ISSN 1505-6724

Ukazuje się od 15 września 1980 roku

Nr 8/2022 (812)

HUTA KATOWICE

Pismo
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego

18 maja 2022

Celem utrzymania realnej płacy przy wysokiej inflacji

Wystąpienie strony społecznej
o nagrodę wyrównawczo-inflacyjną
O wypłatę drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w wysokości
2.500 zł wystąpiła strona społeczna do pracodawcy podczas spotkania we wtorek, 17 maja br. Podpisane przez
sześć największych organizacji funkcjonujących w AMP
pismo skierowane zostało do Prezesa Zarządu - Pana
Sanjay Samaddara dnia następnego - 18 maja.
Związki Zawodowe wystąpiły do Prezesa Zarządu AMP z wnioskiem
o wypłacenie pracownikom AMP w 2022 r. drugiej części nagrody
wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce. Proponowana wysokość nagrody - 2.500
zł. dla każdego pracownika spółki, która byłaby wypłacona na zasadach i w terminie uzgodnionym przez strony. Przypominamy,
że pierwsza część nagrody w wysokości 500 zł/pracownika została uzgodniona w porozumieniu płacowym na 2022 r. i wypłacona
wraz z wynagrodzeniem za m-c luty br.
Więcej str. 3

Dwa etapy wdrożenia, w tym portal pracowniczy

Nowy model obsługi kadrowej
w dąbrowskim oddziale AMP

Zmianę modelu obsługi kadrowej dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
która ma zostać wprowadzona w dwóch etapach przedstawił pracodawca
stronie społecznej w piątek, 13 maja br. Polega ona na zmianie dotychczasowej organizacji pracy koordynatorów oraz uruchomieniu internetowego portalu pracowniczego.
Nowy model obsługi kadrowej wprowadzany jest w dąbrowskim oddziale spółki i wg założeń pracodawcy ma usprawnić dostęp pracowników do koordynatorów kadrowych, przyspieszyć załatwianie spraw oraz zlikwidować kolejki. Zapowiedziana przez pracodawcę
zmiana modelu obsługi kadrowej ma być przeprowadzona w dwóch etapach - poprzez
zmianę organizacji obsługi bezpośredniej pracowników przez koordynatorów, która wprowadzona została z dniem 16 maja br. oraz - w drugim etapie - uruchomienie internetowego portalu pracowniczego, które zaplanowane jest na koniec maja br.
Więcej str. 3

Pamiętaj o tym aby żyć

Złote zasady bezpieczeństwa
- nowe podejście w Grupie ArcelorMittal

Nowe podejście do Złotych Zasad ratujących życie obowiązujących w ArcelorMittal Poland S.A. zaprezentowane zostało stronie społecznej przez przedstawicieli pracodawcy podczas Forum Bezpieczeństwa, które odbyło się 11 maja br.
W AMP wdrożonych zostało 10 tzw. Złotych Zasad ratujących życie - Złotych zasad bezpieczeństwa. Podczas Forum Bezpieczeństwa Dyrektor BHP zaprezentował nowe podejście do
wdrożonych zasad, które obowiązuje nie tylko w Polskich zakładach, ale również w całej
Grupie ArcelorMittal. Jak ważne jest przestrzeganie wdrożonych w firmie Zasad wskazują
statystyki, które wykazały, że nieprzestrzeganie Zasad przez załogę w całej Grupie ArcelorMittal Poland S.A. związane było z szeregiem wypadków śmiertelnych w okresie od 2017 r.
Złote zasady ratujące życie:
• pracuję wypoczęty i w dobrej kondycji - (2 wypadki) - w tym oczekiwane zachowania
tj.: niepodejmowanie pracy po spożyciu alkoholu, środków odurzających; w przypadku brania leków wpływających na koncentrację - rozmowa o tym z lekarzem medycyny pracy; informowanie współpracowników i przełożonego o złym samopoczuciu,
nadmiernym stresie czy presji, zwracanie uwagi na stan kolegów; Więcej str. 4

Zbiórka na rzecz
uchodźców
z Ukrainy

Kwotę 1.819,20 zł z przeznaczeniem
na organizowaną przez Komisję Krajową
akcję „Solidarni z Ukrainą”
udało się zebrać podczas jednego
z konkursów piątkowej (13 maja)
Karczmy Piwnej dla Członków NSZZ
„Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
Zebrane środki przekazane zostały
na konto akcji, a ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Opieka medyczna
- ostateczny termin
złożenia deklaracji
Z dniem 1 czerwca 2022 r. przestaje
obowiązywać w ArcelorMittal Poland
S.A. dotychczasowe refinansowanie
zakresu STANDARD, a finansowanym
będzie zakres gwarantujący szerszy
dostęp do usług medycznych - KOMFORT. Celem kontynuacji dostępu do
opieki medycznej pracownik musi wypełnić stosowną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja br.
Więcej str. 4

Związki wniosły
o przelew
dodatkowych
środków na konto ZFŚS

Funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. Organizacje Związkowe
wniosły do Dyrektora Generalnego o
przekazanie na konto Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowego odpisu, o którym mowa w
rozdziale 10 §56 ust. 2 Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy zarówno za
rok 2021, jak i rok 2022. Pismo w tej
sprawie zostało przekazane pracodawcy 28 kwietnia br. Więcej str. 2

Bonus promujący
BHP
ponownie wydłużony

Do 30 czerwca br. przedłużony został termin możliwości skorzystania
przez pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z I części Bonusu z tytułu
promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia
poziomu i bezpieczeństwa higieny
pracy. O taką możliwość wystąpiła
strona związkowa, a stosowny Aneks
do porozumienia podpisany został 9
maja br.
Na wniosek Organizacji Związkowych działających w AMP pracodawca zdecydował
o zmianie treści „Porozumienia przedstawicieli AMP z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie
wprowadzenia Programu bonusowego dla
pracowników z tytułu promowania przez
pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny
pracy” z grudnia 2021 r.
Więcej str. 2

Ustały przyczyny, na które powoływał się pracodawca

Związki wniosły o przelew
dodatkowych środków na konto ZFŚS

C. d. ze str. 1
Pracodawca w ubiegłym roku powołując się na zapisy art. 15ge
ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami mówiącymi,
że pracodawca w przypadku wystąpienia w firmie spadków obrotów gospodarczych,
o których mowa w art. 15 g ust 9 w/w ustawy nie stosuje postanowień zakładowych
układów zborowych pracy ustalających wyższą wysokość odpisów na ZFŚS niż określa ustawa z dnia 4 czerwca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- zaprzestał przekazywania dodatkowych środków na konto ZFŚS. Przypominamy,
że mowa tu o 10% - wg zapisów starego ZUZP i 20% - wg nowego ZUZP odpisie
dodatkowym.
Strona związkowa biorąc pod uwagę informacje przekazywane przez pracodawcę, iż
w 2021 r. spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe oraz w związku z dobrymi
wynikami AMP za I kwartał 2022 r. uznała, iż całkowicie ustały przyczyny, na które
pracodawca powoływał się we wrześniu 2020 r. podejmując decyzję o nieprzekazywaniu dodatkowego odpisu wynikającego z ZUZP na konto ZFŚS. Dlatego też z
inicjatywy Solidarności Związki Zawodowe wystąpiły do pracodawcy o przekazanie
wynikających z zapisów ZUZP środków w postaci dodatkowego odpisu na konto funduszu zarówno za rok 2021, jak i na rok 2022.

Do 30 czerwca br. wypłata I części bonusu

Bonus promujący BHP w AMP
ponownie wydłużony

C. d. ze str. 1
Celem zmian jest wydłużenie do dnia 30 czerwca 2022 r. okresu
możliwości skorzystania przez pracowników z pierwszej części Bonusu. Nowe zapisy
w tym zakresie brzmią: „Do wypłaty pierwszej części Bonusu uprawnieni są pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. którzy nie później niż do dnia 30 czerwca 2022
roku złożą oświadczenie, według wzoru pracodawcy, o przystąpieniu do Programu
bonusowego dla osób zaszczepionych, które potwierdza przyjęcie drugiej dawki
szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej (np. Johnson & Johnson), a także którzy spełnią pozostałe warunki” oraz „pierwsza część
Bonusu będzie wypłacana wraz z wynagrodzeniami za grudzień 2021 do czerwiec
2022 r.”
Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem bonus w łącznej wysokości 2.000 zł brutto
jest podzielony na dwie równe części. Do wypłaty drugiej części Bonusu uprawnieni są
pracownicy, którzy nie później niż do 30 września 2022 r. złożą oświadczenie, według
wzoru pracodawcy o przystąpieniu do drugiej części Programu bonusowego dla osób,
które przyjęły dawkę przypominającą.
Pracownik powinien spełnić łącznie następujące warunki, aby nabyć uprawnienie do poszczególnej części bonusu:
• pracownik powinien dostarczyć - jedynie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału
w Programie - do zespołu obsługi kadrowo płacowej BCoE potwierdzenie statusu
osoby zaszczepionej/przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwko Covid19 w postaci: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień lub wydruku
Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub elektronicznej tj. za pomocą aplikacji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub pdf
pobranego dokumentu Certyfikatu;
• pracownik powinien złożyć oświadczenie według wzoru pracodawcy, o poddaniu się
szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 oraz o przedłożeniu pracodawcy dowodu potwierdzającego uprawnienie do udziału w Programie bonusowym;
• pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu miesiąca, w którym
dokonywana jest wypłata danej części bonusu.

Pracownicy pytają - my przypominamy

Zblokowana karta - jak zjeść posiłek

Przypominamy, iż zgodnie z aneksem do Porozumienia Okołoukładowego
uległy zmianie zasady wydawania posiłków regeneracyjnych. Od 1 marca br.
podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych przez pracownika jest
złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika na potrącenie z listy
płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek.
Osoby, które dotychczas nie złożyły stosownego oświadczenia, a chcą korzystać z posiłków regeneracyjnych powinny je złożyć nie później niż do 26 dnia danego miesiąca, w przypadku chęci korzystania z posiłków z pierwszym dniem kolejnego miesiąca
(wówczas bowiem nastąpi odblokowanie karty).
Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję,
która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która
str. 2
znajduje się przed wejściem do danego budynku kadr.

Msze św. w intencji
śp. Jerzego Goińskiego
Informujemy, że za śp. Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A.
zostaną odprawione w najbliższym
czasie następujące msze święte:
• 2022.05.22 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od MK i Członków „S”);
• 2022.06.05 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od koleżanek i
kolegów z Wydziału Obróbki i Gospodarki Walcami);
• 2022.06.12 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od europoseł
Jadwigi Wiśniewskiej z mężem);
• 2022.06.26 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego);
• 2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego (od koleżanek i
kolegów z DWW).

Turniej piłkarski
i Dzień Dziecka
z Solidarnością

Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza odbędzie się 4
czerwca 2022 r. Podobnie jak w latach poprzednich towarzyszyć mu
będą atrakcje dla dzieci.

Turniej piłkarski rozegrany zostanie na
stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej Okradzionów, ul. Białej Przemszy. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 9.00.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostaną również atrakcje dla najmłodszych.
Zapisy chętnych do udziału w imprezie,
w tym drużyn, które podejmą walkę o
puchar, prowadzone będą przez Przewodniczących poszczególnych Komisji
Wydziałowych/Spółek do 26 maja 2022
r. Prosimy o podawanie zarówno ilości
uczestników, jak i wieku dzieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać u
Przewodniczących oraz u kol. Mirosława Nowaka - tel. 75-97. Ilość miejsc ograniczona.

Chcesz ćwiczyć?
Ćwicz z nami!

Dąbrowska Solidarność serdecznie
zaprasza Członków Związku chcących rozwijać zainteresowania sportowe tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę i inne, do kontaktu z kol. Adrian
Dębiec - tel. 514 256 985, Paweł Dylowski tel. 665 053 666 oraz Mirosław Nowak tel. 503 126 975.
W zależności od zainteresowania i możliwości stworzenia odpowiedniej wielkości
grup Związek planuje organizację zajęć
sportowych.
Serdecznie zapraszamy.

Celem utrzymania realnej płacy przy wysokiej inflacji

Wystąpienie strony społecznej
o nagrodę wyrównawczo-infalcyjną
C. d. ze str. 1
Podpisane pod wystąpieniem organizacje związkowe w uzasadnieniu wniosku o wypłatę nagrody stwierdziły, iż w czasie zawierania „Porozumienia
przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.
z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w
roku 2022.” (tj. 15 lutego 2022 r.) nawet
najbardziej pesymistyczne prognozy nie
zakłady, że w tak bardzo szybkim tempie inflacja w Polsce osiągnie dwucyfrowe
wskaźniki (kwiecień br. – 12,3 proc.). W
związku z powyższym nastąpił gwałtowny
spadek wartości realnej wynagrodzeń pracowniczych. Prognozy na najbliższe miesiące zakładają, że mimo tak wysokiego
wskaźnika inflacji w kwietniu br. jej szczyt
jeszcze nie nastąpił i według wielu prognoz
inflacyjny pik może sięgnąć nawet do 15
proc, a głównym motorem dalszego wzrostu inflacji ma być przyspieszający wzrost
cen żywności. Kolejnym czynnikiem, który może spowodować skokowy wzrost
wskaźnika inflacji będzie wygaśnięcie tarczy antyinflacyjnej, która została wprowadzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r. i obejmuje zerową stawkę VAT
dla podstawowych produktów żywnościowych, na gaz ziemny oraz nawozy, a także
obniżenie VAT na paliwa, prąd i ciepło. Od
1 sierpnia ta ochrona konsumentów wy-

gaśnie, co będzie się wiązało ze wzrostem
kosztów życia.
Bardzo ważnym uzasadnieniem wniosku
są również ogłoszone przez Grupę
AM bardzo dobre wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. i cały rok
2021, które świadczą o zaangażowaniu i efektywnej pracy wszystkich
pracowników Grupy ArcelorMittal,
w tym pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. i Spółek Zależnych, w
czasie szczególnych wyzwań związanych z pandemią i przy okrojonych
wielkościach kadrowych. Tak dobre
wyniki świadczą o tym, że załoga
pokazała, że w trudnych momentach
pracodawca może na nią liczyć, a w
chwili obecnej – w pogarszającej się
sytuacji ekonomicznej rodzin pracowników - oczekuje wzajemności.
Zakładowe Organizacje Związkowe
podpisane pod pismem deklarując
gotowość do rozmów wystąpiły o
niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia zasad i terminu wypłaty drugiej
części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, która miałaby złagodzić pracownikom skutki obecnej sytuacji
rynkowej.
Pod pismem podpisali się: NSZZ

Dwa etapy wdrożenia, w tym portal pracowniczy

zwisko i imię, obszar”. Po otrzymaniu
wiadomości koordynator skontaktuje się
z pracownikiem w pierwszym możliwym
terminie - maksymalnie w ciągu godziny.
Poprzez kontakt telefoniczny pracownik
umówi z koordynatorem konkretny termin i godzinę załatwienia jego sprawy. Taka organizacja współpracy z koordynatorami kadrowymi ma zdaniem pracodawcy
usprawnić i skrócić czas załatwianie spraw kadrowych.
Osoby niepracujące (nieaktywni pracownicy) mogą uzyskać informacje za pomocą infolinii - tel. 32 784 48 84, a wszelkie
sprawy załatwiać poprzez wypełnienia odpowiedniego wniosku i
pozostawienie go w skrzynce nadawczej.
W drugim etapie - z końcem maja br. - pracodawca zapowiada uruchomienie portalu pracowniczego IC, który spowoduje, że pracownicy poza fizyczną możliwością kontaktu z koordynatorem będą
mogli również przez stronę internetową złożyć wniosek o wydanie
przez pracodawcę jakiegoś zaświadczenia, czy załatwić inne sprawy. Będzie zawierał również szereg informacji kadrowych, w tym
tematów, o które najczęściej pracownicy dopytują koordynatorów.
Portal pracowniczy będzie dostępny dla każdego pracownika w
ogólnej sieci internetowej, z każdego miejsca. To rozwiązanie ma
spowodować mniejszą ilość pracowników załatwiających sprawy
kadrowe z pomocą przypisanego koordynatora.
Do przedstawionej zmiany modelu obsługi kadrowej sceptycznie
odniósł się Lech Majchrzak - Przewodniczący Solidarności, który
podkreślił, że Związek liczył, że obsługa kadrowa pracowników zostanie szerzej otwarta, a koordynatorzy będą stale dostępni dla
załogi. Tymczasem dzieje się całkiem odwrotnie - na miejscu w
sprawach pilnych będzie jedna do dwóch osób dyżurujących, które
nie będą w stanie załatwić wszystkich bieżących spraw. Przewodniczący skrytykował jakość działania infolinii, przez którą pracownicy nie mają możliwości rozwiązania wielu problemów, jak np.
wadliwie naliczonego wynagrodzenia, gdzie pierwszą pojawiającą
się przeszkodą jest już kwestia weryfikacji pracownika.
Ponadto nie mogą zostać pozostawieni sami sobie byli pracownicy,
którzy nie znają aktualnego rozkładu funkcjonowania firmy i często
błądząc przychodzą do Związku z prośbą o załatwienie najprostszych spraw jak np. RP7, druk pracy w warunkach szczególnych - dla tych osób stale
powinna być dostępna osoba obsługująca.
str. 3

Nowy model obsługi kadrowej
w dąbrowskim oddziale AMP

C. d. ze str. 1
Pracodawca prezentując zmiany w zakresie
obsługi kadrowej poinformował, iż do dyspozycji pracowników
udostępnione zostanie większe pomieszczenie aniżeli dotychczas (przypominamy, że w okresie pandemii był to przedsionek
przy wejściu do biur kadr) wraz z przygotowanymi stanowiskami,
przy których pracownicy będą mogli wypełnić konkretne wnioski. Wszelkie druki kadrowe i instrukcje również będą dostępne w
tym miejscu. W pomieszczeniach tych mają zostać zainstalowane
również większe skrzynki nadawcze, do których pracownicy będą
składać wypełnione druki. W sytuacjach pilnych będzie można
zwrócić się o wsparcie do dyżurującego koordynatora.
Wskazane pomieszczenie dostępne będzie od poniedziałku do
czwartku w godz. 7.00 - 15.00, a poza tymi godzinami zainteresowani pracownicy będą mogli skorzystać z innych form kontaktu
- np. poprzez infolinię, której godziny pracy będą wydłużone:
• poniedziałek - środa 7.00 - 15.00;
• czwartek 7.00 - 14.00;
• piątek 8.00 - 11.00.
Jak skontaktować się i umówić z konkretnym kadrowym?
Poszczególnym koordynatorom przypisane zostały do obsługi
poszczególne obszary AMP:
• Renata Wawrzyńczyk - tel. 32 776 76 83, kom. 668 036
327: DD, DWD, DWW;
• Estera Miara - Kwiatkowska - tel. 32 776 81 06, 32 736
11 20, kom. 882 116 404: BC, BM, CL1, CO, DA, DE, DF, DT,
DZD, EPO, GA, GM, GN, LA, ZB;
• Lena Trkulja tel. 32 776 95 93, kom. 795 497 477: PSD;
• Zbigniew Wrona - tel. 32 776 90 05, 12 290 16 11, kom.
604 498 135: BU, BJ;
• Bibianna Król - tel. 32 776 71 16, kom. 662 136 727: PPD, PED.
Pracownicy chcący załatwić sprawy kadrowe proszeni są o kontakt telefoniczny na telefon stacjonarny lub komórkowy z przypisanym koordynatorem. W przypadku problemów z dodzwonieniem się mają przesłać wiadomość tekstową - SMS na numer
komórkowy koordynatora o treści „HRS - Proszę o kontakt Na-

„Solidarność” - Lech Majchrzak i Roman
Wątkowski, MZZ PAMP Hutnik - Piotr Dylewski, MZZ Pracowników AM DG - Jacek
Zub, NSZZ Pracowników AMP - Krzysztof
Wójcik, KM NSZZ Solidarność 80 - Marek
Siwak.
Kopię wystąpienia skierowano również do
Dyrektora Generalnego AMP - Pana Frederika Van De Velde oraz Dyrektora Personalnego - Pana Stanisława Bóla.

Opieka medyczna
- ostateczny termin

C. d. ze str. 1 Pracownik (lub członek jego
rodziny), posiadający obecnie Pakiet Opieki
w zakresie STANDARD, w celu przystąpienia
do Pakietu KOMFORT powinien złożyć - do
agencji CBS, POLISHUT lub w miejscach
wyznaczonych na zakładach stosowną deklarację przystąpienia (deklaracja dostępna
jest m.in. na naszej stronie internetowej).
Końcowy termin na złożenie deklaracji do
nowej OPIEKI MEDYCZNEJ został przesunięty na 23 maja br. W przypadku nie złożenia w w/w terminie deklaracji Pracownik
po 1 czerwca br. nie będziesz miał dostępu
do prywatnej OPIEKI MEDYCZNEJ, a kolejne przystąpienie będzie możliwe dopiero 1
lutego 2023 r.

Obowiązek
maseczek w AMP
zniesiony

Od 16 maja br. na terenie ArcelorMittal
Poland S.A. został zniesiony obowiązek noszenia maseczek oraz pomiar
temperatury na bramach wejściowych/wjazdowych. O podjętej decyzji
poinformowali przedstawiciele sztabu
kryzysowego w czwartek, 12 maja br.
Zgodnie z przekazaną przez sztab kryzysowy AMP informacją - dyrekcja wykonawcza podjęła następujące decyzje dotyczące kwestii związanych z COVID-19:
• od 16 maja został zniesiony obowiązek
noszenia maseczek na terenie AMP z zastrzeżeniem przywrócenia tego obowiązku gdy sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu. Dyrekcja rekomenduje
jednak stosowanie maseczek, szczególnie
w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie
znajduje się kilka osób. W dalszym ciągu
maseczki i płyny do dezynfekcji będą dostępne i dostarczane wg potrzeb,
• ręczny pomiar temperatury na bramach
został zniesiony, pozostał automatyczny,
• spotkania typu off-site mogą być organizowane przez zakłady/biura.

Inicjatywa Solidarności

Pamiętaj o tym aby żyć

Złote zasady bezpieczeństwa
- nowe podejście w Grupie ArcelorMittal

C. d. ze str. 1 ● używam sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości gdy ryzyko
upadku przekracza 1m (12 wypadków) - rozumiem i identyfikuję zagrożenia związane z
pracą na wysokości, na dachach, kruchych i słabo zabezpieczonych konstrukcjach, otworach w posadzce i wzdłuż doków; rozumiem i podpisuję ocenę ryzyka, stosuję w 100%
środki profilaktyczne; całkowicie przypinam się do zatwierdzonych punktów kotwiczenia
poza wyznaczonym bezpiecznym obszarem; zawsze zapięty pasek podbródkowy;
• przestrzegam procedur izolacji (18 wypadków) - przestrzegam zasad izolacji podczas
pracy z każdym urządzeniem; postępuję zgodnie z procedurą izolacji; rozumiem i przestrzegam 3 etapów procesu izolacji Odizoluj - Oznacz - Wyzeruj i przetestuj; zapinam
kłódkę osobistą na wskazany lockbox; sprawdzam rozproszenie energii szczątkowej lub
zlecam kompetentnej osobie; jeśli konieczne prowadzenie prac na urządzeniu nie lub
częściowo zaizolowanym - otrzymuję pisemne upoważnienie przełożonego, przeprowadzam ocenę ryzyka i przestrzegam wszystkich środków zapobiegawczych;
• przestrzegam procedur dot. przestrzeni ograniczonej - rozumiem i identyfikuję zagrożenia; jestem przeszkolony i otrzymuję konkretne pozwolenie na pracę przed
wejściem; korzystam ze środków zapobiegawczych określonych w ocenie ryzyka;
nie wchodzę bez indywidualnego stale włączonego detektora gazu i - wg wymogów urządzenia ochrony dróg oddechowych; przestrzegam zasad ewakuacji;
• przestrzegam zasad dot. załadunku materiałów i nigdy nie staję pod podwieszonym
ładunkiem (9) wypadków) - rozumiem i identyfikuję zagrożenia związane z podwieszonym ładunkiem i grawitacyjną energią potencjalną; przestrzegam zasad podnoszenia i obsługi ładunku; nie znajduję się między podwieszonym ładunkiem a stałym
punktem; odsuwam się od ładunku przed rozpoczęciem podnoszenia; nie przebywam
w stożku bezpieczeństwa ; nie wchodzę pod lub w pobliże obsługiwanego niezabezpieczonego elementu urządzenia;
• przestrzegam wszystkich przepisów ruchu rogowego (13 wypadków) - m.in. rozumiem
zagrożenie z martwym polem, nie prowadzę pojazdu bez dobrej widoczności;
• przestrzegam przepisów bezpieczeństwa kolejowego i pozostaję w bezpiecznej odległości od torowiska ( 7 wypadków) - m.in. rozumiem i identyfikuję zagrożenia kolejowe, również dla urządzeń dźwignicowych poruszających się po torach i wozów transportowych; trzymam się z dala od skrajni; przy przejściu przez tory zachowuję 3 m.
dystans od stojącego wagonu/lokomotywy; nie staję między 2 zderzakami;
• przestrzegam zasad wejścia i pracy w strefach gazowo niebezpiecznych (5 wypadków)rozumiem i identyfikuję zagrożenia; korzystam ze środków zapobiegawczych; noszę
zawsze sprawny detektor; rozumiem i przestrzegam zasad ewakuacji;
• nie wyłączam urządzeń zabezpieczających (1 wypadek) - na koniec pracy zakładam
zabezpieczenia i sprawdzam ich skuteczność przed zdjęciem kłódki osobistej; zgłaszam
uszkodzenie i nieprawidłowo działające zabezpieczenie; jeśli konieczne jest czasowe
odłączenie/wyłączenie zabezpieczenia uzyskuję pisemne upoważnienie od przełożonego, przeprowadzam ocenę ryzyka i
wdrażam środki zapobiegawcze;
• przestrzegam wszystkich zasad BHP, standardów oraz znaków i stosuję wymagane
środki ochrony osobistej (32 wypadki).
Jak poinformowało Biuro Ochrony Arce-

Ulica miasta „Drogą
Porozumienia Dąbrowskiego”?

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza wystąpiła w dniu 4 maja br. do Prezydenta
Miasta Dąbrowa Górnicza - Marcina Bazylaka z wnioskiem o nadanie ulicom
miasta nazw: „Andrzeja Rozpłochowskiego” i „Porozumienia Dąbrowskiego”,
niewłaściwie nazywanym „Porozumieniem Katowickim”.
Dąbrowska Solidarność podjęła inicjatywę mającą upamiętnić postać śp. Andrzeja
Rozpłochowskiego - niezłomnego i zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej, który zmarł 20 grudnia 2021 r. oraz wynegocjowanego i zawartego ze stroną
rządową 11 września 1980 r. w Hucie Katowice Porozumienia Dąbrowskiego (nazywanego Porozumieniem Katowickim) poprzez nadanie poszczególnym ulicom miasta
Dąbrowa Górnicza ich imienia.
Wybór odpowiednich ulic Solidarność pozostawiała do dyspozycji Władz Miasta w
zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, prosząc jednocześnie o
rozważenie sugestii w tym zakresie:
• przemianowanie ostatniego odcinka al. J. Piłsudskiego od wiaduktu przy ul. Roździeńskiego do huty ArcelorMittal Poland S.A. W ten sposób adres huty zyskałby
nazwę „Porozumienia Dąbrowskiego”, w której zawarto historyczne Porozumienie;
• nazwanie „Drogą Porozumienia Dąbrowskiego” odcinka Drogowej Trasy Średnicowej na terenie naszego regionu, która przebiegać będzie przez Dąbrowę Górniczą;
• nazwanie ulicy, placu lub innego odpowiedniego punktu w
mieście imieniem „Andrzeja Rozpłochowskiego” pozostawiastr. 4
my do dyspozycji Władz Miasta.

Wzmożone
kontrole na bramach
zostały utrzymane

lorMittal Poland S.A. - w związku z faktem, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
przedłużył wprowadzenie trzeciego
stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–
CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO do 31 maja 2022 r. - w dalszym ciągu z większą częstotliwością
będą prowadzone kontrole, zarówno
osób jak i pojazdów, przy bramach oraz
na terenie ArcelorMittal Poland.
W związku z utrzymaniem wzmożonych kontroli mogą pojawić się niedogodności związane z dłuższym niż zwykle oczekiwaniem na
wjazd lub wyjazd na teren zakładów.

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 25 maja
br. o godz. 8.00 w Restauracji Jedenastka - na dużej sali.
Obecność Członków MK obowiązkowa.

Galopująca inflacja napędza oczekiwania płacowe

Społeczna propozycja
wzrostu wynagrodzeń od 2023 roku

Prezydent
Andrzej Duda
będzie gościem
XXX jubileuszowego
Krajowego Zjazdu
Delegatów

W odpowiedzi na galopującą inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków
Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła
do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w
życie od stycznia 2023 roku.
- Wręczyłem Prezydentowi zaproszeStrona pracownicza RDS w najśwież- malnego wynagrodzenia za pracę.
szym piśmie do ministerstwa finansów Jednocześnie związki zwróciły uwagę, nie na najważniejsze wydarzenie dla
przedstawiła swoją propozycję podwy- że rewizji i zmianie ulec powinien cały NSZZ „Solidarność” - Krajowy Zjazd
żek płac, która miałaby wejść w życie model kształtowania wynagrodzeń w Delegatów - powiedział po spotkaod stycznia 2023 roku. Zmiany miałyby państwowej sferze budżetowej. Związki niu z prezydentem Andrzejem Dudą
dotyczyć całej gospodarki narodowej (a zapewniają sobie możliwość dokonania przewodniczący „Solidarności” Piotr
więc de facto wszystkich zatrudnionych), zmian w propozycjach jeśli modyfika- Duda. Prezydent potwierdził, że bępaństwowej sfery budżetowej oraz eme- cjom ulegną prognozowane przez rząd dzie gościem uroczystej części zjazrytów i rencistów.
wskaźniki zmian makroekonomicznych, du, który odbędzie się w dniach 26-27
Według propozycji ogólny wzrost wy- które stanowią podstawę do prac nad maja w Zakopanem.
nagrodzeń nie powinien być niższy niż projektem ustawy budżetowej na 2023 - To historyczne wydarzenie. Dowód, że
13,41%. Pracownicy państwowej sfery rok, a także z uwagi na inne zdarzenia, jest jedna „Solidarność”, która powstała
budżetowej mieliby zarabiać co najmniej które mogą negatywnie wpłynąć na wy- w roku 1980 i nieprzerwanie działa do
dzisiaj - powiedział przewodniczący wrę20% więcej. Minimalne wynagrodzenie nagrodzenia pracowników w Polsce.
Źródło: solidarnosc.org.pl
czając prezydentowi zaproszenie.
powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023
r. o 16,28% (490 zł), a od 1 lipca 2023
r. o kolejne minimum 7,15% (250 zł).
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent
powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w
2022 roku, zwiększony o co najmniej
50% realnego wzrostu przeciętnego wyJeśli uda się doprowadzić do zmiany przepisów, działacze związkowi oraz kilka
nagrodzenia za pracę w roku 2022.
Strona związkowa zaznaczyła, że ocze- innych grup pracowników będzie mogło liczyć na faktyczną, a nie tylko teorekuje od strony rządowej niezwłocznego tyczną ochronę w sytuacji konfliktu z pracodawcą. Propozycję zmiany przepirozpoczęcia dyskusji na ten temat na fo- sów w tym zakresie złożyła „Solidarność”.
rum Rady Dialogu Społecznego, w szcze- – Kwestii tej było poświęcone posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej Rodziny,
gólności w kwestii przystąpienia przez które odbyło się 26 kwietnia 2022 r. Wówczas to NSZZ „Solidarność” w trybie art. 20
rząd i stronę pracodawców do negocjacji ustawy o związkach zawodowych złożyła swoją propozycję zmiany w Kodeksie postępow odniesieniu do drugiej podwyżki mini- wania cywilnego – informuje Ewa Kędzior, koordynator ds. obrony praw związkowych i
starszy specjalista w Zespole Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Podobny projekt złożyła także Lewica. Co znajduje się w naszym, związkowym? I czemu właściwie zmiany są potrzebne? W praktyce chodzi o ochronę osób zwalnianych z
naruszeniem przepisów art. 32 ustawy o związkach zawodowych. W przeciwieństwie do
projektu Lewicy naszym celem jest realna ochrona tych wszystkich pracowników, których
stosunek pracy na mocy ustawy podlega ochronie, w tym także społecznych inspektorów
pracy, kobiet w ciąży, rodziców (w określonych warunkach) oraz sygnalistów wskazująZa sprawą wniosku NSZZ „S”, do 38 zł
cych na naruszenia (którymi są często niepodlegający ochronie członkowie Związku).
wzrośnie dieta za dobę w krajowej poMimo iż przepisy mówią, że nie można bez zgody zakładowej organizacji związkowej
dróży służbowej. Jak wynika z projekrozwiązać stosunku pracy (albo zmienić jednostronnie warunków) to czynności pracotu rozporządzenia Ministerstwa Rodzidawcy dokonane z naruszeniem tego przepisu, choć wadliwe, są skuteczne. Innymi słony i Polityki Społecznej, stawka, która
wy wywołują skutki prawne, więc ochrona zawarta w przepisach jest iluzoryczna. Nawet
dotąd wynosiła 30 zł zostanie podniejeżeli związkowiec odwoływał się i został przywrócony do pracy, to w międzyczasie miał
siona o 26% do 38 złotych.
zazwyczaj zakaz wstępu do zakładu, a czasami po powrocie organizacja związkowa już
- NSZZ „S” wniosła temat podniesienia wynie istniała. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że postępowania trwają bardzo długo.
sokości stawki diety podróżnej oraz tzw.
Stąd pomysł wprowadzenia zmiany, która sprawi, że na etapie postępowania sądokilometrówki na posiedzenie zespołu ds.
wego ochrona działaczy będzie skuteczna oraz wykorzystania instytucji zabezpieczebudżetu i wynagrodzeń w grudniu 2021 r.,
nia. Ma ona polegać na nakazaniu dalszego zatrudnienia zwolnionego działacza do
Stawki te nie były zmieniane odpowiednio od
czasu uzyskania rozstrzygnięcia. Kolejnym krokiem w tej sprawie będzie utworzenie
2013 r. i 2007 r. W wyniku dyskusji strona
w Sejmie podkomisji, która zajmie się wypracowaniem projektu zawierającego mespołeczna Zespołu dostrzegła konieczność
chanizmy ochrony pracowników. Póki co, przez najbliższe dni członkowie „Solidarnozmian. – mówi Katarzyna Zimmer-Drabści” mogą wysyłać swoje uwagi do propozycji zmian.
Źródło: solidarnosc.org.pl
czyk, szefowa biura ekspercko-prawnego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z przepisami minister do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 61 05
państwowej lub samorządowej jednostce
Interwencje, zatrudnienie
		
- Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
na obszarze kraju oraz poza granicami kraSprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
ju. Rozporządzenie określa wysokość diet, z
uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
przypadku podróży poza granicami kraju –
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrewalutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit
tariacie związku tel. 61 05
na nocleg w poszczególnych państwach, a
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
także warunki zwrotu kosztów przejazdów,
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
noclegów i innych wydatków.
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl

Solidarność złożyła propozycję zmiany Kodeksu Pracy

Prawdziwa ochrona w pracy
- chcemy zmiany przepisów!

Wyższa dieta
w delegacji krajowej
dzięki Solidarności

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland
S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w dystrybucji
dla Członków Związku

,
pólkolonie letnie
w quaparku
NEMO

Nemo - Świat Rozrywki jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu, zabawy i relaksu. Oferuje najwięcej różnorodnych rozrywek skupionych w jednej dogodnej lokalizacji. Podczas wakacji letnich 2022 r. Nemo oferuje
półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży łączące wiele dziedzin szeroko rozumianej aktywności fizycznej i sprawności
manualnej oraz szeregu atrakcji.
Półkolonie realizowane będą w ośmiu tygodniowych (5 dni: od poniedziałku do piątku) turnusach przez cały okres
wakacji, począwszy od 27 czerwca w godz. 7.00 - 16.30 (z możliwością przywiezienia dziecka o godz. 6.30). Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje. Wszelkie zajęcia
prowadzone będą przez doświadczoną, przeszkoloną kadrę instruktorów posiadającą wymagane kwalifikacje, a wypoczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty.
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-13 lat. Półkolonie organizowane są dla grup liczących 10 - 15 dzieci.
W programie półkolonii: nauka pływania pod okiem instruktora; animacje w wodzie dla dzieci i młodzieży; gra w
kręgle; dyskoteka Kapitana Nemo; warsztaty pierwszej pomocy; zajęcia plastyczne i wiele innych.
Cena jednego turnusu dla Członków NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP wynosi 749 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku do 30 czerwca br. - budynek
DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05.
Szczegóły oraz Regulamin półkolonii dostępne są na naszej stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl
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ENERGYLANDII
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i
osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski.
W Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, można korzystać ze
wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.
Cena biletu: normalny od 12 lat – 129 zł, ulgowy do 12 lat – 84 zł, dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Ceny biletów
obowiązują do 24.06.2022r. 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 terminach odbioru zostaną poinformowani.
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aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 8 zł Ilość sztuk przysługująca jednej
osobie ograniczona - 4 szt./miesiąc.
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie
Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.
Ilość biletów jest ograniczona - 4 szt./miesiąc.
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 ograWydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
niczona do 2 sztuk.
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
Kupony są dostępne przez cały
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
miesiąc.
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