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Likwidacja części surowcowej w Krakowie

Zapewnienie zatrudnienia i odprawy
dla odchodzących na emerytury

Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Kraków zostało zawarte
pomiędzy pracodawcą a krakowskimi organizacjami związkowymi w
dniu 9 listopada br.
Porozumienie zostało zawarte ze względu na podjętą przez pracodawcę decyzję
o ostatecznym zamknięciu części surowcowej w krakowskim oddziale AMP i jednoczesne wygaśnięcie porozumienia regulującego kwestie społeczne w okresie zawieszenia
pracy pieca i stalowni. Skutki wstrzymania pracy części surowcowej w Krakowie - jak
podaje pracodawca - początkowo dotyczyły ok. 1.200 pracowników, z czego ok. 550
ludzi podjęło zatrudnienie w innych zakładach AMP lub poza spółką oraz przeszło na
świadczenia emerytalne. Pozostała duża grupa - ok. 650 pracowników, dla których
należy znaleźć jakieś rozwiązania. Podpisane z krakowskimi organizacjami związkowymi porozumienie ma dotyczyć pracowników krakowskiego oddziału AMP, których
stanowisko pracy ulega likwidacji lub ulegnie likwidacji w skutek zamknięcia części
surowcowej w AMP oddział Kraków.
Więcej str. 3

Zamiast Prezesa Zarządu odpowiada negocjator...

Pracodawca utrzymuje decyzję
o wypowiedzeniu ZUZP
i porozumienia okołoukładowego

Pracodawca nie wycofa się z wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ani z wypowiedzenia Porozumienia Okołoukładowego. Co więcej - jest zdania, że prace nad nowym dokumentem mimo licznych ograniczeń wywołanych pandemią, przebiegają sprawnie i wierzy, że nowy ZUZP
zostanie wypracowany jeszcze przed końcem terminu obowiązywania wypowiedzenia dotychczasowego układu. Odpowiedź na wystąpienie największych organizacji związkowych funkcjonujących w ArcelorMittal Poland S.A.
w sprawie wycofania się pracodawcy z podjętej decyzji w sprawie wypowiedzenia ZUZP Solidarność otrzymała 3 listopada. Kuriozum całej sytuacji
jest, że odpowiedzi na pismo skierowane do Prezesa Zarządu udzieliła osoba prowadząca negocjacje.
Więcej str. 2

Możliwe scenariusze w razie zaistnienia konieczności

AMP może skorzystać z zapisów tarczy
antykryzysowej i zmienić system pracy

Pracodawca może w zakładzie pracy na czas epidemii zmienić system pracy,
zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, zobowiązać pracowników do pozostawania w gotowości poza godzinami pracy, a także zlecić im realizację
odpoczynku w wyznaczonym miejscu. Takie możliwości daje pracodawcom
spełniającym określone kryteria wprowadzona przez Rząd tzw. Tarcza antykryzysowa.
W dniu 6 listopada br. pracodawca poinformował, iż AMP w odniesieniu do oddziałów
w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Zdzieszowicach, Sosnowcu i Świętochłowicach spełnia
przesłanki zawarte w art. 15x Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z czym jest
pracodawcą uprawnionym do stosowania zapisów tarczy antykryzysowej. Więcej str. 3

Dodatkowe
świadczenie z ZFŚS
w ABC

Dodatkowe świadczenie dla pracowników uprawnionych do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych zostanie uruchomione w
spółce Ananke Business Communication Sp. z o.o. Wysokość kwoty uzależniona jest od osiąganego dochodu
pracownika w rodzinie.
Organizacje związkowe uzgodniły wypłatę
dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
pracowników ABC dodatkowego świadczenia pieniężnego, które zostanie wypłacone 10 grudnia br.
Więcej str. 2

Negocjacje
nowego ZUZP
w AM Service Group

Pierwsze spotkania w ramach rozmów nt. nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp.
z o. o. zakończyły się fiaskiem. Do
negocjacji właściwie nie doszło, a
Solidarność podtrzymała wcześniej
przekazane pracodawcy stanowisko.
Dotychczas w AMSG odbyły się dwa spotkania w ramach prac nad nowym ZUZP:
29 października oraz 6 listopada br. Podczas spotkań jednak nie doszło do rozmów
nt nowego ZUZP, pracodawca bowiem wystąpił o ustalenie regulaminu mającego
precyzować sprawy organizacyjne prowadzenia rokowań.
Więcej str. 2

Dni wolne w 2021
w AMP

Zarządzeniem nr 4/2020 DK w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w ArcelorMittal Poland S.A, w 2021 r.
pracodawca uregulował kwestię wyznaczenia dodatkowych dni wolnych
za święto przypadające w sobotę w
przyszłym roku. Zarządzenie wydane
zostało 6 listopada br. Więcej str. 2

Mikołaj 2020
w innej formie

W tym roku paczki dla dzieci z okazji Mikołaja dąbrowska Solidarność
przekaże rodzicom dzieci w innej
formie - środków finansowych. Wartość upominku zostanie utrzymana,
a przypominamy, iż jest ona wyższa
niż w ub. roku i wynosi 100 zł.
W związku z panującą pandemią COVID19, stosowanym reżimem sanitarnym,
celem zapobiegania rozprzestrzeniania się
koronawirusa Prezydium Związku podjęło
decyzję, iż wyjątkowo w tym roku paczki
mikołajkowe zostaną przekazane rodzicom
w formie pieniężnej w postaci doładowanych kart upominkowych. Więcej str. 2

Zamiast Prezesa Zarządu odpowiada negocjator...

Pracodawca utrzymuje decyzję
o wypowiedzeniu ZUZP
i porozumienia okołoukładowego

C. d. ze str. 1
W odpowiedzi na wystąpienie strony związkowej przedstawiciel
pracodawcy podkreślił, iż przyczyną wypowiedzenia ZUZP jest chęć dokonania gruntownej przebudowy treści celem jego unowocześnienia w odpowiedzi na oczekiwania
rynku pracy. Zamierzenia takie podejmowane były już od 2018 r., jednak okazały
się bezskuteczne, co spowodowało podjęcie przez pracodawcę działań, których celem
- jak napisał - jest przyspieszenie niezbędnych zmian w układzie zakładowym.
Pomimo wielu ograniczeń przedstawiciel pracodawcy uważa, że prowadzone negocjacje w zakresie nowego ZUZP zakończą się znacznie przed upływem terminu wypowiedzenia ZUZP - w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Za uzasadnienie powyższego
wskazuje, że strony przeanalizowały ogólną treść układu skupiając jego uwagę na
załącznikach. Analiza ta jednak wykazała tak duże rozbieżności stron co do oczekiwań
nowych rozwiązań (zapisów), że zdaniem Solidarności pracodawca zbyt optymistycznie podchodzi do terminu możliwości zawarcia uzgodnień.
Zdaniem pracodawcy obecny sposób prowadzenia rokowań, które do tej pory odbywały się bezpośrednio, zdalnie bądź hybrydowo (oba poprzednie sposoby połączone) - nie
ma wpływu na ich przebieg. Obecnie jednak spotkania odbywają się tylko i wyłącznie
zdalnie. Pracodawca zadeklarował przy tym gotowość do zwiększenia częstotliwości
spotkań negocjacyjnych.

Konieczność złożenia oświadczenia o dochodach

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC

C. d. ze str. 1
Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu pracownika
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.
Pracownicy, którzy w 2020 roku złożyli oświadczenie o dochodzie za 2019 r. otrzymają
świadczenie dodatkowe na podstawie tego dokumentu. Osoby, które nie złożyły w/w
oświadczenia, aby otrzymać świadczenie w terminie 10 grudnia br. - zobowiązane są
dostarczyć oświadczenie o dochodach do 7 grudnia br. do ABC. W przypadku późniejszego dostarczenia oświadczenia - decyzję w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia podejmować będzie indywidualnie Komisja Socjalna.
Oświadczenie o dochodzie można dostarczyć do ABC z wykorzystaniem poczty elektronicznej - skan wysłać na adres: abc@leasingteam.pl, z wykorzystaniem poczty wewnętrznej
oraz osobiście w biurze ABC, które jest czynne we wtorki i czwartki od 9:00 do 15:30.
Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia.

Solidarność podtrzymała stanowisko ws. wypowiedzeń

Negocjacje nowego ZUZP w AM SG

C. d. ze str. 1
Takie podejście zanegowała Solidarność, która nie widzi potrzeby zawierania Regulaminu prac nad ZUZP ze względu na fakt, iż kwestie prowadzenia rokowań zakładowych układów zbiorowych pracy regulują przepisy Kodeksu Pracy. Do tej
pory w spółce nie były też stosowane praktyki uzgadniania specjalnych regulaminów w
tym zakresie. Solidarność w wyznaczonym terminie przekazała pracodawcy stosowną
uchwałę władz statutowych o przystąpieniu do rokowań nowego ZUZP i pisemne upoważnienia dla Przedstawicieli Związku do prowadzenia tych rokowań.
Podczas spotkania przedstawiciel Solidarności zwrócił się do Zarządu spółki o merytoryczne uzasadnienie decyzji wypowiedzenia ZUZP ponieważ do tej pory pracodawca
tego nie uczynił - również w piśmie wypowiadającym układ.
Solidarność podtrzymała swoje stanowisko z 29 września br., w którym domaga się natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania antypracowniczych decyzji dotyczących wypowiedzenia ZUZP oraz Porozumienia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty
ekwiwalentu za posiłki, a także wypowiedzenia Porozumienia z 20 stycznia br. w sprawie
Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego dla pracowników AMSG. Ponadto jako
strona Porozumienia z 14 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu za posiłki uznaje wypowiedzenie tego Porozumienia za bezskuteczne ponieważ pozbawione jest podstaw
prawnych - porozumienie to bowiem nie zawiera zapisów o możliwości jego wypowiedzenia i może być rozwiązane jedynie za zgodą jego Stron w trybie porozumienia, na co
Związek nie wyraża zgody. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku porozumienia z 20
stycznia br. w sprawie Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego.
Zdaniem Związku zarząd podejmując decyzje o wypowiedzeniu powyższych dokumentów w okresie ponownie nasilającej się pandemii COVID–19, w sposób instrumentalny
i cyniczny próbuje wykorzystać stan narastającego zagrożenia epidemiologicznego do
swoich partykularnych interesów ograniczenia kosztów pracowniczych i ustawowych
uprawnień związków zawodowych, między innymi do prowadzenia efektywnego dialogu społecznego i ewentualnych akcji protestacyjnych.
Kolejne spotkanie ma się odbyć 27 listopada br.
str. 2

Dni wolne w 2021
w AMP

C. d. ze str. 1
Zgodnie z wydanym przez
Dyrektora Personalnego AMP Zarządzeniem - w 2021 r. oprócz niedziel i świąt,
które są dniami ustawowo wolnymi od pracy, dla pracowników AMP zatrudnionych w
jedno-, dwu- i trzyzmianowej organizacji
pracy dniami wolnymi od pracy są:
• wszystkie soboty;
• 4 maja 2021 r. (wtorek) - Dzień Hutnika;
• 14 maja 2021 r. (piątek) - w zamian
za 1 maja 2021 r.;
• 24 grudnia 2021 r. (piątek) - w zamian za 25 grudnia 2021 r..
Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych AMP zostali zobowiązani do zorganizowania pracy w sposób, by korzystanie
z dni wolnych nie spowodowało zakłóceń
w toku pracy, w tym do dokonywania w
uzasadnionych przypadkach zmian terminów dni wolnych od pracy na wniosek
pracownika lub ze względu na potrzeby
odległej komórki organizacyjnej.
Informujemy jednocześnie, że w 2021 r.
dniami świątecznymi wolnymi od pracy są:
• 1 stycznia (piątek) - Nowy Rok;
• 6 stycznia (środa) - Święto Trzech Króli;
• 4 kwietnia (niedziela) - Pierwszy dzień
Wielkiej Nocy;
• 5 kwietnia (poniedziałek) - Drugi dzień
Wielkiej Nocy;
• 1 maja (sobota) - Święto Państwowe;
• 3 maja (poniedziałek) - Święto Narodowe;
• 23 maja (niedziela) - Pierwszy Dzień
Zielonych Świątek;
• 3 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;
• 15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
• 1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych;
• 11 listopada (czwartek) - Narodowe
Święto Niepodległości;
• 25 grudnia (sobota) - pierwszy dzień
Bożego Narodzenia;
• 26 grudnia (niedziela) - drugi dzień
Bożego Narodzenia.
W przypadku pracowników zatrudnionych
w 4BOP powyższe dni wolne pomniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie
rozliczeniowym.

Mikołaj 2020
w innej formie

C. d. ze str. 1
Wartość upominku mikołajkowego dla dzieci w tym roku została
podniesiona do kwoty 100 zł./dziecko
Jednocześnie karta zostanie zasilona
środkami z tytułu upominku z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz upominku z okazji czterdziestolecia NSZZ „Solidarność”.
Członkowie Związku będą mogli dokonać
płatności kartą w dowolnym sklepie na
zasadach podobnych jak bankomatową
kartą płatniczą oraz wypłacić z niej środki
poprzez bankomat.
O szczegółach wraz z instrukcją aktywacji
karty oraz sposobie dystrybucji poinformujemy Państwa w kolejnym numerze WZ.
Przypominamy, iż akcją mikołajkową objęte są dzieci urodzone po 31 grudnia 2004
r. do dnia 31 października 2020 r., a warunkiem koniecznym do otrzymania upominku jest opłacona składka członkowska
za październik 2020 r. oraz dostarczony do
Związku akt urodzenia dziecka.

Likwidacja części surowcowej w Krakowie

Zapewnienie zatrudnienia i odprawy
dla odchodzących na emerytury

dni nieobecności w pracy oraz dni pracy
typu Home Office itp., a pracodawca jest
zobowiązany do zapewnienia pracownikom dowozu od AMP oddział Kraków do
nowego stałego miejsca świadczenia pracy. Zobowiązanie to może zostać spełnione za zgodą pracodawcy poprzez zwrot
dodatkowych kosztów dojazdu według
stawek za kilometr przebiegu pojazdu
obowiązujących do eksploatacji samochodów prywatnych dla celów służbowych
zgodnie z rozporządzeniem wydanym na
podstawie art. 77(5) §2 KP.
Dostępne wakaty w AMP są widoczne na
platformie ORC. Pracodawca zapewnia,
że każdy pracownik może - niezależnie od
działań pracodawcy, ubiegać się o nowe
stanowiska pracy, aplikując w systemie
ORC. Pracodawca ponadto zapewni możliwość - poprzez email wskazany przez
pracownika do wysyłania pasków wynagrodzeń - przekazywania pracownikom
pracującym w innych lokalizacjach terytorialnych spółki lub w innych podmiotach
gospodarczych z Grupy AM informacji o
rekrutacjach w AMP oddział Kraków.
Przyjęcie przez pracownika oferty zatrudnienia w zakładach spółki w Krakowie lub
w innych lokalizacjach terytorialnych nie
może spowodować zmniejszenia płacy
zasadniczej pracownika.
Pracodawca, może proponować pracow-

kwalifikacjom pracownika (z uwzględnieniem możliwości przekwalifikowania).
Strony zobowiązują się do współdziałania
w celu pozyskiwania nowych miejsc pracy,
przeniesienia
w szczególności wakatów powstających na
na inne miejsca pracy
skutek odejść emerytalnych pracowników
W pierwszej kolejności podejmowane będą posiadających już uprawnienia emerytalne.
działania celem zapewnienia maksymalnej Po zakończonym procesie alokacji zatrudliczby miejsc pracy w zakładach AMP w Kra- nienia, pracownicy którzy na podstawie
kowie. Praca w innych lokalizacjach tery- porozumienia stron wykonują lub będą w
torialnych spółki lub w innych podmiotach przyszłości wykonywać pracę w innej lokagospodarczych z Grupy AM będzie propono- lizacji Spółki niż AMP oddział Kraków lub
wana po wyczerpaniu aktualnych możliwo- też będą okresowo przeniesieni do spółek zależnych AMP poza Krakowem, będą
ści zatrudnienia w krakowskich zakładach.
Pracodawca zapewnia, że w miarę do- mieli pierwszeństwo w rekrutacjach westępnych obecnie wolnych miejsc pracy, wnętrznych przeprowadzanych w krakowstworzonych nowych miejsc pracy oraz skim oddziale AMP odpowiadających kwamiejsc pracy, które powstaną na skutek lifikacjom pracownika (z uwzględnieniem
odejść emerytalnych i innych odejść pra- możliwości przekwalifikowania).
cowników, propozycje zatrudnienia - od- Pracownikom, którzy nie przyjmą oferty
powiadające kwalifikacjom pracownika (z zatrudnienia w innej lokalizacji spółki niż
uwzględnieniem możliwości jego prze- AMP oddział Kraków lub nie wyrażą woli
kwalifikowania) - na innym stanowisku kontynuowania zatrudnienia poza lokapracy w zakładach spółki w Krakowie, w lizacją Kraków, pracodawca może zaproinnych lokalizacjach terytorialnych spółki ponować rozwiązanie umowy o pracę za
lub w innych podmiotach gospodarczych porozumieniem stron za odprawą w wyz Grupy AM będą w pierwszej kolejności sokości nie większej niż 12-sto krotność
kwestie
przedstawiane pracownikom, którzy w miesięcznego wynagrodzenia pracownika
emerytalne
dniu podpisania niniejszego porozumie- obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za
nia nie wykonują pracy na rzecz innych urlop wypoczynkowy. Na powyższą odpra- nikom rozwiązanie umowy o pracę za
zakładów spółki lub podmiotów gospo- wę składa się suma kwot odpraw:
porozumieniem stron. Pracownik, który
• 9-krotność wynagrodzenia obliczanego otrzymał od pracodawcy propozycję rozdarczych z Grupy AM.
jak ekwiwalent pieniężny za urlop wy- wiązania umowy o pracę i który w termiPracodawca gwarantuje pracownikom,
poczynkowy,
którzy przejdą do pracy do Spółek Zanie określonym przez pracodawcę wyra• do 3-krotności wynagrodzenia tytułem zi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę
leżnych AMP wynagrodzenie w wysokości
odprawy pieniężnej wynikającej z art. 8 na mocy porozumienia stron, z przyczyn
wynagrodzenia (obejmującego następuUstawy z dnia 13 marca 2003 r. o szcze- dotyczących zakładu pracy w rozumieniu
jące stałe składniki wynagrodzenia: płaca
gólnych zasadach rozwiązywania z pra- przepisów Ustawy o promocji zatrudniezasadnicza, Karta Hutnika oraz 35% docownikami stosunków pracy z przyczyn nia i instytucjach rynku pracy i podpisał
datku zmianowego w przypadku zmiany
niedotyczących pracowników.
systemu pracy z 4BOP na jedną zmianę) z
odpowiednie porozumienie stron o rozmiesiąca poprzedzającego zatrudnienie w W przypadku określenia – w trybie po- wiązaniu umowy o pracę na podstawie
nowym miejscu pracy, przy uwzględnie- rozumienia stron lub oddelegowania w propozycji złożonej przez pracodawcę,
niu odmienności wynikających z regulacji trybie art. 42 ust.4 Kodeksu pracy - no- oraz który nabędzie uprawnienia emerypłacowych w w/w Spółkach. W przypad- wego stałego miejsca świadczenia pracy talne w okresie do 48 miesięcy od dnia
ku upadłości lub likwidacji ww. Spółki w dla pracownika, innego niż krakowski od- ww. rozwiązania umowy o pracę, a także
ciągu 36 miesięcy od dnia zatrudnienia w dział AMP, które znajduje się w odległości który rozwiąże umowę o pracę w ciągu
niej pracownika, Pracodawca gwarantuje większej niż 40km od stałego miejsca za- trzech miesięcy od dnia podpisania niniejpracownikowi pierwszeństwo w rekruta- mieszkania pracownik uprawniony będzie szego Porozumienia - będzie uprawniony
cjach wewnętrznych przeprowadzanych do otrzymywania kwoty netto 30 zł za do otrzymania specjalnej odprawy.
w AMP oddział Kraków odpowiadających dzień wykonywania pracy, z wyłączeniem
Więcej str. 4
W powyższych zapisach chodzi o utrzymanie tzw. infrastruktury krytycznej, a przypominamy, że AMP został wpisany na listę
przedsiębiorstw kluczowych dla zachowania
tej infrastruktury.
W zawiązku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń i niepewną sytuacją pracodawca rozwaC. d. ze str. 1
Pracodawca jednocześnie przytoczył zapisy ża różne możliwości. Jak poinformował - w oparciu o zapisy ustawy
art. 15x, które stanowią, iż w przypadku ogłoszenia stanu za- dyrektorzy zakładów w lokalizacjach AMP (z wyjątkiem Chorzowa)
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może z mocy prawa uprawnieni są do zmiany systemu lub rozkładu czasu
na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
funkcjonowania danego zakładu bez konieczności uzgadniania tej
• zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w spo- decyzji z organizacjami związkowymi oraz dokonywania zmian w
sób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania umowach o pracę pracowników objętych zmianą systemu.
przedsiębiorstwa lub stacji;
Decyzja o objęciu pracownika nowym systemem lub harmonogra• polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadlicz- mem pracy jest dla pracownika wiążąca bez konieczności potwierdzabowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia nia jej dodatkowym dokumentem. W okresie wykonywania pracy w
innym systemie, pracownicy 4BOP zachowują pełną wartość dodatku
ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
• zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi go- zmianowego (dotyczy jedynie zmiany systemu w trybie art. 15x).
dzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie Powyższa informacja nie oznacza, że rozwiązania te będą na pewpracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
no wprowadzone, jednak pracodawca w razie
• polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w potrzeby analizuje różne scenariusze, do komiejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
szarowania pracowników włącznie.
str. 3
C. d. ze str. 1
Porozumienie stanowi,
iż priorytetowym działaniem jest zapewnienie pracownikom pracy.

Możliwe scenariusze w razie zaistnienia konieczności

AMP może skorzystać z zapisów tarczy
antykryzysowej i zmienić system pracy

Likwidacja części surowcowej w Krakowie

Zapewnienie zatrudnienia i odprawy
dla odchodzących na emerytury

C. d. ze str. 1
Odprawa ta będzie obliczana wg zasad w przypadku nabycia
uprawnień emerytalnych w okresie:
a) do 12 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy o pracę - odprawy w kwocie
stanowiącej 85% iloczynu miesięcznego
wynagrodzenia pracownika obliczanego
jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby miesięcy przypadających od dnia rozwiązania umowy o
pracę do dnia uzyskania uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12;
b) od 13 do 24 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy o pracę - odprawy w kwocie stanowiącej sumę odprawy, o której mowa
w ppkt. a) powyżej oraz odprawy stanowiącej 80% iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy (tj.
ponad 12) przypadających do dnia uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12;
c) od 25 do 36 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy o pracę - odprawy w kwocie stanowiącej sumę odprawy, o której mowa
w ppkt. b) powyżej oraz odprawy stanowiącej 45% iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy (tj.
ponad 24) przypadających do dnia uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12;
d) od 37 do 48 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy o pracę - odprawy w kwocie stanowiącej sumę odprawy, o której mowa

w ppkt. c) powyżej oraz odprawy stanowiącej 40% iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy (tj.
ponad 36) przypadających do dnia uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12.
Przez pojęcie „miesiąc” rozumie się miesiąc
kalendarzowy. Za niepełne miesiące kalendarzowe odprawa specjalna przysługuje w
wysokości obliczonej proporcjonalnie.
Pracownicy, o których mowa w niniejszym
ustępie, uprawnieni są dodatkowo do rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej, obliczonej wg zasad przewidzianych
w ZUZP (wypłata rekompensaty wyczerpuje roszczenia pracownika związane z
wypłatą odprawy emerytalno-rentowej)
oraz nagrody jubileuszowej, obliczonej
wg zasad przewidzianych w ZUZP – w
przypadku, gdy jej nabycie nastąpiłoby w
okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od
dnia rozwiązania umowy o pracę.
Pracownicy będą dodatkowo uprawnieni
do otrzymania odprawy pieniężnej wynikającej z art. 8 Ustawy o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Wynagrodzenie pracownika stanowiące
podstawę do obliczania odpraw oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej o których mowa w niniejszym
Porozumieniu nie będzie pomniejszane w
przypadku przebywania przez pracownika

Negocjacje nowego Układu Zbiorowego Pracy

Dopłaty do chorobowego uzgodnione

Kontynuowane są rokowania w zakresie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Ostatnie spotkania miały miejsce 5 i 9
listopada br., a tematami omawianymi były załączniki dotyczące dodatku zmianowego,
odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, zasady uruchamiania i wypłacania wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia w przypadku tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej chorobą, zasad uruchamiania funduszu premiowego oraz dodatku motywacyjnego, a także zasad uruchamiania dodatku mistrzowskiego.
Jedynym załącznikiem, jaki został uzgodniony, a właściwie strony zdecydowały, że
pozostanie w dotychczasowej formie jest załącznik dotyczący zasady uruchamiania
i wypłacania wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia w przypadku tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.
W zakresie dodatku zmianowego wolą stron jest włączenie ok 35% dodatku do płacy zasadniczej pracownika, jednak strony nie uzgodniły bardzo ważnej kwestii, jaką jest metoda
włączenia. Przypominamy, że związki domagają się, by odbyło się to metodą na wprost.
W temacie odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych pracodawca
zaproponował ich likwidację, a w ramach rekompensaty chce zwiększyć składkę na
PPE do 7%. W przypadku odpraw emerytalno-rentowych miałby obowiązywać 5 letni
okres przejściowy. Zdaniem pracodawcy zwiększona składka na PPE pokryje likwidację
tych składników. Negatywnie do propozycji odnosi się Solidarność, która podkreśliła,
że na propozycji zmian tracą pracownicy, szczególnie ci z dużym stażem zatrudnienia.
Dlatego też Związek oczekuje zapewnienia ze strony pracodawcy, że na zmianie ZUZP
nie straci żaden pracownik indywidualnie - jak to miało miejsce przy wcześniejszych
zmianach, gdzie w sytuacjach negatywnych stosowane były indywidualne przeliczenia.
Pracodawca natomiast zmiany przelicza na globalny fundusz płac.
Sporo zmian pracodawca proponuje również w funduszu premiowym pod kątem umożliwienia niewypłacania pełnej puli naliczonego na dany miesiąc funduszu bądź możliwości
przesunięcia jego części pomiędzy poszczególnymi komórkami. Oczekuje również zwiększenia ograniczenia maksymalnej wysokości premii do 250% (aktualnie jest 150%).
Kolejne spotkanie w ramach rokowań zaplanowane zostało na
23 listopada, wcześniej strona związkowa spotka się we włastr. 4
snym gronie celem ustalenia dalszych możliwości rozmów.

na „postojowym” wg zasad określonych
w Uzgodnieniu z 10.01.2019 r. w sprawie
Porozumienia w sprawie działań w okresie
zmiennej sytuacji produkcyjnej w AMP na
lata 2019-2020.
Zapisy porozumienia dotyczące odpraw
w przypadku rozwiązania umowy o pracę
w ciągu 3 m-cy od dnia jego podpisania
zostaną odpowiednio zastosowane w stosunku do pozostałych pracowników AMP
oddział Kraków, którzy nabędą uprawnienia emerytalne w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania Porozumienia, a
„uwolnione” w ten sposób miejsca pracy
w zakładach spółki w Krakowie zostaną
zaproponowane pracownikom wygaszonej części surowcowej.
Zapisy dot. odpraw i wynagrodzenia jako
podstawy do obliczania ekwiwalentu za
urlop oraz rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej zostaną zastosowane w
stosunku do pracowników, których miejsce pracy zostanie zlikwidowane w przyszłości na skutek zamknięcia części surowcowej w AMP oddział Kraków.
Porozumienie obowiązuje z dniem jego zawarcia, tj. 9 listopada 2020 r. w zakresie
odpraw i obliczania wynagrodzeń do 30
czerwca 2021 r., natomiast w zakresie pozostałych postanowień - na czas nieokreślony
i nie może być wypowiedziane przed upływem 36 miesięcy od dnia jego zawarcia.
Niestety dialog społeczny w AMP jest tak
prowadzony, że o zawartym porozumieniu
dąbrowska Solidarność uzyskała informacje
z portalu internetowego wnp. Analizując jednak zapisy porozumienia jest zdania, iż ma
ono zastosowanie do wszystkich pracowników AMP, zwłaszcza do pracowników jednostek centralizowanych, takich jak Centralne
Utrzymanie Ruchu, Zakład Energetyczny,
Kontrola Jakości i inne centralne jednostki
organizacyjne, bez względu na miejsce wykonywania przez zatrudnionych pracy.

Na spotkaniach
COVID-owych...
Systematycznie odbywają się spotkania
strony związkowej z pracodawcą, podczas których przekazywane są informacje
i podejmowane interwencje w tematach
związanych z funkcjonowaniem zakładu
w czasie pandemii.
Podczas ostatnich spotkań przedstawiciele
pracodawcy zwrócili uwagę, iż w związku
z pandemią powołany w AMP sztab kryzysowy przygotowuje różne scenariusze w
zakresie prowadzenia produkcji na właściwym poziomie. Aktualnie zmieniona została
organizacja pracy w Sosnowcu z 4 BOP na
trzyzmianową. Rozważane są również inne
koncepcje, w tym powrócono do możliwości
koszarowania pracowników - we wszystkich
obszarach zdefiniowano linie, na których
musiałoby zostać koszarowanie w razie potrzeby zastosowane by utrzymać sprawność
urządzeń, identyfikowane są osoby, stanowiska, koszty i cała organizacja.
Pracodawca poinformował, iż kierowanie
pracowników na testy COVID-19 przejęło biuro BHP. Zwrócił również uwagę, że
wielu pracowników rezygnuje z wykonania badań okresowych, pomimo wcześniejszego ustalenia terminu. Wykonanie
tych badań nie jest w czasie pandemii
konieczne, jednak podkreślił, iż badania
odbywają się odpowiednim reżimie sanitarnym.

Graniczny podatek węglowy ma pomóc hutom w UE

Początek końca hutnictwa?

W ciągu roku produkcja stali w Unii Europejskiej skurczyła się o 14 proc.
W przypadku Polski spadek jest jeszcze bardziej dotkliwy. Tymczasem produkcja azjatyckich hut rośnie w dwucyfrowym tempie. Polityka klimatyczna
UE i jej nieudolność w chronieniu własnego rynku niszczy europejski przemysł stalowy. Niedawna decyzja o likwidacji wielkiego pieca w Krakowie
może być początkiem lawiny.
Według najnowszych danych World Steel
żenia związane z polityką klimatyczną, a
Association we wrześniu produkcja stali
reszta świata nie przejmuje się emisjami
surowej w Polsce spadła w porównaniu
CO2 i po prostu robi swoje. W takich wado września 2019 r. o 20,1 proc. Przerunkach nasze hutnictwo jest na straconej
mysł stalowy jest na minusie niemal we
pozycji. Tym bardziej że UE absolutnie
wszystkich państwach UE. W krajach tanie radzi sobie z ochroną własnego rynku
kich jak Włochy, Francja i Hiszpania, czyli
przed nadmiernym i często nieuczciwym
u największych graczy na europejskim
importem wyrobów stalowych – mówi Anrynku, produkcja podobnie jak w naszym
drzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekkraju zmalała o jedną piątą. Nieco lepiej
cji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.
jest w Niemczech, gdzie odnotowano
W 2018 r. Unia Europejska nałożyła konspadek „zaledwie” o 9,7 proc.
tyngenty na import stali. Wprowadzony
Kłopoty europejskiego hutnictwa można by
mechanizm zakłada, że powyżej określozrzucić na karb światowej pandemii Covidnych ilości w danym kwartale import ten
19, gdyby nie całkowicie odmienne dane
jest obłożony cłami. W ocenie branży ten
pochodzące z Azji. W Chinach produkcja
środek ochronny jest jednak niewystarstali surowej we wrześniu wzrosła rok do
czający. – Kontyngenty są zbyt wysokie.
roku o niemal 11 proc., w Pakistanie o praW efekcie co kwartał europejski rynek jest
wie 29 proc., a w Wietnamie, który dziś
zalewany ogromną ilością produktów staprodukuje niemal pięciokrotnie więcej stali
lowych spoza UE, co powoduje gwałtowny
niż Polska, wzrost produkcji wyniósł ponad
spadek ich ceny. Co więcej instrumenty
45 proc. – Ten trend trwa już od lat i coochronne będą działać tylko do czerwca
raz bardziej przyspiesza. Unia Europejska
nakłada na hutnictwo coraz większe obcią-

Potrzebujemy
stabilnej struktury
zapewniającej
wzrost wynagrodzeń

28 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy
w sprawie adekwatnych wynagrodzeń
minimalnych. Będzie on niebawem
przedmiotem intensywnych prac Parlamentu Europejskiego. NSZZ „Solidarność” zwraca się o wsparcie tej inicjatywy niosącej ze sobą pozytywne skutki
dla polskiego świata pracy. Dlatego wysłała w tej sprawie list do wszystkich
polskich europalamentarzystów.
Projekt przygotowany przez KE witamy z
zadowoleniem, gdyż jest to ważny krok w
kierunku implementacji zasad Europejskiego filaru praw socjalnych odnoszących się do
uczciwych warunków pracy, w tym wprowadzenia uczciwej płacy minimalnej i promowania efektywnych rokowań zbiorowych. W
ten sposób służy to budowaniu społecznego
wymiaru procesu integracji europejskiej. Z
polskiej perspektywy najważniejsze jest zapisane wzmocnienie roli rokowań zbiorowych
i negocjacyjnego kształtowania stosunków
pracy, a więc tego czego brakuje w naszym
kraju – czytamy w liście do europosłów.
W ocenie „S” projekt odpowiada w znacznej
mierze na oczekiwania polskich pracowników. Związek widzi potrzebę dalszych prac
w pewnych obszarach. „W odniesieniu do
art. 5 odnoszącego się do wysokości płacy
minimalnej postulujemy wprowadzenie tam
określonych relacji procentowych pomiędzy
minimalnym wynagrodzeniem a średnią płacą oraz medianą płacy (60% mediany oraz
50% przeciętnej płacy) zależnie który wskaźnik jest wyższy w danym państwie” – pisze w
imieniu KK przewodniczący Piotr Duda.
Więcej: www.solidarnosc.org.pl

2021 r., później rynek zostanie najprawdopodobniej bez żadnej ochrony. Bruksela nie ma niestety pomysłu jak rozwiązać
ten problem – wskazuje Andrzej Karol.
Ratunkiem dla przemysłu stalowego w UE
ma rzekomo być tzw. graniczny podatek
węglowy, będący częścią Europejskiego
Zielonego Ładu. W skrócie mechanizm
ten ma polegać na tym, że produkty importowane do UE, przy produkcji których
emitowany jest CO2, mają być obłożone
specjalną opłatą, żeby zrównoważyć koszty europejskich zakładów, które wynikają
z unijnej polityki klimatycznej. Komisja
Europejska zapowiedziała, że przedstawi projekt dotyczący podatku węglowego
w pierwszym półroczu 2021 r. W praktyce jednak obłożenie opłatą węglową importowanych produktów może okazać się
niewykonalne, jako niezgodne z zasadami
Światowej Organizacji Handlu. – O podatku
węglowym mówi się od wielu miesięcy, ale
to na razie puste hasło. Z drugiej strony UE
coraz bardziej dokręca śrubę polityki klimatycznej. Ostatnim tego przejawem jest
zapowiedź podwyższenia celu redukcyjnego do 2030 roku. Hutnictwo i wiele innych
przemysłów energochłonnych nie ma na
dzisiaj technologicznej możliwości produkcji bez emitowania CO2. Jednak tym mało
kto w Brukseli się przejmuje – wskazuje
szef KSH.
Źródło: solidarnosckatowice.pl

Marek Lewandowski - rzecznik NSZZ Solidarno
Solidarność
ć

Drogą do równowagi
jest unifikacja rynku pracy

- Nie może być tak, że polski pracownik fabryki Fiata zarabia trzykrotnie mniej
niż włoski pracownik tej samej fabryki, robiąc te same samochody, na tych samych maszynach. Musi się to zmienić, inaczej dalej będziemy migrować tam,
gdzie za tę samą pracę zarabia się więcej - podkreślił na antenie „Radia Gdańsk”
Marek Lewandowski, rzecznik KK NSZZ „S”.
NBP opublikował raport o inflacji i wzroście gospodarczym. Autorzy wskazali, że inflacja w tym roku wyniesie 3,4 procent, w przyszłym 2,6 procent, a w 2022 roku 2,7
procent. Na ile wytrzyma to nasza gospodarka? O tym w audycji „Ludzie i Pieniądze”
na antenie „Radia Gdańsk” m.in. mówił Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
- Polska jest jednym z tych krajów, które poradziły sobie najlepiej, co nie znaczy, że
nie jesteśmy w kryzysie. Widać, że druga fala pandemii zaskoczyła wszystkich skalą.
Stąd zmiana prognoz. Ja nie przykładałbym do tego zbyt wielkiej wagi, bo trudno jest
w tak niezbadanej sytuacji polegać na ekonomicznych prognozach. Myślę, że odbicie
przyjdzie trochę szybciej. Ale to zależy od tego, jak odbije się niemiecka, francuska
czy amerykańska gospodarka - mówił Marek Lewandowski.
Rzecznik KK zwrócił szczególną uwagę na kwestię europejskiej płacy i unifikowania europejskiego rynku pracy. - Wszystkie nierówności mają swoje konsekwencje. Jeśli mamy niby jednolity europejski rynek, swobodę przepływu kapitału, swobodę działalności gospodarczej, a
funkcjonują tak ogromne nierówności na rynku pracy, to ma to swoje konsekwencje. Drogą
do równowagi jest unifikacja rynku pracy. Pierwszy krok został zrobiony. Zaczyna się mówić
o europejskiej płacy minimalnej. Nie może być tak, że polski pracownik fabryki Fiata zarabia
trzykrotnie mniej niż włoski pracownik tej samej fabryki, robiąc te same samochody, na tych
samych maszynach. Musi się to zmienić, inaczej dalej będziemy migrować tam, gdzie za tę
Źródło: www.solidarnosc.org.pl
samą pracę zarabia się więcej - podkreślił Lewandowski.

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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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.
Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
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