP zajął się również kwestią konkretnego
przypadku potwierdzenia pracownikowi okresów pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
informując, że pracodawca przyjął wniosek do realizacji. Inspektor jednocześnie
poinformował, że w ostatnim czasie przekazał informacje do ZUS w sprawie wydanych nakazów umieszczenia pracowników
w wykazie osób wykonujących pracę w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, co pozwoli na przeprowadzenie przez ZUS postępowania celem
wyegzekwowania składek na Fundusz
Emerytur Pomostowych z okresu sprzed
wydania decyzji, czyli faktycznego okresu
świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Inspektor zapewnił, że wszystkie nieprawidłowości, które powyżej zostały przedstawione, jak i również inne stwierdzone
podczas kontroli zostaną uregulowane
dostępnymi środkami prawnymi.

Negocjacje nowego Układu Zbiorowego Pracy

Co dalej ze zmianowym i Kartą Hutnika?

Związki zawodowe
przekazały
pracodawcy projekt
Regulaminu ZFŚS
Uzgodniony przez 14 zakładowych
organizacji związkowych funkcjonujących w ArcelorMittal Poland S.A.
projekt Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych na
2021 r. przekazała strona społeczna pracodawcy w dniu 28 października 2020 r. Przekazany dokument
stanowi odpowiedź na propozycję
pracodawcy w tym zakresie z dnia 5
października br.
Związki zawodowe przekazały projekt Regulaminu ZFŚS znacznie odbiegający od
wcześniej złożonej przez pracodawcę propozycji. Zawiera on bowiem rozwiązania,
które funkcjonowały w polityce socjalnej
w AMP wcześniej, przez kilka lat i które
- zdaniem Solidarności - sprawdzały się.
Przekazany pracodawcy dokument przede
wszystkim nie zawiera ograniczeń wysokości świadczeń przysługujących na osobę uprawnioną i określa zasady obliczania
dochodu w rodzinie bez uwzględniania w
nich świadczenia wychowawczego 500+.
Zawiera również zapisy o dodatkowym
odpisie z przeznaczeniem na emerytów
i rencistów - co w ostatnim czasie było
kwestią sporną pomiędzy stronami.
Propozycja pracodawcy natomiast stanowi powielenie aktualnie obowiązujących
zapisów Regulaminu ZFŚS, który - jak
pamiętamy - nie został uzgodniony ze
stroną społeczną, w związku z czym został przez pracodawcę wprowadzony jednostronnie.
Ostateczna treść Regulaminu powinna
zostać uzgodniona do końca br., w przypadku gdy do porozumienia nie dojdzie
- podobnie jak w 2020 r. - pracodawca
będzie miał możliwość wprowadzenia regulaminu jednostronnie.

Dodatek zmianowy oraz Karta Hutnika - to ważne elementy wynagrodzenia
pracowników wynikające z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które były tematem ostatnich rozmów podczas negocjacji nowego
ZUZP. Zamiarem pracodawcy jest likwidacja powyższych składników płacowych poprzez włączenie ich do wynagrodzenia pracowników.
Podczas ostatnich rozmów nt. nowego ZUZP pracodawca przedstawił wielkość i metodę
włączenia części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej. Propozycja zawiera włączenie ok. 35% aktualnej wysokości dodatku zmianowego metodą brutto do brutta. Sposób
ten został skrytykowany przez Solidarność, ponieważ zastosowanie takiego przeliczenia
spowoduje, że część gwarantowanej aktualnie wysokości dodatku zostanie zamieniona na
część fakultatywną ze względu np. na przeliczenie go na premię, którą nie każdy pracownik zawsze otrzymuje w pełnej wysokości.
Zaproponowane rozwiązanie Solidarność
uznała za zdecydowanie niekorzystne i mogące w efekcie spowodować obniżenie dotychczasowych wynagrodzeń pracowników.
Tą samą metodą - brutto do brutta pracodawca zaproponował włączyć do wynagrodzeń pracowniczych Kartę Hutnika w W związku z aktualizacją przepisów państwowych dotyczących kwarantanny z 23 paźwysokości, jaką dany pracownik aktual- dziernika br., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, naszych bliskich,
nie posiada. Proponuje również wypłatę współpracowników oraz w celu zapewnienia ciągłości produkcji i stabilności stanowisk
Małego Hutnika w wysokości 400 zł dla pracy pracodawca apeluje o informowanie swoich przełożonych o przypadkach nałopracowników zatrudnionych w spółce żenia obowiązku odbycia kwarantanny państwowej na Waszych współdomowników. W
min. 12 m-cy licząc od daty wypłaty. tych przypadkach pracodawca skieruje na kwarantannę wewnętrzną (praca zdalna lub
Utrzymany miałby być dzień wolny z oka- zwolnienie z pełnienia obowiązków służbowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – 100% płatne).
zji hutniczego święta.
Solidarność uważa, że o ile widzi możliwo- Przed powrotem do pracy osoby przebywające w izolacji domowej/na kwarantannie
ści rozmów co do włączenia części dodatku państwowej/kwarantannie wewnętrznej poproszone zostaną o wykonanie testów na
zmianowego do płacy zasadniczej (meto- obecność RNA koronawirusa na koszt pracodawcy.
dą na wprost) Likwidacja dodatku stażo- Poniżej nowe informacje dotyczące kwarantanny, wynikające ze zmiany przepisów dowego, jakim jest Karta Hutnika to „płynię- konanej 23 października br.:
cie pod prąd” w sytuacji, gdy chce się w • kwarantannie państwowej podlegają współdomownicy osób przebywających w izolacji domowej, czyli współdomownicy osób chorych/z pozytywnym wynikiem testu na
firmie utrzymać dobrych, doświadczonych
COVID-19. Osoba chora po 10 dniach od wyniku pozytywnego kończy izolację, jeśli
pracowników. Propozycja pracodawcy zaustąpiły w tym czasie objawy chorobowe. Współdomownik, który do tej pory przesad wypłaty Małego Hutnika również jest
bywał na obowiązkowej kwarantannie państwowej, zobowiązany jest do kontynuacji
gorsza od aktualnie obowiązującej.
kwarantanny państwowej przez kolejne 10 dni. Jeśli w tym czasie nie wystąpią żadNa kolejnym spotkaniu, które ma się odne objawy chorobowe, możliwe jest zakończenie kwarantanny państwowej,
być 4 listopada br. omawiane będą równie
ważne zagadnienia - odprawy emerytal- • kwarantannie państwowej nie podlegają współdomownicy osób przebywających na
kwarantannie państwowej wynikającej z bezpośredniego kontaktu z osobą chorą,
no-rentowe oraz
np. rodzice dzieci, które miały kontakt w szkole z chorym kolegą/koleżanką nie będą
nagroda jubilestr. 4
już objęci kwarantanną państwową.
uszowa.

W obawie o zdrowie współpracowników i produkcję

Apel pracodawcy
w przypadku kwarantanny w rodzinie

Solidarność wywalczyła wolność przy wsparciu Kościoła

Apel Przewodniczącego NSZZ „S”:
Brońcie naszych kościołów!

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda we wtorek, 27 października
br. wystosował apel do wszystkich Członków Związku, by zaangażowali się w
pomoc i obronę Kościołów w Polsce. Poniżej pełna treść apelu.
cając Msze Święte, tę granicę już dawno
Drodzy Członkowie i Sympatycy Nieprzekroczyli. Do rangi symbolu urastają
zależnego Samorządnego Związku
profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któZawodowego „Solidarność”! Drodzy
remu „Solidarność” powstała, a któremu
Przyjaciele!
Polska w drodze do odzyskania niepodleZwracam się do Was z gorącym apelem
głości tak wiele zawdzięcza.
– brońcie naszych Kościołów. Angażujcie
Niestety, poziom agresji, niespotykany
się w ochronę świętości Mszy Świętych,
wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i
przeciwdziałajcie profanacjom symboli
uczestników nabożeństw, zmuszają nas
religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólkatolików do obrony. Dlatego proszę,
cie, aby Kościół, na który zawsze mogliabyście włączali się w działania Straży
śmy liczyć, wobec bezprecedensowych
Narodowej, lub inne spontanicznie twonapaści pozostał dzisiaj osamotniony.
rzone grupy chroniące nasze kościoły.
„Solidarność” przy ogromnym wsparciu
Bądźcie też w kontakcie ze swoimi proKościoła, wywalczyła Polsce wolność. W
boszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na
tym wolność do protestów i zgromadzeń.
ich pomoc, dzisiaj oni tej pomocy od nas
Każdy, nawet w najostrzejszej formie,
potrzebują.
ma prawo do wyrażania swoich postuDziękuję serdecznie wszystkim, którzy
latów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i
wczoraj włączyli się w ochronę kościołów.
wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie
Otrzymałem wiele sygnałów, że nie zarobiliśmy to również my, związkowcy. Ale
brakło wśród nich Członków „Solidarnokażda wolność ma swoje granice, a tą
ści”. Ja osobiście – jako katolik, ale też
granicą są prawa i wolności innych ludzi.
człowiek „Solidarności”, również nie będę
W tym prawo do swobodnego wyznawaw tej sytuacji bierny.
nia swojej wiary.
Ze związkowym pozdrowieniem
To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”
Demonstranci profanując Kościoły i zakłó-

Solidarność wystąpiła z Rady Dialogu Społecznego

Opinia dot. powoływania i odwoływania
członków RDS w czasie epidemii

Rezygnacja
z członkostwa w RDS

My jako „Solidarność”, a także nasi
współpracownicy, którzy wchodzą w
skład RDS, podjęliśmy decyzję, że z
dniem dzisiejszym składamy rezygnację z członkostwa w RDS – poinformował podczas konferencji prasowej
szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w
czwartek, 22 października br.
Solidarność za niedopuszczalne uznała,
że premier ma możliwość odwoływania
członka Rady, dlatego że ma taki kaprys.
Nie mając innych możliwości sprzeciwu
ze względu na brak drogi prawnej - jedynym rozwiązaniem jest sprzeciw polityczny. Przewodniczący Związku podkreślił, że - Nie będziemy firmować fasady
Rady Dialogu, w którym główne skrzypce
ma rząd.
Piotr Duda zaakcentował przy tym, że
rezygnacja nie jest krzykiem rozpaczy,
mamy kolejne kroki przygotowane, ale to
polityczne działanie związku Solidarność,
że nie zgadzamy się na niszczenie dialogu
przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Domagamy się jak najszybszego procedowania
przed Trybunał Konstytucyjny skargi złożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę
lub nowelizacji. Kompletnie nie rozumiemy skąd pomysł żeby zdemontować RDS.
To też nasz protest, że nie pozwolimy na
to, żeby ktoś robił z nas idiotów.
Więcej: www.solidarnosc.org.pl

derogat legi priori. Co więcej, ze względu
na założone z góry ramy czasowe obowiązywania art. 85 ustawy zmieniającej można także przyjąć, że między art. 85 zdanie
pierwsze ustawy zmieniającej a art. 27 ust.
1 ustawy o RDS następuje relacja lex specialis derogat legi generali.
Kluczowa zatem staje się analiza zdania
drugiego art. 85 ustawy zmieniającej.
Przewiduje ono niestosowanie art. 27 ust.
1 ustawy o RDS. Warto przypomnieć, że
przepis ten wskazuje, że Prezydent RP
zarówno powołuje jak i odwołuje członków RDS. W tym momencie istotne znaczenie mają uwagi poczynione powyżej,
z których wynika, że czasowe odebranie
Prezydentowi RP kompetencji w zakresie
odwoływania członków RDS wynika jednoznacznie ze zdania pierwszego art. 85
ustawy zmieniającej. Tym samym, chcąc
nadać wartość normatywną zdaniu drugiemu należy przyjąć, że sformułowanie
„art. 27 ust. 1 ustawy o RDS nie stosuje się” dotyczy w całości tego przepisu, a
tym samym także kompetencji Prezydenta RP do powoływania nowych członków
RDS.
Więcej: www.solidarnosc.org.pl

Regulacją prawną, którą należy uznać za podstawową w kwestii powoływania i
odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego (RDS) będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej jest art.
27 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2232, ze zm.), dalej:
ustawa o RDS. W jej świetle kompetencje w tym zakresie posiada Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to regulacja jednoznaczna i nie pozostawiająca
przestrzeni do dalszej analizy w myśl zasady clara non sunt interpretanda.
RP ma prawo powoływać członków RDS.
W aktualnym stanie prawnym powyższa
Należy rozpocząć od podkreślenia, że bez
regulacja została zmodyfikowana poprzez
wątpienia czasowo organ ten utracił komart. 85 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
petencję do odwoływania członków RDS na
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązarzecz Prezesa Rady Ministrów. Wynika to
niach związanych z zapobieganiem, przewprost ze zdania pierwszego art. 85 ustaciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
wy zmieniającej. Mamy bowiem w tym wyinnych chorób zakaźnych oraz wywołapadku do czynienia z sytuacją, w której ta
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niesama kwestia (odwołanie członków RDS)
których innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze
jest regulowana dwoma normami o odzm.), dalej: ustawa zmieniająca.
miennych dyspozycjach. W takim wypadku
W świetle tego przepisu w okresie obowiązastosowanie znajdzie reguła lex posterior
zywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii Prezes Rady Ministrów
jest organem uprawnionym do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego
będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
rządowej, na wniosek tych organizacji lub
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
bez tego wniosku. Z kolei zdanie drugie
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
art. 85 wskazuje, że przepisu art. 27 ust.
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
Dialogu Społecznego i innych instytucjach
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz.
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekre2232) nie stosuje się.
tariacie związku tel. 61 05
Tym samym, powstało zagadnienie którego
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
istota sprowadza się do pytania, czy w okreInternetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
sie stanu epidemii (oraz ewentualnego staPoczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
nu zagrożenia epidemicznego) Prezydent
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
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Wstąp

do nas

b o wa r t o !
- to jeden i drugi - to po prostu MY!!!

Zorganizowani mają lepiej - pamiętaj

Budynek zwiazkowy DAMM 4 pok. nr 6
telefon: 32 776 61 05 e-mail: hksol@poczta.onet.pl

• Pracownik nie będący
Członkiem Związku nie
będzie ostrzeżony o zamiarze
wypowiedzenia mu umowy
o pracę;
• pracodawca chcąc
rozwiązać z Tobą umowę
o pracę musi zasięgnąć
opinii związku. Sprzeciw
Solidarności powoduje,
że Twoja sytuacja staje się
niewspółmiernie lepsza,
niż kiedy bronisz się sam;
• zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu z Solidarnością. Nie
jesteś skazany na jedyną

propozycję „nie do odrzuprzeprowadzona kontrocenia“ jaką przedstawi Ci
la Państwowej Inspekcji
pracodawca;
Pracy;
• Solidarność egzekwu• pracodawca naruszając
je przestrzeganie zasad
Twoją godność, spotyka się
bezpieczeństwa i kładzie
z reakcją przedstawicieli
duży nacisk na poprawę
NSZZ Solidarność;
warunków pracy.
• poprzez swoich
• gdy w zakładzie naruszane
związkowych przedstasą przepisy prawa pracy,
wicieli masz możliwość
z inicjatywy Solidarności
kontrolowania wydatków z
w zakładzie może być
funduszu socjalnego.

Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem
prawnym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeblu krajowym, jak i zarządu regionu.
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.
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.
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