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Członkowie Solidarności otrzymają dodatkowe środki

Karty Edenred w ramach upominku
świątecznego, rocznicowego i Mikołaja

150 zł z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, 150 zł z tytułu upominku świątecznego oraz dodatkowe zasilenie z tytułu paczki mikołajkowej
w wysokości 100zł/dziecko otrzymają
uprawnieni Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland
S.A. - Dąbrowa Górnicza. Równowartość powyższych kwot zdeponowana
zostanie na kartach płatniczych Edenred, które otrzymają Członkowie NSZZ
„Solidarność. Należy pamiętać, aby
przed pierwszym użyciem kartę aktywować i nadać jej numer PIN.
W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, a także
celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dąbrowska Solidarność
podjęła decyzję o wydaniu Członkom Związku kart płatniczych Edenred, które zostaną zasilone określoną kwotą.
Więcej str. 3

Do 14 grudnia br. konieczność złożenia wniosków

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS
w ArcelorMittal Poland S.A.

Dodatkowe świadczenie na święta Bożego Narodzenia 2020 r. w formie pieniężnej postanowiła uruchomić Główna
Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego
przez pracownika dochodu w rodzinie.
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych
AMP w związku ze wzrostem kosztów
utrzymania postanowiła uruchomić dla
pracowników uprawnionych do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowe świadczenie na Święta
Bożego Narodzenia 2020.
Więcej str. 2

Tymczasowe rozwiązanie stabilizujące wynagrodzenie

Dodatek mistrzowski bez kryterium
ilościowego podległych pracowników

Po interwencji organizacji związkowych w zakresie zmniejszania dodatku
mistrzowskiego z powodu pomniejszonej ilości podległych pracowników w ArceloMittal Poland S.A. wprowadzone zostanie tymczasowe rozwiązanie
mające rozwiązać ten problem. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność” AMP podjęła w tej kwestii stosowną uchwałę.
Sprawa dotyczy dodatku mistrzowskiego, którego zasady wypłaty uregulowane są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 8 do ZUZP maksymalna wysokość dodatku ustalana
jest w zależności od stopnia realizacji powierzonych mistrzowi zadań, przy określonej
ilości wszystkich pracowników podległych pośrednio i bezpośrednio danemu mistrzowi.
Decyzję o wysokości indywidualnego dodatku podejmuje jednoosobowo, w sposób
uznaniowy, bezpośredni przełożony mistrza.
W okresie panującej pandemii mają miejsce różne niezależne od pracownika sytuacje, w konsekwencji których ulega zmniejszeniu ilość podległych mistrzom pracowników.
Więcej str. 2

Rocznica
wprowadzenia
stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia
- w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godz.
12.00 przedstawiciele
MOZ NSZZ „Solidarność”
dąbrowskiego
oddziału ArcelorMittal
Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym
Krzyżem poświęconym
uczestnikom i ofiarom
zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r.
oraz grudnia ‘81 r.
Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice. Więcej str. 2

Obowiązkowa
przerwa świąteczna
dla pracowników
umysłowych

Obowiązkową przerwę świąteczną dla
pracowników umysłowych ArcelorMittal Poland S.A. wprowadził pracodawca
w terminie od 21 do 31 grudnia 2020 r.
W uzasadnieniu decyzji podaje sytuację
epidemiologiczną oraz produkcyjną.
Wszyscy pracownicy umysłowi, z wyjątkiem
mistrzów, kierowników liniowych i zmianowych zobowiązani zostali przez pracodawcę
do przerwy w pracy w okresie od 21 do 31
grudnia 2020 r.
Więcej str. 2

Nowy program
w AMP
- Transformacja

Wprowadzenie nowego programu o
nazwie Transformacja zapowiedział
Pracodawca w ArcelorMittal Poland
S.A. Do prac w ramach programu powołany został zespół, na czele którego stanął Łukasz Skorupa.
Jak poinformowali przedstawiciele pracodawcy - w związku z aktualną sytuacją na
rynku stali, rosnącymi kosztami energii,
uprawnień do emisji CO2, znacznym importem stali, zwłaszcza spoza granic Unii Europejskiej, gdzie producenci mają zupełnie
inne warunki i nie są obwarowani obostrzeniami dyrektyw europejskich, a także wysokimi kosztami surowców - coraz większego
znaczenia nabiera zwiększenie konkurencyjności kosztowej.
Więcej str. 3

Dodatkowe pieniądze
w Consensus Company
400 zł brutto z Funduszu Motywacyjnego Pracowników, dodatkowe środki przydzielone przez pracodawcę w
sposób uznaniowy, 75 zł za pracę w
Święta i Nowy Rok dla pracowników
Spółki Consensus zostały uzgodnione
podczas spotkania w dniu 30 listopada
2020 r. Pracownicy otrzymają również
świadczenie z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w wysokości
650 zł i 630 zł.
Więcej str. 4

Do 14 grudnia br. konieczność złożenia wniosków

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS
w ArcelorMittal Poland S.A.

C. d. ze str. 1 Świadczenie wypłacone zostanie w formie pieniężnej ze środków ZFŚS,
a jego wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:
• dochód na członka w rodzinie: do 1.300,00 zł - świadczenie: 600,00 zł;
• dochód na członka w rodzinie: od 1.300,01 zł do 2.100,00 zł - świadczenie: 450,00 zł;
• dochód na członka w rodzinie: od 2.100,01 zł do 3.000,00 zł - świadczenie: 250,00 zł;
• dochód na członka w rodzinie: od 3.000,01 zł do 5.000,00 zł - świadczenie: 100,00 zł;
• dochód na członka w rodzinie: powyżej 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.
Komisja mając na uwadze reżim sanitarny zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 ustaliła, że o świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający
w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie
od 23 listopada do 14 grudnia br. - przede wszystkim w formie elektronicznej do Sanpro Synergy na adres mailowy socjalny.partner@impel.pl
Pracownicy, którzy do tej pory nie złożyli w 2020 r. Informacji o dochodach w rodzinie lub których podane wcześniej dane uległy zmianie zobowiązani są do złożenia
aktualnej informacji.
Wniosek o dodatkowe świadczenie dostępny jest na naszej stronie internetowej (www.
hksolidarnosc.pl), na stronie Sanpro Synergy (www.zfss.bppartner.com) oraz w Studni. Wniosek można wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać w formie skanu lub zdjęcia, można również wypełnić go w formie elektronicznej - wówczas otrzymany formularz po zmianie na plik pdf można uzupełnić i podpisać. W tym celu należy skorzystać
z opcji „wypełnij i podpisz”. Wypełnia się za pomocą funkcji „dodaj tekst”, natomiast
podpisuje za pomocą funkcji „rysuj” - np. za pomocą myszki komputerowej.

Pracownicy pójdą na urlopy lub postojowe

Obowiązkowa przerwa świąteczna
dla pracowników umysłowych

C. d. ze str. 1
Pracodawca zwrócił się do pracowników, których przerwa od pracy
dotyczy, aby w tym czasie wykorzystali dostępne urlopy. W przypadku, gdy pracownik nie posiada wolego - nie wykorzystanego urlopu - na dni obowiązkowej przerwy
zostanie wystawiony urlop postojowy. Przełożeni tych pracowników mają odpowiednio
zmienić plany urlopowe.
Jeżeli okaże się, że dany pracownik w okresie przerwy świątecznej jest potrzebny w
pracy - przełożony winien do 10 grudnia br. złożyć stosowną informację do działu HR.
Również do dnia 10 grudnia br. pracownicy zobowiązani zostali do złożenia wniosków
urlopowych w aplikacji HRapka. Listy osób, które od 21 do 31 grudnia będą przebywać
na urlopach postojowych mają zostać wysłane do koordynatorów kadrowych najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.
Przypominamy również, że Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia br. jest w tym roku
dniem wolnym od pracy - w zamian za święto przypadające w sobotę - Boże Narodzenie - 26 grudnia.

Tymczasowe rozwiązanie stabilizujące wynagrodzenie

Dodatek mistrzowski bez kryterium
ilościowego podległych pracowników

C. d. ze str. 1
Powoduje to niejednokrotnie konieczność wykonania przez mistrza dodatkowych zadań, przy jednocześnie zmniejszonym wynagrodzeniu za pełnioną funkcję.
W związku z podjętą przez stronę społeczną interwencją w tym zakresie pracodawca
zaproponował podpisanie przez strony ZUZP porozumienia stanowiące, że w okresie
trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w stosunku do pracowników
na stanowisku mistrza Pracodawca odstępuje od stosowania kryterium ilościowego
zawartego w pkt. 3 Załącznika Nr 8 do ZUZP w sytuacji, gdy nastąpi okresowy spadek
liczby pracowników podległych mistrzowi poniżej ustalonych minimów. Oznacza to, że
wystąpienie wakatu w obszarze zarządzanym przez mistrza nie powoduje konieczności
przeliczenia wysokości dodatku mistrzowskiego. Ten wyjątek nie ma zastosowania do
mistrzów obejmujących stanowisko po raz pierwszy.”
Pracodawca zapowiedział uregulowanie problemu na stałe w nowym ZUZP, jednak ze
względu na trwające rokowania nowego układu i przewidywany czas ich zakończenia zaproponował rozwiązanie tymczasowe - podpisanie przez wszystkie strony obecnego
ZUZP porozumienia w tym zakresie.
Solidarność stosowną uchwałę podjęła niezwłocznie, w dniu 20 listopada br.
Jak zapewnił pracodawca - w przypadku dodatku brygadzistowskiego podobny problem
nie występuje, gdyż po przyznaniu brygadziście dodatku jest on w praktyce kadrowej
wypłacany przez cały roczny okres bez względu na okresowe zmiany w obsadzie brygady – również z uwzględnieniem faktu chwilowej pracy brygadzisty na stanowisku liniowym w związku z brakiem obsady ze
str. 2
względu na pandemię COVID-19.

Rocznica
wprowadzenia
stanu wojennego

C. d. ze str. 1
W tym roku wyjątkowo
ze względu na panującą pandemię nie
spotkamy się w większej grupie. Zwracamy się jednak o poświęcenie w tym
dniu kilku chwil, by chociaż myślami być
przy ludziach którzy narażali zdrowie i
życie własne i swoich najbliższych podejmując walkę o wolną Polskę i godność Polaków. A w naszej hucie takich
Ludzi było sporo...
Przypominamy bowiem, że Huta Katowice podczas wprowadzenia stanu wojennego zamieniona została przez pracowników w twierdzę nie do zdobycia.
Hutnicy stawiali czynny i skuteczny opór
ówczesnej władzy, a strajk w naszym
kombinacie był jednym z najdłużej trwających w Polsce.

Przepustki
przedłużone
automatycznie
W związku z sytuacją epidemiczną i
koniecznością ograniczania kontaktów
osobowych przedstawiciele pracodawcy
poinformowali, iż ważność dokumentów
upoważniających do wejścia i wjazdu na
teren ArcelorMittal Poland zostaje prolongowana do 31 marca 2021 r.
Przedłużenie zezwoleń dotyczy również
przepustek i zezwoleń wydanych dla wykonawców, dzierżawców i spółek zależnych.

Zmiana systemu
pracy w BHF3

Jak przekazał przedstawiciel pracodawcy - w stosunku do pracowników
BHF3 w Świętochłowicach w terminie
od 17 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. zmieniony został system
pracy z jednozmianowego na dwuzmianowy.
Powyższe zmiany pracodawca może wprowadzić jednostronnie na mocy tzw. ustawy covidowej - jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu WZ (nr 19/2020) art. .

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż najbliższe posiedzenie MK odbędzie się w piątek 4
grudnia br. o godz. 14.00.
Kolejne posiedzenie MK zaplanowane zostało na środę, 16 grudnia br.
Ze względu na panująca pandemię oraz
wprowadzony reżim sanitarny posiedzenia MK zostaną przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft
Teams.
W przypadku problemów ze sprzętem
komputerowym lub aplikacją prosimy o
kontakt.

Członkowie Solidarności otrzymają dodatkowe środki

Karty Edenred w ramach upominku
świątecznego, rocznicowego i Mikołaja
C. d. ze str. 1
Karta Edenred będzie
dystrybuowana wśród Członków Związku
przez Przewodniczących poszczególnych
Komisji Zakładowych/Spółek od dnia 7
grudnia br.

Kwota

zasilenia

Każdy Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
AMP S.A. - Dąbrowa Górnicza otrzyma
kartę Edenred, zasiloną kwotą 150 zł jako upominek z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz kwotą 150 zł - jako
upominek z okazji 40-tej rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”.
Ponadto - jak informowaliśmy wcześniej
- w tym roku paczki dla dzieci z okazji
Mikołaja dąbrowska Solidarność przekaże rodzicom dzieci również formie środków finansowych, które zasilą kartę płatniczą - Edenred. Wartość tegorocznego
upominku, zgodnie z decyzją Międzyzakładowej Komisji została zwiększona
w stosunku do roku ubiegłego i wynosi
100 zł. Taką kwotą na każde uprawnione do paczki mikołajkowej dziecko będą dodatkowo zasilone karty.
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.

Aktywacja
i numer PIN

Każda karta ma indywidualny numer,
który został przypisany poszczególnym
Członkom Solidarności.
Wraz z kartą w zaklejonej kopercie
Członkowie Związku otrzymają instrukcję uruchomienia karty wraz z kodem
aktywacyjnym, który będzie potrzebny
do nadania karcie numeru PIN. Należy
pamiętać, aby przed pierwszym użyciem
aktywować kartę i nadać jej własny 4-ro
cyfrowy numer PIN.

Aktywacja karty wraz z nadaniem numeru
PIN może być dokonana poprzez:
• stronę internetową: należy zarejestrować kartę na stronie myedenred.pl
• telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 22
481 39 08 (numer umieszczony jest na
rewersie karty) i wybierając 2. Dalej
należy postępować zgodnie z instrukcją.
Pełny Regulamin użytkowania karty znajduje się na stronie myedenred.pl w zakładce „Moje Karty”.

Możliwość Płacenia
i pobrania gotówki
Karty Edenred są akceptowane na całym
świecie z możliwością płatności w terminalu płatniczym, zbliżeniowo poprzez
płatności mobilne, w internecie. Użytkownik karty nie ponosi żadnych opłat za dokonane transakcje bezgotówkowe.
Karty Edenred dają wolność płatności bez
ograniczeń nominałem, jak to ma miejsce
w przypadku bonów.
Użytkownicy kart Edenred mogą płacić
szybko i wygodnie telefonem z Google
Pay ™ lub Apple Pay. Wystarczy zabrać ze
sobą telefon na zakupy i podczas dokonywania płatności zbliżyć go do terminala.
Ponadto Członkowie naszego Związku
będą mogli dokonać wypłaty znajdujących
się na karcie środków za pomocą bankomatu, jednak należy pamiętać, że w tym
przypadku pobierana jest przez Edenred
prowizja w wysokości 2,9% wypłacanej
sumy, nie mniej niż 4 zł.

dostęp

online i mobile

Członkowie Solidarności będą mieli dostęp
do prostych narzędzi online (myedenred.
pl) i bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twoja
Karta” umożliwiających:
• sprawdzenie salda, historii transakcji
oraz informacji o doładowaniu karty,
• aktywację karty, nadanie, zmiana
PIN-u oraz możliwość przypomnienia
PIN-u,
• zastrzeżenie karty w przypadku zgu-

Możliwe scenariusze w razie zaistnienia konieczności

o tym

należy pamiętać

Posiadacze kart Edenred muszą pamiętać, że:
• nie wolno dokonywać transakcji nieaktywnymi kartami;
• nie można dokonywać żadnych zmian
na kartach, gdyż może to skutkować
odmową przyjęcia karty;
• punkty handlowo-usługowe mają prawo
odmówić przyjęcia kart uszkodzonych;
• kartą można dokonywać płatności tylko
do wysokości limitu doładowania karty
(w przypadku transakcji przekraczającej wartość środków na karcie należy
różnicę dopłacić z własnych środków);
• karta posiada termin ważności wydrukowany na awersie karty, po upływie
którego nie można nią dokonywać
transakcji. W przypadku niewykorzystania środków będących na karcie do
daty upływu jej ważności - środki te
przepadają.
Wydawane przez dąbrowską Solidarność
karty Edenred mają ważność 36 miesięcy (do grudnia 2023 r.), dlatego prosimy
o jej zachowanie także po wyczerpaniu
znajdujących się niej środków, istnieje bowiem możliwość, że Solidarność w
przyszłości będzie dokonywać dodatkowych zasileń karty.

Dodatkowe
korzyści
W związku z podjętą w ramach kart
płatniczych współpracą firma Edenred z
okazji Bożego Narodzenia przygotowała
dla Członków NSZZ Solidarność program
Bezcenne Chwile z Mastercard 50 zł, w
którym w prezencie dla każdego Członka
Związku przekaże wartość 50 zł w formie
e-voucherów zakupowych. Vouchery
można wykorzystać po zarejestrowaniu
karty na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl/ w terminie od 8 - 22
grudnia br.
Więcej str. 4

jest niezbędny do prowadzenia dalszej
działalności spółki i usprawnienia struktury aktywów.
Z założenia przedstawione rozwiązanie
ma pozwolić ograniczyć koszty i uwolnić
środki finansowe, które będą mogły być
inwestowane w inne działające instalacje AMP.
Zgodnie z przekazaną informacją - szczegółowej analizie poddanych zostanie pięć obszarów:
• infrastruktura energetyczna,
• grunty i nieruchomości
• transport i logistyka,
• funkcje centralne i wsparcia,
• strategiczne planowanie zatrudnienia i rekrutacji.
Największe obawy Solidarności dotyczą ostatniego punktu - strategiczne planowanie zatrudnienia i rekrutacji i tego, co konkretnie
pod tym hasłem się kryje. Związek wielokrotnie zwracał uwagę, że
w AMP już od lat borykamy się z zaniżonym stanem zatrudnienia,
a w ostatnim czasie problem ten szczególnie się nasilił. Do tego
wstrzymane zostały rekrutacje zewnętrzne. Także proponowane
przez pracodawcę zmiany w zakresie nowego ZUZP nie stanowią
dla pracowników zachęty do dłuższego wiązania się z naszym zakładem pracy.
str. 3

Nowy program w ArcelorMittal Poland
- Transformacja
C. d. ze str. 1
Wyzwania dla branży hutniczej dodatkowo
pogłębiła epidemia COVID-19.
Dlatego też pracodawca zdecydował o zmianie konfiguracji zakładów w krakowskim oddziale AMP i skoncentrowaniu produkcji surówki w oddziale w Dąbrowie Górniczej. Najważniejszym
ogniwem dla krakowskiego oddziału ma być część przetwórcza,
w którą AMP znacznie na przestrzeni ostatnich lat inwestował.
W Dąbrowie Górniczej natomiast latem 2020 r. wykonany został remont Wielkiego Pieca nr 3 oraz planowany jest projekt
zwiększający zdolności produkcyjne stalowni w 2021 r.
To tylko część planów mających poprawić efektywność i konkurencyjność AMP.
Pracodawca poinformował, iż powołał zespół, który rozpoczął
prace nad nowym projektem o nazwie „Transformacja”.
Pracami zespołu kieruje Łukasz Skorupa, dyrektor ds. transformacji biznesu oraz członek dyrekcji wykonawczej AMP.
Zespół ma za zadanie zidentyfikowanie potencjału, który nie

bienia lub kradzieży oraz złożenie
wniosku o duplikat,
• bezpośredni kontakt z dedykowanym
zespołem Działu Obsługi Użytkowników Kart,
• zawsze pod ręką automatyczny telefoniczny system obsługi użytkowników
dostępny 24/7 (nr. tel. 22 481 39 08).

Karty Edenred
w ramach upominku
świątecznego,
rocznicowego
i Mikołaja

C. d. ze str. 1
Jeden użytkownik
karty może skorzystać z promocji tylko
raz. Po zarejestrowaniu karty punkty
zostaną automatycznie dodane do profilu użytkownika najpóźniej w ciągu 3
dni roboczych. Po otrzymaniu punktów
użytkownik będzie mógł je wymienić
na e-voucher o wartości 50 zł. m. in. u
partnerów: Douglas, Empik, Decathlon,
Komfort, HBO GO, home&you, CIRCLE,
SKI team, TIME TREND.
Ponadto dla Członków Związku przygotowany został pakiet unikalnych kuponów rabatowych, dzięki którym można
zaoszczędzić na domowych wydatkach
i w ulubionych sklepach. Kupony rabatowe dostępne są w wersji drukowanej
- umieszczone będą w kopercie wraz z
kartą Edenred i online. Zniżki obowiązywać będą posiadaczy karty niezależnie
od faktu czy Członek Związku będzie na
niej posiadał środki finansowe, czy też
zostaną one już wcześniej wydatkowane.
Do uzyskania upustu nie jest wymagana
płatność kartą Edenred. Powyższe zniżki
zostaną naliczone po okazaniu karty.
W przypadku wystąpienia problemów
prosimy o kontakt z sekretariatem
Związku - tel. 61-05.

Tradycyjny karp na święta będzie i w tym roku

Dodatkowe pieniądze
w Consensus Company Sp. z o. o.

C. d. ze str. 1
W wyniku negocjacji dla każdego pracownika Conensusu Company
Sp. z o.o. będącego w zatrudnieniu w dniu 30 listopada 2020 r. uzgodniona została
nagroda z funduszu motywacyjnego w wysokości 400,00 zł brutto. Ponadto ustalona
została kwota z przeznaczeniem do podziału wśród załogi w sposób uznaniowy przez
zarząd spółki. Strony postanowiły, że w związku ze stanem pandemicznym przy podziale dodatkowych środków nie będą brane pod uwagę absencje chorobowe pracowników, jak to miało miejsce dotychczas. Przyznana kwota wyczerpuje roszczenia z
tytułu nagród z FMP dla pracowników Consensus Company w 2020 r.
Pracownicy spółki otrzymali również z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
kwoty w wysokości 650,00 zł i 630,00 zł - w zależności od osiąganego dochodu na
członka rodziny (odpowiednio do 3.000,00 zł i powyżej), a na Święta Bożego Narodzenia dostaną bonus w postaci karpia.
Osoby zatrudnione w Święta i Nowy Rok otrzymają dodatkowo kwotę 75,00 zł za pracę
w tych konkretnych dniach.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych

Możliwe obniżenie opłaty za Multisport

M.in. decyzję o przyznaniu świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a
także inne istotne dla pracowników kwestie podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. podczas posiedzenia w dniu 20 listopada br.
Podczas posiedzenia GKŚS postanowiła uruchomić dodatkowe świadczenie na Święta
Bożego Narodzenia 2020 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (szczegóły
str. 1 i 2 niniejszego WZ).
Ponadto Komisja rozpatrzyła indywidualne wnioski o przydzielenie pomocy finansowej,
które wykraczały poza możliwości Terenowych Komisji, a także ze względu na trudną
sytuację pracownika - powzięła decyzję o odroczeniu na 6 miesięcy spłaty rat pożyczki.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w przypadku dalszego ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych zostaną
obniżone o 50% opłaty za aktywne karty
Multisport.

Solidarność z pomocą chorym na Covid-19

Ozdrowieńcu - oddaj osocze,
pomóż innym w pokonaniu wirusa!
To jak cenne jest osocze w aktualnej sytuacji
związanej z pandemią
Covid - 19 doskonale
wiemy, wiemy też, że
brakuje osocza, tak
potrzebnego do ratowania życia i zdrowia
chorych. Dlatego biuro
rozwoju NSZZ „Solidarność” wraz z Zarządem
Regionu w okresie od
1 - 15 grudnia prowadzi i koordynuje akcję
zbiórki osocza. Oczywiście termin ten może
ulec przesunięciu i będzie on dopasowywany
do możliwości oddawania osocza przez poszczególne osoby.
NSZZ
„Solidarność”
prowadzi wstępną selekcję i kontaktuje
osoby chętne do pomocy innym ze stacją
szukając
dogodnego
miejsca oraz terminu
umożliwiającego
oddanie osocza przez
ozdrowieńca.
str.
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Zmiany
na stanowiskach
kadrowych

Jak poinformował pracodawca - od 23
listopada br. w ArcelorMittal Poland S.A.
dokonane zostały zmiany na stanowiskach.
Łukasz Skorupa - manager ArcelorMittal od dnia 23 listopada br. objął stanowisko dyrektora ds. transformacji biznesu
i został członkiem Dyrekcji Wykonawczej
AMP. Jego przełożonym jest wiceprezes
AM, prezes zarządu i dyrekor generalny
AMP - Sanjay Samaddar. Ponadto Łukasz
Skorupa pozostaje na stanowisku prezesa
spółki Kolprem.
Grzegorz Maracha - manager ArcelorMittal od dnia 23 listopada br. został
dyrektorem generalnym spółki Kolprem
oraz objął stanowisko dyrektora nowej
komórki organizacyjnej - Logistyka i
Transport mającej za zadanie połączenie
działalności spółki Kolprem i Centralnej
Logistyki AMP. Jego przełożonym jest dyrektor zarządzający ds. BHP i produkcji
koksu. Grzegorz Maracha będzie pełnił
również funkcję dyrektora krakowskiego
oddziału AMP oraz będzie kierował zmianami transformacyjnymi związanymi z
nową konfiguracją oddziału surowcowego
w Krakowie, a także nadzorował realizację
działań wspierających dla pracowników
Zakładu Wielkie Piece i Stalownia. Będzie
także współpracował z interesariuszami
zewnętrznymi.
Piotr Barycki - szef Centralnej Logistyki AMP pozostaje na swoim stanowisku,
jednak od dnia 23 listopada br. jego przełożonym jest Grzegorz Maracha. Piotr Barycki został powołany do Rady Nadzorczej
spółki Port Północny.

Zakup mieszkania lub zachorowanie a środki z PPK

Dodatkowe możliwości związane
z oszczędzaniem w PPK

sać z każdą instytucją finansową, w której
mamy rachunek PPK, pod warunkiem, że z
wypłacanych środków finansowana będzie
ta sama inwestycja. Po zawarciu umowy o
wypłatę z daną instytucją finansową, nie
można zawrzeć z nią kolejnej takiej umowy. Oczywiście to rozwiązanie jest dobre
dla osób, które zdecydowały się na przystąpienie do PPK odpowiednio wcześnie,
aby zgromadzić środki wystarczające na
pokrycie lub uzupełnienie wymaganego
wkładu własnego
Przewidziano jeszcze jeden przypadek wypłaty środków z PPK przed osiągnięciem
60 r. ż. bez negatywnych konsekwencji
finansowych (m.in. bez utraty środków z
dopłat od państwa i bez obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych). W
razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, istnieje możliwość wypłaty do 25% środków
zgromadzonych na rachunku PPK. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK,
poważnym zachorowaniem jest całkowita niezdolność do pracy (ustalona przez
lekarza orzecznika lub komisję lekarską
ZUS na co najmniej 2 lata), umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (ustalony przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności na co najmniej 2
lata), a także niepełnosprawność osoby,
która nie ukończyła 16 lat (ustalona przez
zespół ds. orzekania o niepełnosprawnoWięcej: www.solidarnosc.org.pl
ści).

Chociaż zasadniczo celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest oszczędzanie na czas, kiedy zakończymy naszą aktywność zawodową, a dokładniej kiedy
osiągniemy wiek 60 lat, to ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.
2020.3142 tj.) daje możliwości wykorzystania oszczędności zgromadzonych w
PPK także wcześniej. Dzisiaj, kiedy niektórzy mają wątpliwości, czy PPK nie
okaże się „kolejnym OFE, na które połasi się Państwo”, świadomość, że w każdym momencie możemy wycofać nasze oszczędności, powinna pomóc w podjęciu decyzji o udziale w tym długoterminowym programie oszczędnościowym.
Zgodnie z ustawą o PPK możemy wycofać
Ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom
środki z PPK niezależnie od przyczyny. W
wsparcia budownictwa mieszkaniowego,
tym celu należy złożyć wniosek o zwrot
w związku z czym uczestnik PPK, który nie
środków. W takim przypadku, instytucja
ukończył jeszcze 45 r. ż. i potrzebuje wkłafinansowa przekaże 30% środków pochodu własnego w związku z zaciągnięciem
dzących z wpłat sfinansowanych przez podkredytu na zakup mieszkania czy budowę
miot zatrudniający na rachunek bankowy
lub przebudowę budynku mieszkalnego, ale
wskazany przez ZUS. Co ważne, informatakże zakup ziemi, może wypłacić do 100%
cja o tej kwocie zostanie zaewidencjonośrodków zgromadzonych na jego rachunku
wana na koncie ZUS ubezpieczonego, jako
PPK. Możliwość taka jest jednak obwarowajego składka na ubezpieczenie emerytalne.
na pewnymi warunkami: wypłacone kwoty
Ponadto środki pochodzące z wpłaty powimuszą zostać zwrócone na rachunek PPK
talnej i dopłat rocznych zostaną zwrócone
nie później niż w ciągu 15 lat od dnia ich
w całości do Funduszu Pracy (wpłatę powiwypłaty. Termin zwrotu środków na ten ratalną i dopłaty roczne sfinansowano z tego
chunek nie może rozpocząć się później niż
Funduszu). Natomiast uczestnik programu
5 lat od dnia ich wypłaty. Zasady i terminy
otrzyma: 70% środków pochodzących z
zwrotu środków określa się w umowie mięwpłat sfinansowanych przez podmiot zadzy uczestnikiem a instytucją finansową, z
trudniający, po uprzednim pomniejszeniu o
którą zawarta jest umowa o prowadzenie
należną kwotę podatku od zysków kapitaPPK. Taką umowę o wypłatę można podpiłowych oraz całość środków pochodzących
z wpłat sfinansowanych przez tego uczestnika, także pomniejszonych o podatek od
zysków kapitałowych.
Istnieje również możliwość wypłaty środków
z PPK przed 60. rokiem życia bez wskazanych wyżej pomniejszeń, przy czym ustawa
- Apelujemy do członków i sympatyków naszego
o PPK przewiduje dwie takie sytuacje.
Związku o odważną i cierpliwą postawę w obronie pamięci i świętości naszego Papieża. To jego
pontyfikat obudził w nas „Solidarność”, która
wywalczyła Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę - podkreśla Prezydium KK NSZZ
„Solidarność” w specjalnym apelu ws. obrony
godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II.
- Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na osobę świętego
O prawach pracowników w czasie Jana Pawła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło już wielokrotnie w przepandemii, problemach z pracą zdal- szłości. Jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża-Polaka uległa
ną, bezpieczeństwie pracowników wielkiemu nasileniu - czytamy w apelu.
handlu rozmawiał szef „Solidarno- Prezydium „S” podkreśla, że w Polsce i na całym świecie jesteśmy świadkami próby prześci” Piotr Duda z Głównym Inspek- prowadzenia rewolucji obyczajowej. - Celem tej rewolucji jest „wyzwolenie” człowieka z
torem Pracy Andrzejem Kwalińskim. wszelkich norm kulturowych, obyczajowych, godnościowych – zrównanie praw związków
To było pierwsze spotkanie po nomi- homoseksualnych z prawami małżeńskimi, w tym prawa do adopcji dzieci, prawa do aborcji
nacji, która miała miejsce we wrze- na życzenie (a w przyszłości z pewnością eutanazji), czy edukacji seksualnej już w wieku
śniu tego roku.
wczesnoprzedszkolnym - napisano w apelu podpisanym przez Piotra Dudę i Ewę Zydorek.
Spotkanie odbyło się w warszawskiej sie- - Przeszkodą na drodze do stworzenia „modelu nowego człowieka” jest tradycyjna rodzidzibie Komisji Krajowej NSZZ „S”. Roz- na oparta na wartościach chrześcijańskich, która swoje oparcie ma przede wszystkim w
mowy dotyczyły przede wszystkim współ- Kościele Katolickim. Stąd próba zniszczenia Kościoła, a nie da się tego zrobić bez zniszpracy pomiędzy „S” a PIP. Jak powtarza czenia świętości Jana Pawła II - czytamy w piśmie.
Źródło: www.solidarnosc.org.pl
wielokrotnie przewodniczący Związku, PIP
to jeden z najważniejszych sojuszników w
walce o poprawę praw pracowniczych.
Ważnym wątkiem poruszanym było funkcjonowanie rynku pracy w dobie pandemii,
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
szczególnie przy powszechnym stosowaniu Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
pracy zdalnej. To obszar stwarzający nowe Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
problemy, z którymi boryka się zarówno Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
PIP, jak i „S”, m.in. w zakresie przestrze- Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
gania prawa pracy. Rozmawiano również Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
o bezpieczeństwie pracy w placówkach pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrehandlowych, borykających się z dużymi tariacie związku tel. 61 05
problemami kadrowymi, wynikającymi gł.
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
ze zwolnień lekarskich i koniecznością odInternetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
bywania kwarantann przez wielu pracow- Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
ników.
Źródło: solidarnosc.org.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Apelujemy o odważną obronę
pamięci i świętości naszego Papieża

Przewodniczący „S”
spotkał się
z Głównym
Inspektorem Pracy

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

6

Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.500 egz.

