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Upały i uregulowania w tym zakresie

Pracodawca ma obowiązek
zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. W ArcelorMittal Poland S.A. wypracowany
został wzorzec pozwalający zminimalizować negatywny wpływ wysokich
temperatur na pracowników. Stało się tak już w 2015 r. po wystąpieniu do
pracodaw cy w tym zakresie przez NSZZ „Solidarność”.
Dąbrowska Solidarność jeszcze w 2015 r. po fali upałów wystąpiła do ówczesnego
Wiceprezesa Zarządu AMP o podjęcie wszelkich możliwych działań celem zminimalizowania negatywnego wpływu na pracowników wysokich temperatur występujących na stanowiskach pracy.
Więcej str. 2

Spotkanie strony społecznej z Prezesem Zarządu

Remont Wielkiego Pieca nr 2
od marca 2023 r.

Bieżąca sytuacja na rynku hutniczym i surowcowym, przyszłe inwestycje, a
także możliwość wypłacenia pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. nagrody
wyrówwnawczo-inflacyjnej omówione zostały podczas spotkania największych
organizacji funkcjonujących w spółce z Dyrektorem Generalnym - Frederikiem
Van De Velde. Spotkanie w formie zdalnej odbyło się w poniedziałek, 4 lipca br.
Podczas spotkania omówiona została sytuacja rynkowa oraz portfel zamówień na III
kwartał 2022 r., który przedstawia się niekorzystnie w obszarze produktów płaskich
i długich. Ze względu na planowany remont Wielkiego Pieca nr 2 - zapadły decyzje o
produkcji maksymalnej ilości sylabów celem ich zabezpieczeni na czas remontu.
Zarówno w grupie AM, jak i samym AMP obserwuje się spowolnienie, które z kolei
przełożą się na postoje.
			
Więcej str. 2

Wynagrodzeniem za postój - płaca zasadnicza

Zasady postępowania
wobec pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. w przypadku postoju

W związku z postojami produkcyjnymi w ArcelorMittal Poland S.A. pracodawca zastosuje wobec pracowników nimi objętymi rozwiązania wynikające z porozumienia postojowego, jakie w spółce obowiązywały w poprzednich latach - w zakresie zasad postępowania oraz wypłaci wynagrodzenie
wynikające z aktualnie obowiązującego ZUZP. Stosowną informację przedstawiciele załogi otrzymali z końcem czerwca 2022 r.
Niepewna sytuacja na rynku stali oraz brak dostatecznej wielkości zamówień na określony produkt hutniczy spowodowały, że w poszczególnych zakładach AMP wystąpiły postoje. Postoje produkcyjne stosowane będą również w najbliższym czasie, w związku z czym
pracodawca w stosunku do pracowników nimi zagrożonych stosował będzie rozwiązania
będące kontynuacją dotychczasowych zapisów w tym zakresie - wynikające z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Kodeksu Pracy.
Więcej str. 3

VIII Marszobieg
Charytatywny

W ArcelorMittal Poland S.A. w terminie 20-22 września 2022 r. zorganizowany zostanie VIII Marszobieg
Charytatywny. Rodzice chorych i niepełnosprawnych dzieci potrzebujący
pomocy przy ich leczeniu i rehabilitacji mogą przesłać stosowne zgłoszenie, nie później niż do 26 sierpnia br.
Pomoc finansowa uzyskana w ramach
Marszobiegu Charytatywnego kierowana
jest do dzieci do 18 r. ż. będących dziećmi aktualnie zatrudnionych pracowników,
dziećmi po zmarłych pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami oraz
dziećmi pracowników, którzy ulegli wypadkowi lub ciężkiej chorobie uniemożliwiającej powrót do pracy, będących w
chwili wypadku lub choroby pracownikami AMP i spółek.
Więcej str. 2

„Niskie podatki”
od 1 lipca 2022 r.

Kolejny raz wprowadzone zostały
zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
- zwane Polskim Ładem 2.0, Niskimi
Podatkami. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r.
Wprowadzone Polskim Ładem 2.0 zmiany
podatkowe obowiązują już od 1 lipca br. i
zakładają zmniejszenie I progu podatkowego z 17% na 12%. Oznacza to, że przy
dochodzie rocznym do 120 tys. należny
podatek wynosi 12%, przy czym jest on
jeszcze pomniejszany o kwotę zmniejszającą podatek 3.600 zł.
W przypadku II progu podatkowego
- przy dochodzie rocznym przekraczającym 120 tys. zł podatek wynosi 10.800 zł
+32% nadwyżki ponad 120 tys. zł.
Więcej str. 3

W Wetlinie
upamiętniono
śp. Jacka Cieślickiego

Na cmentarzu w bieszczadzkiej
Wetlinie w dniu 24 czerwca 2022
r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika śp. Jacka Cieślickiego
- działacza dąbrowskiej Solidarności, redaktora naczelnego Wolnego
Związkowca. Mszę św. pogrzebową
odprawił wikariusz parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Wetlinie Dobromił Godzik. Aktu odsłonięcia pomnika na cmentarzu dokonała żona śp.
Jacka – Halina Cieślicka.
Więcej str. 4

fot. J. Zommer

Spotkanie strony społecznej z Prezesem Zarządu

Remont Wielkiego Pieca nr 2
od marca 2023 r.

C. d. ze str. 1
Nie bez znaczenia są kwestie zakupu surowców tj. rudy żelaza, która
jest sprowadzana z Ukrainy oraz węgla, złomu i gazu a także ich cenom. Pracodawca
przedstawił obawy związane z zabezpieczeniem odpowiednich wielkości gazu ziemnego w okresie zimowym, przy czym zaznaczył, iż w dąbrowskim i krakowskim oddziale
AMP istnieje możliwość wykorzystania gazu metalurgicznego, co może zapobiec efektowi rządowego ograniczenia zużycia gazu ziemnego.
Zarząd AMP potwierdził, że rozpoczęto przygotowania do remontu WP2, który ma zostać - w stosunku do pierwotnych planów - nieco zmieniony i rozszerzony. Planowany
termin rozpoczęcia remontu - od marca 2023 r.
Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się natomiast budowa linii ocynkowania ogniowego nr 3 w krakowskim oddziale spółki. Obecna sytuacja wskazuje, że niebawem nastąpi wzrost zapotrzebowania na stal budowlaną, chociażby przy odbudowie Ukrainy.
Odniósł się również do prowadzonego w AMP już drugi rok projektu transformacja,
podkreślając, iż ma on na celu dać pewność konkurencyjności spółki na przestrzeni
kolejnych lat. Dzięki niemu firma ma pozostać w dobrej kondycji w perspektywie
długoterminowej poprzez wprowadzenie nowych technologii i działań. W obszarze
społecznym transformacja ma dopasowywać obciążenie pracą w taki sposób, by
nie powstawały niebezpieczne sytuacje. Wakaty mają być uzupełnianie - w pierwszej kolejności pracownikami własnymi - po ich przeszkoleniu lub rekrutacjami zewnętrznymi.
Dużo uwagi poświęcono możliwości uruchomienia dla pracowników AMP nagrody
wyrównawczo-inflacyjnej. Strony przedstawiły swoje argumenty w tym zakresie,
a Dyrektor Generealny zadeklarował, iż jest zmotywowany, by znaleźć pozytywne
rozwiązanie problemu spadku realnej wartości wynagrodzeń pracowniczych wskutek
panującej bardzo wysokiej inflacji. Spotkanie w tym temacie zaplanowane zostało
na 12 lipca br.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia br.

VIII Marszobieg Charytatywny
ArcelorMittal Poland S.A.

C. d. ze str. 1
Pracownicy wnioskujący o pomoc w ramach marszobiegu muszą
być zatrudnieni w firmach; ArcelorMittal Poland S.A., Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem, ArcelorMittal Refractories, Arcelorittal Business Center of Excellence
Poland, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW, ArcelorMittal Recykling Polska
oddział Dąbrowa Górnicza, Sanpro Synergy, Ananke Business Communications.
Zgłoszenia można składać na dedykowanych formularzach, które są dostępne na
stronie fundacja-naszedzieci.pl, lub u koordynatorów marszobiegu. Po ich wypełnieniu należy je dostarczyć osobiście do wybranego koordynatora, odesłać pocztą lub
e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2022 r.
O wyborze osób, którym dedykowany będzie VIII Marszobieg Charytatywny ostatecznie zadecyduje powołana przez organizatora akcji Komisja.
Uzyskane w ramach marszobiegu środki mogą zostać przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Koordynatorami akcji są:
• dąbrowski oddział AMP: Beata Legowiak-Szota (budynek Inżynieringu, tel. 660
682 430, e-mail: Beata.Legowiak-Szota@arcelormittal.com);
• krakowski oddział AMP: Magdalena Ciurkot (budynek straży pożarnej, tel. 664 781
806, e-mail: Magdalena.Ciurkot@arcelormittal.com);
• Zdzieszowice: Magdalena Musiał (budynek szkoleni BHP, tel. 668 480 330, e-mail:
Magdalena.Musial@arcelormittal.com).
O konkretnych terminach marszobiegu w poszczególnych oddziałach spółki poinformujemy w terminie późniejszym.

Przede wszystkim zatrudnienie własne

Transfer ze spółek interim do AMP

Prawie 60 pracowników z Sanpro Synergy Sp. z o. o. zostało przetransferowanych do bezpośredniego zatrudnienia w ArcelorMittal Poland S.A. w czerwcu
br. W lipcu ma zostać przejęta pozostała grupa zatrudnionych w Sanpro Synergy, a wykonujących pracę na rzecz AMP.
AMP podjęła decyzję o zaniechaniu zatrudniania pracowników przez tzw. interimy w
dotychczasowej formie. Stąd też z Sanpro Synergy uzgodniła terminy transferów poszczególnych pracowników wykonujących pracę na rzecz AMP, które powinny zakończyć się do 31 lipca br. W szczególnych przypadkach (choroba, urlop) - terminy te
mogą ulec przedłużeniu. I tak do końca czerwca do bezpośredniego zatrudnienia w
AMP z Sanpro przeszło prawie 60 pracowników, duża, przeszło 70 osobowa grupa takiemu procesowi poddana zostanie w lipcu.
AMP prowadzi również rozmowy nad możliwością zatrudniestr. 2
nia pracowników z ABC.

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:
• 2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego (od koleżanek i
kolegów z DWW).
• 2022.08.01 godz. 18.00 - Bazylika Matki Bożej Anielskiej (od sp. Maritex).
• 2022.09.04 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S”
Huty Częstochowa);
• 2022.09.11 godz. 20.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od Zarządu
MZZ Hutnik).
Zapraszamy w miarę możliwości do
wspólnej modlitwy.

Członkowie „S”
tankują bez limitu
i z większymi
zniżkami

Dla członków „Solidarności” sieć Lotos oferuje specjalną zniżkę na paliwa. Od 1 lipca br. na okres wakacji
Lotos dodatkowo uruchomił akcję rabatową, w której Członkowie Związku mają jeszcze lepsze warunki.
Sieć paliwowa Lotos uruchomiła na stacjach zniżki, które dla posiadaczy związkowych kart Lotos Biznes wynoszą:
• na podstawowe paliwa 35 gr;
• na paliwa Dynamic 38 gr;
• 10 gr za autogaz.
Co ważne, dla członków „Solidarności”
nie obowiązują miesięczne limity ilości
tankowanego paliwa.
Rabaty na paliwa działają tylko na podstawie karty Lotos Biznes wydawanej dla
Członków NSZZ „Solidarność”, nie działają
z aplikacją mobilną czy innymi kartami.
Pomimo, iż oferta została wprowadzona
na czas wakacji - trwają rozmowy nad
możliwości jej przedłużenia.
Przypominamy również, że użytkownik
karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny, jednak pamiętać
należy, że miesięczny limit na zakupy z
rabatem wynosi 2 tys. zł.

Będzie ocena
mentoringu w AMP

W dniu 8 lipca br. strona związkowa
wystąpiła do pracodawcy o roczne podsumowanie funkcjonowania w ArcelorMittal Poland S.A. tzw. mentoringu, w
ramach którego osoby przekazujące
umiejętności i kompetencje osobom
nowozatrudnionym - zgodnie z § 73
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy otrzymują dodatek mentorski.
Mentoring to nowe rozwiązanie, które w
AMP wprowadzone zostało w ub r. wraz z
nowym ZUZP i po rocznym okresie jego
funkcjonowania Związkowcy chcą dokonać jego oceny, a także widzą konieczność wprowadzenia zmian.
Pracodawca pozytywnie odniósł się do
wniosku.

Upały i uregulowania w tym zakresie

Pracodawca ma obowiązek
zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy

C. d. ze str. 1
Podczas przeprowadzonej wówczas wizytacji przedstawiciela NSZZ Solidarność z Zakładowym
Społecznym Inspektorem Pracy potwierdzone zostały ekstremalne warunki pracy, gdzie w niektórych miejscach
temperatur przekraczała 500 C. Wysokie
temperatury mogą mieć wpływ nie tylko
na wydajność pracownika, ale także na
bezpieczeństwo.
Pracodawca niezwłocznie podjął wówczas
działania, które - jak zaznaczył Dyrektor
Generalny - stanowią wypracowany wzorzec w przypadku wystąpienia analogicznych anomalii temperaturowych w przyszłości. I taką właśnie sytuację mamy
aktualnie.
Do wzorca tego należą:
• zlecenie wykonywania tylko prac koniecznych, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji jak również
przesuwanie prac konserwacyjnych
i przeglądów urządzeń na godziny
wczesno poranne lub nocne;
• w przypadku wykonywania prac, przy
których nie ma zagrożeń poparzenia
lub kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, po opracowaniu lekkiej HIRA
zezwolenie przez zakłady na pracę bez
bluz ochronnych, w koszulach flanelowych lub podkoszulkach;
• zwiększenie dostaw wody mineralnej
i schłodzonych napoi na stanowiska
pracy;
• zapewnienie wszystkim zainteresowanym pracownikom dostępu do pomieszczeń z klimatyzatorami w celu
odpoczynku i schłodzenia się;
• na stanowisku, gdzie występuje wysoka temperatura zlecenie rotacji pracowników i jeżeli to możliwe - dłuższe
przerwy.
Ponadto w tamtym czasie pracodawca
podjął decyzję o dokonaniu zakupu dodatkowych wentylatorów i przenośnych
klimatyzatorów.

Obowiązki na pracodawcę przy występowaniu upałów nakładają również zapisy
Kodeksu Pracy. Co prawda nie określają
one maksymalnej dopuszczalnej temperatury (poza pracownikami młodocianymi i kobietami w ciąży, którzy nie mogą
pracować w pomieszczeniach, w których
temperatura przekracza 300C), ale takie
zalecenia dają specjaliści BHP - 300C w
pomieszczeniach biurowych, 280C podczas ciężkiej pracy fizycznej i 260C podczas pracy w warunkach szczególnych.
W przepisach prawa przytoczony jest
wskaźnik WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) używany do obciążenia cieplnego
ustroju człowieka w środowisku gorącym.
Pamiętać należy, że obciążenie cieplne
wiąże się nie tylko z wysoką temperaturą,
ale i czasem, w jakim człowiek przebywa
w nagrzanym miejscu, przepływem powietrza, jego wilgotności, a także odzieżą, w którą pracownik jest lub musi być
ubrany (odzież ochronna).
W sytuacji, gdy ze względu na warunki
atmosferyczne dochodzi do pogorszenia
warunków pracy, pracodawca powinien
podjąć działania celem ich poprawy. Kodeks Pracy wskazuje również takie możliwości jak np. skrócenie czasu pracy poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw
w pracy czy też możliwość wcześniejszego wyjścia, ale zależy to tylko i wyłącznie
od dobrej woli pracodawcy. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania nie może ono
powodować obniżenia wynagrodzenia. Do
rozwiązań wskazanych przez KP należą
również przerwy regeneracyjne oraz obowiązek zapewnienia napoi - w pomieszczeniach biurowych, gdzie temperatura
przekracza 280C (bez względu na to czy
pomieszczenie to jest klimatyzowane czy
nie), na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 250C. Nierespektowanie
obowiązku zapewnienia napoi stanowi
wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny w wysokości o 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Wynagrodzeniem za postój - płaca zasadnicza

C. d. ze str. 1
Pamiętać należy jednak,
że w przypadku wynagrodzenia za czerwiec 2022 r. wypłacanego w lipcu - już
ten przychód pracownika rozliczany jest
wg nowych przepisów.
Kwota wolna od podatku została utrzymana
na poziomie 30 tys. zł. W związku z obniżeniem stawki podatku uległa zmianie roczna
kwota zmniejszająca podatek dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych i wynosi
3.600 zł. (30.000 zł x 12% = 3.600 zł).
Zmianie uległa kwota zmniejszająca miesięcznie zaliczki podatkowe z 425 zł do
300 zł. Pamiętać przy tym należy, iż do tej
ulgi uprawnia PIT 2, a złożone wcześniej
oświadczenia PIT2 pozostają w mocy.
Z dniem 1 lipca br. zlikwidowana została ulga
dla klasy średniej. Jeżeli jednak rozliczenie
roczne przy zastosowaniu ulgi dla klasy średniej byłoby korzystniejsze dla pracownika Urząd Skarbowy uwzględni ją w rozliczeniu.
Od 1 lipca br. pracodawca nie ma obowiązku podwójnego naliczania zaliczek na podatek dochodowy - wg. starych i nowych
przepisów celem potrącania z wynagrodzenia pracownika niższej zaliczki na podatek
dochodowy. Teraz zaliczka ta jest obliczana w oparciu o nową skalę podatkową.
Pracownik, do którego wynagrodzenia
mają zastosowanie koszty uzyskania
przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie, może złożyć pracodawcy wniosek na
piśmie o niestosowanie tych kosztów.
Od 1 lipca br. samotni rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej
wynoszącej 60.000 zł. Ponadto zlikwidowana zostało ulga w wysokości 1.500 zł i
przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia podatku z dzieckiem.
Zwiększony został limit kwoty dochodów
dziecka warunkujący skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z
3.089 zł do 16.061 zł, a renta rodzinna
rozdzielona została od dochodów rodzica,
dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.
Członkowie związków zawodowych
mogą odliczyć w rocznym zeznaniu
podatkowym wyższą kwotę od dochodów - 500 zł. na podstawie PIT 11
wystawionego przez pracodawcę.

jednostkach organizacyjnych Spółki,
w tym również niestałych miejscach
świadczenia pracy.
W przypadku, gdy pomimo wykorzystania w/w działań zaistnieje konieczność
skierowania pracownika na „postojowe”
- stosowną informację otrzyma on od
bezpośredniego przełożonego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
Jak stanowią zapisy Zakładowego Układu Zborowego Pracy
oraz Kodeksu Pracy - pracownikowi za czas niewykonywania
pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód
z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego
stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia
- 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie
to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów prawa pracy - 3.010 zł.
Wynagrodzenie to przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego postoju. Jeżeli postój nastąpiłby z winy
pracownika - wynagrodzenie mu nie
przysługuje.
str. 3

Zasady postępowania
wobec pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. w przypadku postoju

C. d. ze str. 1
W przypadku wprowadzenia postoju na danych liniach produkcyjnych w stosunku do pracowników pracodawca stosuje:
• maksymalizację wykorzystania:
- szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych,
- dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako
w6 (w tym dawne UDW12) oraz wn i wś, których celem
jest obniżenie ilości zaplanowanych dni pracy do wymiaru
zgodnego z normą okresu rozliczeniowego,
- urlopów zaległych i bieżących.
• możliwość zatrudniania pracowników na innym, niż dotychczas zajmowane, stanowisku pracy (z uwzględnieniem
możliwości przekwalifikowania) w ramach danego Zakładu/
Działu/Biura lub Oddziału Spółki, którego lokalizacja stanowi
dla Pracownika stałe miejsce świadczenia pracy lub w innych

„Niskie podatki”
od 1 lipca 2022 r.

Powrócił w ukochane miejsce i pozostał

W Wetlinie upamiętniono
śp. Jacka Cieślickiego

C. d. ze str. 1
Śp. Jacek Cieślicki urodził się 4 listopada 1941 r. w Krakowie, a zginął
trzy lata temu w nieznanych okolicznościach na Połoninie Wetlińskiej. Od 1974 r. pracował w Hucie Katowice, gdzie aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” Huty Katowice,
a od 31 stycznia 1981 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego biuletynu Wolny Związkowiec. Był odważny, bezkompromisowy i niezawodny. To On na początku sierpnia 1981
r. podjął decyzję o przedruku w związkowym biuletynie kontrowersyjnych materiałów
z rysunkiem niedźwiedzia - karykatury ówczesnego I sekretarza KC PZPR Leonida
Breżniewa trzymającego wycieńczonego człowieka.
Po wprowadzeniu stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r. śp. Jacek Cieślicki został internowany wraz z najgroźniejszymi dla ówczesnej władzy działaczami opozycji niepodległościowej. Przebywał w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie,
Uhercach, Załężu k. Rzeszowa. Wyszedł 15 października 1982 r.
Pomimo prowadzonej przeciwko Niemu przez SB (5 teczek: za znieważenie PZPR, naczelnych organów władzy, sekretarza generalnego KPZR - L. Breżniewa, za artykuły w prasie
i wywrotną działalność polityczną) i Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach śledztwa - nie
wszczęto procesu. Został zastraszony i zmuszony do wyjazdu z Polski z jednoczesnym
wskazaniem konsekwencji Jego ewentualnego powrotu. Wyjechał do Australii w 1983 r.
Jak podkreślali najbliżsi - jednak zawsze kochał Bieszczady, do których w ostatnich
latach wracał... I to właśnie w Bieszczady powrócił na zawsze.
W uroczystym odsłonięciu pomnika śp. Jacka Cieślickiego, na którym wyryto cytat bieszczadzkego poety Jerzego Harasymowicza - „Kiedy, jak buki na mróz serce mi pęknie,
połóżcie mnie na wóz z widokiem
na Bieszczady” udział wzięli m.in.
przedstawiciele IPN w Katowicach, redaktorzy WZ z okresu
ukazywania się pisma w latach
1980-2013, oraz Jego przyjaciele
z okresu lat 70. i 80. Darczyńcami pomnika są: przyjaciele Jacka
Cieślickiego z dawnych lat, MOZ
NSZZ „Solidarność” Huty Katowice, Stowarzyszenie Porozumienie
Katowickie – 1980, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Stowarzyszenie
„Pokolenie” w Katowicach.
fot. J. Zommer

Bonus
covidowy
w liczbach
Podsumowanie wypłaty pierwszej części
dodatkowego świadczenia pieniężnego za
wspieranie bezpieczeństwa pracowników
i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki
przeciw COVID-19 zostało przedstawione
podczas spotkania przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. ze stroną społeczną
w dniu 8 lipca br.
Ze względu na zakończenie z dniem 30
czerwca br. i tak już przedłużanego terminu składania oświadczeń o wypłatę I
części świadczenia - pracodawca przedstawił ilość pracowników, którym bonus
został wypłacony. I tak I część nagrody
otrzymało 74,7% zatrudnionych w AMP
pracowników, a 22,2% stanowią pracownicy, którzy na szczepienie zdecydowali
się po 21 grudnia 2021 r. - po terminie
wprowadzenia w spółce nagrody.
Pracownicy, którzy przyjmą do 30 września 2022 r. przypominającą (odpowiednio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw COVID-19 uprawnieni będą do
otrzymania, II części nagrody w wysokości 1.000 zł.
Do 30 czerwca br. II część bonusu została
zrealizowana na poziomie
str. 4
53,9%

300 zł dla uczniów
na dobry start

Od 1 lipca br. można składać wnioski
o świadczenie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, przyznawane w wysokości 300 zł bez względu
na osiągany w rodzinie dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w
roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko niepełnosprawne uczące
się w szkole świadczenie przysługuje do
ukończenia przez nie 24 roku życia.
Celem otrzymania świadczenia opiekunowie ucznia muszą złożyć wniosek skierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wniosek ten rozpatrzy i
wypłaci należne świadczenie. Stosowne
wnioski (na rok szkolny 2022/2023) składać można już od 1 lipca do 30 listopada br. - tylko drogą elektroniczną przez
Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
na stronie https://empatia.mpips.gov.
pl/, przez bankowość elektroniczną lub
portal PUE ZUS
Wypłata przyznanego świadczenia będzie
odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku złożenia wniosku późniejszych miesiącach
- wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie dobry start nie przysługuje
na dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w
przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również
studentów.

Pracownicy będą uprawnieni do szeregu benefitów

ArcelorMittal tytularnym sponsorem
Zagłębiowskiego Parku Sportowego

Zagłębiowski Park Sportowy to nowoczesny multi-dyscyplinarny kompleks
obiektów sportowych w ramach którego powstaną: stadion zimowy, stadion
piłkarski i hala sportowa. To największa tego typu inwestycja w Polsce, która
umiejscowiona została w Sosnowcu, a jego sponsorem tytularnym w dniu 4
lipca br. został ArcelorMittal Poland S.A.
Zagłębiowski Park Sportowy składać się będzie z obiektów spełniających wymogi
polskich i międzynarodowych federacji sportowych, tj. stadion piłkarski o pojemności 11.600 miejsc, stadion zimowy - 2.545 miejsc i hala sportowa - 3.052 miejsc.
Do dyspozycji fanów sportowych będą restauracje, punkty gastronomiczne, punkty
sprzedaży, muzeum sportu i wiele innych atrakcji. Obiekt powstaje na obszarze 15ha
w obrębie Parku Środula, w bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego. Budowa
ZPS rozpoczęła się wiosną 2019 r., a oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na
wiosnę 2023 r.
ArcelorMittal
Poland
przez 5 lat będzie
sponsorem tytularnym
obiektów.
Konkretna
nazwa jeszcze nie została wybrana, a prace
nad nią rozpoczną się
po oficjalnym podpisaniu umowy, które ma
nastąpić w najbliższym
czasie. Jak przekazał
przedstawiciel pracodawcy - ramach współpracy pracownicy AMP
będą mogli liczyć na
szereg benefitów.

Cierpliwość się skończyła, czas minął

Rada Wykonawcza Programu dla Śląska
bez przedstawicieli Solidarności

na władza związku, negatywnie oceniło
stan realizacji Programu dla Śląska i postawiło rządowi swego rodzaju ultimatum. Albo nastąpi reaktywacja programu
i w końcu realizacja kluczowych przemysłowych projektów inwestycyjnych zapisanych w tym dokumencie, albo śląskodąbrowska „Solidarność” wycofa swoich
przedstawicieli z ciał, które zajmują się
nadzorem nad realizacją programu. – To
ultimatum nie spotkało się z żadną reakcją rządu. Nasza cierpliwość dawno się
skończyła, czas minął. Szkoda tylko, że
zamiast mówić o owocach dobrych inwestycji w odbudowę przemysłu, jesteśmy
zmuszeni mówić o tym, jak zmarnowano świetny projekt, jak zaprzepaszczono
wielką szansę dla regionu. Ale będziemy
o tym mówić głośno, wszystkim mieszkańcom Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, przed kolejnymi wyborami do parlamentu, przed kolejnymi wyborami
do samorządu. Żeby wiedzieli, kto jest
gotów pracować i służyć na ich rzecz, a
kto z pewnością tego nie zrobi. Na kogo
można liczyć, a na kogo z pewnością nie
– podkreślił Dominik Kolorz.

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z Rady Wykonawczej Programu dla Śląska oraz z Komitetu Sterującego Programu dla Śląska. Jednocześnie zapowiedziała przeprowadzenie
akcji informacyjnej wśród członków „S” i mieszkańców regionu dotyczącej
przyczyn fiaska programu.
Jak podkreślił Dominik Kolorz, szef ślą- tach i strategiach, nie rozpoczęła się żadsko-dąbrowskiej „Solidarności” w piśmie na z inwestycji zapisanych w Programie
adresowanym do premiera Mateusza Mo- dla Śląska. Szeroko rozumiane inwestycje
rawieckiego, który przewodniczy Radzie przemysłowe i energetyczne, które były
Wykonawczej Programu dla Śląska oraz sercem Programu, pozostały na papiedo Jarosława Wieczorka, który kieruje rze. Mieszkańcy województwa śląskiego
Komitetem Monitorującym Programu dla mają pełne prawo czuć się oszukani, bo
Śląska, powodem tej decyzji jest brak Program dla Śląska został potraktowany
realizacji inwestycji zapisanych w doku- przez rząd wyłącznie jako element propagandy sukcesu, a nie zadanie do zremencie.
Szef Związku przypomniał, że to Zarząd alizowania – podkreślił w wystąpieniu do
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „So- reprezentantów rządu Dominik Kolorz.
lidarność” był inicjatorem i współtwórcą Przewodniczący dodał, że w październiku
Programu dla Śląska. – Rząd przyjmując ubiegłego roku Walne Zebranie Delegaten program w grudniu 2017 roku dał tów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Źródło: www.solidarnosckatowice.pl
mieszkańcom naszego regionu nadzieję „Solidarność”, czyli najwyższa regionalna gospodarczy skok naszego regionu, na
budowę nowoczesnego przemysłu, nadzieję na dobrobyt. Zaciągnął ogromny
kredyt zaufania, ale go nie spłacił i zmarnotrawił. Przez przeszło 4,5 roku w zasadzie nie zrobiono nic. Poza rozpoczęciem
inwestycji infrastrukturalnych, które są
zawarte też w innych rządowych projek- Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków zakończył
się 2 lipca br. w Łodzi. Na mecie pierwszy zameldował się Patryk Stosz z
Voster ATS Team a zaraz za nim Alan Banaszek z grupy HRE Mazowsze Serce
Polski Cycling Team oraz Dehairs Simon z grupy Alpecin Fenix DEVO. Zwycięzcą wyścigu został belgijski kolarz z Alpecin Fenix DEVO.
Polski etapowy wyścig kolarski rozgrywany od 1990 r., od 2001 r. na przełomie ostatniej dekady czerwca i pierwszej dekady lipca. Wyścig jest zaliczany do polskiego
cyklu wyścigowego ProLiga i kontynentalnego cyklu wyścigowego UCI Europe Tour.
Od 2015 r. posiada kategorię UCI 2.2.
Przedstawiciele
związków
zawoW wyścigu startują polskie grupy kolarskie oraz grupy zagraniczne z dywizji UCI Condowych z Polskiej Grupy Górniczej
tinental Teams. Do rywalizacji w „Solidarce” przystąpiło w sumie 26 zespołów, w tym
zwrócili się 6 lipca do wicepremiera
9 składów z Polski.
i szefa resortu aktywów państwoOrganizatorem
wyścigu
wych Jacka Sasina o pilne spotkanie
jest NSZZ „Solidarność”
na temat inwestycji w kopalniach,
Regionu Łódzkiego przy
zwiększenia wydobycia i zatrudniewspółpracy z Towarzynia nowych pracowników. Chcą też
stwem
Olimpijczyków
rozmawiać o problemie cen węgla
Polskich oraz władzami
dla energetyki, które są wielokrotnie
miast, przez które przeniższej od cen rynkowych.
jeżdża wyścig.
Jak powiedział Bogusław Hutek, szef
Podczas tegorocznej rygórniczej „Solidarności”, a zarazem
walizacji kolarze przejeprzewodniczący związku w PGG, pierwchali pięć etapów o łączszym tematem spotkania z wicepremienej długości 772,8 km w
rem Sasinem ma być kwestia inwestycji
pięciu
województwach:
w zwiększenie wydobycia. – Najpierw
śląskim,
małopolskim,
przez lata zmuszano nas do ograniczapodkarpackim,
świętofot. D. Nowak
nia produkcji, teraz naciska się na PGG,
krzyskim i łódzkim.
aby wydobycie radykalnie zwiększyć i to
natychmiast. To nie jest takie proste. My
chcemy wiedzieć, na jakich warunkach
to zwiększenie wydobycia ma nastąpić,
czyli jak wielkie mają być te inwestycje
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 61 05
i ile środków zamierzają na to przeznaInterwencje, zatrudnienie
		
- Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
czyć, o ile więcej węgla mamy wydoPrawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
bywać i czy to będzie np. okres dwóch,
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
czy pięciu lat – podkreślił szef górniczej
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
„S”. Dodał, że przedstawiciele strony
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
społecznej oczekują od reprezentantów
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrerządu i Ministerstwa Aktywów Państwotariacie związku tel. 61 05
wych konkretnych planów dotyczących
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
inwestycji w nowe złoża i zatrudnienia
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
nowych pracowników, bo bez tego nie
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
mowy o wzroście wydobycia.

Trasa 772,8 kilometrów w pięciu województwach

Wyścig Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków

Potrzebne rozmowy
o inwestycjach
w kopalniach
i cenach węgla

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: www.solidarnosckatowice.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Komisja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów przy współpracy z BP Partner Sp. z o. o. zaprasza na wycieczkę:

Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój to przyjemne miasto uzdrowiskowe położone między Kłodzkiem o Kudawą Zdrój, tuż przy granicy
z Czechami. Słynie przede wszystkim z wód leczniczych.
Zakwaterowanie: Pensjonat Uzdrowisko Skałka - położony na wysokości 600 m n.p.m., skąd można podziwiać
panoramę gór i ist. Rodzinny ośrodek położony w sąsiedztwie parku zdrojowego, pijalni wód mineralnych orz teatru zdrojowego, a dodatkową atrakcją jest bliskość kawiarni i restauracji. Wyjątkową atrakcją tego miejsca jest
również własny pobór wody źródlanej z jednego z najstarszych dusznickich źródeł wody leczniczej. Pokoje 2, 3, 4,
5 osobowe wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Wi-Fi
Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja.

W ramach ceny: przejazd autokarem, zakwaterowanie - 4 noclegi, wyżywienie, Wi-Fi, bilety wstępu: Muzeum Zabawek, Kaplica Czaszek, Góry Stołowe - Błędne Skały, Muzeum Papiernictwa, Twierdza Kłodzko, Minieuroland, ubezpieczenie NNW 10.000 zł
TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł/os, podatek VAT.

Program wycieczki: 1 dzień - wyjazd z Dąbrowy Górniczej - parking przy AMP o godz. 6.00. Przyjazd do Duszników Zdrój, śniadanie, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, grill, nocleg; 2 dzień - śniadanie, wycieczka z
przewodnikiem - przejazd do Kudowy Zdrój , zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz Kaplicy Czaszek, przejazd w Góry
Stołowe, przejście szlakiem Błędnych Skał, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg; 3 dzień - śniadanie, wycieczka
z przewodnikiem - zwiedzanie Muzeum Papiernictwa, Zieleniec, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg; 4 dzień
- śniadanie, wycieczka z przewodnikiem - przejazd do Kłodzka, zwiedzanie Twierdzy (główna trasa turystyczna+podziemne labirynty), Minieuroland. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg; 5 dzień - śniadanie, czas wolny, obiad,
wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 15.00. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach późno popołudniowych.
Koszt wycieczki: osoba dorosła - 875 zł., dziecko do 10 lat - 830 zł.
Informacji udziela: Jan Czerw - tel. 503 067 339.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

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 – 149 zł, ulgowy do 12 lat – 104 zł, dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. 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.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 8 zł Ilość sztuk przysługująca jednej
osobie ograniczona - 4 szt./miesiąc.
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.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.000 egz.
str.

6

