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Podwyżki płac i zmiany do Regulaminu Wynagradzania

Rozmowy płacowe w Sanpro Synergy
i Ananke Business Communication

18 maja br. rozpoczęły się rokowania nt. podwyżek płac w 2021 r. dla pracowników spółek Sanpro Synergy i Ananke Business Communication. Przedstawiciele pracowników wystąpili do pracodawców tzw. interimów o dokonanie
zmian płacowych na zasadach tożsamych jak w ArcelorMittal Poland S.A. Rozmowy dotyczyły również włączenia części dodatku zmianowego i nocnego do
pacy zasadniczej pracowników oraz
wypłaty corocznego specjalnego
dodatku - Małego Hutnika.
Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji
płacowych w ArcelorMittal Poland S.A.
Organizacje Związkowe wystąpiły o dokonanie podwyżek płac w spółkach tzw.
interimach - Sanpro Synergy i ABC. Strona społeczna wniosła o dokonanie zmian
płacowych dla pracowników spółek w
2021 r. w wysokościach, jakie otrzymają
pracownicy AMP.
Więcej str. 3

Hołd za wkład w wolne i demokratyczne państwo

Nasi Członkowie Związku z Medalem
Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został
uroczyście wręczony zasłużonym Członkom naszego Związku 15 maja br. w siedzibie Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Agnieszka
Lenartowicz-Łysik.
Medal Stulacia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony w 2018 r. Stanowi on nagrodę przyznawaną
na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego
obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali
się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. W tym gronie miejsce zajęli i
medalem uhonorowani zostali Członkowie Solidarności
z Huty Katowice. 			
Więcej str. 4

Kolejny etap reorganizacji ArcelorMital Poland S.A.

Transformacja - optymalizacja
powierzchni administracyjnych

Pracodawca przedstawił kolejny etap prowadzonego projektu Transformacja
- Optymalizacja powierzchni administracyjnych. Proces ma być prowadzony
w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Zdzieszowicach i Świętochłowicach przez okres całego roku 2021 r., a wstępne zakończenie procesu planowane jest na I kwartał 2022 r. Aktualnie jednak analizy w ramach projektu
przeprowadzone zostały w krakowskiej lokalizacji spółki i wyniki tych działań zostały przedstawione stronie społecznej.
Głównym celem optymalizacji powierzchni administracyjnych jest poprawa efektywności wykorzystania posiadanej przez AMP powierzchni biurowej i redukcja kosztów
stałych związanych z nieruchomościami, w których te powierzchnie się znajdują.
							
Więcej str. 2

Równoważny czas
pracy w AMBCOE

Równoważny system czasu pracy dla
grupy ok. 160 pracowników, wydłużenie okresu rozliczeniowego oraz podwyżki płac na 2021 r. były tematami
ostatnich spotkań, jakie prowadzone
są w ArcelorMittal Business Center of
Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k.
W AMBCOE trwają rozmowy nt wprowadzenia do Regulaminu Pracy zapisów
dotyczących równoważnego czasu pracy.
Na ok. 610 zatrudnionych w spółce aktualnie systemem tym objętych jest grupa
ok. 160 pracowników, a średni czas pracy
pow. 8h wyniósł 3,2 dni/pracownika.
		
Więcej str. 2

ŚDTK ZFŚS
przyznała pożyczki
na cele mieszkaniowe

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w dniu 18
maja br. rozpatrzyła wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych złożone przez uprawnionych pracowników. Na 140 złożonych
wniosków Komisja przyznała 139 pożyczek.
Więcej str. 2

ZUZP przekazany
do rejestracji
przez PIP

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla
Pracowników ArcelorMittal Poland
S.A., Porozumienie Okołoukładowe
oraz Porozumienie Przedstawicieli
ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi
Spółki w zakresie wzrostu płac w
roku 2021 zostały podpisane 19 maja
br. przez przedstawicieli Solidarności
- Lecha Majchrzaka z dąbrowskiego
oddziału AMP oraz Władysława Kieliana z Krakowa.
Więcej str. 4

Alokacja pracowników
poddanych
restrukturyzacji

W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie strony związkowej z przedstawicielami ArcelorMittal Poland S.A. oraz
ArcelorMittal Service Group, podczas
którego strony omówiły aktualny
stan realizacji Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych
wynikających z realizacji procesów
restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service
Group Sp. z o.o.
Więcej str. 3

Kolejny etap reorganizacji ArcelorMital Poland S.A.

Transformacja - optymalizacja
powierzchni administracyjnych

C. d. ze str. 1
Pracodawca planuje przeprowadzenie procesu poprzez identyfikację budynków nieużywanych, pustych a generujących koszty tj. podatki, utrzymanie,
media, identyfikację budynków, w których powierzchnia administracyjna nie jest w
pełni wykorzystywana i podjęcie decyzji, co z nimi zrobić oraz analizę aktualnego
wykorzystanie budynków, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że w AMP pojedynczy
pracownicy zajmują podwójne biura czy pomieszczenia.
Po dokonaniu szczegółowych analiz pracodawca przewiduje przeprowadzki pracowników w ramach budynków, które na terenie AMP pozostaną celem bardziej efektywnego wykorzystania ich powierzchni biurowych, przenoszenie pracowników z budynków
zamykanych do budynków, w których są wolne przestrzenie oraz zamykanie nieużywanych budynków. Docelowo w stosunku do budynków zamkniętych przewiduje się
możliwość ich sprzedaży, po przeprowadzeniu analizy opłacalności - wyburzenia bądź
dalszego utrzymania kosztowego jako budynku zamkniętego.
Podczas spotkania przedstawiciele pracodawcy przekazali stronie społecznej informacje w
zakresie dokonanych analiz powierzchni administracyjnych w krakowskim oddziale AMP,
gdzie kilka z budynków zostało uznanych za niefunkcyjne, w związku z czym zostaną one
wyłączone z użytkowania. To m.in. budynek karoseryjny w Walcowni Zimnej, Kolpremu
W70, Wielkich Pieców, trzy budynki administracyjne Koksowni, budynek AMSG.
Przedstawiciele pracodawcy zapewnili przy tym, iż jeżeli dane stanowisko czy też zakres prac danego pracownika wymaga udostępnienia dla niego powierzchni administracyjnej - będzie ona zapewniona. Standard udostępnianych powierzchni ma być
jednorodny dla wszystkich.
Po zakończeniu procesu analiz i relokacji w krakowskim oddziale AMP zespół rozpocznie
prace w Dąbrowie Górniczej.

Renegocjacje wprowadzonych podwyżek płac

Równoważny czas pracy w AMBCOE

C. d. ze str. 1 Proponowane zmiany do Regulaminu Pracy wprowadzają przedłużenie
dobowego wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 12h w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony do 3 m-cy). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub
dniami wolnymi od pracy.
Aktualnie prowadzone rozmowy skupiają się ustaleniach w zakresie wypłacania pracownikom dodatku z tytułu uciążliwości pracy w systemie równoważnym, a na stole
są dwie propozycje - w formie ryczałtu lub jako dodatek do każdej godziny, w której
pracownik zgodnie z obowiązującym go harmonogramem (od poniedziałku do piątku)
pracy będzie pracował powyżej 8h.
Jako, iż pracodawca jednostronnie wprowadził podwyżki płac na 2021 r. - Solidarność
wniosła o przystąpienie do rozmów płacowych na mocy obowiązujących przepisów.
Kwota wdrożonych podwyżek generalnych w wysokości 100 zł/pracownika dla strony
społecznej nie jest satysfakcjonującą, w związku z czym przedstawiciele pracowników
podkreślili, że oczekują podniesienia wynagrodzeń pracowniczych AMBCOE co najmniej na takim poziomie, jak w ArcelorMittal Poland S.A.

Umowy należy podpisać do 30 października br.

Śląsko-Dąbrowska Komisja ZFŚS
przyznała pożyczki na cele mieszkaniowe

C. d. ze str. 1
Wykazy pracowników, którym pożyczkę przyznano zostały przekazane
do spółki obsługującej ZFŚS - Sanpro Synergy celem dokonania dalszych formalności.
Przypominamy, iż podczas zawierania umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe niezbędne jest poręczenie dwóch pracowników.
Umowy będą zawierane w terminie od 31 maja br. do 30 października 2021 r. - ze
względu na ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa COVID i celem zachowania reżimu
sanitarnego - po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnej daty podpisania umowy z
Sanpro Synergy. Termin zawarcia umowy można uzgodnić dzwoniąc pod nr tel.:
• 32 792 75 69 i 32 735 50 12 - w przypadku pracowników z Dąbrowy Górniczej;
• 664 983 553 - w przypadku pracowników z Chorzowa, Sosnowca i Świętochłowic.
Wypłata przyznanych pożyczek dokonywana będzie sukcesywnie w terminie do 30 dni licząc
od daty podpisania umowy pożyczki na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki, a złożony przez pracownika wniosek będzie anulowany.
Zgodnie z przekazaną przez Biuro HR informacją - wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2021 r. można składać na bieżąco w Sanpro Synergy.
ŚDTKŚS rozpatrzyła 85 wniosków o pomoc finansową, w 56 przypadkach udzielone
zostały zapomogi losowe, w 18 - zapomogi materialne.
Komisja wyraziła zgodę na zorganizowanie trzech wycieczek
krajowych oraz zakup biletów do Energylandii i Legendii w rastr. 2
mach ZFŚS.

Szczepienia
w ArcelorMittal
Poland

Pracodawca ArcelorMittal Poland
S.A zorganizuje szczepienia dla pracowników spółki. Jak poinformował
- przeprowadzenie szczepień planowane jest w terminie 12-13 czerwca
w dąbrowskim oddziale AMP, w Krakowie natomiast w terminie 12-14
czerwca br.
Chęć szczepienia w ramach programu
pracodawcy zadeklarowało w sumie 405
pracowników i członków ich rodzin z
wszystkich lokalizacji AMP. Przedstawiciele AMP poinformowali, iż szczepienia
odbywać się będą w dąbrowskim oddziale AMP w terminie 12-13 czerwca br. (w
spółce Unimed), a w krakowskim oddziale
12 - 14 czerwca br. (Centrum Medyczne
Ujastek). Szczepienia dokonywane będą
szczepionką Pfizer.
Osoby, który zgłosiły chęć szczepienia
zostaną poinformowane o terminie jego
przeprowadzenia za pomocą SMS-a.
Z powodu szczepienia pracodawca nie
przewiduje dnia wolnego od pracy,
jednak wydał zalecenia, aby przełożeni umożliwili dokonanie szczepienia w
wyznaczonym terminie pracownikom,
którzy w tym czasie są na stanowisku
pracy.

Przedłużenie pracy
zdalnej w AMP
Sztab kryzysowy w ArcelorMittal Poland S.A. zdecydował o przedłużeniu
pracy zdalnej - gdzie tylko jest to możliwe do 18 czerwca włącznie.
O kolejnych decyzjach sztabu dotyczących
powrotu do pracy stacjonarnej będziemy
państwa informować.

Ważność przepustek
przedłużona
do końca 2021 r.

Sztab kryzysowy w ArcelorMittal Poland S.A. podjął decyzję o przedłużeniu ważności przepustek i zezwoleń
do końca 2021 r.
Decyzja dotycząca wydłużenia okresu ważności wydanych przepustek i zezwoleń podyktowana jest utrzymującym się stanem
pandemii.

Solidarność
jest na stanowisku

Przypominamy, że dąbrowska Solidarność cały czas pracuje.
W
związku z pandemią i dużą ilością
zachorowań przedstawiciele Związku pracują rotacyjnie - stacjonarnie
oraz zdalnie wg. ustalonego harmonogramu.
Biuro Solidarności codziennie czynne jest w godz. 7.00-15.00 i podejmuje wszelkie zagadnienia, z jakimi
pracownicy się zwracają.
Kontynuowane są również - w zaostrzonym rygorze sanitarnym - porady prawne, bez zakłóceń pracuje
kasa Związku.

Podwyżki płac i zmiany do Regulaminu Wynagradzania

Rozmowy płacowe w Sanpro Synergy
i Ananke Business Communication

C. d. ze str. 1
Propozycja związkowa
dotyczy:
• wzrostu płac zasadniczych pracowników o kwotę 130 zł dla każdego wraz
z wyrównaniem licząc od dnia 1 stycznia 2021 r.;
• indywidualnego wzrostu płacy zasadniczej w kwocie średnio 70 zł/pracownika - wg oceny pracownika;
• wypłaty nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki w
roku 2020 w wysokości 1.000 zł/pracownika wypłacanej w trzech ratach: z
wynagrodzeniem za maj 2021 r. - 500
zł/pracownika; z wynagrodzeniem za
wrzesień 2021 r. w wysokości 250 zł/
pracownika oraz z wynagrodzeniem
za listopad 2021 r. - w wysokości 250
zł/pracownika.
• wypłaty dodatkowej nagrody w wysokości 500 zł /pracownika wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2021 r.
• wypłaty nagrody za wynik EBITDA,
wypłaconej w 3 częściach: wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2021 r. w wysokości 200 zł/pracownika; wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2021 r. w
wysokości 100 zł/pracownika oraz wraz
z wynagrodzeniem za listopad 2021 r.
w wysokości 100 zł/pracownika.
W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA kwoty nagród byłyby zwiększone o procentową wielkość
przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%,
W przypadku niewykonania zakładanego
wyniku EBIDTA za wcześniejsze okresy,
przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierwszych

miesięcy 2021 r., nie wypłacone wcześniej
kwota/ty, (tj. 200 zł i 100 zł), powiększają
3 część nagrody.
Ponadto rozmowy dotyczyły włączenia części dodatku zmianowego - ok. 35% aktualnej wysokości i części dodatku za pracę
w godzinach nocnych do płacy zasadniczej pracowników spółek Sanpro Synergy
i ABC. Ostateczna wysokość dodatków po
dokonaniu włączenia ich części do płacy zasadniczej byłaby na poziomie wynikającym
z zapisów kodeksu Pracy - dodatku zmianowego ok. 4,08 zł/h oraz nocnego ok.
3,34zł/każdą godzin pracy w porze nocnej.

Działania te wymagałyby dokonania zmian
w zapisach obowiązujących w Sanpro Synergy i ABC Regulaminów Wynagrodzeń.
Solidarność po raz kolejny zwróciła się do
pracodawców o wypłatę dla pracowników
specjalnego dodatku Mały Hutnik, który co
roku w spółkach był wypłacany w wielkościach jak w AMP. W tym roku wysokość
Małego Hutnika w AMP wynosi 427,24 zł.
Rozmowy mają być kontynuowane, przedstawiciel Sanpro Synergy zadeklarował
wolę szybkiego zawarcia porozumienia i
gotowość dokonania wypłaty uzgodnionych kwot wraz z wynagrodzeniem za
maj br. - na dzień 10 czerwca 2021 r.
Przedstawiciel Solidarności wniósł również
do pracodawców o zachowanie uprawnienia pracowników Sanpry Synergy i ABC
do posiłków regeneracyjnych po dniu 31
grudnia 2021 r.

Zaskoczenie Zarządu wystąpieniem Związków

Negocjacje płacowe w AMSG

Z nieukrywanym zaskoczeniem przyjął pracodawca wystąpienie strony społecznej o dokonanie zmian płacowych dla pracowników spółki AM Service Group na
2021 r. Prezes podkreślił, że takich działań nie przewidywał ponieważ spółka
znajduje się w głębokiej restrukturyzacji, a docelowo ma przestać funkcjonować. Organizacje Związkowe natomiast domagają się jak najszybszego wprowadzenia rozwiązań płacowych jak w ArcelorMittal Poland S.A.
Strona związkowa podczas spotkania w AMSG w dniu 20 maja br. wniosła o przeniesienie
1:1 uzgodnień płacowych wprowadzonych na 2021 r. przez AMP argumentując swoją decyzję zarówno oczekiwaniami załogi, jak i uwzględnieniem sytuacji AMSG, w tym alokacją
pracowników do AMP w zawartym w AMP porozumieniu płacowym. Podczas spotkań dot.
alokacji pracowników AMSG wielokrotnie ze strony właściciela spółki, jak i AMSG padały
zapewnienia, że załoga AMSG na podjętych decyzjach nie straci, a zobowiązania wynikające z porozumień płacowych w AMSG mają być realizowane w AMP. Jednak by tak się
stało - jest konieczność zawarcia porozumienia płacowego w AMSG.
Istotną rolę w aktualnej sytuacji odgrywa również czas, bowiem w AMP porozumienie
płacowe jest już realizowane i pracownicy w maju otrzymali zarówno wyrównanie zmian
płacowych od stycznia br., jak i nagrodę (w sumie kwotę przeszło 1.050zł). W sytuacji
ciągłego transferu załogi z AMSG do AMP w określonym przedziale czasowym pojawia
się luka, podczas której pracownicy - w przypadku nie zawarcia stosownych porozumień
mogą nie otrzymać wypłaconej już w AMP kwoty.
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na poniedziałek, 31 maja br.

Aktualna realizacja porozumienia społecznego w zakresie transformacji

Alokacja pracowników poddanych restrukturyzacji
C. d. ze str. 1
Pracodawca przekazał stronie społecznej
szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego procesu alokacji pracowników oraz realizacji odejść wynikających z porozumienia. Aktualnie w trakcie alokacji jest 128 pracowników - 98
z AMSG oraz 30 z Centralnego Utrzymania Ruchu. W nowym
miejscu pracy zatrudnionych zostało 19 pracowników, głównie
w dąbrowskich zakładach produkcyjnych, kilka osób w służbach
zakupowych i obsłudze procesów administracyjnych. Kolejna
grupa 56 osób jest już po rozmowach w zakładach i ma ustalone
transfery oczekując na określenie ich daty.
Pracodawca przedstawia pracownikom stanowisk objętych reorganizacją kolejne oferty, w tym grupie 11 osób do krakowskiej spółki
ArcelorMittal Refractories - wstępnie na 3 miesięczny okres próbny.
Z dniem 1 lipca br. do GU zaplanowane zostało również przeniesienie grupy 80 pracowników z AMSG.
Pracownicy złożyli w oparciu o porozumienie 56 wniosków o przedstawienie przez pracodawcę oferty odejścia za odprawą. Wnioski
te są na różnych etapach realizacji. Pracodawca jednak zaznaczył,
iż pomimo zadeklarowania przez pracownika chęci odejścia - będą
mu składane propozycje dalszego zatrudnienia, a w razie potrzeby
- może zostać on oddelegowany do innej pracy na okres 3 m-cy.
Oprócz alokacji miały również miejsce odejścia pracowników na
mocy porozumienia stron - takich przypadków było 27.
Podczas spotkania przedstawiciel AMP poinformował, iż w związku
ze zgłoszeniami podlegających alokacji pracowników dotyczącymi
problemów z dojazdem do pracy oferowanej w Hucie Królewskiej
- podjęta została decyzja o uruchomieniu na koszt pracodawcy
transportu z dąbrowskiego oddziału AMP do Chorzowa.
Przedstawiciel Solidarności wniósł o uregulowanie kwestii wypłaty

z góry pełnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczykowy w przypadku odejścia pracownika z pracy - jak to miało
miejsce przy programach odejść w AMP w latach wcześniejszych.
Podniósł również interwencję w zakresie zatrudniania pracowników w odległych lokalizacjach w przypadku, gdy dany pracownik „na własną rękę” znalazł zatrudnienie w dąbrowskim oddziale
AMP, a także zwrócił uwagę na zachowanie prawidłowego procesu
informowania pracowników przeznaczanych do alokacji w związku
z likwidacją ich dotychczasowego stanowiska pracy.
Lech Majchrzak wystąpił do pracodawcy o pilne uregulowanie
problemu braku podwyżek płac i wypłaty nagród dla obecnych
i już byłych pracowników AMSG poprzez zawarcie porozumienia płacowego dla pracowników AMSG na 2021 rok i dokonanie
dodatkowego uzgodnienia w formie aneksu do porozumienia
płacowego dla pracowników AMP na 2021 rok w odniesieniu do
byłych pracowników AM SG, którzy po dniu 1 maja 2021 r. zostali zatrudnieni w AMP, pozwalającego na otrzymanie kwoty
wyrównania podwyżek płac od stycznia br. oraz wypłatę dodatkowej nagrody - jak w przypadku pracowników AMP.
Podczas spotkania wyjaśniony został zarzut dyskryminacji ze
względu na płeć podczas rekrutacji, która ostatecznie się nie
potwierdziła. Przedstawiciel pracodawcy natomiast zwrócił uwagę, iż podczas rekrutacji wręcz zakazane są pytania dot. m.in
predyspozycji wynikających z płci. Każdy z kandydatów na dane
stanowisko ma być oceniany obiektywnie.
Pracodawca jednak zwrócił uwagę, że nie wszyscy pracownicy
poddani alokacji współpracują w temacie
podjęcia zatrudnienia na nowym stanowisku pracy.
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Hołd za wkład w wolne i demokratyczne państwo

Nasi Członkowie Związku z Medalem
Stulecia Odzyskanej Niepodległości
C. d. ze str. 1
W imieniu Prezydenta RP medale wręczyła Agnieszka
Lenrtowicz-Łysik, która podkreśliła, iż

- w 2018 roku tuż przed uroczystymi
obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości, Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Pan Andrzej Duda na XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność” w Częstochowie, wskazał, że uważa „Solidarność” za jeden
z wielkich symboli Stulecia. Symbol,
dzięki któremu dzisiaj możemy patrzeć
na miniony wiek z perspektywy kraju
wolnego,
niepodległego,
rozwijającego się. „Solidarność” to wielki ruch
społeczny, ale też związek zawodowy,
który zawsze z odwagą i determinacją upominał się i nadal upomina się o
prawa pracownicze. Medalem Stulecia
Odzyskania Niepodległości z z Huty Katowice odznaczeni zostali:
• Jan Czajkowski;
• Alojzy Lorek;
• Marian Owczarek;
• Roman Piątkowiak;
• Ireneusz Płocha;
• Śp. Włodzimierz Rebeta - odznaczenie
odebrała żona – Pani Danuta Rebeta;
• Adam Ryż;
• Roman Skrzek;
• Jadwiga Szewczyk;
• Stanisław Szrek;

• Zdzisław Waleński;
• Stanisław Wnuk - Lipiński;
• Czesław Zbroja.

N a s i
Członk o w i e
Związku
zostali
również
uhonorowani odznaczeniem jako
działacze
nie tylko
Huty Katowice,
ale również Sekcji Krajowej H u t n i c twa NSZZ „Solidarność” i Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego
NSZZ „Solidarność”. W gronie tym za zasługi dla Niepodległej
odznaczeni zostali:
• Andrzej Jonkisz;
• Zbigniew Kupisiewicz;
• Marek Linczowski;
• Józef Mazur;
• Stanisław Nowak;
• Jerzy Rozwał,
a także inni działacze Związku:

W dniu 25 maja br. - ZUZP po podpisaniu
przez wszystkie strony układu skierowany został do rejestracji przez Państwową
Inspekcję Pracy. Układ zawarty zgodnie z
prawem podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego rejestracji może za
zgodą stron układu wpisać go do rejestru bez tych postanowień
lub zawezwać strony układu do dokonania w nim odpowiednich
zmian w terminie 14 dni. W przypadku braku zgody stron na wpis
do rejestru ZUZP-u bez niezgodnych z prawem postanowień lub
gdy strony nie dokonają w wyznaczonym terminie odpowiednich
zmian - PIP może odmówić jego rejestracji.
Układ lub protokół dodatkowy wchodzi w życie w terminie w
nim określonym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w
PIP. Pracodawca przy tym jest zobowiązany do powiadomienia
pracowników o wejściu układu w życie i o dokonanych w nim
zmianach, a także dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu. Również na żądanie
pracownika pracodawca winien udostępnić do wglądu tekst ZUZP
oraz wyjaśnić jego treść.
Osoba mająca interes prawny może, w terminie 90 dni od dnia
zarejestrowania układu, wystąpić do organu, który układ zarejestrował, z zastrzeżeniem, że został on zawarty z naruszeniem
przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy.

Solidarność podpisała wynegocjowane dokumenty

ZUZP przekazany do rejestracji
przez Państwową Inspekcję Pracy
C. d. ze str. 1
Przedstawiciele funkcjonującej
w
ArcelorMittal
Poland S.A. Solidarności
oficjalnie
podpisali
w y n e g o c j o wa n e
dokumenty- ZUZP,
Porozumienie Okołoukłładowe i porozumienie płacowe.
Do złożenia podpisów pod porozumieniami Uchwałą
Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ”Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. upoważnieni zostali Lech Majchrzak oraz Władystr. 4
sław Kielian.

• Bolesław Jonkisz;
• Marek Koczyba;
• Joachim Kuchta;
• Karol Pluszczyk;
• Zbigniew Sawicki.
Ponadto medale wręczone zostały działaczom Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ
„Solidarność” Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarność”, gdzie uhonorowani
zostali:
• Andrzej Gębara;
• Zdzisław Goliszewski;
• Karol Guzikiewicz;
• Andrzej Karol;
• Waldemar Kościelny;
• Roman Kuzimski;
• Mirosław Piórek;
• Krzysztof Żmuda.
Doradca Prezydenta RP zwróciła się do
uhonorowanych słowami: - Niech więc
otrzymane przez Państwa w dniu dzisiejszym Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości będą naszym skromnym hołdem dla Państwa wkładu w kształtowanie
wolnego demokratycznego państwa, za
pracę dla Niepodległej i za Wasze zaangażowanie w „Solidarność”.
W imieniu dąbrowskiej Solidarności Mirosław Nowak - Zastępca Przewodniczącego podkreślił, jak dużą cenę niejednokrotnie musieli zapłacić Członkowie
Związku, którzy wykazali się odwagą,
podjęli czynną walkę o przyszłość naszego kraju, o przyszłość kolejnych pokoleń.
Zwrócił również uwagę na brutalność
ZOMO w stosunku do aresztowanych,
a także podejmowane
przez ówczesne władze
działania w
stosunku do
opozycjonistów i ich
rodzin. Wielu działaczy
Solidarności
skutki podjętych decyzji
odczuwało
jeszcze przez
wiele lat.

35 lat pracy kobiet i 40 lat pracy mężczyzn + kapitał

Powołano komitet obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej
w sprawie emerytur stażowych

długim stażem, ale także młodych. – Bo
chodzi o to, żeby walczyć z umowami
śmieciowymi, żeby młodzi pracownicy
zrozumieli, że czas najwyższy upominać
się o to, żeby pracodawca odprowadzał
im składkę na ubezpieczenie społeczne,
bo to pozwoli im w przyszłości przejść
na emeryturę stażową – tłumaczył Piotr
Duda. Wskazał, że Związek chce, aby
wszyscy pracownicy w naszym kraju, nie
tylko ci, którzy są zatrudnieni na umowę
o pracę, płacili składki na ubezpieczenie
społeczne w tej samej wysokości.
Odniósł się też do proponowanego przez
rządzących tzw. zerowego PIT-u dla pracowników, którzy osiągnęli już wiek
emerytalny, ale zdecydowaliby się dalszą pracę bez pobierania świadczenia
emerytalnego. – Dajmy pracownikowi
wybór. Jeśli ma zdrowie, jeśli chce
skorzystać z zerowego PIT-u, proszę
bardzo. Jeżeli nie ma już zdrowia,
ciężko pracuje, w ciężkich warunkach, niech ma możliwość przejścia
na emeryturę stażową – podsumował
przewodniczący Komisji Krajowej.
Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych musi teraz zebrać minimum
1000 podpisów obywateli. Następnie
musi złożyć u Marszałka Sejmu zawiadomienie o powstaniu komitetu wraz z
obywatelskim projektem i zebranymi
podpisami. Marszałek ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia. Jeśli zostanie ono
przyjęte, wówczas rusza akcja informacyjna i właściwa zbiórka podpisów. Aby
projekt mógł trafić pod obrady Sejmu,
trzeba zebrać podpisy minimum 100 tys.
Źródło: solidarnosckatowice.pl
obywateli.

25 maja w Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powołany został komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie
emerytur stażowych. Celem komitetu jest zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającej możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej przez kobiety i
40 latach pracy składkowej.
Podczas konferencji prasowej przewod- Piotr Duda podkreślił, że projekt wproniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że
związek dość długo czekał na zaangażowanie się rządzących w inicjatywę wprowadzenia emerytur stażowych, ale jak dotychczas bez efektu.
– Zjednoczona Prawica nie do końca
wsłuchuje się w głos obywateli, albo
nie dosłyszą na jedno ucho. Na każdym spotkaniu z pracownikami w naszym kraju mówi się o emeryturach
stażowych. Dlatego korzystamy z
tego narzędzia, jakim jest demokracja bezpośrednia i zaczynamy zbierać
podpisy, a jesteśmy skuteczni – powiedział Piotr Duda, wyliczając sukcesy związku związane z takimi inicjatywami. Wskazał m.in. kwestię płacy
minimalnej czy przywrócenia wieku
emerytalnego do poziomu 60 lat dla
kobiet i 67 lat dla mężczyzn.
Wskazał, że również prezydent Andrzej
Duda, mimo że sprawa emerytur stażowych była elementem jego umów
programowych z „Solidarnością”, jak do- wadzenia emerytur stażowych jest ważny
tychczas nie zajął się projektem związku. dla wielu pracowników, nie tylko tych z
– Niestety sprawa przeciąga się już drugą
kadencję. Uważamy, że trzeba wspomóc
działania prezydenta. Mam nadzieję, że
pan prezydent także jako obywatel podpisze się pod wnioskiem dotyczącym tego
projektu obywatelskiego – dodał przewodniczący Komisji Krajowej.
Oferta przygotowana na 40-lecie
„Solidarności” w postaci bonu o wartości 200 zł została przedłużona do
31 grudnia 2021 roku.
Bon o wartości 200 zł można przeznaczyć na
wypoczynek w jednym z ośrodków DOMS.
Takiej wartości bon należny jest każdemu,
kto na dzień 15 lipca 2020 r. był Członkiem
Związku NSZZ „Solidarność” (bon można
Trwają prace w Komisji Europejskiej
było otrzymać w organizacji Związku, w której dana osoba jest zarejestrowana). Bony
nad aktualizacją przepisów dotycząmożna wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem w poniższych obiektach:
cych bezpiecznych i zdrowych wa• Ośrodku Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl
runków pracy z użyciem monitorów
• Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl
ekranowych. Nowelizacja dyrekty• Ośrodku Savoy w Spale www.savoy.com.pl
wy 90/270/EWG jest konieczna ze
• Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl
względu na postęp technologiczny w
zakresie narzędzi teleinformatycznych i sposobach świadczenia pracy,
jaki dokonał się w ostatniej dekadzie. Należy jak najszybciej dostosować przepisy, tak europejskie jak
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
i krajowe, do nowoczesnego środoInterwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
wiska pracy.
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Aktualnie obowiązujące regulacje dotySprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
czące bhp pracy z użyciem urządzeń wyposażonych w monitor ekranowy sięgają
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
lat 90-tych XX wieku. Przepisy te określapok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekreją zasady organizacji i ergonomii pracy z
tariacie związku tel. 61 05
monitorem ekranowym w czasach, kiedy
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
praca z komputerem była świadczona w
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
znacznie mniejszym stopniu niż ma to
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
miejsce aktualnie.
Więcej: tysol.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Warto skorzystać z wypoczynku ze zniżką

Bony Solidarności DOMS
przedłużone do 31 grudnia 2021 r.

Potrzebne zmiany w
regulacjach BHP
dot. pracy z użyciem
monitorów ekranowych!

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!

propozycję „nie do odrzuprzeprowadzona kontro• Pracownik nie będący
cenia“
jaką
przedstawi
Ci
la Państwowej Inspekcji
Członkiem Związku nie
pracodawca;
Pracy;
będzie ostrzeżony o zamiarze
wypowiedzenia mu umowy • Solidarność egzekwu• pracodawca naruszając
o pracę;
je przestrzeganie zasad
Twoją godność, spotyka się
bezpieczeństwa i kładzie
z reakcją przedstawicieli
• pracodawca chcąc
duży
nacisk
na
poprawę
NSZZ Solidarność;
rozwiązać z Tobą umowę
warunków pracy.
o pracę musi zasięgnąć
• poprzez swoich
opinii związku. Sprzeciw • gdy w zakładzie naruszane
związkowych przedstaSolidarności powoduje,
są przepisy prawa pracy,
wicieli masz możliwość
że Twoja sytuacja staje się
z inicjatywy Solidarności
kontrolowania wydatków z
niewspółmiernie lepsza,
w zakładzie może być
funduszu socjalnego.
niż kiedy bronisz się sam;
DAMM 4 pok. nr 6
• zasady Twojego wynagrad- Budynek zwiazkowy
,
zania ustalane są w uzgodtelefon: 32 776 61 05
nieniu z Solidarnością. Nie
jesteś skazany na jedyną
e-mail: hksol@poczta.onet.pl

Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem prawnym, korzysta również z opinii
wielu ekspertów na szczeblu krajowym, jak i zarządu regionu.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 7 zł Ilość sztuk przysługująca jednej osobie
ograniczona - 4 szt./miesiąc.
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05. Ilość biletów jest ograniczona.
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie biletów
został przez Nemo wydłużony do dnia 31 sierpnia 2021 r.
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 ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały miesiąc.
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności
zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
karnetów został przez Helios
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
wydłużony do dnia 30 listopaDruk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.000 egz.
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