ISSN 1505-6724

Ukazuje się od 15 września 1980 roku

Nr 4/2022 (809)

HUTA KATOWICE

Pismo
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego

1 marca 2022

Pomoc musi być usystematyzowana, nie jednorazowa

W solidarności z Ukrainą

W czwartek, 24 lutego br. we wczesnych godzinach porannych wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a
my - Polacy mamy przed sobą wyjątkowy egzamin do zdania. NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z Ukrainą. Sytuacja naszych sąsiadów nie
pozostaje bez wpływu zarówno na nasze życie, jak i dalsze funkcjonowanie
naszego zakładu pracy.
Więcej str. 3

Zmiany w ZUZP - dodatki mistrzowski i brygadzistowski

Podwyżki płac w spółce Kolprem

16 lutego br. zawarte zostało porozumienie płacowe dla pracowników spółki Kolprem. Załoga otrzyma wzrost płac średnio o 320 zł, nagrodę uzupełniającą oraz pozostałe nagrody w maksymalnej łącznej wysokości 2.280 zł.
Ponadto uzgodnione zostały zmiany do ZUZP, które zostaną wprowadzone
stosownym Protokołem dodatkowym.
Pracownicy objęci ZUZP otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej od 1 lutego br. o kwotę
300 zł. Dodatkowo pracodawca przeznacza na wzrost płac zasadniczych średnio 20 zł/
pracownika z podziałem: 10 zł/pracownika wg decyzji Dyrektora Personalnego i 10 zł /
pracownika w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce z proporcjonalnym
podziałem do ilości pracowników zatrudnionych w obszarach spółki oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami.
Więcej str. 3

Podziękowania dla Solidarnościowych seniorów

Gdyby nie Wy - nie byłoby nas

W dowód uznania, dziękując jednocześnie za wieloletnią współpracę, za
wsparcie i gotowość do działań na rzecz
obrony godności Pracownika i godności Człowieka, a także za otwartość,
okazaną życzliwość, wniesioną radość,
zrozumienie i pomoc na rzecz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
– Dąbrowa Górnicza oraz Komisji Emerytów i Rencistów Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności Lech Majchrzak
oraz Przewodniczący Komisji Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność” Andrzej Chrzanowski wręczyli najstarszym
Członkom Związku w wieku 80+ dyplomy i medale.
Więcej str. 4

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spełnienia marzeń,
satysfakcji
z życia zawodowego
i prywatnego,
a także wiele radości
i optymizmu na codzień
wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet
życzy
Prezydium
,
Międzyzakładowa Komisja
i Redakcja WZ

Porozumienie
płacowe w HK Woda

Wzrost płac średnio o 320 zł/pracownika, nagroda uzupełniająca + nagrody w łącznej maksymalnej wysokości
2.280 zł., nowe tabele maksymalnych
zaszeregowań, a także podwyższenie
wysokości posiłków regeneracyjnych
- to efekt uzgodnień zawartych w
czwartek, 24 lutego br. dla pracowników PUW HK Woda sp. z o. o.
Zgodnie z porozumieniem płacowym pracownicy HKW otrzymają od 1 marca
2022 r. wzrost płac zasadniczych w
wysokości 300 zł/pracownika. Pracodawca przeznaczy również średnio 20
zł/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych wg decyzji
Dyrektora Naczelnego - środki te zostaną
rozdysponowane do 30 kwietnia 2022 r.
Więcej str. 2

Bonus covidowy
przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem pracowników w ArcelorMittal Poland S.A. i spółkach zależnych
do 30 kwietnia br. przedłużony został okres umożliwiający otrzymanie pierwszej części dodatkowego
świadczenia pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa pracowników
i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Całościowa kwota bonusu wynosi 2.000 zł
brutto.
Więcej str. 2

Kontrola
Państwowej Inspekcji
Pracy w ABC

Jak poinformował pracodawca - w
Ananke Business Communication Sp.
z o. o. rozpoczęta została kontrola
Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola prowadzona jest w obszarze przestrzegania przepisów prawa pracy, a
w szczególności prawidłowości rozwiązywania stosunku pracy oraz terminowości wypłaty wynagrodzenia
za pracę.

Ustalono nowe tabele maksymalnych zaszeregowań

Porozumienie płacowe w HK Woda

C. d. ze str. 1
Wraz z wynagrodzeniem za luty br. zostanie wypłacona „nagroda uzupełniająca” za miesiąc styczeń i luty w wysokości podwójnej miesięcznej kwoty
podwyżki brutto indywidualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii), do otrzymania której uprawnieni są pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 marca br.
Strony uzgodniły wypłatę nagród: wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 500
zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za luty 2022r., urlopowej w wysokości
500 zł/pracownika - zgodnie z zasadami określonymi w ZUZP - wraz z wynagrodzeniem za maj oraz świąteczno-noworocznej wysokości 500 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za listopad br. Ponadto uzgodniono nagrodę za wynik
EBITDA roku 2022 wg zasad:
• przy osiągnięciu zakładanego wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące 2022 r. - z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 r. wypłacona zostanie 1 część w wysokości 200 zł;
• przy osiągnięciu zakładanego wyniku EBITDA za 6 pierwszych miesięcy 2022 r. – z
wynagrodzeniem za lipiec 2022 r. wypłacona zostanie 2 część w wysokości 100 zł;
• przy osiągnięciu zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2022 r. – z
wynagrodzeniem za listopad 2022 r. wypłacona zostanie 3 część w wysokości 100 zł.
W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za ww. okresy nastąpi
zwiększenie kwot nagród o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej
jednak niż o 20%. Kwoty zwiększenia będą obliczane od kwot bazowych:
• 1.200 zł w przypadku 1 części nagrody - maksymalnie o 240 zł;
• 350 zł w przypadku 2 i 3 części nagrody - maksymalnie o 70 zł (x2).
W przypadku nie wykonania zakładanego wyniku EBIDTA za okres/y, o których mowa
w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10
pierwszych miesięcy 2022 r., nie wypłacona kwota/ty, nagród powiększają 3 jej część.
Uprawnionymi do nagrody wyrównawczo-inflacyjnej są pracownicy objęci ZUZP, którzy w
pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.
Uprawnionymi do nagrody EBITDA w pełnych kwotach są pracownicy 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. Odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie
o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu.
Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy w spółkach Interims
lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP S.A, jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce, okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w HKW
nie przekraczający 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 ustalono, że nagrody
nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub
opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.
W ramach porozumienia pracodawca zaoferuje pracownikom możliwość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT, które będzie współfinansowane w wysokości: 95 % pracodawca i 5 % pracownik.
Strony uzgodniły również nowe tabele zaszeregowań - maksymalnych miesięcznych
płac zasadniczych w spółce, a także wydłużenie do dnia 30 kwietnia br. wypłaty I części
bonusu za szczepienie oraz podwyższenie stawki dziennej za posiłki regeneracyjne od
dnia 1 marca 2022 r. do kwoty 11,50 zł. brutto za każdy przepracowany dzień.

Na wiosek zainteresowanych pracowników

Bonus covidowy przedłużony

C. d. ze str. 1
Zgodnie z podpisanym przez strony Porozumieniem oraz wprowadzonymi do niego zmianami - pracownicy AMP i spółek zależnych, którzy najpóźniej
do 30 kwietnia 2022 r. przedłożą certyfikat i załączone oświadczenie potwierdzające otrzymanie drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki
jednodawkowej (np. Johnson & Johnson), będą uprawnieni do otrzymania kwoty
1.000 zł.
Pracownicy, którzy przyjmą do 30 września 2022 r. przypominającą (odpowiednio
drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw COVID-19 uprawnieni będą do otrzymania, pod warunkiem złożenia do 30 września br. oświadczenia o przystąpieniu do
drugiej części Programu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 1.000,00 zł.
Wzór oświadczenia o przystąpieniu do programu dostępny jest na naszej stronie internetowej: hksolidarnosc.pl
Skuteczne złożenie Oświadczenia możliwe jest wyłącznie przy jednoczesnym przedłożeniu celem weryfikacji uprawnienia do udziału w programie: wydruku Certyfikatu
otrzymanego w punkcie szczepień lub wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji mObywatel lub
Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji pdf pobranego dokumentu.
Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres polssc@myhr.arcelormittal.com lub
złożyć oświadczenia bezpośrednio u wyznaczonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej
kopercie złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do biura koordynatorów kadrowych. Aby uzyskać Bonus pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu
miesiąca dokonywania wypłaty danej części Bonusu. Bonus
jest wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy Prastr. 2
cownika właściwy dla wypłaty wynagrodzenia Pracownika.

Dzień Kobiet
2022

Wszystkie Panie - Członkinie MOZ
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza otrzymają od Związku upominek z okazji zbliżającego się Ich święta - Dnia Kobiet.
Upominek z okazji Dnia Kobiet przekazany zostanie na kartę Edenred. Międzyzakładowa Komisja w Uchwale budżetowej
na rok 2022 przyjęła, iż Członkinie dąbrowskiej Solidarności w tym roku otrzymają upominek o wartości 120 zł.
Przypominamy, iż Warunkiem niezbędnym
do otrzymania upominku jest przynależność związkowa potwierdzona opłaceniem
składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Posiłki regeneracyjne
- co dalej?

24 lutego br. minął termin składania
oświadczeń dot. dalszego korzystania z posiłków regeneracyjnych, ale
na nowych zasadach. Nie oznacza to
jednak, że osoby, które formalności
nie dopełniły - nie będą już mogły z
tego uprawnienia korzystać. Będą
mogły, ale w późniejszym terminie.
Jak poinformował pracodawca - w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland
83% uprawnionych dotychczas do posiłków regeneracyjnych pracowników złożyło wymagane oświadczenie, by na nowych zasadach utrzymać to uprawnienie.
W Krakowie wielkość ta wynosi 88%, w
Sosnowcu 71%, w Świętochłowicach
44%, a w Hucie Królewskiej 33%.
Osoby, które formalności nie dopełniły
od 1 marca br. mają zablokowane karty. Nie oznacza to jednak, że tak musi
zostać. Zainteresowane osoby, które
złożą oświadczenie, w którym wyrażą
zgodę na potrącanie z listy płac kwoty
0,65 zł za każdy zjedzony posiłek - uzyskają uprawnienie do posiłków regeneracyjnych z pierwszym dniem miesiąca
następnego.
Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego. Podpisane oświadczenia
(dostępne na naszej stronie www.hksolidarnosc.pl) pracownicy mogą składać
w zakładach – na poczcie, wysyłając
korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez jego wrzucenie w
zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do
budynku kadr.
Jak zwracają uwagę przedstawiciele Solidarności - korzystniej jest złożyć oświadczenie, nawet nie mając zamiaru korzystać
z posiłków. W razie potrzeby pracownik nabędzie uprawnienie, a nie pobierając posiłku - nie poniesie żadnych kosztów.

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji

Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
odbędzie się 23 marca br. o godz.
8.00 w Restauracji Jedenastka - na
dużej sali.
Obecność Członków MK obowiązkowa.

Pomoc musi być usystematyzowana, nie jednorazowa

W solidarności z Ukrainą
C. d. ze str. 1
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w podjętym stanowisku zdecydowanie opowiada się po
stronie Ukrainy - W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, przesyłamy
Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność”. W tym czasie
dramatycznej próby, przed jaką stanęła
Ukraina, polska Solidarność jest razem z
Wami. Wykorzystamy wszelkie możliwości, abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni. Tak jak nie pozostawiliśmy Was
podczas Euromajdanu, organizując pomoc humanitarną dla ofiar i rannych, tak
również dzisiaj możecie na nas liczyć.
Polakom, a szczególnie ludziom Solidarności, nie trzeba tłumaczyć, czym jest
wolność. Przeżyliśmy nie tylko rosyjskoniemiecko-austriackie zabory, ale również
niemiecko-rosyjską okupację i sowiecki
komunizm. Doskonale wiemy, jak nieobliczalna jest Rosja, rozumiał to również
śp. Lech Kaczyński, który po agresji na
Gruzję przewidział, jakie dążenia może
mieć putinowska Rosja wobec sąsiednich
krajów. Dzisiaj z całą bezwzględnością
ten scenariusz jest realizowany.
Wzywamy społeczność międzynarodową
do ostrej i zdecydowanej reakcji, w tym
ekonomicznej, politycznej, informacyjnej
i fizycznej izolacji Rosji. Tylko w ten sposób można zmusić Rosję do zaprzestania
– powodowanych imperialnymi urojeniami – agresywnych, bandyckich działań.
Solidarność podjęła szereg inicjatyw
wspierających obywateli Ukrainy w tym
trudnym czasie, a w poniedziałek, 28 lutego br. Solidarność z dąbrowskiego oddziału AMP przekazała środki pieniężne w
ramach pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie organizowanej przez Caritas Polska.
To nie koniec działań, pamiętać należy, że
kierowana dla Ukrainy pomoc musi być

systematyczna, nie może zakończyć się
na jednorazowym zrywie serc. Pamiętać
należy, że pomoc jest potrzebna zarówno
poza wschodnią naszą granicą, jak i na
terenie Polski, gdzie już przybyło i wciąż
napływają tysiące wojennych uchodźców.
Dlatego zachęcamy Członków Związku,
ale nie tylko - wszystkich ludzi dobrej woli
do wsparcia różnych akcji pomocowych
naszym Sąsiadom.
Wojna na Ukrainie dotyka każdego Człowieka, ale przekłada się również na nasz
zakład pracy. Ze względu na ścisłą współpracę AMP z zakładami znajdującymi się
w Ukrainie (Krzywy Róg) - zarząd huty na
bieżąco monitoruje sytuację, by w razie
potrzeby odpowiednio zareagować.
Priorytetem w pierwszych dniach wojny
było jednak zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników AM i ich rodzin

oraz wsparcie pracowników z zakładu AM
na Ukrainie.
Zarząd AMP skupił się na zachowaniu
ciągłości pracy instalacji w Polsce, podjął prace nad różnymi scenariuszami, by
firma funkcjonowała, biorąc pod uwagę
różne zagrożenia mogące wystąpić w dostawach surowców.
Jak poinformowali przedstawiciele pracodawcy - produkcja w AMP jest utrzymywana na dotychczasowym poziomie
i takie są dalsze plany. Pomimo wstrzymania pracy w górnictwie podziemnym w
Krzywym Rogu - kontynuowane są prace w górnictwie odkrywkowym i dostawy
do AMP są realizowane. AMP zbudowało
również zapasy wystarczające na prowadzenie bieżącej produkcji, nie są planowane żadne przestoje związane z bieżącą
sytuacją.
Jeżeli chodzi o hutę w Krzywym Rogu wielki piec nr 9 „pracuje na jałowym biegu”,
kontynuowana jest natomiast eksploatacja
dwóch mniejszych pieców - nr 6 i nr 7.

Akcje przeprowadzane są również w najbliższych naszych miastach i tak np. w Dąbrowie Górniczej w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy Charytatywny Zespół
Caritas w niedzielę 6 marca br. po każdej mszy św. przeprowadzi zbiórkę datków
na doraźną pomoc dla przybywających do Polski (do nas) Uchodźców wojennych
z Ukrainy.
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, ogłosił
zbiórkę podstawowych artykułów trwałej żywności tj: konserwy, dania gotowe, olej,
mąka, cukier, kasza, makarony itp, a także środki higieniczne, nieużywane koce,
śpiwory, pościel, gotowe dania dla dzieci. Artykuły zbierane są w Sanktuarium św.
Antoniego (nawa św. Antoniego) przez cały okres Wielkiego Postu. Zebrane artykuły będą sukcesywnie przekazywane do magazynu CARITAS Będzin ul. Kołłątaja
83B, skąd będą dystrybuowane bezpośrednio do potrzebujących Uchodźców.
Ponadto pomagać można dokonując wpłaty na stronie caritas.pl oraz na rachunek
bankowy: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA; lub wysyłając SMS pod nr. 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46zł).
Wspaniałą inicjatywę uruchomiły również w Dąbrowie Górniczej Równe Babki, które współpracują z organizacjami humanitarnymi. W Centrum Aktywizacji Obywatelskiej - Dąbrowa
Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a przez całą dobę 7 dni w tygodniu, zbierają żywność trwałą,
artykuły higieniczne, chemię gospodarczą, środki czystości, leki pierwszego kontaktu, leki
przeciwbólowe, na biegunkę dla dorosłych i dzieci, nową pościel, poduszki, pieluchy (pampersy), mokre chusteczki, powerbanki, a także wodę w butelkach i żywność dla dzieci.
Prośba z ich strony o pakowanie darów kategoriami, a w przypadku ciemnych opakowań - opisania zawartości, co znacznie ułatwi prace przygotowawcze do wysyłki.

Zmiany w ZUZP - dodatki mistrzowski i brygadzistowski

Wraz z wynagrodzeniem za luty załoga
otrzyma również nagrodę wyrównawczoinflacyjną w wysokości 500 zł/pracownika.
Uprawnionymi do tej nagrody są pracownicy objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.
Wzorem lat ubiegłych spółka wypłaci nagrodę za wynik EBITDA
2022 r. wg zasad:
• 1 część - 200 zł/pracownika w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku za 3 miesiące br. - wraz z wynagrodzeniem
za kwiecień 2022 r.;
• 2 część - 100 zł/pracownika w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku za 6 miesięcy 2022 r. – wraz z wynagrodzeniem za lipiec br.;
• 3 część - 100 zł/pracownika w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku za 10 miesięcy 2022 r. – wraz z wynagrodzeniem
za listopad br.
W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA
za wskazane okresy nastąpi zwiększenie kwot nagród o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o
20%. Kwoty zwiększenia są obliczane od kwot bazowych:
• 1.200 zł dla zwiększenia 1 części nagrody - maksymalnie o
240 zł;
• 350 zł dla zwiększenia 2 i 3 części nagrody - maksymalnie o
70 zł w każdym przypadku.
W przypadku nie wykonania zakładanego wyniku EBIDTA za wskazane okres/y przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku
EBIDTA za 10 pierwszych miesięcy 2022 r.
- nie wypłacona kwota/ty, - tj. 240 zł i 70 zł
str. 3
powiększają 3 część nagrody. Więcej str. 4

Podwyżki płac w spółce Kolprem
C. d. ze str. 1
Środki na podwyżki indywidualne zostaną rozdysponowane w całości do 30 kwietnia 2022 r.
Wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 r. pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 marca br. zostanie wypłacona
„nagroda uzupełniająca” w wysokości miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika - z uwzględnieniem
premii w wysokości 7% płacy zasadniczej.
W 2022 r. pracownikom Kolpremu wypłacona zostanie roczna
nagroda za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2021 r. w
wysokości 1.000 zł/pracownika w częściach:
• z wynagrodzeniem za marzec br. w wysokości 500 zł/pracownika;
• z wynagrodzeniem za lipiec br. w wysokości 250 zł/pracownika;
• z wynagrodzeniem za listopad br. w wysokości 250 zł/pracownika.
Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy
objęci ZUZP, którzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy w
pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych
części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem
zasady, że: w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy 2021 r. – każda część nagrody zostaje
pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku 2021. Do okresu przepracowanego zalicza się również
świadczenie pracy na rzecz Kolpremu w spółkach Interims lub
zatrudnienie w spółkach zależnych AMP, jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w spółce; okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w Kolpremie nie przekraczający 7 dni.

Zmiany w ZUZP - dodatki mistrzowski i brygadzistowski

Podwyżki płac w spółce Kolprem

C. d. ze str. 1
Uprawnionymi do nagrody EBITDA w pełnych kwotach są pracownicy
objęci ZUZP, którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody okres oraz
w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu. 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 Spółce i okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w
Kolpremie nie przekraczający 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 nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny
lub chorym lub zdrowym dzieckiem.
Z dniem 1 czerwca br. pracodawca zaoferuje pracownikom możliwość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT. Ubezpieczenie będzie współfinansowane
przez Pracodawcę (95%) i Pracownika (5%).
Ponadto strony uzgodniły, że od 1 lutego br. drugiemu maszyniście lokomotyw - członkowi drużyny trakcyjnej, pracującemu na lokomotywie 1- kabinowej w DPZ wypłacana
będzie nagroda za przejechane kilometry w kwocie 0,50 zł za 1 kilometr.
Od 1 lipca br. nastąpi również wzrost kwoty dodatkowego funduszu motywacyjnego za pracę przy obsłudze lokomotywy zdalnie sterowanej o 1 zł za
każdą godzinę pracy, a także wzrost o 1 zł doładowania karty przedpłaconej
- posiłkowej za 8 godzin pracy pracownika.
W Kolpremie w trzech etapach wdrożony zostanie dodatek mistrzowski, którego miesięczna wysokość uzależniona będzie od stopnia realizacji powierzonych mistrzowi zadań,
przy określonej liczbie wszystkich pracowników podległych pośrednio i bezpośrednio:
• od 1 lipca br. - od 100 zł do 265 zł (w zależności od ilości podległych pracowników);
• od 1 stycznia 2023 r. - od 200 zł do 530 zł;
• od 1 stycznia 2024 r. - od 300 zł do 800 zł.
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty przysługuje dodatek brygadzistowski wynoszący od 75 zł do 300 zł. Wysokość dodatku proponuje kierownik komórki
organizacyjnej, biorąc pod uwagę:
• zakres i złożoność prac wykonywanych przez brygadę,
• liczbę wszystkich pracowników w brygadzie,
• stopień uciążliwości występujących warunków pracy.

Podziękowania dla Solidarnościowych seniorów
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Solidarność wniosła do pracodawcy o wykluczenie kryterium chorobowego z oceny
rocznej pracownika. Niejednokrotnie bowiem
bardzo dobrzy pracownicy ze względu na absencję chorobową mieli zaniżoną ocenę indywidualną, co z kolei przełożyło się na na
ich wykluczenie z procesu podwyżkowego.
Ocena pracy rocznej pracowników produkcyjnych zakończyła się 28 lutego br.
Pracodawca przychyla się do weryfikacji
takich sytuacji - na zgłoszenie zakładu.

Spotkanie
ws. taryfikatora

Pracodawca i strona społeczna podjęły decyzję o kontynuowaniu rozmów nt. załącznika nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. Spotkania mają odbywać się w
cyklu miesięcznym, a ostatnie miało
miejsce 22 lutego br.
Niestety, zaplanowane spotkanie nie zalicza się do efektywnych. Pracodawca po raz
kolejny nie był w stanie kontynuować rozmów ze względu na brak danych w zakresie
rynkowych wynagrodzeń branży IT.
Wiadomym się stało natomiast, że Załącznik nr 1 dotyczący taryfikatora i tabel zaszeregowania dla stanowisk robotniczych
i nierobotniczych w 2022 r. nie zostanie
wdrożony ze względu, iż wszelkie środki
przeznaczone na zmiany płacowe w pełni
zostały skonsumowane przez zawarte porozumienie płacowe na 2022 r. Wolą jest
w br. uzgodnienie jego zapisów i wdrożenie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

są praktycznie od powstania Solidarności.
Są osobami niezwykle serdecznymi i pomimo wieku - w pełni zaangażowanymi w
życie związkowe. Członkowie Prezydium
zwrócili uwagę, że obecność tak wspaniałych ludzi jest dla Związku wyróżnieniem, ponieważ - jak podkreślili - Gdyby nie Wy, z
pewnością nie było by nas tutaj dzisiaj. I za to należą Wam się
szczególne podziękowania. To Wy zapoczątkowaliście to, co my
staramy się przez te
wszystkie lata wypełniać - walkę o godność
każdego Pracownika i
godność Człowieka.
Spotkanie było wspaniałą okazją nie tylko
do podsumowania działalności
związkowej,
ale przede wszystkim
do wymiany szeregu
wspomnień z czasów
tworzenia
NSZZ „Solidarność”.

Gdyby nie Wy - nie byłoby nas
C. d. ze str. 1
Uroczyste spotkanie dla zasłużonych seniorów
dąbrowskiej Solidarności zorganizowane zostało we wtorek 22
lutego 2022 r.
Dyplomami i medalami Solidarności m.in. za wieloletnią współpracę, wsparcie i gotowość do działań na rzecz obrony godności
Pracownika i godności Człowieka, a także za otwartość i okazaną życzliwość uhonorowani zostali:
• Czwakiel Helga
• Dąbrowski Andrzej
• Goderecka Irena
• Jachna Stanisław
• Kruk Krystyna
• Markowska Zofia
• Mołdysz Józef
• Piotrowicz-Pietruszka Maria
To szczególni Członkowie Związku, którzy w naszej organizacji

Wykluczenie
choroby z oceny

Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym

Komisja Krajowa rozpoczyna
konsultacje zmian do kodeksu pracy

pracownika, zgłoszone najpóźniej w dniu
korzystania z tego zwolnienia.
Proponuje się także dodanie w dziale siódmym Kodeksu pracy rozdziału Ia. Urlopy
opiekuńcze i art. 1731Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni
w roku kalendarzowym w celu zapewnienia
osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w
tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego
wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny będzie uważało
się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.
Urlop będzie udzielny w dni, które są dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Za czas
urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.
Nowe brzmienie zostanie nadane przepisowi kodeku pracy odnoszącemu się do
ochrony trwałości stosunku pracy pracownicy w ciąży, zgodnie z którym w
okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica korzysta w związku z urodzeniem dziecka,
a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego albo jego części,
urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz
wniosku o elastyczną organizację pracy w
rozumieniu nowego art. 1881§ 2 Kodeksu
pracy ‒ do dnia zakończenia tego urlopu
albo do dnia zakończenia pracy w ramach
elastycznej organizacji pracy.

Komisja Krajowa otrzymała projekt zmian do kodeksu pracy w trybie art. 19
ustawy o związkach zawodowych Projekt ma implementować do polskiego
porządku prawnego dwie dyrektywy tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i
przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w
sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.
W projekcie znalazło się wiele ciekawych tującą pracownika zakładową organizację
rozwiązań mających na celu ułatwienia pra- związkową, podając przyczynę uzasadniającownikom godzenia obowiązków rodzinnych cą rozwiązanie umowy, a w razie ustalenia,
z pracą oraz rozszerzenie zakresu informacji że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
przekazywanych pracownikom o warunkach na czas określony jest nieuzasadnione lub
zatrudnienia, a także zapewnienia większej narusza przepisy o wypowiadaniu umów o
ochrony pracownikom zatrudnionym w ra- pracę, sąd pracy – stosownie do żądania
mach terminowych umów o pracę.
pracownika – będzie orzekał o bezskuteczProjekt zakłada wprowadzenie zmian do- ności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa
tyczących umowy o pracę na okres prób- już rozwiązaniu – o przywróceniu pracowniny oraz umowy o pracę na czas określo- ka do pracy na poprzednich warunkach albo
ny. Projekt nie modyfikuje okresu na jaki o odszkodowaniu.
może zostać zawarta umowa na okres W projekcie przewiduje się również dodapróbny, ale zgodnie z propozycją umowę nie przepisu, zgodnie z którym pracownio pracę na okres próbny będzie zawierało kowi będzie przysługiwało zwolnienie od
się na okres nieprzekraczający:
pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w
• 1 miesiąca – w przypadku zamiaru za- roku kalendarzowym z powodu działania
warcia umowy o pracę na czas określo- siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinny krótszy niż 6 miesięcy;
nych spowodowanych chorobą lub wypad• 2 miesięcy – w przypadku zamiaru za- kiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa
warcia umowy o pracę na czas określo- obecność pracownika, z zachowaniem prany wynoszący co najmniej 6 miesięcy i wa do połowy wynagrodzenia. Pracodawca
krótszy niż 12 miesięcy.
będzie obowiązany udzielić tego zwolnienia
Dodatkowo strony będą mogły wydłużyć na żądanie i w terminie wskazanym przez
Więcej: www.solidarnosc.org.pl
w umowie te okresy, nie więcej jednak niż
o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione
rodzajem pracy.
W przypadku umów o pracę na czas określony w uzasadnieniu do projektu ustawy
można przeczytać, iż są one podyktowane
Większość Polaków – według raportu CBOS – nie czuje się dobrze poinformowana
nieuzasadnionymi różnicami w zakresie wao obowiązujących od tego roku zmianach w podatkach, a ci, którzy uważają, że zyrunków wypowiadania umów o pracę praskają na nowych rozwiązaniach, należą do mniejszości. Blisko co czwarty badany
cowników zatrudnionych na czas określony
– nie ma jeszcze wyrobionego zdania na temat nowych rozwiązań podatkowych.
w porównaniu z pracownikami zatrudnioCBOS opublikował raport jak kształtują się oceny po pierwszym miesiącu funkcjononymi na czas nieokreślony wskazywanymi
wania programu Polski Ład. Jedynie co piąty badany (21%) pozytywnie ocenia zmiany
przez Komisję Europejską. Zgodnie z prow systemie podatkowym. Ponad połowa badanych (56%) – negatywnie, w tym 34%
pozycją zawartą w projektowanych przepizdecydowanie negatywnie. Relatywnie wielu – blisko co czwarty respondent (23%) – nie
sach również w oświadczeniu pracodawcy
ma jeszcze wyrobionej opinii na temat tych zmian podatkowych. Aż ponad dwie trzecie
o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej
respondentów (68%) jest zdania, że jest źle poinformowana o obowiązujących od tego
na czas określony powinna być wskazana
roku zmianach w podatkach. Relatywnie niewielu nie ma wyrobionej opinii na ten temat
przyczyna uzasadniająca to wypowiedzenie,
(7%). Respondenci zapytani, czy osobiście zyskają czy też stracą na wprowadzonych
o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi
zmianach w podatkach, deklarują, że 22% z nich zyska, mniej więcej tyle samo – że ani
umowy o pracę zawartej na czas określony
zyska, ani straci (20%), a blisko trzech na dziesięciu – że straci (28%). Znaczna część
pracodawca zawiadamia na piśmie reprezenbadanych nie potrafi jeszcze ocenić, czy wprowadzone zmiany będę dla nich korzystne
(30%). O zyskach częściej niż inni mówią starsi badani, w wieku 55 lat lub więcej, w tym
przede wszystkim w wieku 65+ (47%), respondenci z wykształceniem podstawowym
lub gimnazjalnym (38%), osoby o miesięcznych dochodach osobistych netto do 1999 zł
Więcej: www.solidarnosc.org.pl
(39%–40% w zależności od kategorii).
Wstępne wyniki kontroli z 13 lutego
pokazują, że pracodawcy przestrzegają zakazu handlu w niedzielę, a
otwarte placówki działały na podstawie wyłączeń – podała Państwowa
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 61 05
Inspekcja Pracy we wtorkowym ko- Interwencje, zatrudnienie
		
- Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
munikacie, podkreślając, że kontrole Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
nie zostały jeszcze zakończone.
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
W niedzielę 13 lutego 2022 r. na polece- Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
nie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, GłówDyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
nego Inspektora Pracy, inspektorzy pracy pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekreprzeprowadzili czynności sprawdzające tariacie związku tel. 61 05
wobec sklepów, w których - zgodnie z poKasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
zyskanymi informacjami - miał być w tym
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
dniu prowadzony handel.

Polacy krytycznie wobec zmian
podatkowych w ramach Polskiego Ładu

Handlu w niedzielę?
Wyniki kontroli PIP

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Pomóż bo możesz!

Leon Kot
8 miesięcy
Wrodzona wada nóżki - skrócenie lewego uda

Kraków, małopolskie

0000396361

0149682 Leon
siepomaga.pl/leon-kot

Co robimy?

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest
wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom
warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
Fundacja rozwija również swoją
aktywność w zakresie profilaktyki
zdrowia dzieci i młodzieży, a także
pomocy społecznej, wolontariatu
oraz działalności charytatywnej.
Teren działalności Fundacji jest
obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw
śląskiego i małopolskiego.

Nasz kolega - Adam Ostaszewski
również potrzebuje pomocy.
Możesz mu jej udzielić przekazując
1% podatku wypełniając PIT.
Wystarczy wpisać:
nr KRS 0000270809
i cel szczegółowy: OSTASZEWSKI 9642
- Nazywam się Adam Ostaszewski. Jestem niepełnosprawny i poruszam się na wózku inwalidzkim na skutek
zachorowania na GBS (bardzo rzadkie powikłanie grypy
niszczące układ obwodowy układ nerwowy). Jedyną drogą leczenia jest rehabilitacja. Proszę o
1% podatku na moja rehabilitację.
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