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Pracodawca udostępnił narzędzie

Uroczystości
upamiętniające
zawarcie Porozumienia
Katowickiego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
serdecznie zaprasza na uroczystości
upamiętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego, które odbędą
się w sobotę, 11 września br.
Więcej str. 2

Kalkulator przeliczeniowy płac
dla pracowników ArcelorMittal Poland

Uwaga! W związku z licznymi pytaniami pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. w zakresie sposobu przeliczenia płacy zasadniczej po wejściu w życie
nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Płacowego na 2021 r. pracodawca opracował i udostępnił dla pracowników kalkulator
do samodzielnego przeliczenia stawek.
Celem samodzielnego przeliczenia płacy należy pobrać opracowany przez pracodawcę
kalkulator ze Studni (zakładka HR), Sharepointa HR lub z naszej strony internetowej
www.hksolidarnosc.pl					
Więcej str. 3

Realizacja porozumienia płacowego na 2021 r.

W sierpniu wypłacone zostaną
nagrody: EBITDA i dodatkowa

Wraz z wynagrodzeniem za lipiec (na dzień 10 sierpnia br.) wypłacona zostanie pierwsza część nagrody za wynik EBITDA wynikająca z Porozumienia Przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami
Związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 r. Wysokość nagrody
wynosi 440 zł. Pracownicy otrzymają również 500 zł nagrody dodatkowej, a
także wyrównanie podwyżki płacy zasadniczej o 130 zł (wraz z premią 7%)
za dwa miesiące - od maja do czerwca br.
Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego nagroda za wynik EBITDA podzielona została na trzy części i uzależniona jest od osiągnięcia wyniku EBITDA w okresie: - od 1 stycznia br. do ostatniego miesiąca poprzedzającego wejście w życie nowego ZUZP włącznie
(200 zł); za 8 pierwszych miesięcy roku 2021 (100 zł); przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2021 r. (100 zł).
Więcej str. 2

Zabezpiecz swoją przyszłość - miej możliwość wyboru

Emerytury za staż
- dąbrowska Solidarność
ruszyła z akcją zbierania podpisów
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Praca hybrydowa
w AMP
od 1 sierpnia br.

Brak luzowania obostrzeń oraz pracę hybrydową od 1 sierpnia br. zapowiedział pracodawca w związku z
zapowiedziami czwartej fali wzrostu
zachorowań na Covid. Przedstawiciele ArcelorMittal Poland podczas
spotkania w dniu 27 lipca przekazali
informacje w zakresie szczepień pracowników.
W ramach szczepień organizowanych
przez pracodawcę zaszczepionych zostało jedną dawką 280 pracowników (138 z
dąbrowskiego oddziału) oraz 270 dwoma
dawkami (136 z AMP w DG).
W związku z zapowiedziami wystąpienia w
miesiącach sierpień-wrzesień IV fali pandemii pracodawca podjął decyzję o utrzymaniu aktualnego modelu pracy i wprowadzeniu od 1 sierpnia pracy hybrydowej
dla pracowników, którzy mogą swoje obowiązki wykonywać zdalnie. Więcej str. 2

Zebranie
sprawozdawczo
-wyborcze w GU

Komisja Wydziałowa Biura Utrzymania Ruchu, GM i Informatyki zaprasza
Delegatów i Członków Związku na
zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się w dniu 26 sierpnia
2021 r. o godz. 14.15 w sali 119 w
budynku związkowym DAMM 4.
Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające - Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Członka Komisji Wydziałowej. Obecność Delegatów na
zebraniu jest obowiązkowa.

Realizacja porozumienia płacowego na 2021 r.

W sierpniu wypłacone zostaną
nagrody: EBITDA i dodatkowa

W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA nagroda zostaje zwiększona o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%,
przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych: 1.200 zł
dla zwiększenia pierwszej części nagrody (maksymalnie o 240 zł); 350 zł dla zwiększenia drugiej i trzeciej części nagrody wskazanej (maksymalnie o 70 zł).
Jak poinformował pracodawca - w związku z maksymalnym przekroczeniem zakładanego w AMP na 2021 r. w biznesplanie wyniku EBIDTA pracownicy spółki wraz z wynagrodzeniem za lipiec - na dzień 10 sierpnia otrzymają nagrodę w wysokości 240 zł.
Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy w pierwszym
dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą pozostawali w
zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu. Do
okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach
Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP jeśli przypadało bezpośrednio przed
zatrudnieniem w AMP, okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie
przekraczającym 7 dni. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy,
wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na
sytuację zdrowotną pracowników, strony porozumienia płacowego uzgodniły, że nagroda
nie będzie pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub
opieką nad chorym członkiem rodziny albo chorym lub zdrowym dzieckiem.
Ponadto pracownicy otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł, która zgodnie z
porozumieniem płacowym ma być wypłacona wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP oraz wyrównanie podwyżki płacy 130 zł +7% premii za
ostatnie dwa miesiące.

Rozwiązanie profilaktyczne na czas pandemii

Praca hybrydowa w AMP od 1 sierpnia

C. d. ze str. 1
Jak podkreśla pracodawca - praca hybrydowa stanowi rozwiązanie
profilaktyczne wdrażane na czas pandemii. Praca hybrydowa oznacza, że pracownicy,
którzy w ostatnich tygodniach pracowali zgodnie z zasadami etapu pierwszego, od
1 sierpnia będą pracować w systemie 3/2 – 2/3 - w pierwszym tygodniu trzy dni w
biurze, dwa dni w domu. W kolejnym tygodniu na odwrót: dwa dni w biurze, trzy dni
w domu. W systemie tym możliwa jest również praca większej liczby osób w jednym
pomieszczeniu, przy czym w takim przypadku mają zastosowanie zasady:
• zachowanie 1,5 m dystansu między stanowiskami pracy;
• tam, gdzie dystans ten nie może być zachowany – stosowanie pleksi między stanowiskami;
• w przypadku, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba – wszystkie
muszą mieć na sobie maseczkę.
Pracodawca dopuszcza również możliwość większego udziału pracy zdalnej indywidualnych pracowników – wg decyzji dyrektora biura/zakładu.
Pracodawca w lipcu przeprowadził ankiety w zakresie szczepień mające dać obraz
ochrony populacji pracowników AMP.

Uroczystości
upamiętniające
zawarcie Porozumienia
Katowickiego

C. d. ze tr. 1
Obchody rozpocznie o
godz. 10.00 uroczysta msza święta, która
zostanie odprawiona w Sanktuarium św.
Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza
ul. Kościelna 2. Podczas mszy będzie miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Następnie o godz. 12.00 odbędą się uroczystości przy Pomniku Porozumienia Katowickiego znajdującym się przy bramie
głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna
Huta Katowice), gdzie będą miały miejsce m.in. wystąpienia zaproszonych gości
oraz złożenie kwiatów.
Po zakończeniu obchodów dąbrowska Solidarność zaprasza na poczęstunek do restauracji Jedenastka - Dąbrowa Górnicza,
al. J. Piłsudskiego 92.

Ogólnopolska
Pielgrzymka Ludzi
Pracy na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w
XXXIX Ogólnpolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 18-19 września br.
Tradycyjnie - dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 19
września o godz. 7.00 spod budynku związkowego DAMM 4. Zainteresowani mogą za-

W ramach uzgodnień ze związkami zawodowymi

Świadczenie z ZFŚS
dla
załogi PPUH Consensus
Pracownicy spółki Consensus otrzymali w lipcu br. dodatkowe świadczenie

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obligatoryjnej wysokości
600 zł./osobę.
Do 30 lipca 2021 r. pracodawca zobowiązany był wypłacić pracownikom zatrudnionym
w spółce Consensus świadczenie w obligatoryjnej wysokości 600 zł brutto/pracownika
w przypadku pracy w spółce przez 12 miesięcy 2020 r. Do świadczenia upoważniony
jest każdy pracownik który był zatrudniony w spółce na dzień 15 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem, że pracownicy, którzy w 2020 r świadczyli usługę na rzecz Consensusu na
podstawie umów-zleceń, a następnie zostały z nimi zawarte umowy o pracę i pracownicy zatrudnieni bezpośrednio na umowę o pracę otrzymują świadczenie w wielkości
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w 2020 roku.
Pracownikom, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim nie związanym z COVID-19
w 2020 r. łącznie powyżej 3 miesięcy otrzymają wypłatę pomniejszoną proporcjonalnie
o okres absencji chorobowej. Wysokość świadczenia obliczana jest proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy w 2020 roku.
Kwota uzyskana z tytułu pomniejszeń przeznaczona została do dyspozycji Zarządu
Spółki celem przyznania uznaniowej części świadczenia. O wysokości uznaniowej części świadczenia pracowników decyduje m.in.: procedury dyscyplinarne (pochwała, upomnienie, nagana), zaangażowanie
str. 2
w pracę firmy, ocena bezpośredniego przełożonego.

pisać się w sekretariacie Związku - pok. nr 6
lub telefonicznie: 61-05.
Sobota, 18 września br.:
1700 - złożenie kwiatów pod pomnikiem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
1830 - wspólna modlitwa na szczycie;
1900 - msza św., Słowo Boże wygłosi ks.
bp A. Jeż;
2100 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu;
2130 - Droga Krzyżowa na wałach;
2230 - czuwanie w Kaplicy Cudownego
Obrazu.
Niedziela, 19 września br.:
930 - wykład Prezesa IPN dr Jarosława
Szarka „Wojna z Narodem”;
1015 - wspólny różaniec;
1045 - wystąpienie przewodniczącego NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy;
1055 - powitanie pielgrzymów przez Ojca
Przeora z Jasnej Góry;
1100 - Msza św., Słowo Boże wygłosi Metropolita Krakowski ks. abp M. Jędraszewski

Pracodawca udostępnił narzędzie

Kalkulator przeliczeniowy płac
dla pracowników ArcelorMittal Poland

C. d. ze str. 1
W rubrykach zaznaczonych na czerwono pracownicy powinni uzupełnić pola zgodnie ze swoimi
warunkami.
Nowa płaca zasadnicza pracownika (posiadającego uprawnienie do poniższych
składników) uwzględnia włączenie do płacy zasadniczej dotychczas otrzymywanej
Karty Hutnika (KH). Włączenie tej kwoty
dokonane zostaje następującą metodą:
• 50% kwoty KH włączone zostaje metodą „brutto do brutta”, tj. z uwzględnieniem 7% premii (suma włączonej
kwoty KH oraz 7% premii stanowi zatem łącznie 50% dotychczas otrzymywanej KH),
• 50 % wartości metodą na wprost, tj.
poprzez „proste” zwiększenie płacy zasadniczej o kwotę odpowiadającą 50%
wartości pieniężnej Karty Hutnika. W
tym więc przypadku kwota otrzymywanej przez pracownika premii jest realnie
dodatkowym wzrostem wynagrodzenia.
W przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia
do Karty Hutnika,
włączeniu do płacy
zasadniczej podlega KH naliczona
w poniższych wysokościach
• 1% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od
którego zależy
nabycie prawa
do Karty Hutnika jest niższy
niż 2 lata,

• 2% - dla pracowników, których okres
zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy
niż 2 lata oraz niższy niż 3 lata,
• 3% - dla pracowników, których okres
zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy
niż 3 lata oraz niższy niż 4 lata,
• 4% - dla pracowników, których okres
zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy
niż 4 lata oraz niższy niż 5 lat,
przy czym w/w wzrostu dokonuje się z
na podstawie metody określonej jak dla
pracowników posiadających KH.
Nowa płaca zasadnicza pracownika
uwzględnia również włączenie do płacy zasadniczej metodą brutto=brutto 34,93%
dotychczas otrzymywanego zmianowego
dodatku kwotowego.
Metoda włączenia brutto do brutta polega na tym, że następuje odpowiedni
wzrost płacy zasadniczej pracownika, tak
aby suma wzrostu płacy zasadniczej pra-

cownika i premii 7% (obliczonej od tego
wzrostu płacy zasadniczej) była równa
kwocie części zmianowego dodatku kwotowego podlegającej włączeniu.
W przypadku pracowników posiadających
uprawnienie do tzw. dodatku wyrównawczego w związku ze zmianą systemu pracy, włączeniu do płacy zasadniczej podlega 34,93% dotychczas otrzymywanego
dodatku wyrównawczego.
Nowa płaca uwzględnia włączenie do płacy zasadniczej (metodą brutto=brutto)
kwoty stanowiącej różnicę dodatku do
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
obowiązującego przed wejściem w życie
ZUZP oraz nowej wysokości tego dodatku określonej w kodeksie pracy i obowiązującej w Spółce, a także włączenie do
płacy zasadniczej metodą brutto=brutto
pozostałej część dodatku układowego tj.
kwoty 80 zł.
Tak obliczona nowa wysokość płacy zasadniczej zostaje dodatkowo powiększona o kwotę 130 zł podwyżki wynagrodzenia przyznanej na podstawie
Porozumienia Płacowego wszystkim pracownikom, którzy są objęci ZUZP oraz o
kwotę indywidualnej zmiany płacy zasadniczej, jeżeli została ona przyznana
danemu pracownikowi.

Pracodawca przedstawił informację w zakresie podjętych działań

Realizacja porozumienia płacowego i zmiany Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.
Podczas spotkania ze stroną społeczną w dniu 30 lipca br. przedstawiciele pracodawcy przekazali informacje w zakresie realizacji postanowień wynikających ze zmiany zapisów Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. oraz porozumienia płacowego na 2021 r.
Pracodawca jest w trakcie wysyłania nowych angaży dla pracowników na poszczególne zakłady pracy, na bieżąco są wyjaśniane
wszelkie braki, czy nieścisłości. Do dnia 30 lipca br. wszystkie zwrócone przez pracowników angaże zostały podpisane - nie było przypadku, by pracownik nie przyjął nowych warunków zatrudnienia.
W systemie SAP zostało zaktualizowane nowe wynagrodzenie,
otwarty został również system premiowy z nową płacą zasadniczą. W ramach systemu premiowego uwzględniony ma być również fundusz na tzw. mentorkowe - środki dla pracowników szkolących nowo przyjmowane do AMP osoby. Pracodawca zakłada,
że mentorkowe od września będzie również widoczne w HRapce.
Pracodawca zapewnił, że środki wynikające z zawartego porozumienia płacowego a będące w gestii prezesa zostały w pełni
rozdysponowane wśród pracowników mających wynagrodzenia
poniżej rynku. Niestety, ze względu na skalę niedopłaconych pracowników nie dało się wyrównać płac wszystkim takim osobom.
Przedstawiciele pracodawcy poinformowali, iż ze strony HR zostanie przygotowana ulotka informacyjna dla pracowników oraz
kalkulator przeliczeniowy dotychczasowego wynagrodzenia pracowników na nową płacę - wynikającą z wprowadzenia w AMP
nowego ZUZP.

W zakresie podwyższenia składki na Pracowniczy Program Emerytalny mającej zrekompensować likwidację po 1 lipca 2031 r.
odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych pracodawca podjął stosowne działania. Po 12 września br. zapowiedział wszczęcie procedury podpisania Aneksu do umowy PPE z
reprezentatywnymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w AMP, co pozwoli w wyznaczonym terminie zarejestrować
zmiany. Przypominamy, iż odprawy emerytalno-rentowe oraz
nagrody jubileuszowe będą wypłacane na zasadach starego
ZUZP do dnia 1 lipca 2031 r.
Od 1 sierpnia br. nowy ZUZP został wdrożony również w ZK
Zdzieszowice.
Podczas spotkania przedstawiciel dąbrowskiej Solidarności podjął interwencję w sprawie przeliczania przejmowanych do bezpośredniego zatrudnienia w AMP pracowników tzw. Interimów
oraz możliwości wcześniejszej wypłaty choćby części wynagrodzenia dla pracowników przejętych do AMP z AMSG, gdzie wypłata wynagrodzeń miała miejsce na koniec miesiąca, a przejęci
pracownicy mają terminowe zobowiązania. Niestety, w temacie
wcześniejszej wypłaty - nie ma możliwości jej realizacji. Natomiast w sprawie przejęcia pracowników z Interimów przedstawiciel pracodawcy poinformował, iż w 99% podczas transferu
pracownik taki otrzymuje wzrost płacy w oparciu o mapowanie
wynagrodzeń pracowników na odcinku,
na jakim przejmowany pracownik podejmie zatrudnienie.
str. 3

Zabezpiecz swoją przyszłość - miej możliwość wyboru

Emerytury za staż
- dąbrowska Solidarność
ruszyła z akcją zbierania podpisów
C. d. ze str. 1
Solidarność od lat podkreśla, że kryterium emerytalnym nie
powinien być tylko i wyłącznie wiek pracownika, ale również to, jak długo ten
pracownik opłacał składki emerytalne.
Dlatego też Związek walczy o wprowadzenie w Polsce systemu emerytur stażowych - tak, by każda kobieta po 35
latach płacenia składek emerytalnych i
każdy mężczyzna po 40 latach opłacania tych składek miał możliwość przejścia na emeryturę, chyba że podejmie
decyzję o kontynuacji pracy. To ma być
wybór każdego pracownika.
Jako że politycy od lat obiecują wprowadzenie
takiego rozwiązania, a
do tej pory
nie podjęli
w tym kierunku konkretnych
działań
Solidarność
przygotowała
projekt ustawy
emerytalnej, powołała Komitet
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej,
k t ó r e g o
szefem został
Prze-

Zebranie
sprawozdawczo
wyborcze
MPKZP w Dąbrowie
Górniczej

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa
Zapomogowo Pożyczkowa przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie
Górniczej informuje, iż Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków MPKZP za lata 2017 - 2020
odbędzie się 27 sierpnia 2021 r. o
godz. 14.00 w sali bankietowej Stołówki Jedenastka.
Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w AMP.
Udział w spotkaniu możliwy jest tylko i
wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu
przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP
umieszczenia zainteresowanej osoby na
liście obecności.
Osoby nie zgłoszone wcześniej i którym
nie potwierdzono umieszczenia na liście
obecności nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu
MPKZP.
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wodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda
i zarejestrowała inicjatywę u marszałek
Sejmu. Kolejnym krokiem jest zebranie
100 tys. podpisów obywateli celem zobligowania sejmu do podjęcia prac nad
przygotowanym przez Związek projektem ustawy.
Przypominamy, że przy złożeniu podpisu niezbędne jest podanie adresu zamieszkania i nr pesel.
Projekt Solidarności ws. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest
na naszej stronie internetowej www.
hksolidarnosc.pl

Solidarność
w obronie branży
hutniczej
20 lipca br. miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki
i Rozwoju, w którym wzięli udział
przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa i Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarność”.
Solidarność kierując się przede wszystkim dbałością o pracownika i zachowanie
miejsc pracy zwróciła komisji uwagę na
konieczność przyspieszenia działań, których celem jest wyrównanie konkurencyjności rynkowej w całej Unii Europejskiej,
jak również ochronę rynku polskiego i
europejskiego przed napływem wyrobów
stalowych z krajów, w których nie obowiązują obostrzenia związane z szeroko
pojętą ochroną klimatu. Szczególną uwagę Związek zwrócił m.in. na:
• obniżenie kosztów rynku mocy dla
przedsiębiorstw energochłonnych;
• zapewnienie finansowego wsparcia
dla sektora stalowego z funduszy
unijnych;
• kontynuację wypłat rekompensat dla
sektorów energochłonnych na pokrycie
kosztów emisji CO2;
• ograniczenie negatywnych skutków
unijnej polityki klimatycznej;
• podjęcie działań na poziomie europejskim zmierzających do zastosowania
przez KE narzędzi chroniących rynek
przed nieuczciwym importem wyrobów
hutniczych.
Solidarność podkreśliła, że w przypadku
podjęcia inwestycji w zakresie technologii
- produkcja stali może być neutralna dla
środowiska i generować stabilne miejsca
pracy. W tym zakresie branża oczekuje
wsparcia rządowego - przykładem innych
europejskich krajów.

Dwie formy realizacji badań okresowych, kontrolnych

Badania wstępne i okresowe
dla pracowników AMP

Pracodawca zachęca do realizacji zaległych profilaktycznych badań okresowych. W
stanie epidemii wykonanie badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe, natomiast na badania okresowe pracownicy udają się dobrowolnie.
Jeśli ktoś obecnie odmówi wykonania badań okresowych, nie będą wobec niego wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne.
Od lipca br. badania w poradni medycyny pracy Unimed w Dąbrowie Górniczej pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mogą wykonywać w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku. Dostępne są dwie formy realizacji badań:
• badania okresowe, wstępne i kontrolne od wtorku do piątku realizowane będą tak,
jak przed stanem epidemii, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu badań. Na badania należy zgłosić się do poradni wraz ze skierowaniem na godzinę
7.00, a w przypadku badań kontrolnych na godzinę 8.00. Pozwoli to na większą
dowolność w wyborze dnia realizacji badań.
• badania okresowe, wstępne i kontrolne w poniedziałki będą realizowane tak, jak przez
ostatni rok epidemii, czyli obowiązkowa będzie rezerwacja terminu za pośrednictwem
strony http://eskulap/ , poprzez e-mail: zdrowie@arcelormittal.com lub telefonicznie
pod numerem: 660 682 430. Pozwoli to na kontrolę liczby osób realizujących badania
w tym samym czasie i redukcję kolejek do poszczególnych gabinetów.
Należy pamiętać, że skierowanie na badania profilaktyczne musi być aktualne, tj.
wystawione maksymalnie na miesiąc przed datą badania. Badania kontrolne należy
wykonać w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (L4),
zgłaszając się z odpowiednim skierowaniem do placówki Unimed na godzinę 8.00.
Badanie okresowe może się odbyć za zgodą pracownika w wyznaczonym terminie albo
obowiązkowo do 180 dni od odwołania stanu epidemii. Kopię skierowania na badania
należy niezwłocznie przekazać koordynatorowi kadrowemu w celu dołączenia do akt
osobowych pracownika. W placówce Unimed obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Zmiany nieskonsultowane ze związkami zawodowymi

Solidarność” wzywa Rząd RP
do przywrócenia ławników sądowych
w sprawach pracowniczych

Wyższa płaca
minimalna - więcej
pracowników i ich
rodzin na wakacjach

Chociaż dostęp do wakacji wzrósł w
ciągu ostatniej dekady, większość rodzin o niskich dochodach wciąż pozostaje wykluczona. Patrząc z lotu ptaka,
jak wynika z badań Eurostat, 28% obywateli UE nie może sobie pozwolić na
tygodniowe wakacje poza domem – ale
liczba ta wzrasta do 59,5% w przypadku osób, których dochody są poniżej
progu zagrożenia ubóstwem (60% mediany dochodów w danym państwie).
W październiku 2020 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy dot. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Godny poziom płacy
minimalnej warunkuje możliwość pracownika
i jego bliskich do wyjazdu na wakacje.
Wielu Europejczyków, których dochody są
poniżej 60% mediany, są bezrobotni, są
nieaktywni zawodowo lub są na emeryturze, ale grupa ta obejmuje również miliony
nisko opłacanych pracowników, zwłaszcza
tych, którzy otrzymują ustawową płacę minimalną. Ustawowe płace minimalne narażają pracowników na ryzyko ubóstwa w co
najmniej 16 państwach członkowskich UE,
a 22 mln pracowników otrzymuje mniej
niż 60% mediany wynagrodzenia z danego
państwa.
Więcej: solidarnosc.org.pl.pl

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP
niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia na dotychczasowych
zasadach udziału ławników sądowych w rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pracy. Jednocześnie wyraża oburzenie, że nowelizacja ustawy
z 28 maja 2021 r. wprowadzająca zmiany ograniczające udział ławników
ze specustawy COVID-owej na stałe do Kodeksu postępowania cywilnego,
została wprowadzona bez trybu konsultacji przewidzianego w ustawie o
związkach zawodowych.
- Możliwość przeprowadzenia posiedzenia
Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy z 28
maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks zdalnego naszym zdaniem jest równoznaczpostępowania cywilnego oraz niektórych in- na z brakiem uzasadnienia dla usunięcia ze
nych ustaw (Dz. U.2021, poz. 1090) wpro- składu sądu czynnika społecznego, jaki stawadzającej zmiany ustawy z dnia 2 marca nowią ławnicy – uzasadnia Prezydium KK.
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią- Powtarzając swoje żądanie uruchomienia
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem działań przywracających ławników sądoi zwalczaniem COVID-19, innych chorób wych w sprawach z zakresu prawa pracy,
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu- „Solidarność” przypomina też, o braku
acji kryzysowych ograniczające skład sądu konsultacji społecznych w ramach upraworzekającego w okresie obowiązywania sta- nień wynikających z ustawy o związkach
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu zawodowych. Tym bardziej, że materia z
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zakresu prawa pracy podlega obowiązkooraz w ciągu roku od odwołania ostatniego wej konsultacji związkowej.
- Prezydium KK wyraża stanowcze obuz nich, która w praktyce oznacza, ze sądy
pierwszej i drugiej instancji rozpatrują spra- rzenie, że projektowana zmiana nie została skonsultowana w trybie ustawy o
wy w składzie jednego sędziego.
- Niestety, zmiana składu sądu obejmuje związkach zawodowych.
Źródo: www.solidarnosc.org.pl
m.in. sprawy z zakresu prawa pracy, które do dnia 2 lipca 2021 r. rozpatrywane
były przez jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników – zwraca
uwagę stanowisku Prezydium.
To zdaniem prezydiantów odejście od
gwarantowanego konstytucją udziału
obywateli w postępowaniu sądowym, a
tym samym prawa do społecznej kontroli Rozporządzenie podpisane przez Prezydenta RP o podwyżkach dla wiceministrów (sekretarzy i podsekretarzy stanu) w kontekście planowanego zamronad przebiegiem i orzeczeniami sądów.
- Usunięcie ławników ze składu sądu, na- żenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
wet tymczasowo i w szczególnym okresie, budzą poważne wątpliwości natury moralnej i staną się przyczyną poważwymaga dokładnego rozważenia czy jest nych napięć społecznych.
to rozwiązanie rzeczywiście konieczne – Nie ulega wątpliwości, że argumenty przemawiające za podwyżkami dla wiceministrów
należy uznać za racjonalne i uzasadnione. Nawet jeśli skutkują podwyżkami dla parlaczytamy w opinii.
Jest to tym bardziej bezzasadne w kon- mentarzystów. Są to przede wszystkim:
tekście możliwości prowadzenia posie- • niewspółmiernie niskie wynagrodzenie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności,
dzeń zdalnych, które nowelizacja z marca • pensje, które nie zmieniły się od blisko 20 lat,
• odpływ fachowców do sektora prywatnego,
ub. roku wprowadziła.
• oraz brak chętnych na stanowiska w administracji rządowej.
Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że dokładnie takie same argumenty przemawiają
za podwyżkami dla pracowników sfery finansów publicznych. Dlatego jako NSZZ „Solidarność” nie wyobrażamy sobie, aby posłowie oraz senatorowie nie zagłosowali za
Wypoczywaj tak jak lubisz w Jarnoł- naszym postulatem 12 proc. wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla „budżetówki”.
tówku, Spale, Zakopanem i Bukowinie Oczekujemy od Rządu RP zagwarantowania niezbędnych środków w budżecie pańTatrzańskiej. Na wypoczynek Soli- stwa na 2022 rok. Natomiast liczymy na poparcie naszych postulatów przez Prezydarność zaprasza do ośrodków spół- denta RP oraz równie aktywną postawę jak w przypadku wzrostu wynagrodzeń dla
ki DOMS - z upustem dla Członków wysokiej rangi urzędników państwowych.
Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
Związku - w ramach bonu.

Zdaniem Przewodniczącego NSZZ Solidarność

Podwyżki dla wiceministrów - są racjonalne
i należą się całej „budżetówce”

Aktualna oferta
DOMS

W związku z dużym zainteresowaniem
pobytami z wykorzystaniem bonu na 200
zł w okresie wakacyjnym do Państwa dyspozycji DOMS oddała również Willę Hyrny
w Bukownie Tatrzańskiej.
Szczegóły dotyczące rezerwacji: pobyty
minimum 4 noce tylko ze śniadaniami,
oferta jest ważna do 30 września 2021r.,
kameralna, drewniana willa z widokiem na
Tatry, blisko szlaków tatrzańskich i Term
Bukovina.
Rezerwacji z użyciem bonu można dokonać
telefonicznie +48 18 201 27 63, poprzez
e-mail: solidarnosc@doms.com.pl lub bezpośrednio on-line na stronie internetowej
https://willahyrny.pl/rezerwacje/

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
.

Źródło: solidarnosckatowice.pl

Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
Interwencje, płace, zatrudnienie
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
Sprawy finansowe 		
Porady prawne

-

Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
Lech Majchrzak tel. 776 92 37
Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek

Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do

parku rozrywki
ENERGYLANDIA
Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość
zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr
7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.
Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) – 110 zł; ulgowy – 70 zł; dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do

,
S l a, s k i e g o W e s o l, e g o
Miasteczka LEGENDIA

Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość
zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr
7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.
Koszt jednodniowego biletu: 45 zł. (na sezon 2021, max do 31.10)
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretaria- cie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa
Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do

,
Amerykanskiego
Parku Rozrywki
TWINPIGS

Twinpigs to pierwszy w Polsce Park Rozrywki czerpiący garściami z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów miasteczka
podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury
zza oceanu. Odkrywanie Ameryki rozpoczyna się wraz z Kolumbem
przy wejściu, dalej na Gości czeka m.in. hawajska plaża, stacja
kosmiczna i meksykańska hacjenda. Przetestuj ponad 50 atrakcji!
Koszt jednorazowego biletu - 23 zł. Dla dzieci do 100 cm wzrostu - cena biletu wynosi 15 zł, takie bilety można zakupić w kasach
biletowych Twinpigs.
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
Godziny otwarcia prezentują się następująco:
CZERWIEC (Od 1 czerwca do 25 czerwca): Czw-Pt: 09:00 - 15:00
Sob-nd: 10:00 - 18:00
CZERWIEC (Od 26 czerwca do 30 czerwca): Wt-Pt: 10:00 - 18:00
Sob-Nd: 10:00 - 18:00
LIPIEC/SIERPIEŃ: Wt-Nd: 10:00 - 18:00
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Sob-Nd: 10:00 - 18:00
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku kupony do kina.
Kupony, których cena wynosi 11 zł można wykorzystać na dowolnie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach zlokalizowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria
oraz w Sosnowcu. Po wybraniu filmu należy zgłosić się wraz z kuponem do kasy kina i wymienić go na bilet.
Kupony są do nabycia przez Członków Solidarności w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Zainteresowane osoby są zobowiązane do osobistego odbioru biletów.
Ilość kuponów na 1 osobę w danym miesiącu jest ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały miesiąc.
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności
zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
karnetów został przez Helios
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
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