ISSN 1505-6724

Ukazuje się od 15 września 1980 roku

Nr 6/2021 (792)

HUTA KATOWICE

Pismo
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego

Dyrektor Personalny
odchodzi z AMP

Monika Roznerska pełniąca funkcję Dyrektora
Personalnego
ArcelorMittal
Poland S.A. złożyła rezygnację
z obejmowanego stanowiska i
podjęła decyzję
o zakończeniu
kariery zawodowej w AMP.
Więcej str. 2

26 marca 2021

Zmiany w GU i przejęcie pracowników AMSG

Będzie porozumienie społeczne
w ramach reorganizacji GU?

Projekt Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i AM Service Group Sp. z o. o. przedstawił pracodawca stronie
związkowej 23 marca br. Przedstawiony dokument ma być omawiany przez
uprawomocnionych przez pracodawców - AMP i AMSG przedstawicieli oraz
organizacje związkowe funkcjonujące w AMP, a także związki zawodowe
prowadzące działalność w AMSG.
Spółka AMSG nie będzie w przyszłości funkcjonować, jednak na dzień dzisiejszy nie
zapadła jeszcze decyzja co do formy prawnej zakończenia jej działalności. Firma
będzie realizować portfel zamówień jeszcze przez ok. 2,5 miesiąca, jednak pracownikom, których zlecenia będą wygasać pracodawca będzie oferował inne rozwiązania.
W ramach tych rozwiązań, a także reorganizacji Centralnego Utrzymania Ruchu w
AMP pracodawca przedstawił projekt porozumienia społecznego.
Więcej str. 2

Skróciła się średnia
długość życia
- wzrosły emerytury

Osoby, które w tym roku przejdą na
emeryturę otrzymają wyższe świadczenie aniżeli było wcześniej prognozowane - to dobra wiadomość dla osób, które
już nabyły lub nabędą uprawnienia do
emerytury i zdecydują się z nich skorzystać w tym roku. Gorszą jest przyczyna
tego stanu, którą jest krótsza długość
dalszego trwania życia, na podstawie
której Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wylicza świadczenia.
Więcej str. 2

Ty nam na Krzyżu wybaczyłeś
drogę do Boga otworzyłeś...

Radosnego przeżywania
Zmartwychwstania Pańskiego
niosącego odrodzenie wiary, pokoju i miłości,
sił i wytrwałości w pokonywaniu wszelakich
trudności w tym niepewnym czasie,
a także zdrowia i zaufania, że jutro będzie lepiej
życzy

Prezydium,
Międzyzakładowa Komisja
oraz Redakcja WZ
www.pexels.com

Rozmowy nt. zmian w Regulaminie Pracy

Spółka AM BCOE chce równoważnego
systemu czasu pracy na stałe

Propozycję wprowadzenia w ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k. na stałe - do Regulaminu Pracy równoważnego systemu
czasu pracy przedstawił pracodawca stronie społecznej podczas spotkania w
dniu 17 marca br. Wcześniej w spółce obowiązywało podpisane na mocy ustawy covidowej z jedną organizacją związkową porozumienie w tym zakresie.
W dniu 29 czerwca 2020 r. zostało w AM BCOE zawarte porozumienie o równoważnym
czasie pracy, które zostało podpisane z jedną reprezentatywną organizacją związkową - jak wyjaśnił pracodawca - dlatego, że była taka możliwość na mocy ustawy covidowej. Powodem wprowadzenia tego rozwiązania była potrzeba usprawnienia pracy
wykonywanej przez pracowników spółki zdalnie oraz fakt występowania cykliczności
pod względem rozkładu pracy i jej natężenia w zespołach uczestniczących w księgowym i kadrowym zamknięciu miesiąca pomiędzy pierwszą dekadą miesiąca a pozostałym okresem czasu.
Więcej str. 2

Świadczenia Statutowe
dla Członków
dąbrowskiej
Solidarności

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Związku, a wewnętrznie
o Regulamin Organizacyjny. Statut
przewiduje wypłatę świadczeń dla
Członków NSZZ „Solidarność”, natomiast Regulamin Organizacyjny określa szczegółowe zasady ich wypłaty
oraz wysokość.
Więcej str. 4

Rozmowy nt. zmian w Regulaminie Pracy

Spółka AM BCOE chce równoważnego
systemu czasu pracy na stałe

C. d. ze str. 1
Pracodawca podkreślił, że jako Centrum Usług Finansowych spółka
musi konkurować z mocnymi graczami na międzynarodowych rynkach, a jej produkcyjność czy konkurencyjność muszą być dostosowane dla pracowników. Rozwiązanie
to zdaniem pracodawcy sprawdziło się, dlatego też wystąpił o formalne wprowadzenie
równoważnego czasu pracy do Regulaminu Pracy obowiązującego w spółce. Inne zapisy Regulaminu Pracy mają pozostać bez zmian.
Przedmiotowe porozumienie wprowadziło w spółce system równoważnego czasu pracy,
w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie
do 12 godzin w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące - w sumie po aneksowaniu porozumienia - do dnia 30 czerwca br. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub
dniami wolnymi od pracy. Wprowadzony system stosowany jest dla grup pracowniczych,
których praca jest niezbędna do zapewnienia funkcjonowania spółki i związana jest
z cyklicznym zamknięciem miesiąca. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach ustalane są w harmonogramach i z wyprzedzeniem komunikowane
pracownikom przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca. Wprowadzone godziny
pracy nie mogą naruszać dobowej i tygodniowej normy nieprzerwanego odpoczynku.
Po wystąpieniu pracodawcy w zakresie zmian w Regulaminie Pracy organizacje
związkowe funkcjonujące w spółce mają termin 30 dni na przedstawienie wspólnego
stanowiska w tym zakresie (lub reprezentatywne organizacje związkowe).
Podczas spotkania pracodawca poinformował o planowanych zmianach na stanowisku dyrektora działu HRS, a także o prowadzonym od 2020 r. procesie przeniesienia
części zadań do partnera w Indiach i przejmowania pracy z Europy Zachodniej.
Przekazał również, iż ze względu na konieczność oszczędności kosztowych w 2020
r. oraz pracę zdalną - wiele działań HR (w tym szkolenia) zostało wstrzymanych. W
2021 r. pracodawca powrócił do działalności szkoleniowej, wraz ze szkoleniami językowymi on-line. Pracownikom udostępniono możliwość nauki języków obcych – nie
tylko angielskiego, ale również innych.
Ponadto w BCOE powrócono do wypłaty premii miesięcznej, pracodawca zamierza
również wrócić do systemu benefitów - aktualnie prowadzone są prace nad dodatkowymi rozwiązaniami w tym zakresie, by dane benefity były dostępne dla pracowników pracujących zdalnie.

Wpływ pandemii na wysokość świadczeń

Skróciła się średnia długość życia
- wzrosły emerytury

C. d. ze str. 1
W komunikacie z dnia 25 marca br. Główny Urząd Statystyczny opublikował tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Średnia dalszego
trwania życia znacznie spada - przykładowo dla osób w wieku 60 lat wynosi 247,7
miesiąca, gdy w roku poprzednim wynosiła 261,5 miesiąca, a dla osób w wieku 65 lat
wynosi 204,3 miesiąca, gdy w 2020 r. wynosiła 217,6 miesiąca.
W związku z faktem, iż wysokość emerytury oblicza się dzieląc zapisane na koncie
składniki przez prognozowaną dalszą długość życia - im krótsze jest prognozowane
dalsze życie - tym wyższa emerytura. Ekonomiści szacują, że w związku z zaistniałą sytuacją osoby, które w tym roku zdecydują się a przejście na emeryturę mogą
zyskać - w przypadku kobiet ponad 5%, a w przypadku mężczyzn nawet ponad 6%
wysokości przyszłej emerytury.
Na przedmiotową sytuację bezpośredni wpływ ma pandemia wirusa COVID, która
przyczyniła się do wielu zgonów, szczególnie ludzi starszych.

Na posiedzeniu Komisji Socjalnej...

ŚDTKŚS będzie weryfikować informacje
o dochodzie na potrzeby ZFŚS

ŁĄcznie 111 wniosków złożonych przez uprawnionych do korzystania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja
podczas posiedzenia w dniu 16 marca br.
ŚDTKŚS podczas ostatniego posiedzenia przyznała 84 zapomogi losowe oraz 14 zapomóg materialnych. Komisja w 7 przypadkach nie przyznała zapomogi, natomiast 6 wniosków zostało zwróconych do wnioskodawców celem uzupełnienia braków formalnych.
Podczas posiedzenia Członkowie Komisji wyrazili zgodę na organizacje dwóch wycieczek, których oferty zostały przygotowane przez spółkę obsługującą fundusz - Sanpro
Synergy. Warunkiem koniecznym, by imprezy się odbyły jest nie wprowadzenie ograniczeń związanych z panującą pandemią w terminie, kiedy wycieczki mają się odbyć.
ŚDTKŚS podjęła decyzję, iż na bieżąco będzie podejmować decyzje w zakresie weryfikacji prawidłowości złożonych przez pracowników informacji o dochodzie w rodzinie
na potrzeby ZFŚS w 2021 r., również pod kątem złożonych
oświadczeń o niekorzystaniu przez wnioskodawców z programu 500+.
str. 2

Dyrektor Personalny
odchodzi z AMP
C. d. ze str. 1
Informację o zmianach w
obrębie HR przekazał Prezes Zarządu podczas spotkania w dniu 22 marca 2021 r.
Monika Roznerska z AMP związana była
od 2008 r. - początkowo jako Dyrektor
Biura Prawnego, a od 2012 r. jako Dyrektor Personalny AMP.
Jak przekazał pracodawca - podjęta została decyzja o zmianie struktury funkcjonowania HR od 1 maja br. Według nowej koncepcji nie będzie powoływany koordynator
całego obszaru HR w roli Dyrektora Personalnego, nastąpi natomiast podział HR na
dwa odrębne działy - rozwój pracowników,
za który odpowiedzialna będzie Agnieszka
Woźniak-Gałka oraz relacje społeczne, za
który odpowiedzialny jest Stanisław Ból.
Podczas spotkania Prezes podkreślił, iż
aktualnie w AMP występuje skomplikowana sytuacja, w której należy podejmować
trudne decyzje, w tym m.in. w zakresie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
podwyżek płac, rekrutacji, czy programu
transformacja. Dlatego też decyzyjność
w zakresie całego obszaru HR będzie w
gestii Prezesa Zarządu.

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 31
marca 2021 r. od godz. 8.00
Ze względu na panującą pandemię oraz
wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft
Teams.
W przypadku problemów ze sprzętem
komputerowym lub aplikacją prosimy o
kontakt.

Szczepienia na COVID
dla osób 60+

Od 25 marca ruszyła rejestracja na
szczepienia COVID dla osób powyżej
60 r. ż. 15 marca zaczęły się natomiast
szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych.
Od czwartku, 25 marca br. na szczepienie COVID mogą się rejestrować osoby,
które ukończyły 60 r. ż. Zainteresowani
mogą to zrobić:
• telefonicznie - dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię Narodowego
Programu Szczepień - 989;
• elektronicznie - poprzez e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl;
• kontaktując się z wybranym punktem
szczepień (wykaz dostępny jest na
stronie www.gov.pl, w Dąbrowie Górniczej to m.in. NZOZ Unimed, Przychodnia Rejonowa Poliklinika Dąbrowska - al. J. Piłsudskiego 92;
• wysyłając SMS na numer 664 908 556
lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.
Przy rejestracji niezbędne jest padanie
numeru PESEL.

Reorganizacja GU i przejęcie pracowników AMSG

Będzie porozumienie społeczne
w ramach reorganizacji GU?
C. d. ze str. 1
Nie jest wiadomym, czy
przedstawiony projekt będzie miał formę
porozumienia trójstronnego, czy będą negocjowane dwa odrębne porozumienia - jedno
dotyczące pracowników AMP, drugie - pracowników AMSG. O tym zdecydują strony.
Niezależnie od przedstawionego dokumentu, odbywają się spotkania, podczas których
podejmowane są tematy związane z reorganizacją obszaru GU w AMP oraz AMSG.
Podstawowym założeniem stron jest,
by w pierwszej kolejności zapewnić pracownikom objętym działaniami restrukturyzacyjnymi - GU oraz AMSG dalsze
zatrudnienie w obszarze AMP lub spółek
zależnych z grupy AMP.
Jak przekazał pracodawca - zarówno w
AMSG, jak i całym AMP wprowadzony zostanie program E-48, z którego będą mogli
skorzystać pracownicy, którzy otrzymają od
pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie
zakładu pracy - na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
i którzy w okresie do 48 miesięcy od daty
rozwiązania umowy o pracę nabędą prawo
do emerytury. Takie rozwiązanie umowy o
pracę będzie upoważniało pracownika do
otrzymania specjalnej odprawy, o szczegółach której będziemy informować po ewentualnym zawarciu przez strony porozumienia. Pracownicy korzystający z programu
E-48 otrzymają również rekompensatę
odprawy emerytalnej, a także - wg zasad
zapisanych w ZUZP - nagrodę jubileuszową. Program E-48 dotyczyć będzie tylko
pracowników, którzy osiągną emerytury
wynikające z wieku - nie będzie stosowany
w przypadku pracowników uprawnionych
do emerytur pomostowych.
W projekcie porozumienia uwzględniono

sytuacje, gdzie pracownik nie uzyska zgody
lekarza na wykonywanie pracy na proponowanym stanowisku, pracownik nie otrzyma
oferty dalszego zatrudnienia w obszarze
AMP lub spółki z grupy AMP i pracownika,
który pomimo złożonej oferty aplikacji - nie
zostanie zatrudniony na nowym stanowisku
pracy. W takich przypadkach pracodawca
może złożyć ofertę rozwiązania umowy o
pracę z wypłatą dodatkowej odprawy.
Przypominamy również, iż wakaty w AMP
są udostępniane na platformie ORC i każdy
pracownik niezależnie od podejmowanych
przez pracodawcę działań może sam wyszukiwać i zgłaszać chęć podjęcia zatrudnienia na dostępnych tam stanowiskach.
Podczas spotkań pracodawca poinformował
stronę związkową, iż ze względu na ograniczoną ilość ofert zatrudnienia pracownicy
otrzymają jedną propozycję nowego stanowiska pracy. Pracodawca zadeklarował,
iż zostaną im utrzymane warunki wynagradzania wynikające z aktualnej umowy o
pracę, jednak nie jest w stanie zagwarantować dalszej pracy na stanowiskach równorzędnych. Gwarancja również nie zostanie
udzielona na dalszy okres zatrudnienia - np.
2 lat ze względu na fakt, iż takowej gwarancji pracownicy nie mieli i do tej pory.
Pracodawca przekazał, iż znaczna część pracowników przejdzie na 4BOP (szczególnie
pracownicy z AMSG, którzy do tej pory byli
zatrudnieni w systemie pracy jednozmianowym), ale osoby te otrzymają dodatek zmianowy. Pracownicy, którzy nie przyjmą oferty
zatrudnienia wg przekazanych informacji
otrzymają odprawy wynikające z przepisów
prawa pracy, bez dodatkowych odpraw.
Pracodawca zaznaczył również, iż z rozwiązań zawartych w negocjowanym porozumieniu będą mogli skorzystać wszyscy

Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

pracownicy AMP, których miejsce pracy
będzie likwidowane - pracownicy będą
mogli złożyć ofertę rozwiązania umowy
o pracę w oparciu o zapisy porozumienia,
jednak ostateczną decyzję w tym zakresie
podejmie pracodawca - AMP lub AMSG - w
przypadku pracowników tej spółki.
W przypadku pracowników zatrudnionych
przez tzw. interimy w AMSG pracodawca
przekazał, iż stanowią oni załogę odrębnego podmiotu i AMP nie będzie refundować im odpraw wyższych aniżeli wynikających z przepisów ogólnych. A z AMSG
natomiast pracownicy Ci nie będą przejmowani do zatrudnienia w AMP.
Prace nad szczegółową treścią porozumienia trwają, wyjaśnienia natomiast wymagają również sytuacje, w których pracownicy mają stwierdzoną chorobę zawodową
- czy AMP przejmie zobowiązania wynikające z chorób zawodowych czy wypadków
przy pracy - chodzi o zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy i niezmienne
wynagrodzenie, ale również kwestie osób
otrzymujących z AMSG dodatki wyrównawcze do rent zawodowych, czy też świadczenia z ZFŚS dla emerytów i rencistów.
Solidarność ma jednak wątpliwości co do
proponowanego przejęcia pracowników z
AMSG do AMP. Zdaniem Związku załoga
AMSG powinna zostać przejęta do AMP
na podstawie art. 231 KP jako zorganizowana część przedsiębiorstwa i dopiero
wówczas powinna być przeprowadzona
restrukturyzacja. AMSG aktualnie stanowi
odrębny podmiot gospodarczy i to ta spółka poniesie wszelkie koszty związane ze
zwolnieniami pracowników. AMP powinna
być gwarantem porozumień społecznych
w niej zawieranych i przejąć zobowiązania
wobec pracowników jako następca prawny.
Nie do przyjęcia jest natomiast uzasadnienie przeprowadzanych zwolnień w AMSG
prowadzonym procesem transformacji w
AMP. Ponadto niewykluczone jest, iż przy
proponowanym rozwiązaniu w AMSG dojdzie do zwolnień grupowych.

jako dzień wolny od pracy 4 maja.
W pełni uzgodnione są zasady obliczania i
wypłacania wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do
pracy spowodowanej chorobą - wg dotychczas obowiązujących zapisów, zasady przy31 maja 2021 r. - to termin graniczny na zawarcie nowego Zakładowego Ukła- znawania dodatku mistrzowskiego i dodatdu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Do tego dnia
ku brygadzistowskiego, zasady tworzenia i
obowiązują zapisy dotychczasowego ZUZP, a nadal nierozstrzygnięte pozosta- uruchamiania Funduszu Dodatkowego. Do
ły kwestie związane m. in. z nagrodą jubileuszową czy odprawami emerytalno- porozumienia doszło także w zakresie zoborentowymi. Po długiej przerwie wróciły rozmowy dotyczące Załącznika nr 1 do wiązania pracodawcy do wypłaty na rzecz
ZUZP - Taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników.
członków rodziny pracownika, który zmarł
na skutek wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy lub choroby
Rozmowy na temat części ogólnej ZUZP są prowadzone i pomimo,
zawodowej jednorazowego odszkodowania w wysokości 75 tys. zł.
że wciąż daleko jest do uzgodnienia całościowego dokumentu pojawiły się pewne rozstrzygnięcia. Niestety nie dotyczą one tych
Strony wróciły do rozmów na temat jednego z najważniejszych
tematów - taryfikatora stanowisk i tabel zaszeregowania. Przynajistotniejszych kwestii, o które najczęściej dopytują pracownicy,
pominamy, że ze względu na brak dobrego przygotowania w
jakimi są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe czy
tym zakresie pracodawcy i potrzebę przeprowadzenia „kalinawet sposób włączenia do płacy zasadniczej Karty Hutnika. Nadal
bracji” wartościowania pomiędzy poszczególnymi Zakładami
nie ma także zgodności co do wynagrodzenia za godziny nadliczkonkretnych „krzeseł/stanowisk” rozmowy te przez okres ok.
bowe, ani rozwiązań w obszarze posiłków regeneracyjnych.
4 m-cy zostały zawieszone. 24 marca br. do rozmów powróStrony doszły do porozumienia w zakresie zasad naliczania i wycono, jednak warto podkreślić, iż strona społeczna nie miała
płacania świadczenia okolicznościowego - Małego Hutnika, które
przysługiwałby raz w roku pracownikowi zatrudnionemu w w AMP
wpływu na przeprowadzane w AMP wartościowanie stanowisk,
dobór kryteriów czy też konkretną ich ocenę. Te rozwiązania
min. 12 miesięcy, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zapracodawca przedstawił jako „nienegocjacyjne” - wypracowane
wartych umów. Do okresu zatrudnienia zaliczany będzie okres zaz kadrą kierowniczą poszczególnych zakładów. Wartościowanie
trudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w
przy tym odnosi się tylko do stanowisk robotniczych, stanowioparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP przez praska nierobotnicze mają natomiast podlegać mapowaniu - pocodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie
równaniu z podobnymi stanowiskami na rynku pracy. Wynik
roczne z tytułu tzw. „Karty Hutnika” - zaliczane mają być jedywartościowania i mapowania ma przypinie okresy, w których Karta Hutnika była wypłacana. Wysokość
Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału
sać poszczególne stanowiska do konkretnych kategorii zaszeregowania.
danego roku, ale nie mniej niż 250 zł. Utrzymany został również
str. 3

Ruszyły rozmowy nt. taryfikatora
stanowisk i tabel zaszeregowania

Związek w ramach wsparcia w różnych sytuacjach

Świadczenia Statutowe dla Członków
dąbrowskiej Solidarności
C. d. ze str. 1
W związku z licznymi
pytaniami przypominamy, że dąbrowska Solidarność w ramach wsparcia dla
swoich Członków ma świadczenia statutowe, które są wypłacane niezwłocznie
po przedłożeniu wymaganych dokumentów, a także - w wyjątkowych sytuacjach
można ubiegać się o zapomogi - przyznawane przez Komisję Zapomóg oraz w
przypadkach zagrażających życiu - przyznawane przez Międzyzakładową Komisję ze środków LNM.

Świadczenia
statutowe
Członkowi MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza
przysługują następujące świadczenia statutowe:
• zapomoga z tytułu długotrwałej
choroby (od 21 dnia choroby, potwierdzonej przez Wydział/Zakład na
podstawie zwolnienia lekarskiego lub
decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego) w wysokości
150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych). Zapomoga przysługuje jeden
raz w roku kalendarzowym. Wymagany staż związkowy – co najmniej 6
miesięcy,
• zasiłek z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka w wysokości: 300,00 zł
- przy stażu związkowym wynoszącym
od 6 miesięcy do 1 roku; 1.000,00 zł.
- przy stażu związkowym wynoszącym
więcej niż 1 rok. Wymagane jest przedłożenie do wglądu aktu urodzenia,
• zapomoga z tytułu zgonu członka
rodziny w wysokości 250,00 zł.
(współmałżonka, rodziców i teściów
- zgonu ojca (lub ojczyma), zgonu
matki (lub macochy), zgonu teścia
(lub ojczyma współmałżonka), zgonu
teściowej (lub macochy współmałżonka); dziecka na utrzymaniu (osoby na
wyłącznym utrzymaniu). Wymagane
jest przedłożenie do wglądu aktu zgonu, a w przypadku teściów - aktu małżeństwa, na podstawie którego można
stwierdzić powinowactwo,
• zasiłek z tytułu zgonu Członka
Związku w wysokości 700,00 zł.
Zasiłek wypłacany jest małżonkowi
pracownika lub innej osobie organizującej pogrzeb pracownika po przedstawieniu dokumentów poświadczających
wypłacenie przez ZUS zasiłku pogrzebowego,
• zapomoga losowa dla członków, z
którymi rozwiązano umowę o pracę na podstawie Ustawy z dnia 13
marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników (Dz.
U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami), posiadającymi w
dniu rozwiązania umowy o pracę
uprawnienia stażowo – wiekowe
do świadczenia przedemerytalnego, według kryteriów określostr. 4

nych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004
r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z
późniejszymi zmianami) w wysokości
300,00 zł. Wymagany staż związkowy
– co najmniej 1 rok.
• zapomoga losowa dla odchodzących na emeryturę lub rentę – w
wysokości 300,00 zł. Wymagany staż
związkowy – co najmniej 1 rok.
• zapomoga przyznawana przez Komisję Zapomóg według regulaminu
do kwoty 600,00 zł. Wymagany staż
związkowy – co najmniej 1 rok.
W przypadku świadczeń z tytułu odejść na
emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne obowiązuje przedłożenie do wglądu dokumentów przyznających prawo do
emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego itd. Wymóg ten nie dotyczy osób
odchodzących na świadczenia przedemerytalne, świadczenia osłonowe związane z
nabyciem uprawnień emerytalnych. W tej
sytuacji obowiązuje przedłożenie do wglądu świadectwa pracy.

Świadczenia dla
osób bezrobotnych
Bezrobotnym Członkom Komisji Emerytów i Rencistów przysługują wyłącznie
zasiłki statutowe wymienione w Rozdział
II § 5, ust. 1, pkt 1-4 Uchwały nr 5 XIX
KZD, w wysokości określonej w Uchwale
nr 647/99 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, czyli:
• 100,00 zł z tytułu urodzin dziecka,
• 150,00 zł z tytułu zgonu Członka
Związku.
• 50,00 zł z tytułu zgonu członka rodziny.

Zapomogi przyznawane
przez komisję zapomóg
Członek MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza może ubiegać się o przyznanie przez
Komisję Zapomóg zapomogi raz w roku z
następujących tytułów:
• długotrwała choroba udokumentowana przy dochodzie na członka rodziny nie przekraczającym
1.500 zł.;
• indywidualne zdarzenie losowe;
• z tytułu niedostatku przy dochodzie
na członka rodziny nie przekraczającym 1.200 zł.
Komisja Zapomóg ma prawo przyznać
zapomogę losową Członkowi Związku
drugi raz w roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: klęska
żywiołowa (pożar domu lub mieszkania,
powódź), bardzo ciężka lub nieuleczalna
choroba zagrażająca bezpośrednio życiu
Członka Związku lub członkom Jego najbliższej rodziny, wypadek w pracy powodujący długotrwały lub trwały uszczerbek
na zdrowiu i orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy.
W przypadku ubiegania się o zapomogę
- wszystkie dochody muszą być potwierdzone przez odpowiednie komórki w danym zakładzie pracy – średniomiesięczne

wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy pomniejszone o: składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych, zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne, nagrodę jubileuszową.
W szczególnych przypadkach, o przyznaniu zapomogi i odstąpieniu od kryteriów dochodowych decyduje Komisja
Zapomóg.
Wniosek o zapomogę wymaga udokumentowania:
• potwierdzenie przez służby kadrowe
ilości dni choroby,
• potwierdzenie ilości i wieku dzieci na
utrzymaniu,
• udokumentowanie choroby,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
• inne dokumenty potwierdzające stan
zgłoszony we wniosku o zapomogę.
Górną granicę zapomogi ustala się
na 600,00 zł. O przyznaniu i określeniu
wysokości zapomóg decyduje Komisja
Zapomóg, która zwołuje posiedzenia raz
w miesiącu, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - częściej.
Ponadto w dąbrowskiej Solidarności funkcjonują zapomogi przyznawane przez
Międzyzakładową Komisję ze środków
finansowych przekazanych przez LNM w
ramach Pakietu Socjalnego.

Zapomogi przyznawane
przez Międzyzakładową
Komisję ze środków LNM
Członek Związku może ubiegać się o
przyznanie przez MK zapomogi ze środków LNM z następujących tytułów:
• długotrwała i trudno wyleczalna
lub nieuleczalna udokumentowana choroba zagrażająca bezpośrednio życiu Członka Związku lub
członkom Jego najbliższej rodziny
(nowotwory, choroby neurologiczne,
psychiatryczne itp.) oraz wypadek
powodujący trwały uszczerbek na
zdrowiu i orzeczenie o niezdolności do pracy;
• indywidualne zdarzenie losowe lub
klęska żywiołowa (pożar, uderzenie
pioruna, powódź itp.)
Podanie o zapomogę ze środków LNM wymaga:
• udokumentowania choroby, zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej itp.;
• potwierdzenia stażu związkowego (min.
6 m-cy);
• sporządzenia pozytywnej opinii przez
Przewodniczącego Komisji Wydziałowej/Spółki;
• inne.
O przyznaniu i określeniu wysokości
zapomóg decyduje w formie Uchwały
Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A
– Dąbrowa Górnicza, której posiedzenia odbywają się systematycznie - raz
w miesiącu, chyba że zostanie zwołane
nadzwyczajne posiedzenie MK lub z jakichś względów posiedzenie zostanie odwołane/przełożone.
Celem uzyskania konkretnych informacji
w zakresie świadczeń prosimy o kontakt
z Przewodniczącym Komisji Zakładowej/
Biura/Spółki oraz z sekretariatem Związku - tel. 61-05, e-mail:
solhk@poczta.onet.pl;
sekretariat@hksolidarnosc.pl

Solidarność o Zielonej księdze w spr. starzenia się

Należy zwalczać pracę niskiej jakości

EKES popiera
europejskie standardy
min. wynagrodzeń

Ubóstwo, wykluczenie społeczne, złe warunki pracy, niskie dochody to determinanty społeczno-ekonomiczne odpowiedzialne w znaczącym stopniu za Europejski Komitet Ekonomiczno-Sposytuację zdrowotną dużej części populacji – w tym za proces starzenia się łeczny (EKES) poparł propozycję usta– ocenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swojej opinii lenia europejskich standardów dotyna temat dokumentu „Zielona księga w sprawie starzenia się”, prezydium czących adekwatnych wynagrodzeń
zwraca uwagę na istotne braki w tym opracowaniu.
minimalnych i wzmocnienia systemów
„Zielona księga…” nie zawiera odniesień do w dalszej kolejności na finanse publiczne. negocjacji zbiorowych w całej UE.
słabej integracji rynku pracy, niskiej jakości Kierunkiem jaki powinno przyjmować się Podczas swojej ostatniej sesji plenarnej
miejsc pracy i warunków pracy. W sposób w tym zakresie jest Europejski Filar Praw EKES (24-25 marca) przyjął opinię dotyniewystarczający odnosi się do zapewnie- Społecznych, a więc przede wszystkim pro- czącą projektu dyrektywy w sprawie adenia dostępu do publicznej służby zdrowia i mowanie dobrej jakości miejsc pracy.
kwatnych wynagrodzeń minimalnych. Proinnych usług publicznych z zakresu opieki W „Zielonej księdze…” wpisano również jekt od początku budził liczne dyskusje i
i wsparcia socjalnego. Zupełnie pomija też ogólnie brzmiące pojęcia, z których nic nie kontrowersje. W czasie prac prowadzonych
kwestię długości życia w dobrym zdrowiu.
wynika, jak np. „poprawa funkcjonowania w Komitecie wyraźnie zarysował się podział
Prezydium krytycznie ocenia brak recep- rynku pracy”! Nie ma też odniesień do de- pomiędzy związkami zawodowymi i organity na ubóstwo energetyczne, które trafnie mografii, której konsekwencją będzie coraz zacjami pracodawców. Swój krytyczny głos
diagnozując jako zagrożenie dla osób star- mniejsza zastępowalność pokoleniowa i wobec propozycji wyrażały także organizaszych, rząd zamieszcza jedynie nic niezna- jeszcze szybsze starzenie się społeczeństw. cje wywodzące się z krajów skandynawczący zapis: - Zrównoważenie finansów W tym kontekście – na co również Prezy- skich. Ostatecznie, w drodze głosowania,
publicznych musi być ściśle monitorowa- dium KK zwraca uwagę – nie można dysku- EKES przyjął opinię, która dała wyraźne
ne, zwłaszcza w krajach o wysokim pozio- sji ograniczać jedynie do odgórnie narzuca- poparcie propozycji Komisji.
mie długu publicznego!
W opinii zwrócono uwagę, że dyrektywa
nego wieku emerytalnego.
Jako ciekawe i godne rozważenia Prezy- Wśród rekomendacji opinia wskazuje na może być istotnym czynnikiem ożywienia
dium oceniło rozwiązanie polegające na konieczność upowszechnienia rozwiązań gospodarczego. Sprzyjać temu ma twoposzukiwaniu alternatywnych źródeł finan- z zakresu zarządzania wiekiem, w tym rzenie przez system sprawiedliwych płac
sowania świadczeń emerytalnych. Jednak mechanizmy pozwalające na wykorzy- minimalnych równych szans i dobrobytu.
w dokumencie nie znalazły się rozwiązania stywanie potencjału doświadczonych pra- Zdaniem EKES dyrektywa może zapewnić
dla tych, którzy obecnie wykonują pracę cowników na rzecz tych młodszych i mniej rentowność pracy, zwalczanie ubóstwa oraz
w warunkach o których z góry można po- doświadczonych. Drogą do tego powinny wzmocnienie roli partnerów społecznych i
wiedzieć, że w przyszłości będą zagrożone być rokowania zbiorowe, które trzeba dialogu społecznego. Komitet podkreślił, że
ubóstwem. Stąd postulat, aby szczególny- upowszechniać. Należy też promować oczekuje, iż dyrektywa zostanie starannie
mi działaniami były objęte te rodzaje pracy, działania szeroko rozumianej aktywiza- opracowana, tak by respektowała krajowe
które wpływają niekorzystnie lub wręcz ne- cji seniorów na wszystkich płaszczyznach tradycje, przepisy i praktyki oraz pozostawiagatywnie na jakość życia, a w konsekwencji życia społecznego.
ła swobodę dostosowania zobowiązań do konna trudną starość. - Takim działaniem jest
Źródło:solidarnosc.org.pl
tekstu krajowego. Więcej: solidarnosc.org.pl
obowiązek promowania dobrych miejsc
pracy i zwalczania pracy niestandardowej,
niedającej zabezpieczenia socjalnego, która powoli staje się nową formą pracy niereDane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej zostały opublikowane przez
jestrowanej – czytamy w opinii.
To zdaniem Prezydium przerzucanie ryzyka Eurostat. Wynika z nich, że Polska osiągnęła najniższą stopę bezrobocia spoi kosztów społecznych na zatrudnionego, a śród unijnych państw. W styczniu 2021 roku wyniosła 3,1% względem 3,2%
w grudniu 2020 roku. Tuż za nami
znalazły się Czechy ze stopą na poziomie 3,2%. Natomiast najwyższe
bezrobocie zostało odnotowane m.in.
w Grecji, Hiszpanii oraz na Litwie.
Według Eurostatu liczba osób bezrobotProducenci sprzętu RTV i AGD nie mogą już celowo skracać cyklu życia swo- nych w Polsce wyniosła w styczniu 531
ich produktów, zmuszając konsumentów do ciągłego kupowania nowych tys. Jest to spadek o 11 tys. osób w porzeczy. W marcu 2021 roku weszły w życie unijne przepisy, których celem równaniu do grudnia ub. r.
Ponadto, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i
jest m.in. ograniczenie ilości elektrośmieci.
Tylko w zeszłym roku każdy mieszkaniec globu wygenerował średnio 7,3 kg zużyte- Technologii podało, że stopa bezrobocia
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Krótka żywotność wielu produktów, brak w lutym 2021 roku w Polsce wyniosła
możliwości ich naprawy, lub wysokie koszty takiej reperacji, to najczęstsze przyczyny 6,6%. Oznacza to kolejny, nieznaczny
pozbywania się z naszych domów zepsutych urządzeń AGD i RTV. Niektóre z nich prze- wzrost liczby osób bez pracy w dobie
koronawirusa. Aktualnie mamy jedną z
stają działać już krótko po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.
Tę sytuację ma odmienić dyrektywa przyjęta przez Komisję Europejską w październiku najniższych stóp bezrobocia od lat 90.
źródło: solidarnosc.org.pl
2019 roku. Nowe przepisy dotyczące zasobooszczędności, czyli tzw. „prawo do naprawy” właśnie w marcu 2021 roku weszły w
życie i nakładają na producentów sprzętu
elektrycznego oraz elektronicznego sporo nowych obowiązków. Przede wszystkim mogą oni wprowadzać na rynek jePrzewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
dynie trwałe produkty. Niestety, na razie
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
obostrzenia te dotyczą tylko urządzeń o
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
większych gabarytach, czyli pralek, lodóSprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
wek, chłodziarek, zmywarek, komputePorady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
rów, czy telewizorów.
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
Zgodnie z nowymi przepisami, producenpok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekreci sprzętu AGD i RTV mają także obowiątariacie związku tel. 61 05
zek zapewnienia części zamiennych przez
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
okres od 7 do 10 lat od momentu wproInternetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
wadzeniu ostatniej partii produktu na ryPoczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
nek.
Więcej: solidarnosckatowice.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Grecja, Hiszpania i Litwa w najgorszej sytuacji

Najniższe bezrobocie w Polsce!

Dyrektywa Komisji Europejskiej

Pralki i telewizory będziemy
naprawiać, a nie wyrzucać

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

I T y m o ż e s z p om ó c ! ! !
Potrzebujący są obok nas,
ta k n i e w i e l e z n a s z e j s t r o n y t r z e b a . . .

Adam
Ostaszewski

- nasz kolega również potrzebuje pomocy. Możesz mu jej
udzielić przekazując 1% podatku wypełniając PIT. Wystarczy wpisać nr KRS 0000270809 i cel szczegółowy:
OSTASZEWSKI 9642
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