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PIP przyznała Solidarności całkowitą rację!

PIP wniosła o przelanie na ZFŚS
zaległej kwoty z 2019 r.

W wystąpieniu skierowanym do ArcelorMittal Poland S.A. Państwowa Inspekcja Pracy wniosła m.in. o przekazanie na konto Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych zaplanowanej na 2019 r. kwoty - odpisu na emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. Tym samym PIP potwierdziła zarzucaną przez Solidarność bezprawność jednostronnej decyzji pracodawcy
w tym zakresie. Od decyzji I instancji pracodawca się odwołał, co oznacza,
że podjęta decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
28 lutego br. - po kontrolach przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2019 oraz w
styczniu 2020 r., PIP wydała kolejny nakaz i wystąpienie skierowane do pracodawcy
- AMP. O przekazanie wystąpień PIP po przeprowadzonych kontrolach wniosła dąbrowska Solidarność. Dalej przestawiamy efekty działań inspekcji.
PIP w terminie do 30 kwietnia br. nakazała m.in. uzupełnić brakujące panele w suficie
podwieszanym znajdującym się w pomieszczeniu Centralnego Utrzymania Ruchu GU
- Centralny Serwis Suwnic - po wcześniejszym usunięciu przyczyny zalewania sufitu
wodą oraz zapewnić równą posadzkę, zlikwidować różnicę poziomów posadzki w rejonie
podestu nad bębnem dozującym DL2 w budynku Spiekalni.
Więcej str. 3

Nie ma uzgodnień w zakresie obniżenia wynagrodzeń

Wszystkie składniki płacowe
wynikające z ZUZP są bez zmian!

Aż pięć projektów porozumień w sferze kadrowo-płacowej przedstawił
pracodawca Organizacjom Związkowym w dniu 7 kwietnia br. Trzy z nich
to projekty porozumień, które pracodawca chce zawrzeć w oparciu o rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID (tzw. tarcza antykrysowa). Ze względu na fakt, iż zawarte w nich
rozwiązania są zdecydowanie niekorzystne dla pracowników - Solidarność
podjęła decyzję o prowadzeniu rozmów tylko nad jednym z nich - w zakresie wprowadzenia w AMP postoju ekonomicznego, jednak na innych warunkach aniżeli proponował pracodawca.
Wszystkie dotychczasowe składniki płacowe wynikające z Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy pozostają bez zmian!
Więcej str. 3

Zwolnienia
grupowe
w Consensusie

Zawiadomienie o zamiarze zastosowania zwolnień grupowych w firmie Consensus Company Sp. z o. o. wpłynęło
do dąbrowskiej Solidarności w środę,
8 kwietnia br. Pracodawca poinformował w nim, że zamierza rozwiązać stosunek pracy z grupą ok. 23 osób. Aktualnie trwają rozmowy nt. stosownego
porozumienia w tym zakresie.
Wypełniając zapisy Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca
zawiadomił dąbrowską Solidarność o zamiarze przeprowadzenia w spółce Consensus zwolnień grupowych. 		
Więcej str. 2

Mały hutnik
z okazji Dnia Hutnika

Specjalny dodatek dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. z okazji
Dnia Hutnika wypłacony zostanie w
wysokości 398,97 zł.
Specjalny dodatek, nazywany Małym Hutnikiem wynika z zapisów Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy i przysługuje raz
w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w
dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.
Kwota specjalnego dodatku wynosi 6%
średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału
danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W
tym roku - Mały Hutnik wynosi 398,97 zł i
wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem
za miesiąc kwiecień br., czyli do 10 maja.

Obowiązek
noszenia masek
na terenie AMP
Obowiązek zakrywania ust i nosa
na terenie ArcelorMittal Poland S.A.
został wprowadzony - podobnie jak
w całym kraju - z dniem 16 kwietnia
br. Pracownicy, który nie będą spełniać tego obowiązku - nie zostaną
wpuszczeni na teren zakładu pracy.
Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe
podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych i w środkach publicznego
transportu zbiorowego.
Jak poinformował pracodawca - osoby
przekraczające bramę AMP zarówno pieszo jak i samochodami - muszą mieć na
sobie maskę lub maseczkę. Więcej str. 2

Wynagrodzenie
w czasie kwarantanny

W ArcelorMittal Poland S.A. występują dwa rodzaje kwarantanny. W
zależności od rodzaju kwaranny wysokość wynagrodzenia pracownika
liczona jest różnie.
W AMP mają miejsce dwa rodzaje kwarantanny - kwarantanna przymusowa zlecona przez sanepid oraz kwarantanna dobrowolna, która jest zlecona przez
pracodawcę w przypadku wystąpienia
zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19.
Więcej str. 2

Z okazji Dnia Hutnika
wszystkim pracownikom
ArcelorMittal Poland S.A.
i Spółek
życzenia zdrowia i bezpiecznej pracy,
stabilizacji finansowej
oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu
składa
Prezydium,
Międzyzakładowa Komisja
oraz Redakcja WZ

Wypowiedzenia w zależności od sytuacji spółki

Zwolnienia grupowe w Consensusie

C. d. ze str. 1
W uzasadnieniu podjętej decyzji pracodawca wskazał pogarszającą
się sytuację ekonomiczną spółki w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Zwrócił
przy tym uwagę, iż w trybie nagłym i nieprzewidzianym dochodzi do zmiany warunków
realizacji umowy zawartej z ArcelorMittal Poland, który jest głównym klientem spółki.
Obecną sytuację pogarsza również fakt zaległości płatniczych od kontrahentów, co w
efekcie zagraża utratą płynności finansowej Spółki.				
Aktualnie Consensus zatrudnia 131 pracowników, a zgodnie z informacją dotyczącą
przeprowadzenia zwolnień grupowych - zamierza rozwiązać stosunek pracy z grupą
ok. 23 osób w grupach zawodowych: pracownicy obsługi bufetów - 10 osób; pracownicy kuchni - 8 osób; pracownicy logistyki - 3 osoby; pracownicy administracji - 1 osoba;
pracownicy magazynu - 1 osoba.
Ze względu na zmienność sytuacji, w tym możliwość stopniowej redukcji usługi i stopniowej redukcji zatrudnienia zwolnienia grupowe mają nastąpić w okresie czerwca 2020 r.
Pracodawca poinformował o zastosowaniu kryteriów wobec doboru pracowników mających podlegać zwolnieniu t.j.: sytuacja społeczna i rodzinna, dodatkowe źródła dochodu, osiągnięcie wieku emerytalnego, możliwość skorzystania ze świadczenia przedemerytalnego. O kolejności dokonywania zwolnień będzie decydować bieżąca sytuacja
ekonomiczna firmy i szybkość oraz wartość zmniejszania się jej przychodów.
Wręczanie pracownikom wypowiedzenia umów o pracę uzależnione będzie od sytuacji społecznej i ekonomicznej pracownika oraz/lub miejsca wykonywania pracy (np.
likwidacja poszczególnych bufetów). Świadczenia pieniężne ustalane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Pracodawca - zgodnie z przepisami prawa - wystąpił o przeprowadzenie konsultacji z
organizacjami związkowymi funkcjonującymi w spółce oraz zawarcie porozumienia w
zakresie zwolnień grupowych. Strony mają 20 dni na uzgodnienia. W przypadku braku
możliwości porozumienia - zasady postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę zostaną określone w drodze regulaminu przez pracodawcę i wprowadzone w życie.

Astma nie zwalnia z noszenia maseczki ochronnej

Obowiązek noszenia masek
na terenie ArcelorMittal Poland

C. d. ze str. 1
Podczas przemieszczania się pieszo na terenie AMP wszystkie osoby
muszą mieć na sobie maskę lub maseczkę - jeżeli nie ma możliwości zachowania
dystansu 2 m względem drugiej osoby. Również osoby korzystające ze środka transportu zarówno zbiorowego, prywatnego, jak i służbowego, na terenie AMP muszą
pozostać w masce lub maseczce aż do momentu dotarcia do szatni lub do biura, a po
zakończeniu pracy - podczas powrotu z szatni lub biura na bramę. Osoby przemieszczające się po terenie AMP na rowerach obowiązują zasady jak osoby piesze.
Na stanowisku pracy pracownicy zobowiązani są do korzystania z maski, maseczki,
lub przyłbicy, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m względem drugiej
osoby, a stanowisko nie jest oddzielone osłoną ochronną (np. plexi szybą).
Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również osób przebywających w budynkach
administracyjnych zlokalizowanych poza bramami zakładu.
Pracodawca zapowiedział, iż osoby nie posiadające stosownego zabezpieczenia nie
będą wpuszczane na teren zakładu pracy, a wobec pracowników niestosujących się
do wytycznych - będą wyciągane konsekwencje prawne. W związku z pojawieniem się
w ostatnim czasie dużej liczby „astmatyków” przekraczających bramę - pracodawca
zaznaczył, iż astma nie zwalnia z obowiązku noszenia maseczki.

Wydłużenie terminu składania wniosków

Pożyczka na remont/modernizację
remont/modernizacj
mieszkania/domu

Wydłużenie terminu składania wniosków o pożyczki na remont/modernizację
mieszkania/domu oraz odwołanie posiedzeń Terenowych Komisji Świadczeń
Socjalnych w kwietniu 2020 r. to decyzje, jakie podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu, które odbyło się z początkiem kwietnia.
Główna Komisja Świadczeń socjalnych podjęła decyzję, że termin składania wniosków
o pożyczki na cele mieszkaniowe w zakresie remontu lub modernizacji mieszkania/
domu zostaje wydłużony do 30 czerwca 2020 r.
Ponadto wyznaczony na 30 czerwca br. termin może ulec zmianie w zależności od
bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.
Główna Komisja zdecydowała również o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na
kwiecień br. posiedzeń komisji świadczeń socjalnych. W związku z powyższym w
sprawach pilnych, w szczególności dotyczących konieczności ustalenia dochodu na
członka rodziny danego pracownika Komisja upoważniła przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania średniego dochodu na osobę w
rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 r.
Powyższe decyzje GKŚS podyktowane są obecną sytuacją
związaną z pandemią koronawirusa oraz faktem przebywania
str. 2
znaczącej grupy pracowników AMP na urlopach postojowych.

Wynagrodzenie
w czasie kwarantanny

C. d. ze str. 1
W sytuacji wysłania pracownika na kwarantannę zleconą przez
pracodawcę pracownik na ten okres jest
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
i otrzymuje 100% wynagrodzenia.
Powyższe nie dotyczy jednak kwarantanny zleconej przez sanepid za okres której
pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia
w formie zasiłku chorobowego. Jednak
zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracownik ten otrzyma od Pracodawcy dopłaty do zasiłku chorobowego (ZUZP wraz
załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty).
Pełnego wynagrodzenia nie otrzyma pracownik objęty kwarantanną przebywający na urlopie postojowym.

Obsługa socjalna
w nowym miejscu

Od 4 maja 2020 r. obsługa socjalna
zostanie przeniesiona do budynku
rehabilitacji - obok apteki. Do końca
kwietnia obsługa socjalna prowadzona
będzie w dotychczasowym miejscu.
Jak poinformowała spółka Sanpro Synergy
- prowadząca obsługę socjalną pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - od 4 maja
br. obsługa socjalna pracowników zostanie
przeniesiona do biura spółki znajdującego
się w budynku rehabilitacji obok apteki.
Za przyczynę zmian pracodawca podał
dotkliwy wpływ wywierany przez epidemię COVID-19 na świadczone przez Sanpro Synergy usługi, w tym drastyczny
spadek sprzedaży usług turystycznych,
co z kolei powoduje konieczność zminimalizowania przez firmę kosztów prowadzonej działalności.
Do końca kwietnia obsługa socjalna pracowników prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu - w budynku DAMM
- 3. Miejsce obsługi turystycznej pozostaje bez zmian - Budynek Polikliniki Dąbrowskiej.

Pracownik wybiera
formę posiłku

W ofercie bufetów poza posiłkami gorącymi dostępny będzie dla pracowników suchy prowiant, a decyzję o formie
posiłku podejmuje pracownik - o wprowadzonych zmianach w tym zakresie
poinformował pracodawca podczas
spotkania we wtorek, 14 kwietnia br.
Jak przekazali przedstawiciele spółki - AMP
wyraziła okresową zgodę na wprowadzenie do oferty bufetów - jako alternatywy,
posiłków w formie suchego prowiantu. O
formie posiłku: gorący/suchy prowiant decydował będzie każdorazowo pracownik.
Ponadto organizacje związkowe zostały
poinformowane, że Bufet nr 5 na Wapnialni czynny będzie jedynie na I zmianę
tj.: w godz. 8.00 - 10.00 wydawane będą
posiłki gorące, a w godz. 6.30- 10.00 wydawana będzie woda.
Natomiast na zmianach II i III posiłki
będą dostępne w formie cateringu.
Przypominamy, że posiłki regeneracyjne
są bezpłatne, a pracownik płaci jedynie
podatek i składkę ZUS od pobranych wartości posiłków powyżej 190zł.

PIP przyznała Solidarności całkowitą rację!

PIP wniosła o przelanie na ZFŚS
zaległej kwoty z 2019 r.
C. d. ze str. 1
Natomiast w terminie
do 31 maja br. pracodawca zobowiązany
został do wyremontowania i odnowienia pomieszczenia socjalnego w rejonie
warsztatu przygotowania kadzi Metacon.
Ponadto pracodawca ma tam zapewnić
stół i miejsce do siedzenia we właściwym
stanie technicznym.
Poza nakazami, na podstawie konkretnie
stwierdzonych przypadków - PIP wystosowała do AMP wystąpienie, w którym
wnosi o:
• podawanie w świadectwach oraz
zaświadczeniach
potwierdzających
wykonywanie pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze okresów faktycznie wykonywanej pracy w tych warunkach, a nie
okresów, w których pracodawca odprowadzał składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Inspektor zwrócił uwagę, iż takie zaświadczenie ma
służyć potwierdzaniu wykonywania
pracy, a nie odprowadzania składki, a
to pracodawca nie dopełnił obowiązku umieszczenia danego pracownika
w ewidencji osób wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub o
szczególnym charakterze, co jest
podstawą odprowadzania składki na
FEP. Prawo do emerytury pomostowej
zależy bowiem od tego, czy pracownik wykonywał prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze przez okres min. 15 lat, a nie
od faktu umieszczenia go w ewidencji
pracowników wykonujących te prace;
• udzielanie urlopu wypoczynkowego
zgodnie z planem urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z
planem urlopów udzielenie najpóźniej
do dnia 30 września następnego roku

kalendarzowego;
• udzielanie urlopu wypoczynkowego na
wniosek pracownika w częściach tak,
aby jedna część trwała nie krócej niż
14 kolejnych dni kalendarzowych;
• przechowywanie w aktach pracownika
kart szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP potwierdzających odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego;
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu
BHP w czasie pracy;
• terminowe
wypłacanie
wszystkich
składników wynagrodzenia. Inspektor
ustalił, że dla znacznej grupy pracowników pracodawca nie wypłacił terminowo wynagrodzenia w pełnej należnej
kwocie za pracę w m-cu listopad 2019
r., a dokładnie - za godziny nadliczbowe. Należność w postaci wynagrodzenia została przelana 12 grudnia,
natomiast dodatek za pracę w nadgodzinach - wraz z ostatnim miesiącem
okresu rozliczeniowego.;
• przekazanie na konto ZFŚS zaplanowanej na 2019 r. kwoty stanowiącej
wysokość zwiększenia Funduszu na
emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawnych. Pomimo, że inspektor ustalił, że w zakładowych źródłach
pracy nie ma jednoznacznego obowiązku odprowadzania zwiększonego
odpisu na emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne - pracodawca od
wielu lat na tą grupę osób zwiększał
odpis o 6,25%. Zapis § 4 ust. 1 Regulaminu wskazuje, że utrzymuje się
dotychczasowy sposób naliczania Odpisu Podstawowego na fundusz oraz
jego zwiększeń, o których mowa w
ustawie o ZFŚS oraz innych porozumieniach w części dotyczących ZFŚS.
Tak został właśnie ustalony „Planowany odpis podstawowy ZFŚS na

Nie ma uzgodnień w zakresie obniżenia wynagrodzeń

Dodatkowo pracodawca wystąpił o zawarcie porozumienia dotyczącego dodatku zmianowego i posiłków regeneracyjnych oraz zawieszenie konieczności
dokonania w 2020 r. dodatkowego odpisu na ZFŚS.
Podkreślamy, że żadne z tych porozumień nie zostało
uzgodnione, ani podpisane/zawarte, w związku z czym
nie ulega zmianie sposób naliczania wynagrodzenia
pracownika - wszystkie dotychczasowe składniki ZUZP
pozostają na dotychczasowych zasadach, łącznie z wypłatą Małego Hutnika, rozliczaniem posiłków itp.
Dąbrowska Solidarność zdecydowanie nie wyraża zgody na jakiekolwiek obniżki płac pracowników, tym bardziej, iż produkcja prowadzona jest na takim poziomie, jak sprzed wybuchu
epidemii. Nie ma zatem przesłanek do obniżania wynagrodzeń
pracownikom, którzy w obecnej sytuacji pracują wydajnie, narażając przy tym zdrowie własne i swoich rodzin.
Zdaniem Związku na dzień dzisiejszy możliwe jest prowadzenie
rozmów (i tak się dzieje) i uzgodnienie jedynie porozumienia w
zakresie przestoju ekonomicznego (tzw. postojowego), jednak
nie na warunkach, jakie przedstawił pracodawca. Porozumienie
postojowe w AMP co prawda już funkcjonuje, jednak - by pracodawca mógł skorzystać z oferowanego przez Rząd RP wsparcia finansowego - niezbędne jest zawarcie ze stroną społeczną
nowego porozumienia w tym zakresie w oparciu o zapisy Ustawy.
str. 3
Więcej str. 4

Wszystkie składniki płacowe
wynikające z ZUZP są bez zmian!
C. d. ze str. 1
Obecna sytuacja zarówno w naszym kraju, jak i
naszej firmie jest bardzo dynamiczna. Z dnia na dzień podejmowanych jest szereg istotnych decyzji wpływających bezpośrednio
na nasze życie. 31 marca br. prezydent Andrzej Duda podpisał
pakiet ustaw potocznie zwanych Tarczą antykryzysową, które
mają ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, a opierają się na pięciu filarach:
ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego oraz inwestycjach publicznych. Później zapisy te były
również modyfikowane.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza antykryzysowa) daje pracodawcom
możliwość - po spełnieniu określonych przesłanek - wsparcia finansowego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I
o takie wsparcie właśnie zabiega nasz pracodawca, ale nie tylko.
W oparciu o Ustawę pracodawca zaproponował stronie społecznej
zawarcie porozumień w zakresie wprowadzenia w AMP przestoju
ekonomicznego, zawieszenia części zapisów ZUZP oraz przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy.

2019 r. w AMP” i on przewidywał na
omawianą grupę osób odpis. Ponadto
strony zatwierdziły Plan przychodów
i wydatków z ZFŚS 2019 r. zawierający dodatkowy odpis na emerytów,
rencistów i osoby niepełnosprawne.
W związku z powyższym inspektor
podkreślił, że brak jest podstaw do
nieodprowadzenia części odpisu na
omawianą grupę osób;
• usunięcie przyczyn i skutków zalania
piwnic w budynku socjalnym Stalowni. Zabezpieczyć lub usunąć uszkodzone elementy, w tym urządzenia
techniczne
Ponadto inspektor PIP wydał decyzje ustne, które już podczas przeprowadzanych
kontroli zostały zrealizowane.
Aktualnie wystosowane przez PIP
nakazy i wystąpienia w pełni potwierdziły zarzuty wysuwane do
pracodawcy przez dąbrowską Solidarność. Pamiętać jednak należy, że
pracodawca od decyzji się odwołał, co
oznacza, że ostatecznie musimy poczekać do rozstrzygnięcia sprawy przez
wyższą instancję.
Wystąpienie o przeprowadzenie kolejnych kontroli w związku z uzasadnionymi podejrzeniami Solidarności co do nieprzestrzegania przepisów prawa zostało
wystosowane do PIP 11 marca br. Niestety - jak poinformowała Inspekcja - z
powodu ogłoszonej w RP epidemii, PIP
aktualnie nie może rozpatrzyć skierowanej przez Związek skargi.
Wyjaśniamy przy tym, że pisma kierowane do PIP przez Solidarność, Związek
uznaje za konieczność. Pomimo, że instytucja potwierdza nasze zarzuty - nie
stanowi to powodu do dumy, bowiem
uważamy, że szereg tak istotnych dla
pracowników spraw winno zostać rozstrzygniętych na forum naszej spółki.
Jednak ze względu na jakość dialogu społecznego prowadzonego w AMP, a nawet
wielokrotne odsyłanie przez przedstawicieli pracodawcy Solidarności z wieloma
zgłoszeniami do PIP - nasza organizacja
związkowa mając na uwadze dobro pracownika - z tej możliwości korzysta.

Nie ma uzgodnień w zakresie obniżenia wynagrodzeń

Wszystkie składniki płacowe
wynikające z ZUZP są bez zmian!
C. d. ze str. 3
Drugim warunkiem, jaki
pracodawca musi spełnić jest spadek
sprzedaży towarów i usług o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych dwóch
kolejnych miesięcy przypadających po
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych dwóch
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego lub spadek obrotów o minimum 25% w ciągu dowolnie wskazanego
miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Ponadto pracodawca nie może mieć zaległości podatkowych ani w składkach ZUS
za III kwartał 2019 r., nie mogą istnieć
przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz
koszty, za które pracodawca chce wziąć
dofinansowanie nie mogą być sfinansowane z innych środków publicznych.
Tak jak pisaliśmy wcześniej - aktualnie
są prowadzone rozmowy nt. porozumienia postojowego, a kwestiami różniącymi strony są przede wszystkim: procent
wynagrodzenia, podstawa jego naliczania
oraz gwarancje zatrudnienia.
Co istotne - do czasu ewentualnego zawarcia nowego porozumienia
(bądź w przypadku nie zawarcia) w przypadku przebywania pracow-

Zmiany
w rejestrowaniu
czasu pracy

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca wprowadził zmiany w zakresie rejestrowania czasu pracy
pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. w systemie.
Zgodnie z podaną przez pracodawcę informacją - pracownicy mają obowiązek
rejestrowania godziny rozpoczęcia pracy
na czytnikach. Rejestracja ta nie wiąże
się dotykaniem jakiegokolwiek rodzaju
urządzeń, przycisków czy przekazywania
karty innym pracownikom.
Pracodawca jednocześnie zwraca uwagę,
iż przy rejestrowaniu obecności należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy
pracownikami. Podczas rejestracji można
wykorzystać różne sposoby zabezpieczające rękę przed dotknięciem czytnika, w
tym: przyłożenie w odpowiedniej odległości karty, wykorzystanie rękawiczek lub
ręczników papierowych do zabezpieczenia
kart. Wyrażono zgodę natomiast na
zaprzestanie rejestrowania godziny
zakończenia pracy (tzw. rejestracja
„wyjścia”) na czytnikach systemu
kontroli dostępu i rejestracji czasu
pracy zlokalizowanych w wydziałach i
w budynkach administracyjnych.
Zmiany nie dotyczą pracowników firm zewnętrznych. Brak rejestracji „wyjścia” w zakładach może zablokować proces rozliczeń prac.
Wprowadzone
zmiany obowiązustr. 4
ją do odwołania.

nika na urlopie postojowym nadal
obowiązują dotychczasowe zasady
w zakresie wynagrodzenia, które są
uzgodnione z mocą obowiązywania
do 31 grudnia 2020 r.:
• 80% wynagrodzenia - gdy łączny okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy w danym roku kalendarzowym
nie przekracza 14 dni roboczych;
• 75% wynagrodzenia - gdy łączny okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych;
• 70% wynagrodzenia - gdy łączny okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych;
• 60% wynagrodzenia - gdy łączny okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych.
Przez wynagrodzenie rozumie się średnie
wynagrodzenie obliczone dla roku 2019 z płac IV kwartału 2018 r., dla roku 2020
- z płac IV kwartału 2019 r., ale nie mniej
niż płaca zasadnicza, nie uwzględniając
funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, nagród i dodatków jednorazowych.
O dalszych działaniach będziemy Państwa
na bieżąco informować.

Dąbrowska
Solidarność
pomaga naszemu
szpitalowi!
Międzyzakładowa
Komisja
MOZ
NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zakupie dla Zagłębiowskiego
Centrum Onkologii - Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej sprzętu do
dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
medycznych.
O pomoc w zakupie sprzętu do Solidarności zwrócił się sam szpital. Aktualnie sytuacja jest nadzwyczajna, a dla ośrodków
medycznych aktualnie bardzo ważne jest
każde wsparcie, szczególnie jeśli dotyczy
ono podstawowego sprzętu.
Dlatego też 10 kwietnia br. Międzyzakładowa Komisja podjęła Uchwałę o zakupie
dwóch fumigatorów - urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego metodą zamgławiania. Za pomocą
fumigatora wytwarzana jest sucha mgła
o właściwościach wirusobójczych i bakteriobójczych umożliwiająca dezynfekcję
pomieszczeń, łóżek, karetek szpitalnych,
respiratorów,a nawet drobnego sprzętu i
środków ochrony osobistej typu przyłbice, gogle.
Jak podkreślają przedstawiciele szpitala
- urządzenie stanowi pomoc zarówno dla
personelu, jak i dla pacjentów.
Solidarność na wsparcie dla szpitala przeznaczyła kwotę ponad 30 tys. zł.

Spółka podejmuje działania celem przetrwania

AM DSP chce zmian w sferze pracowniczej

W związku ze spadkiem sprzedaży na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy oraz
niekorzystnymi prognozami na kolejny okres czasu AM Distribution Solutions Poland 23 kwietnia br. poinformował, że zamierza przeprowadzić szereg działań w
sferze pracowniczej celem utrzymania dalszej działalności. Pracodawca zaproponował rozmowy informując, iż od 1 maja br. zamierza wprowadzić następujące
rozwiązania:
• w okresie 01.05.2020 - 31.07.2020 wprowadzenie przestoju ekonomicznego, za
czas którego pracownik będzie otrzymywał 50% podstawowego wynagrodzenia
brutto - zgodnie z Ustawą COVID-19. Przestój będzie obejmował wszystkich pracowników, a polegać będzie na wprowadzeniu dla pracownika indywidualnego harmonogramu pracy zakładającego okresy przestoju z przyczyn ekonomicznych oraz
okresy świadczenia pracy;
• obniżenie wymiarów etatów wszystkich pracowników 0 20%, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy;
• zatrzymanie tworzenia ZFŚS do końca 2020 r.;
• zawieszenie naliczania i odprowadzania składek na PE przez okres 3 m-cy;
• wstrzymanie wypłat premii nagród dla pracowników fizycznych - od 01 maja br. i
umysłowych - od II kwartału 2020 r., do odwołania;
• czasowe zawieszenie nagród za poprawę wyników w zakresie BHP - do odwołania;
• likwidacja 4BOP, a co za tym idzie - likwidacja dodatku z tego tytułu;
• wstrzymanie wypłaty dodatku za pracę na otwartym składowisku - do odwołania;
• zatrzymanie wypłaty nagrody rocznej;
• przesunięcie negocjacji płacowych na 2020 r. na drugą połowę br.
Pracodawca zapewnił przy tym, że w przypadku stałego odnotowania spadku sprzedaży lub obrotów w poszczególnych oddziałach lub wydziałach, przy jednoczesnym braku
spełnienia przesłanek spadku obrotów w rozumieniu Ustawy COVID-19 AM DSP będzie
stosować dla pracowników zatrudnionych w tych oddziałach lub wydziałach rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów, poza Ustawą.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami wprowadzonej przez Rząd tarczy antykryzysowej pracodawca ma możliwość otrzymania dopłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednak musi spełnić wskazane w niej kryteria. Poza spadkiem
obrotów, brakiem zaległości podatkowych i w składkach ZUS za III kwartał 2019 r.,
brakiem przesłanek do ogłoszenia upadłości - musi zawrzeć z organizacjami związkowymi porozumienie w zakresie przestoju ekonomicznego.
Od piątku, 24 kwietnia br. strony rozpoczęły rozmowy w przedstawionych tematach.

Tarcza antykyzysowa bez konsultacji społecznych

Rząd zmierza do otwartego konfliktu
- żądamy dialogu i konsultacji

„Tarcza antykryzysowa 2” nie została poddana konsultacjom społecznym. To świadome złamanie prawa, w tym konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego – ocenia w swoim stanowisku „Solidarność” i ostrzega, że jest to
droga do otwartego konfliktu.
Nowa wersja ustawy tzw. „Tarcza antykryjego obrotów,
zysowa – 2” choć dotyczy praw milionów • wprowadzenie skróconego tygodniowego
pracowników, nie została poddana koni dobowego nieprzerwanego odpoczynku,
sultacjom społecznym. W swoim stano- • przerzucenie na pracowników większych
wisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
kosztów poprzez umożliwienie jednocze„Solidarność” ostro krytykuje Rząd zasnego stosowania skrócenia wymiaru czarówno za rozwiązania zawarte w projeksu pracy i przestoju ekonomicznego, rówcie, jak i sam tryb procedowania ustawy.
nież po okresie wypłacania świadczeń,
15 kwietnia br. wydało również obszerną • rozszerzenie katalogu pracodawców, któopinię o projektowanych zmianach.
rym przyznaje się szczególne uprawnienia
- Forsowanie przez rząd projektu ustawy
na czas trwania epidemii ograniczające
o szczególnych instrumentach wsparcia w
przepisy kodeksu pracy,
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa • brak dostępu do dodatkowego zasiłku
SARS-CoV-2 – tzw. „Tarczy antykryzyopiekuńczego dla rodziców i opiekunów
sowej 2” bez konsultacji społecznych, to
dzieci powyżej 8 roku życia,
świadome złamanie prawa, w tym konsty- • możliwość tymczasowego przeniesienia
tucji RP oraz prawa międzynarodowego.
pracownika samorządowego bez dodatJest to niczym nieusprawiedliwione wejście
kowych świadczeń do pracy w jednostna drogę zmierzającą do kolejnego kryzysu
kach pomocy społecznej poza miejscem
w dialogu społecznym, podobnym do tego,
zamieszkania,
który w 2013 r. doprowadził do likwidacji • brak zakwalifikowania pracowników doTrójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospomowych jako uprawnionych do otrzydarczych – czytamy w stanowisku.
mania wsparcia,
W długiej liście zarzutów do rozwiązań • brak możliwości uzyskania wsparcia dla
zawartych w tzw. „tarczy 2” Prezydium
gospodarstw domowych, które utraciwKK jako niedopuszczalne wymienia:
szy dochody nie są w stanie regulować
• pozostawienie
na
dotychczasowym
swoich zobowiązań.
skrajnie niskim poziomie zasiłków dla „Solidarność” zarzuca również rządowi,
bezrobotnych,
że wprowadzane rozwiązania dyskrymi• zbyt niski poziom dofinansowania wy- nują pracowników zatrudnionych w oparnagrodzeń pracowników, świadczących ciu o kodeks pracy, bowiem ci sumiennie
pracę w skróconym czasie pracy lub po- płacąc wszystkie daniny publiczne będą
zostających w przestoju ekonomicznym,
najbardziej obciążeni skutkami kryzysu.
• wprowadzenie nieskrępowanych możliwo- Prezydium KK ostrzega rząd przed otwarści redukcji zatrudnienia oraz drastyczne tym konfliktem z „Solidarnością” i żąda
i dyskryminujące względem innych grup korekty projektu uwzględniającego pozawodowych, pogorszenie sytuacji praw- stulaty Związku.
nej i ekonomicznej dla pracowników za- Stanowisko zostało przekazane Premietrudnionych w administracji rządowej,
rowi, Prezydentowi, Ministrowi Rodziny
• brak powiązania zwolnienia przedsię- Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrowi
Więcej: solidarnosc.org.pl
biorcy ze składki na FUS ze spadkiem Rozwoju..

Solidarność odwołuje imprezy rocznicowe

To nie jest czas na zabawę!

COVID-19: Związki
muszą monitorować
sytuację pracowniczą
wokół pandemii

Na stronie NSZZ „Solidarność” została uruchomiona specjalna zakładka
poświęcona działaniom związkowym
dotyczącym walki z pandemią, a także pilnowania by nie naruszano przy
tym praw pracowniczych.
Związki zawodowe na całym świecie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii
COVID-19. Dotyczy to nie tylko zagrożenia zdrowotnego, ale także tego odnoszącego się do bezpieczeństwa miejsc pracy i
praw pracowniczych. W celu przeciwdziałania zapaści gospodarczej, w wielu krajach przyjmowane są specjalne pakiety
regulacji prawnych. Ważne jest to, by te
regulacje i idące w ślad za nimi działania
pracodawców nie prowadziły w sposób
trwały do obniżania standardów zatrudnienia i pogarszania warunków pracy. Dotyczy to także naszego kraju.
– Pandemia w żadnym przypadku nie może
posłużyć za pretekst do długotrwałego wprowadzania rozwiązań niekorzystnych dla pracowników – mówi Bogdan Kubiak, zastępca
przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”
ds. branż. – Dlatego apelujemy do struktur
branżowych aby na bieżąco przesyłały informacje o możliwych zagrożeniach, aby móc z
wyprzedzeniem na nie reagować.
Analizę dokumentów zagranicznych struktur związkowych oraz materiałów przekazywanych przez struktury NSZZ „Solidarności” dotyczących COVID-19 prowadzą
na bieżąco eksperci KK.
– Trzeba być czujnym, gdyż koronakryzys
może być wykorzystany do prób marginalizowania związków zawodowych i roli
układów zbiorowych, tak jak obecnie dzieje się we Francji, Chorwacji czy na Węgrzech – ostrzega Barbara Surdykowska, z
Biura Eksperckiego KK. – Żeby daleko nie
szukać, także w naszym kraju rząd uchylił
się od konsultacji ze związkami zawodowymi, jeżeli chodzi o tzw. drugą tarczę
antykryzysową – dodaje ekspertka.
W zakładce „Solidarność” i inne Związki wobec pandemii COVID-19 (wystarczy kliknąć
w baner umieszczony na stronie głównej)
znajdują się linki do stron europejskich i
światowych organizacji związkowych poświęconych COVID-19 oraz stanowiska i
informacje dotyczące w szczególności rozwoju sytuacji w odniesieniu do bezpieczeństwa zatrudnienia i praw pracowniczych.

- Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu –
powiedział Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. - Nie
wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy.
W tym roku NSZZ „SOlidarność” obchodzi 40 rocznicę powstania, w zawiązku z którą
planowała szereg imprez dla Członków Związku. Bacząc jednak na obecną sytuację panŹródło: www.solidarnosc.org.pl
demii duże imprezy zostają odwołane - Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie
wielkiego rodzinnego festynu, który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym.
Taką decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefami regionów. Z kilku powodów.
Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich.
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
To nie jest atmosfera do radosnej zabawy.
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Ponadto wszystkie środki potrzebne są
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
dzisiaj na ratowanie gospodarki i miejsc
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
pracy. Także te, które pozyskalibyśmy od
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrepotencjalnych sponsorów. Dzisiaj są inne
tariacie związku tel. 61 05
priorytety. Będą skromne uroczystości, na
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
które już dzisiaj zapraszam do SzczeciInternetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
na, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Dąbrowy
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Górniczej oraz wielu miejsc w całej Polsce
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
str. 5
- powiedział Pitr Duda.

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Wstąp

do nas

b o wa r t o !
I Ty możesz
pomóc!!!

UWAGA!!!

Informujemy, iż wszystkie bilety nabyte w MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza do
Aquaparku Nemo niewykorzystane w danym okresie (data
ważności) z powodu epidemii będą miały przedłużany czas
o okres w jakim obiekt Nemo jest nieczynny i niedostępny
dla klientów.
Wszelkie szczegóły zostaną uzgodnione i podane Państwu
po powrocie do tzw. normalności.

UWAGA!!!

Informujemy, iż wszystkie kupony nabyte w MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland
S.A. - Dąbrowa Górnicza do kina Helios, których data ważności upływa po dniu 11.03.2020
r. będą miały wydłużoną datę ważności o czas,
w którym kina decyzją administracyjną Rządu
RP pozostały zamknięte.
O terminie otwarcia, kina będą informować na bieżąco na stronie internetowej oraz oficjalnym pro„Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
filu Facebooka, gdzie będą zamieszczane aktualne Wydaje MOZ NSZZ
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