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Działania podejmowane nie tylko na czas pandemii

Dąbrowska Solidarność z prośbą
o interwencję do Premiera Rządu RP

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza jako reprezentant interesów tysięcy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych 8 czerwca br. zwróciła się
do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną interwencję w obronie naszych miejsc pracy oraz warunków płacowych i socjalnych jej wykonywania.
W piśmie skierowanym do Premiera Rządu - Mateusza Morawieckiego dąbrowska Solidarność poinformowała, że od co najmniej kilkunastu miesięcy trwają bezwzględne
działania Zarządu AMP mające na celu jedynie obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników pod nieustannym szantażem przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno pracowników AMP, jak i Spółek Zależnych. Zwróciła również uwagę, że antypracownicze działania Zarządu nasiliły się po pojawieniu się zagrożenia wynikającego z
pandemii COVID-19. 					
Więcej str. 3

Negocjacje porozumienia prowadzone w złej wierze

Solidarność domaga się wycofania przez
pracodawcę decyzji antypracowniczych

W czwartek, 4 czerwca br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło i przekazało pracodawcy Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 stycznia 2010 roku oraz zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.
W przyjętym Stanowisku Solidarność zażądała
natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.
dotyczących:
• wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
• wypowiedzenia Porozumienia Okołoukładowego
z dnia 05.01.2010 roku,
• zawieszenia na okres od 1 maja 2020 roku do
30 czerwca 2020 roku naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).		
Więcej str. 3

Możliwość wykonania badań teraz lub później

W Unimedzie ruszyły
dobrowolne badania okresowe

Od 8 czerwca br. Poradnia Medycyny Pracy Unimed wznowiła pracę w zakresie badań okresowych dla pracowników AMP. Na bieżąco są wykonywane również badania wstępne i kontrolne. Podczas badań obowiązuje reżim
sanitarny.
Zgodnie z wprowadzoną specustawą dotyczącą zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - ważność badań okresowych, która upłynęła 7 marca br. została automatycznie przedłużona do 60 dni - licząc od zakończenia epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym w AMP do 8 czerwca br. nie zlecano wykonywania
badań okresowych. Ze względu na obawy skumulowania dużej ilości badań okresowych
do przeprowadzenia w okresie po ustaniu epidemii - to się jednak zmieniło. Pamiętać
jednak należy, że ze względu na fakt, iż nadal funkcjonujemy w stanie epidemii,
pracownicy na badania okresowe udają się dobrowolnie. Oznacza to, że w przypadku odmowy przez pracownika wykonania badań okresowych z powodu obawy przed
zakażeniem w placówce - nie będą wobec niego wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne. Wykonanie badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe. Więcej str. 2

W AMDSP i POM
Suwałki brak zgody
na zawieszenie PPE

Solidarność nie wyraziła zgody na zawieszenie naliczania i odprowadzania
składek na Pracowniczy Program Emerytalny w spółkach AM Distribution Solutions Poland oraz POM Suwałki.
Propozycję zawarcia porozumienia w
zakresie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek na PPE w AMDS i POM
Suwałki wystosował pracodawca w dniu
8 czerwca br. Okres zawieszenia miałby
wynosić 3 miesiące.
Więcej str. 2

Sanpro Synergy
- brak zgody
na porozumienie

Dąbrowska Solidarność nie wyraziła zgody na propozycję pracodawcy
Sanpro Synergy zawarcia Porozumienia w zakresie o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia,
niż wynikających z umów o pracę
oraz o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy.
Przedstawiciel Sanpro Synergy zaproponował stronie społecznej podpisanie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych
warunków zatrudnienia, niż wynikających
z umów o pracę oraz o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy w związku z
pandemią koronawirusa. Więcej str. 2

Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy
- co to jest, jak to było?

Uprawnienia pracownicze wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. są dla pracodawcy bardzo
niewygodne. Pracodawca już w 2014
r. chciał się części z nich pozbyć, lecz
dzięki determinacji Organizacji Związkowych do teraz udało je się utrzymać.
Czym jest ZUZP i jak to z nim było przytaczamy poniżej fakty.
ZUZP - dokładnie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to źródło wewnątrzzakładowego prawa pracy, którego źródłem jest
porozumienie zawarte przez pracodawcę
oraz reprezentujące pracowników organizacje związkowe.
Więcej str. 3

Zasiłek opiekuńczy
w niepełnej kwocie

Interwencję w zakresie wypłaty niepełnego zasiłku opiekuńczego podjęła dąbrowska Solidarność. Po wyjaśnieniu
okazało się, że przyczyną jest niezakończony proces legislacyjny (Ustawa
utknęła w Senacie), po wejściu ustawy
w życie - zasiłek zostanie wypłacony.
Solidarność wystąpiła do pracodawcy o
wyjaśnienie przyczyn wypłaty pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj br. zasiłku
opiekuńczego tylko za 24 dni kalendarzowe zamiast za 31 dni - tym samym za
112 godz. czasu pracy, a nie za nominalny czas pracy, który w maju br. wynosił
152 godz.
Więcej str. 4

Negocjacje porozumienia prowadzone w złej wierze

Solidarność domaga się
wycofania przez pracodawcę
decyzji antypracowniczych

C. d. ze str. 1
Związek zwrócił uwagę, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało zawarte „Porozumienie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i
Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce”,
którego podstawowym celem miała być ochrona miejsc pracy w AMP oraz uzyskanie
znacznego dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Tymczasem pracodawca w maju podjął kolejne decyzje drastycznie pogarszające warunki płacy i pracy pracowników AMP, czym - zdaniem Solidarności - jednoznacznie
potwierdził, że negocjacje powyższego Porozumienia były prowadzone w złej wierze
i jedynie w celu uzyskania jak największych oszczędności na kosztach wynagrodzeń
pracowniczych oraz jak największych dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Przedstawiciele Solidarności uprzedzili, że niezrealizowanie przez Zarząd AMP wymienionych żądań spowoduje podjęcie odpowiednich działań protestacyjnych, a wszelka
odpowiedzialność za niepokoje społeczne spadnie wyłącznie na Zarząd.

Możliwość wykonania badań teraz lub później

W Unimedzie ruszyły
dobrowolne badania okresowe

C. d. ze str. 1
Wszystkie badania przeprowadzane będą w reżimie sanitarnym. Badania
okresowe realizowane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu drogą telefoniczną: 660 682 430 lub mailową: zdrowie@arcelormittal.com. Celem rejestracji
należy przesłać skan lub zdjęcie skierowania na badania. Badania okresowe realizowane
będą w ramach dostępności terminów. W przypadku braku możliwości wysłania pracownika na badania profilaktyczne w wyznaczonym terminie z powodu np. urlopu, postojowego
lub zwolnienia lekarskiego należy niezwłoczne poinformować o tym fakcie rejestrację.
Na badania wstępne i kontrolne rejestracja nie obowiązuje.
Skierowanie na badania profilaktyczne wystawiane są zgodnie z normalnymi zasadami. Do skierowania na badania dołączana jest „ankieta wstępnej kwalifikacji”, którą
pracownik winien wypełnić jeszcze przed przystąpieniem do badania.
Badanie okresowe może się odbyć za zgodą pracownika w wyznaczonym terminie lub
obowiązkowo do 60 dni od odwołania stanu epidemii.
Kopia skierowania na badania winna zostać niezwłocznie przekazana koordynatorowi
kadrowemu w celu dołączenia do akt osobowych pracownika, gdyż do czasu realizacji
badań okresowych potwierdzeniem spełnienia przez pracodawcę wymagań prawnych
w tym zakresie jest właśnie to skierowanie na badania.
Pracodawca poinformował, że w ośrodku medycyny pracy obowiązują nowe zasady.
Rejestracja pracowników na badania okresowe prowadzona jest na konkretny dzień
i godzinę. Na daną godzinę umawianych jest maksymalnie 10 pracowników. Wejście
do Poradni Medycyny Pracy Unimed znajduje się od strony apteki „Z sercem”, a do
ośrodka zezwala na wejście pielęgniarka. Przed wejściem do przychodni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i dokonać pomiaru temperatury ciała. Na zewnątrz oraz
wewnątrz ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zachowania dystansu
co najmniej 2 m wobec innych osób, obowiązuje stosowanie maseczek przez cały czas
w trakcie pobytu w ośrodku, a także rekomenduje się stosowanie jednorazowych rękawiczek ochronnych. Należy zajmować tylko miejsca siedzące na wyznaczonych krzesłach. Do gabinetów obowiązuje system numeryczny wraz z wywołaniem przez personel medyczny. Zalecane jest korzystanie z prywatnego długopisu. Długopisy można
pobrać również na miejscu, dezynfekowane są one po każdym użyciu. Dezynfekcja
dłoni rekomendowana jest także przy wyjściu z ośrodka.

ZFŚS będzie utworzony - czas uzgodnić świadczenia

W AMDSP i POM Suwałki
brak zgody na zawieszenie PPE

C. d. ze str. 1
MOZ NSZZ Solidarność dąbrowskiego oddziału AMP nie wyraziła
zgody na zawarcie porozumienia zawieszającego odprowadzanie składki. Zdaniem
Związku już zawarte porozumienia ograniczające wynagrodzenia pracownicze oraz
dotacje wynagrodzeń Pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zarówno w spółce AMDSP jak i POM Suwałki - są wystarczającymi działaniami
mającymi na celu ochronę miejsc pracy w tych firmach.
Wraz z przekazaniem propozycji zawarcia porozumienia w sprawie PPE pracodawca
AMDSP i POM Suwałki poinformował jednocześnie, że na wniosek organizacji związkowych podjął decyzję o nie zatrzymywaniu tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W najbliższym czasie
str. 2
mają zostać omówione propozycje świadczeń na 2020 r.

Sanpro Synergy
- brak zgody
na porozumienie

C. d. ze str. 1
Pracodawca poinformował przy tym, iż celem porozumienia jest
ochrona jak największej liczby miejsc
pracy, a samo porozumienie nie obejmuje
pracowników świadczących usługi bezpośrednio na rzecz klientów.
Solidarność nie wyraziła zgody na przyjęcie przedstawionego dokumentu. Zdaniem
Związku zgoda na Porozumienie o treści
zaproponowanej przez Spółkę spowoduje
sytuację nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy i miejsca wykonywania pracy (bezpośrednio w Spółce
albo wyłącznie na obiektach klienta).
Solidarność podtrzymała jednak wniosek z
dnia 8 maja br. o uzgodnienie zasad i wysokości wynagradzania pracowników Sanpro
Synergy pracujących na rzecz ArcelorMittal
Poland S.A. i Spółek Zależnych przebywających na postoju/przestoju ekonomicznym,
co najmniej na takich samych zasadach jak
obowiązujące w ArcelorMittal Poland S.A.

Postój
a wynagrodzenie
urlopowe

Wynagrodzenie za czas urlopu, gdy
pracownik przed nim przebywał na
postojowym obliczane jest dwutorowo
- na płacę bowiem składają się składniki stałe oraz składniki zmienne.
Jak poinformował pracodawca w przypadku
pracowników, którzy przebywali na postoju
wynagrodzenie za czas urlopu wyliczane
jest biorąc pod uwagę składniki stałe wynagrodzenia pracownika (nie są pomniejszane za okres urlopu, wiec postojowe w
poprzednich miesiącach nie wpływa na ich
wysokość): płaca zasadnicza z angażu, dodatek układowy, Karta Hutnika, dodatek
brygadzistowski, premia - w zależności od
wartości przyznanej przez przełożonego;
a także zmienne składniki wynagrodzenia
(przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc) za okres urlopu są obliczane
następująco: obliczamy podstawę wymiaru
jako sumę wartości składników zmiennych
wypłaconych w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu - dodatki za
zmianowość, ratownictwo gazowe, z tytułu
pracy w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych, Karta Hutnika
od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze
składników zmiennych liczymy, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie
których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.
Tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin,
które pracownik przepracowałby podczas
urlopu w ramach normalnego czasu pracy,
zgodnie z obowiązującym rozkładem, gdyby
wówczas nie korzystał z urlopu.
Pracownicy 4 BOP mają ustalony 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, dlatego
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
jest składnikiem wynagrodzenia należnym za
okres dłuższy niż 1 miesiąc i nie może stanowić podstawy wymiaru urlopu.

Działania podejmowane nie tylko na czas pandemii

Dąbrowska Solidarność z prośbą
o interwencję do Premiera Rządu RP
C. d. ze str. 1
Zagrożenie związane
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
zdaniem Związku w instrumentalny sposób wykorzystywane jest do uzyskania
jak największych oszczędności na pracownikach oraz jak najwyższych dotacji
ze środków publicznych dla AMP.
Przedstawiciele Solidarności zwrócili
uwagę, iż kierując się troską o istnienie
tysięcy miejsc pracy i ich jakości w dniu
29 kwietnia br. zawarli „Porozumienie
ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej i Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce”, którego
podstawowym celem miała być ochrona
miejsc pracy w AMP poprzez między innymi: obniżenie wynagrodzeń pracowniczych od 20 % do 40 % w czasie przestoju ekonomicznego oraz uzyskanie
dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Po podpisaniu powyższego Porozumienia obserwują wysyłanie każdego dnia na przestój ekonomiczny tysięcy pracowników,
często bez podstaw ekonomicznych i
produkcyjnych. Zdaniem Związkowców
podejmowane przez pracodawcę działania mają jedynie na celu uzyskanie jak
największych oszczędności na kosztach
zatrudnienia pracowników oraz jak największych dotacji z Funduszu GŚP, a nie
ochronę miejsc pracy pracowników AMP
i Spółek Zależnych.
Solidarność w piśmie poinformowała, że
w maju br. Zarząd AMP podjął kolejne decyzje drastycznie pogarszające warunki
płacy i pracy pracowników Spółki - m.in.
jednostronnie zawiesił odprowadzanie
składek podstawowych na Pracowniczy
Program Emerytalny oraz w dniu 29
maja 2020 r. bez żadnego uzasadnienia
wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy

Pracy dla pracowników AMP. Co prawda
pracodawca jednocześnie przedstawił
projekt nowego ZUZP, jednak propozycja
ta zakłada obniżenie wynagrodzeń pracowniczych o 30%-40% ich dotychczasowej wielkości. Jak
podkreślili przedstawiciele pracowników
- to nie są decyzje
podejmowane tylko
na czas pandemii –
ich skutki dla pracowników pozostaną
odczuwalne już na
zawsze.
Związkowcy są przekonani, że działania
Zarządu AMP pozostają w całkowitej sprzeczności z
podstawowymi celami 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 tzw. tarczy antykryzysowej i powinny
spotkać się ze zdecydowaną
reakcją
odpowiednich organów państwowych.
Zaapelowali również
o skuteczną pomoc
w ochronie tysięcy
miejsc pracy w AMP
i Spółkach Zależnych
oraz wnieśli o pi-

Zamach na uprawnienia pracownicze już w 2014 r.

nowisk pracy chronionej, dodatkowego
świadczenia pieniężnego przy przejściu
na rentę inwalidzką w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
dodatkowego odszkodowania za stały/
długotrwały uszczerbek na zdrowiu w
wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pomoc
przy organizacji i finansowaniu leczenia i rehabilitacji;
• zasady BHP, w tym uregulowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dyżury lekarskie, okresowe i kontrolne badania
lekarskie, zapisy w zakresie łaźni, węzłów sanitarnych, zapisy
dot. ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz narzędzi;
• polityka socjalna, w tym zobowiązanie pracodawcy do zwiększenia w każdym roku odpisu na ZFŚS o 10% odpisu podstawowego;
• współpraca ze związkami zawodowymi;
• polityka zatrudnienia, szkolenia, rozwój zawodowy i awans;
• kwestie związane z funkcjonowaniem Komisji Pojednawczej.
Pełna treść ZUZP dostępna jest na naszej stronie internetowej
www.hksolidarnosc.pl
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze WZ - pracodawca wypowiedział ZUZP, proponując jednocześnie podjęcie rozmów nad przesłanym projektem, który w znacznej części ogranicza dotychczasowe uprawnienia pracownicze, co w efekcie końcowym (wg
projektu) może spowodować obniżkę płacy pracowników o ok
30% (szczegóły w WZ nr 9/2020). Ponadto pracodawca chce zlikwidować bezpłatne
str. 3
posiłki regeneracyjne.
Więcej str. 4

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
w AMP - co to jest, jak to było?
C. d. ze str. 1
Zasadą jest, że ZUZP zawiera rozwiązania w
zakresie zatrudnienia pracowników na poziomie minimum rozwiązań kodeksowych lub korzystniejsze. Obowiązujący w AMP
od 2010 r. ZUZP określa:
• warunki oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o
pracę - także z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;
• przepisy w zakresie czasu pracy pracowników AMP;
• zasady i warunki wynagradzania za pracę - w tym taryfikator
stanowisk i tabele zaszeregowań, kwestie podwyżek płac,
dodatków: nocnego, zmianowego, brygadzistowskiego, mistrzowskiego, za pracę w drużynach ratownictwa gazowego,
dopłat do pracy w godzinach nadliczbowych;
• zasady wypłaty innych świadczeń związanych z pracą, w
tym m.in. fundusz premiowy i motywacyjny, Karta Hutnika,
odprawy emerytalno-rentowe, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie/świadczenie w przypadku niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą;
• zasady udzielania urlopów pracowniczych i ekwiwalent za
urlop niewykorzystany;
• obowiązki pracodawcy, w tym także związane ze śmiercią
pracownika spowodowaną wypadkiem przy pracy lub zrównanym z wypadkiem przy pracy, obowiązek tworzenie sta-

semną odpowiedź na wystosowane pismo
wraz z informacją zwrotną w zakresie
podjętych działań.
Pismo skierowane zostało do Pana Mateusza Morawieckiego - Premiera Rządu RP
z kopią do Pani Jadwigi Emilewicz - Wicepremier i Minister Rozwoju, Pana Jarosława Wieczorka - Wojewody Śląskiego,
a także do wiadomości Pana Dominika
Kolorza - Przewodniczący Regionu Śląsko
– Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Zamach na uprawnienia pracownicze już w 2014 r.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
w AMP - co to jest, jak to było?

C. d. ze str. 3
Przypominamy jednak,
że nie są to pierwsze zakusy pracodawcy na ograniczenie uprawnień pracowniczych. Już w marcu 2014 r. pracodawca
oficjalnie podczas negocjacji płacowych
wystąpił o:
• niekorzystną zmianę sposobu rozliczenia czasu pracy pracowników 4BOP;
• zawieszenie odprowadzania składki
na PPE;
• zawieszenie wypłacania Karty Hutnika;
• zawieszenie premii;
• zawieszenie dopłat do chorobowego;
• zawieszenie dodatkowego 10% odpisu na ZFŚS;
• zawieszenie uprawnień do bezpłatnych posiłków dla pracowników na
stanowiskach nierobotniczych;
• zawieszenie zwrotu podatku od posiłków regeneracyjnych dla pracowników
na stanowiskach robotniczych.
Jak widać - wiele z pracowniczych uprawnień już 6 lat temu pracodawcy wadziło.
Udało się je jednak utrzymać tylko dzięki
determinacji organizacji związkowych i
wsparciu pracowników podczas manifestacji w dniu 27 marca 2014 r.
Nie bez kolejnych przeszkód jednak,
bowiem w kolejnych latach pracodawca
nadal miał zakusy na likwidację pracowniczych przywilejów, a szczególnie mocne naciski z jego strony były w czerwcu
2019 r., kiedy przestawił stronie społecznej Protokół dodatkowy nr 7 o treści zbliżonej do aktualnej propozycji zawarcia
nowego ZUZP, czyli likwidujący znaczną
część dotychczasowych uprawnień pracowniczych. Jeszcze w sierpniu 2019 r.
żądając poufności (nie przekazywania
informacji pracownikom) pracodawca
wniósł do strony społecznej o podpisanie listu intencyjnego dającego szereg
oszczędności na kosztach pracowniczych
sięgających kilkunastu mln. euro. Chciał
to osiągnąć poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:
• zablokowanie odpisu na ZFŚS (przelew kolejnej transzy, która miała być
wypłacona do końca września) dla
emerytów i rencistów AMP;
• wstrzymanie wypłaty 7% premii motywacyjnej do końca 2019 r., przy
czym niewypłacone z tego tytułu
środki miały zostać uruchomione w
II połowie 2020 r. - wówczas premia
miesięczna miałaby wysokość średnio 14%, przy czym w 7% byłaby ona
wypłacana obligatoryjnie dla każdego
pracownika, a w pozostałych 7% - wg
uznania przełożonego.
Ponadto na okres 2 lat (2020 - 2021) pracodawca oczekiwał, że strona społeczna
wyrazi zgodę na:
• brak podwyżek płac;
• brak waloryzacji dodatku zmianowego
i nocnego;
• zawieszenie odpisu na ZFŚS;
• zawieszenie uprawnień do posiłków
regeneracyjnych;
• odstąpienie od wypłaty tradycyjnego
dodatku zwanego
Małym
Hutnikiem
str. 4

We wrześniu 2019 r. pracodawca ponownie wystąpił z propozycją ograniczeń
przywilejów pracowniczych za pomocą Protokołu dodatkowego nr 7, o czym
szczegółowo pisaliśmy w WZ 14/2019.
Aktualny ZUZP jako jeden kompromisowy dokument wypracowany został

poprzez połączenie czterech odrębnych
Układów z połączonych poszczególnych
hut: Katowice, im.T. Sendzimira, Cedler
i Florian. Na przestrzeni 10 ostatnich lat
obowiązywania w AMP był kilkukrotnie
modyfikowany - dostosowywany do otaczającej nas rzeczywistości. Dokonywane zmiany odbywały się zawsze na bazie
porozumienia stron: pracodawcy i społecznej. Teraz jednak pracodawca wykonał drastyczny zamach na uprawnienia
pracownicze wypowiadając obowiązujące
zapisy ZUZP.

Jerzy Goiński - Przewodniczący
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AMP to
nie jest dobro, które z własnej woli dał pracownikom pracodawca. To dokument regulujący kwestie zatrudnienia, który
można nazwać Konstytucją Pracowniczą, zapisy której zostały w trudzie wynegocjowane przez organizacje związkowe.
ZUZP daje przede wszystkim stabilizację wynagrodzeń i innych świadczeń, ponieważ pracodawca nie może sam dokonywać w nim zmian. A doskonale wiemy, jak jest w zakładach, gdzie nie funkcjonuje ZUZP, gdzie pracodawca
samowolnie wprowadza niekorzystne dla załogi zmiany.
Nie zgadzam się z twierdzeniem pracodawcy, że nasz Układ jest archaiczny, gdyż
na przestrzeni 10 lat jego obowiązywania wprowadzonych zostało w nim szereg
zmian - zawarto aż 6 Protokołów dodatkowych, a ostatni zaledwie rok temu. Wprowadzane zmiany były aktualizowaniem zapisów do zmieniających się warunków
na rynku pracy. Najtrudniejszym problemem, jaki od samego początku istnieje w
ZUZP jest taryfikator stanowisk pracy. Jako Solidarność niejednokrotnie wnosiliśmy o przystąpienie do zmian w tym zakresie. Potrzebna tu jest jednak duża wiedza merytoryczna oraz konieczność zabezpieczenia przez pracodawcę na ten cel
dodatkowych znacznych środków finansowych. Proponowałem, by szukać sprawdzonych w ramach grupy AM rozwiązań - jako iż w wielu kwestiach wzorowaliśmy
się na hucie w Gent, moglibyśmy i stamtąd przenieść do naszego Układu taryfikator. Początkowo pracodawca okazał zainteresowanie, jednak po rozpoznaniu tematu szybko się wycofał, wiedząc że nasze propozycje będą wymagać zwiększenia
zaangażowania znacznych środków finansowych.
Solidarność od ponad 5 lat wnosi do pracodawcy, by angażować środki po odchodzących pracownikach bezpośrednio w Zakładach. Niestety, pracodawca nie
wyraża na to zgody. Takie decyzje doprowadziły do dużych dysproporcji płacowych
i ogromnego niezadowolenia pracowników. Nie możemy zaakceptować dotychczas
przedstawianych propozycji pracodawcy, gdyż spowodują one jeszcze większe rozwarstwienie wynagrodzeń pracowniczych.
Z wypowiedzi pracodawcy wnioskuję, iż nowoczesność ZUZP ma polegać na szukaniu środków na zmiany płacowe tylko i wyłącznie u pracowników z dużym stażem
pracy, niejednokrotnie szkolących nowozatrudniane osoby. Przyznaję, że zmienił
się rynek pracowników, ale i AMP musi zaangażować nowe środki w młodych, czego zrobić nie chce.
Teraz nastąpił trudny czas ale uważam, że pracodawca wykorzystuje pandemię
do wypowiedzenia ZUZP, co tak wielkiej światowej korporacji nie przynosi chwały.
Prezes nie miał nawet odwagi w wydanym do załogi komunikacie powiedzieć co
pracownikom proponuje, a co im zabiera.

Senat RP wstrzymał wypłatę

Zasiłek opiekuńczy w niepełnej kwocie

C. d. ze str. 1
Przedstawiciel pracodawcy wyjaśnił, iż powyższe spowodowane jest faktem braku wejścia w życie ustawy w dniu wypłaty wynagrodzenia czyli 8 czerwca. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wystosował natomiast konkretne wytyczne w tym temacie.
Ustawa z 4 czerwca br. przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do
lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia
specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy: z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza
dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19 oraz w przypadku
otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą
opiekę nad dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja
2020 r. do 28 czerwca 2020 r.
Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu), rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki, powinni więc
przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu
opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r., a dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Partnerzy społeczni mają konkretne zalecenia legislacyjne

Dwustronna inicjatywa partnerów społecznych
ma pomóc starszym pracownikom

8 czerwca doszło do podpisania Porozumienia strony pracowników oraz strony
pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia się. Jest to element wdrażania
w Polsce porozumienia europejskich partnerów społecznych z 8 marca 2017 r.
Podpisanie porozumienia jest uwieńczeniem dowego, tak aby jak najdłużej miał nie tylko
procesu dwustronnych uzgodnień zapocząt- potrzebę , ale i satysfakcję z utrzymywania
kowanego dwa lata temu przez Grupę robo- się na rynku pracy – wyjaśnia Sławomir
czą Rady Dialogu Społecznego ds. europej- Adamczyk, przedstawiciel polskich związków
skiego dialogu społecznego. Wypracowane w Komitecie Dialogu Społecznego UE i jeden
tam rekomendacje trafiły następnie m.in. z inicjatorów procesu wdrożeniowego.
do Zespołu RDS ds. prawa pracy, gdzie part- W porozumieniu partnerzy społeczni deklanerzy społeczni w trakcie dyskusji uznali, że rują wspólne zaangażowanie na rzecz wprochcą stworzyć ramy dla wspólnych działań wadzenia przykładowo takich rozwiązań jak:
na rzecz odpowiedzialnego zarządzania wie- • poprawa warunków zatrudnienia, w tym
kiem w polskich przedsiębiorstwach. Autowprowadzenie dodatkowej przerwy od
nomiczne rozmowy dały wreszcie efekt.
pracy oraz zwiększenie autonomii czasu
– „Solidarność” podpisała się pod tym popracy starszych pracowników;
rozumieniem, bo uważamy, że wychodzi • promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza
ono naprzeciw wyzwaniom przyszłości –
nim, m.in. poprzez przeciwdziałanie rutymówi Bogdan Kubiak, zastępca przewodnie/wypaleniu zawodowemu, zmniejszenie
niczącego KK NSZZ „Solidarność”. -Teraz
uciążliwości wykonywania poszczególnych
chcemy, aby jego zapisy były doprecyzoczynności (ergonomiczne meble, stanowiwane w ramach pracy zespołów problemoska pracy, webinaria), czy dostosowanie
wych RDS i oczywiście będziemy zachęcać
stanowisk pracy do specyfiki danej płci;
rząd do aktywnego włączenia się.
• zarządzanie umiejętnościami i kompe– Musimy pamiętać, że mimo obecnego kotencjami, w tym wsparcie inwestycji
ronawirusowego „tąpnięcia” na rynku praedukacyjnych w kapitał ludzki oraz wdrocy, w perspektywie długookresowej będzieżenie tzw. umowy mentorskiej.
my borykać się z niedoborem pracowników, – Warto zwrócić uwagę w szczególności na
ze względu m.in. na zmianę demograficzną. zadeklarowanie działań związanych z dostoDlatego ważne jest, by dbać o dobrostan sowaniem miejsc pracy do potrzeb zdrowotpracownika w całym cyklu jego życia zawo- nych starszych pracowników. Wpisuje się to

Wewnętrzne konsultacje od 15 czerwca br.

Uczciwej płacy min. powinien towarzyszyć
sprawny system rokowań zbiorowych

bezpośrednio w cele Europejskiego Filaru
Praw Socjalnych, którego punkt 10 wskazuje, że pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych, co pozwala im przedłużyć okres
ich uczestnictwa w rynku pracy – podkreśla
Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego
KK NSZZ „S”, uczestnicząca w zespole negocjacyjnym strony związkowej RDS.
– W naszej ocenie ważne jest to, że partnerom społecznym udało się sformułować
konkretne zalecenia legislacyjne związane
ze zmianami w kodeksie pracy (w postaci
wprowadzenia dodatkowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy) - dodaje Sławomir Adamczyk. –Teraz „piłeczka” znajdzie się po stronie rządu i zobaczymy czy
ten potrafi właściwie zareagować.
Porozumienie przewiduje, że począwszy
od 2023 r. roku, partnerzy społeczni i na
ich zaproszenie przedstawiciele rządu,
składać będą sprawozdania z realizacji
zadeklarowanych działań, a raport z wykonywania porozumienia podlegał będzie
ocenie na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Pomoc finansowa
dla dużych
przedsiębiorstw!

Komisja Europejska zatwierdziła w zeszłym tygodniu polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz
niektórych większych małych i średnich
przedsiębiorstw w związku z pandemią
Covid-19. To finalna, piąta część tarczy
finansowej dla dużych przedsiębiorstw.
Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw
o łącznej wartości 25 mld zł zakłada trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe,
pożyczki preferencyjne, instrumenty kapitałowe. W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, na wsparcie o
charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.
Z Tarczy PFR dla dużych firm będą mogły
skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające
powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln
euro. Dopuszczone są też średnie firmy, zatrudniające powyżej 150 pracowników i ich
obrót przekracza 100 mln zł. Warunkiem jest
też to, że firmy te skorzystały z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.

3 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła 2 fazę konsultacji z partnerami społecznymi nt. możliwych działań na rzecz stworzenia unijnych ram dla europejskiej
płacy minimalnej. Zgodnie z postulatem EKZZ, dołączono do tego kwestię promowania rokowań zbiorowych jako podstawowego instrumentu ustalania płac.
W dokumencie Komisji podkreśla się, że w obecnej sytuacji walki z epidemią Covid-19
i związanego z nią kryzysu gospodarczego, sprawą kluczowa jest zapewnienie uczciwej
płacy minimalnej obejmującej wszelkie kategorie pracowników także atypowych czy
zatrudnionych poprzez platformy internetowe.
Komisja Europejska poinformowała, że w pierwszej fazie konsultacji otrzymała bardzo
zróżnicowane odpowiedzi. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych akcentowała konieczność całościowego podejścia uwzględniającego rolę rokowań zbiorowych
w kształtowaniu ogółu wynagrodzeń. Stąd też wezwała do wypracowania unijnych narzędzi wsparcia procesu rokowań, które miałyby oddziaływać w tych państwach, gdzie
zasięg układów zbiorowych pracy jest niezadowalający. Z kolei unijne organizacje pracodawców wskazywały przede wszystkim na brak podstaw prawnych do działania Komisji
w obszarze płac oraz domagały się całościowej i kompleksowej analizy skutków społecznych i ekonomicznych takiej ingerencji. W ocenie konfederacji BussinesEurope płace
krajowe winny być porównywane wyłącznie w procesie Semestru Europejskiego.
Pierwsza reakcja EKZZ na dokument przedstawiony w drugiej fazie konsultacji jest wstrzemięźliwie pozytywna. Konfederacja doceniła rozszerzenie konsultacji o zagadnienie
promowania jakości rokowań zbiorowych.
Zwrócono jednakże uwagę, że nadal nie
ma jasnego obrazu tego, co Komisja zaPrzewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
mierza zrobić, aby osiągnąć wskazywane
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
przez siebie cele.
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Od 15 czerwca EKZZ rozpocznie weSprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
wnętrzne konsultacje odpowiedzi dla KoPorady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
misji, tak aby uzgodnić finalny projekt
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
na posiedzeniu Komitetu koordynacji ropok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrekowań zbiorowych i płac, które w formie
tariacie związku tel. 61 05
wideokonferencji odbędzie się 26 czerwca. Zakończenie pisemnego głosowania
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
organizacji członkowskich EKZZ nad odPoczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
powiedzią dla Komisji zaplanowano na 26
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
str. 5
sierpnia.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Wstąp

do nas

b o wa r t o !

Dlaczego warto? Co zyskasz?
Co MOZ NSZZ „Solidarność“ Dąbrowa Górnicza oferuje? - sprawdź i wstąp do nas!

• Pracownik nie będący
Członkiem Związku nie
będzie ostrzeżony o zamiarze
wypowiedzenia mu umowy
o pracę;
• pracodawca chcąc
rozwiązać z Tobą umowę
o pracę musi zasięgnąć
opinii związku. Sprzeciw
Solidarności powoduje,
że Twoja sytuacja staje się
niewspółmiernie lepsza,
niż kiedy bronisz się sam;
• zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu z Solidarnością. Nie
jesteś skazany na jedyną
propozycję „nie do odrzucenia“ jaką przedstawi Ci
pracodawca;

• Solidarność egzekwuPracy;
je przestrzeganie zasad
• pracodawca naruszając
bezpieczeństwa i kładzie
Twoją godność, spotyka się
duży nacisk na poprawę
z reakcją przedstawicieli
warunków pracy.
NSZZ Solidarność;
• gdy w zakładzie naruszane
• poprzez swoich
są przepisy prawa pracy,
związkowych przedstaz inicjatywy Solidarności
wicieli masz możliwość
w zakładzie może być
kontrolowania wydatków z
przeprowadzona kontrofunduszu socjalnego.
la Państwowej Inspekcji
Solidarność to ludzie nie tylko z dużym doświadczeniem, ale również
wyszkoleni z dziedziny prawa pracy, przepisów BHP, ubezpieczeń
społecznych, tematyki socjalnej i wielu innych.
Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem prawnym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeblu krajowym, jak i zarządu regionu.

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz
się będąc Członkiem NSZZ Solidarność!!!

to jeden i drugi - to po prostu MY!!!
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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