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Msza św. w intencji
śp. Władysława
Molęckiego

Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona
5 listopada br. o godzinie 15.30 w
Żarkach
Letnisko.
Bezpośrednio
przed Mszą Św. - o godz. 15.00 na
grobie Przewodniczącego zostaną
złożone kwiaty oraz zapalone znicze.
Więcej str. 2

Prezydium ZOK-u podjęło kierunkowe decyzje

Stanowisko Solidarności
w zakresie wzrostu płac w 2022 r.
Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland
S.A. przyjęło Stanowisko mające wyznaczać
zakres podwyżek płac pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2022 r. Przyjęte przez
Związek 20 października br. Stanowisko obejmuje indywidualny wzrost płac pracowników
spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie AMP w
bieżącym roku.
Więcej str. 3

Ostateczne zapisy dokumentu będą negocjowane

Strona społeczna przekazała
projekt Regulaminu ZFŚS na 2022 r.

W środę, 20 października br. strona społeczna przekazała pracodawcy projekt
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. na 2022 r. Przekazany dokument stanowi odpowiedź
na wcześniejsze wystąpienie pracodawcy w tym zakresie i zawiera rozwiązania korzystniejsze dla pracowników od proponowanych przez pracodawcę.
W odniesieniu do przekazanej przez pracodawcę propozycji zapisów Regulaminu ZFŚS
na 2022 r. funkcjonujące w AMP organizacje związkowe przekazały własny projekt Regulaminu, który zawiera korzystniejsze rozwiązania dla załogi firmy. Więcej str. 3

Protest Solidarności przed luksemburskim TSUE

Podpalimy Europę w naszych sercach!

fot. M. Pietruszka

W piątek, 22 października 2021 r. Solidarność zorganizowała manifestację przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. To
odpowiedź na decyzję TSUE nakazującą zamknięcie polskiej kopalni w Turowie. Jak podkreślił Piotr
Duda - Przewodniczący Związku - Nie pozwolimy
na zamknięcie tysięcy miejsc pracy i pozbawienie
energii elektrycznej milionów Polaków.
W proteście czynnie uczestniczyli Członkowie
Związku z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal
Poland S.A.
Więcej str. 4

Solidarność interweniuje u zleceniodawcy

Problemy z wynagrodzeniem,
transferem i współpracą w ABC

Prośbę o interwencję w stosunku do spółki Ananke Business Communication
Sp. z o.o. wnieśli przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności do ArcelorMittal
Poland S.A. jako do spółki zlecającej jej pracę. Zarzuty dotyczyły naliczania
wynagrodzeń, wypłaty nagród oraz problemu związanego z transferem pracowników do zatrudnienia bezpośrednio w AMP.
Solidarność po licznych zgłoszeniach od pracowników zatrudnionych w ABC podjęła w
AMP - jako firmie zlecającej usługi i oczekującej od współpracujących spółek określonych standardów - interwencję w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowniczych. Chodzi przede wszystkim o wypłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe,
która następuje z dużym opóźnieniem, a także zgłoszenie braku wypłaty nagrody wynikającej z przyjętego w spółce porozumienia płacowego na 2021 r.
Więcej str. 2

Skuteczna interwencja
ws. wyrównań do
stawek referencyjnych
Skuteczne interwencje podjęła Solidarność w ArcelorMittal Poland S.A.
ws. wyrównań do przyjętych w spółce stawek referencyjnych. Zgłoszenia
dotyczyły m.in. pominięcia przy podwyżkach płac pracowników zatrudnionych w Pionie Energii i Ochrony
Środowiska DE, pracowników zatrudnionych w chorzowskiej Hucie Królewskiej DHW oraz spraw indywidualnych, w tym wyrównania do niższych
kwot, aniżeli wynikające z przyjętych
stawek referencyjnych w poszczególnych obszarach.
Więcej str. 2

Spółka AMSG
zostanie włączona
w struktury AMP

Spółka ArcelorMittal Service Group
ma zostać włączona w struktury ArcelorMittal Poland S.A. O takie działanie w ramach planów likwidacji
AMSG przez właściciela od początku
zabiegała Solidarność uzasadniając,
że jest to najlepsze dla pracowników AMSG rozwiązanie. Plan połączenia spółek został uzgodniony 18
października br.
Więcej str. 3

Wybory
w Komisji „S”
spółki Consensus

Komisja NSZZ „Solidarność” spółki
PPUH Consensus zaprasza Delegatów
i Członków Związku na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie
się 4 listopada 2021 r. o godz. 13.45
w Restauracji Jedenastka - Dąbrowa
Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92.
Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające - Przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Obecność Delegatów na zebraniu jest obowiązkowa.

Solidarność interweniuje u zleceniodawcy

Problemy z wynagrodzeniem,
transferem i współpracą w ABC

C. d. ze str. 1
Przedstawiciele ABC sytuację tłumaczyli zmianami kadrowymi w
obszarze kadrowo-płacowym. Nie jest to jednak pierwsza interwencja w tym zakresie, a wyjaśnienia związane ze zmianą obsługi kadrowo-płacowej są wręcz nie do
przyjęcia, tym bardziej, iż w firmie tej występuje duża rotacja pracowników również
na szczeblu kierowniczym, co znacznie utrudnia współpracę. Pracownik ma bezdyskusyjnie otrzymać terminowo wynagrodzenie za wykonaną pracę - nie może dopytywać się kiedy je otrzyma. Ponadto pracownicy ABC zgłosili, iż z dużym opóźnieniem
otrzymują paski płacowe.
Kolejną kwestią podjętą podczas spotkania z przedstawicielami AMP jest transfer pracowników z ABC do AMP. Okazuje się, iż spółka - zleceniodawca nie wyraża zgody na
wcześniejsze rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron pracownikom mającym być zatrudnionym bezpośrednio w AMP. O zamiarze dokonania takich transferów
informował pracodawca AMP, a pracownicy tzw. interimów na taki krok czekają niekiedy nawet już od kilku lat. Przedstawiciele AMP potwierdzili, iż nie będą rezygnować
z transferu tych pracowników. Spółce zależy także, by pracowników tych nie utracić
- posiadają oni doświadczenie w wykonywanej pracy. Aktualnie pracownicy składają
wypowiedzenia umowy o pracę z ABC po wcześniejszym otrzymaniu promesy z AMP.

Choroba nie może blokować podwyżki płac

Skuteczna interwencja ws. wyrównań
do stawek referencyjnych

C. d. ze str. 1
Przypominamy, iż stawki referencyjne zostały ustalone na poziomie:
• obszar walcowni: produkcja - 3.700 zł; utrzymanie ruchu - 4.200 zł;
• obszar primary: produkcja - 3.800; zł; utrzymanie ruchu - 4.300 zł,
jednak warunkiem otrzymania wyrównana do powyższych wartości była uzyskana ocena pracownika co najmniej na poziomie D w AMP oraz minimum 4 w przypadku zatrudnionych w tzw. interimach.
Dąbrowska Solidarność w temacie wyrównań do stawek referencyjnych otrzymała
mnóstwo telefonów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęła u pracodawcy interwencje. Takie działania zostały uruchomione w stosunku do chorzowskiej
Huty Królewskiej, a w ich wyniku pracodawca podjął decyzję o dokonaniu stosownych
wyrównań, przy czym pracownicy nimi objęci będą mieli naliczone wyższe wynagrodzenia - podobnie jak pozostali pracownicy AMP - od 1 września br. Wyrównania mają
zostać wypłacone dodatkową listą uruchomioną po 25 października.
Podobne interwencje, gdzie pracownicy zostali pominięci w procesie wyrównań Solidarność podjęła w spółkach interim oraz w Pionie Energii i Ochrony Środowiska DE.
Ponadto wyjaśniono sytuację zaniżenia wyrównania do przyjętych stawek referencyjnych ze wskazaniem konkretnego stanowiska, dla którego stawka wynosi 4.300 zł, a
wyrównanie zostało dokonane do wartości 3.800 zł.
Przedstawiciel Solidarności wniósł także do pracodawcy o dokonanie analizy procesu
oceny rocznej pracowników produkcyjnych, którzy obecnie nie mają możliwości reklamowania czy zgłaszania uwag co do wysokości uzyskanej oceny, a co więcej - z relacji
wielu pracowników wynika, że nawet nie znają wysokości wystawionej im przez przełożonych noty. Ponadto Związkowiec zwrócił uwagę na kontrowersyjne kryterium oceny,
jakim jest absencja chorobowa. Okazuje się, że uzyskana przez pracownika ocena
roczna ma znaczący wpływ na jego wynagrodzenie, a w przypadku nawet świetnego
fachowca, który miał nieszczęście w danym roku chorować - może zostać pominięty w
procesie podwyżkowym, jak to miało miejsce w przypadku omawianych wyrównań.

Kierownik decyduje o sprawach personalnych?

Rozliczanie czasu pracy w DWW
bez stosownego zarządzenia

Solidarność wystąpiła o wyjaśnienie sytuacji w DWW, gdzie jeden z Kierowników nakazał pracownikom od 7 października br. odbijać przepustki na konkretnym czytniku - w budynku B7. Czytnik jest monitorowany i połączony z
rejestracją czasu pracy pracowników.
Jak podkreślił przedstawiciel Związku - pracownicy DWW winni odbijać karty pracownicze blisko swojego stanowiska pracy, a nie w innych lokalizacjach. Tymczasem jeden z
kierowników DWW nakazał pracownikom rejestrowanie pracy na konkretnym, monitorowanym czytniku w budynku B7, na bazie czego czas pracy ma być rozliczany.
Tymczasem w AMP nie ma zarządzenia wiążącego czytniki z rozliczaniem czasu pracy. Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele pracodawcy - system odbijania kart
pracowniczych ma służyć względom bezpieczeństwa, by w przypadku ewakuacji była
możliwość zweryfikowania, czy wszyscy pracownicy z danego obszaru są bezpieczni.
W oparciu o dane z czytników mają też być rozliczane firmy
zewnętrzne.
str. 2

Msza św. w intencji
śp. Władysława
Molęckiego
C. d. ze str. 1
Władysław Molęcki wieloletni działacz związkowy i Przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice w
latach 1998 - 2006.
Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był
wieloletnim Członkiem Komisji Krajowej
„S”. Podczas prywatyzacji Polskich Hut
Stali był rzecznikiem strony społecznej
w negocjacjach z przedstawicielami koncernu Mittal Steel.
5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku,
ul. Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie
Msza św. w intencji śp. Władysława, na
którą serdecznie zapraszamy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z sekretariatem Związku - tel. 61 - 05.

Akcja Mikołaj
2021

Dąbrowska Solidarność organizuje
dla dzieci Członków Związku akcję
Mikołajkową.
W tym roku uprawnionymi do upominku
są dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 października 2021
r. Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą
Międzyzakładowej Komisji - warunkiem
koniecznym do otrzymania upominku dla
dziecka jest opłacona składka członkowska za październik 2021 r. oraz dostarczony do Związku akt urodzenia dziecka.
W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy jednocześnie, iż osoby, które w
latach poprzednich dostarczyły akty urodzenia swoich pociech i brały już udział w
akcjach Mikołajkowych w latach poprzednich nie muszą po raz kolejny dokumentów dostarczać.

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 27
październka 2021 r. o godz. 8.00.
Ze względu na panującą pandemię oraz
wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie
MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
W przypadku problemów ze sprzętem
komputerowym lub aplikacją prosimy o
kontakt.

Dane Głównego
Urzędu
Statystycznego

Jak podaje GUS - we wrześniu 2021
r. przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw było wyższe o 0,6%
r/r i wyniosło 6.347,2 tys., natomiast
przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r i wyniosło
5.841,16 zł (brutto).

Prezydium ZOK-u podjęło kierunkowe decyzje

Stanowisko Solidarności
w zakresie wzrostu płac w 2022 r.
C. d. ze str. 1 Solidarność w przyjętym
Stanowisku wnioskuje do pracodawcy o
podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. miesięcznych płac zasadniczych pracowników AMP objętych ZUZP średnio o kwotę
stanowiącą 12% średniego miesięcznego
wynagrodzenia w AMP z III kwartału 2021
roku. Wzrost ten miałby zostać dokonany
metodą uzgodnioną przez Strony ZUZP w
zawartym porozumieniu płacowym.
W ramach wystąpienia Związek oczekuje od pracodawcy uzgodnienia dwóch
nagród: za wkład pracy pracowników w
funkcjonowanie spółki w 2021 r. oraz nagrody EBITDA.
Zgodne z zapisami przyjętego Stanowiska
Solidarność wnosi o wypłacenie rocznej
nagrody za wkład pracy pracowników w
funkcjonowanie spółki w roku 2021 w wysokości 2.000 zł. dla każdego pracownika,
który był zatrudniony w 2021 r. w AMP lub
w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP.
Wysokość nagrody EBITDA Związek określił na poziomie 500 zł. Szczegółowe zasady oraz terminy wypłaty powyższych
nagród miałyby zostać uzgodnione w stosownym porozumieniu płacowym.
Ponadto Solidarność w ramach negocjacji płacowych na 2022 r. wystąpi do pracodawcy o dokonanie uzgodnienia stron
ZUZP, o którym mowa w § 58 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników AMP tj. zaoferowanie pracownikom spółki możliwości refinansowania zakupu ubezpieczenia opieki medycz-

nej (Pakiet Opieki Medycznej) lub zakupu
ubezpieczenia opieki medycznej na zasadach określonych w
umowie
zawartej
pomiędzy
Pracodawcą, a firmą wyspecjalizowaną
w
świadczeniu
tego
typu usług oraz z
zachowaniem zasad
finansowania Pakietu Opieki Medycznej
określonych w § 58
ust. 2 ZUZP.
Solidarność podkreśla przy tym, że podniesienie płac pracownikom AMP jest
niezbędne ze względu na konieczność
sprostania rosnącej
konkurencji na polskim i europejskim
rynku pracy, a także
celem osiągnięcia i
utrzymania najwyższych
standardów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz w sferze
społecznej.
Zgodnie
z
propozycją - zmiany
płacowe mają zostać wprowadzone

Ostateczne zapisy dokumentu będą negocjowane

Strona społeczna przekazała
projekt Regulaminu ZFŚS na 2022 r.
C. d. ze str. 1
Propozycja pracodawcy
w obszarze zapisów Regulaminu ZFŚS na
2022 r. oparta była o zapisy obowiązujące
w bieżącym roku. Strona związkowa natomiast w swoim projekcie dokonała szeregu
korzystniejszych dla pracowników zmian.
W przekazanym dokumencie związkowcy
domagają się m.in. zwiększenia wysokości
funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów. Istotny jest również zapis wykluczający z dochodu uprawniającego do świadczeń
socjalnych wynagrodzenia uzyskanego z
tytułu pracy w godzinach nadliczbowych/
ponadnormatywnych oraz świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Strona społeczna
wnioskuje w swoim projekcie o wyeliminowanie zapisów ograniczających korzystanie z funduszu - kwotowego limitu świadczeń socjalnych przypadającego na osobę
uprawnioną do świadczeń.
Kolejne proponowane zmiany dotyczą
świadczeń
turystyczno-rekreacyjnych,
gdzie przedstawiciele załogi zaproponowali m.in. podwyższenie kwoty jego dofinansowania oraz wprowadzenie jednolitej tabeli dofinansowania dla wszystkich
uprawnionych do świadczeń.
W przypadku wypoczynku po pracy Związki oczekują wprowadzenia zewnętrznego
organizatora turystyki zorganizowanej,

zwiększenia ilości dni wyjazdowych, na
które przypada dofinansowanie, a także
zwiększenie wysokości dziennego dofinansowania do wycieczek.
W przypadku wypoczynku dzieci proponowane jest wprowadzenie dofinansowania do półkolonii oraz obozów sportowych
organizowanych przez kluby sportowe
podległe pod Ministerstwo Sportu.
Organizacje związkowe wniosły także o
zwiększenie wysokości zapomóg materialnych dla dzieci po zmarłych pracownikach.
W obszarze pożyczek udzielanych na cele
mieszkaniowe strona społeczna proponuje
zwiększenie ich wysokości, zaniechanie pobierania oprocentowania z tytułu ich udzielenia, a także wydłużenie terminu ich spłaty.
Projekt Regulaminu zawierający powyższe
propozycje został przekazany pracodawcy
w środę, 20 października br. Obecnie przedstawiciele pracowników oczekują na wyznaczenie terminu spotkania negocjacyjnego.
Jak podkreśla Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący „S” - Liczymy na rozsądne podejście pracodawcy do zaproponowanych
zmian w społecznym projekcie Regulaminu,
ponieważ ukierunkowany na pracownika
fundusz socjalny jest jednym z ważniejszych rozwiązań w firmie mogących mieć
wpływ na zatrudnienie.

z dniem 1 stycznia 2022 r.
Kolejnym krokiem jest uzgodnienie wspólnego wystąpienia płacowego wszystkich
organizacji związkowych - stron ZUZP,
przy czym największe z funkcjonujących
w AM Związków przyjęte przez Solidarność Stanowisko w piątek, 22 października br. poparło.

Spółka AMSG
zostanie włączona
w struktury AMP

C. d. ze str. 1
Jak poinformował pracodawca - połączenie AMSG i AMP ma nastąpić trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu
spółek handlowych w związku z art. 516
§ 6 kodeksu spółek handlowych, poprzez
przeniesienie całego majątku spółki AMSG
- jako spółki przejmowanej na spółkę AMP
- jako spółkę przejmującą (połączenie
przez przejęcie).
O takie rozwiązanie sytuacji AMSG (a nie
likwidację) wnosiła wielokrotnie do AMP
Solidarność podkreślając, że inkorporacja AMSG zaoszczędziłaby pracownikom
przejmowanej spółki wielu stresów. Ponadto w przypadku połączenia spółek zabezpieczone zostaną wszelkie zobowiązania pracownicze, także świadczenia dla
byłych pracowników AMSG związane z
przejściem na rentę zawodową czy wypłatą dodatków wyrównawczych. AMP jako
następca prawny zabezpieczy także dokumentację pracowniczą przejmując ją do
własnych archiwów.
Przypominamy, że fizyczna likwidacja
spółki AMSG prowadzona jest w ramach
projektu Transformacja. Pracownicy w
znacznej większości zostali zatrudnieni w
AMP, część załogi skorzystała z uprawnień
emerytalnych bądź rozwiązała umowy o
pracę w ramach porozumienia stron.
str. 3

Protest Solidarności przed luksemburskim TSUE

Podpalimy Europę w naszych sercach!
C. d. ze str. 1
Solidarność zorganizowała protest przed siedzibą TSUE wspierając
pracowników turowskiej kopalni węgla brunatnego. Protest miał wyrazić sprzeciw wobec majowej decyzji TSUE nakazujący natychmiastowe wstrzymanie pracy kopalni.
Piotr Duda - Przewodniczący Związku
podczas wystąpienia podkreślił, że - już
kolejnych błędów jak z lat 90 nie popełni-

jednoosobowymi zamykają tysiące miejsc
pracy i chcą pozbawić energii elektrycznej
milionów Polaków. I - nie zawaham się
użyć tego słowa - pozbawić także bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej. Na to nie pozwolimy!
Pomimo uzgodnienia dzień przed protestem - nikt z TSUE nie odebrał od pikietujących petycji. Dokument wzywający TSUE

fot. M. Pietruszka

my, gdzie Komisja
Europejska zamykała nam stocznie,
zamykała nam kopalnie, zamykała
nam huty. Na to
nie pozwolimy!
Szef Związku zaznaczył, że jako
reprezentacja
polskich pracowników
Związek
ostrzega i daje
przedstawicielom
TSUE do zastanowienia - Jeżeli nie,
to podpalimy Europę! Ale podpalimy ją w naszych
sercach aby dać
odpór tym, którzy
dzisiaj decyzjami

fot. M. Pietruszka

do przestrzegania unijnego prawa oraz decyzja o natychmiastowym zawieszeniu prac TSUE
do czasu rozpatrzenia wniosku
przez Krajowy Zjazd Delegatów
co do legalności unijnego „Trybunału Niesprawiedliwości” Piotr
Duda pozostawił w odgradzającym budynek płocie. Miasto
zaś przywitało manifestujących
zasiekami z drutu kolczastego
oraz wozami opancerzonymi.
W
manifestacji
uczestniczyło 2 tys. osób - zgodnie
z uzyskanym zezwoleniem.
Czynny udział w akcji wzięli
Członkowie
NSZZ Solidarność
z dąbrowskiego oddziału AMP.

Rosnąca wielkość zachorowań na COVID

Środki bezpieczeństwa
w ArcelorMittal Poland

W związku z rosnącą liczbą zakażeń, funkcjonujący w ArcelorMittal Poland S.A. sztab kryzysowy podjął decyzję o zwiększeniu od
14 października br. dezynfekcji łaźni i szatni w poszczególnych
zakładach.
Pracodawca przypomina o konieczności utrzymywania dystansu
społecznego oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek - również na zewnątrz i apeluje o takie zabezpieczenie nie
tylko na terenie zakładu pracy.
Sztab zdecydował, iż w przypadku jakichkolwiek zaplanowanych
szkoleń zewnętrznych - zgoda na przeprowadzenie takiego szkolenia musi być zatwierdzona przez dyrektora zakładu lub biura, a
uczestniczący w nim pracownik po powrocie będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, chyba że jest w pełni zaszczepiony lub w
szkoleniu tym uczestniczyli tylko i wyłącznie pracownicy AMP.
Zaleceniem sztabu jest rozważenie przez Dyrektorów konieczności
przeprowadzania spotkań fizycznych z pracownikami spoza AMP
i w miarę możliwości przeprowadzanie ich za pomocą środków
mobilnych. W przypadku kontaktów fizycznych - mają się one odbywać z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
Utrzymana została w dotychczasowej formie praca hybrydowa.
Pracodawca zachęca załogę do szczepień.
str. 4

Praktyki
Uczniowskie
w AMP

Jak co roku - ArcelorMittal Poland
organizuje praktyki zawodowe dla
uczniów chcących zdobyć pierwsze
doświadczenia zawodowe i praktyczną wiedzę. Do 15 listopada Zakłady/ biura mają zgłaszać potrzeby
związane z praktykami uczniowskimi wyznaczając konkretne miejsce
odbywania praktyki dla ustalonej
liczby osób.
AMP zapewnia, że firma wspiera rozwój
uczniów i jest otwarta na kandydatów,
którzy mogą pomóc w codziennych obowiązkach, a w przyszłości zostać współpracownikami. AMP wyznaczyła następujące miesiące odbywania praktyk oraz
daty zakończenia naboru:
• marzec 2022 r. - nabór do 31 stycznia 2022 r;
• kwiecień 2022 r. - nabór do 28 lutego 2022 r.;
• maj 2022 r. - nabór do 31 marca
2022 r.;
• październik 2022 r. - nabór do 31
sierpnia 2022 r.
Potrzebę zorganizowana praktyk należy
zgłosić do Biura Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer Brandingu.
Jak zaznacza pracodawca - praktyki będą
realizowane jedynie dla profesji pasujących do profilu i potrzeb AMP.
Ilość miejsc uzależniona jest od zapotrzebowania i gotowości przyjęcia uczniów
przez zakłady.
Harmonogram praktyk zostanie przesłany
również do szkół, aby dopasować w czasie potrzeby instytucji po obu stronach
procesu.

Mocne stanowiska Związku w istotnych tematach

Walne Zebranie Delegatów Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”

dąbrowska „Solidarność”. Jak podkreślono
w stanowisku, najważniejsze inwestycje
gospodarcze i przemysłowe zapisane w programie nie weszły nawet we wstępny etap
realizacji, choć od przyjęcia PdŚ minęły już
niemal cztery lata. – Z przykrością należy
stwierdzić, że dokument, który miał być kamieniem milowym w gospodarczej historii
naszego regionu, został potraktowany przez
rząd wyłącznie jako element propagandy
sukcesu, a nie zadanie do zrealizowania –
napisano w przyjętym stanowisku.
– Bardzo krytycznie oceniliśmy realizację „Programu dla Śląska”. Mamy do tego
prawo, a wręcz jest to nasz obowiązek, bo
„Solidarność” śląsko-dąbrowska była matką chrzestną tego programu. Stanowisko
jest bardzo ostre. Na tę chwilę wycofujemy wszystkich swoich przedstawicieli ze
wszystkich rad wykonawczych tego programu i żądamy od pana premiera Morawieckiego, żeby tego programu nie wykorzystywać propagandowo, lecz aby go
realizować, albo po męsku zakończyć – powiedział Dominik Kolorz.
Wśród postulatów zgłoszonych podczas
obrad w Zabrzu znalazło się również żądanie realizacji projektów inwestycyjnych
w zakresie nowoczesnych technologii węglowych, które zostały zapisane w umowie
społecznej dotyczącej transformacji górnictwa z 28 maja 2021 roku.
Więcej: solidarnosckatowice.pl

Postulat dotyczący obniżenia podatku VAT na energię elektryczną, nierealizowanie przez rząd „Programu dla Śląska” oraz sprzeciw wobec unijnego pakietu
„Fit for 55” były najważniejszymi tematami Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 14 października br. w Zabrzu. Delegaci podsumowali działalność związku w minionych trzech
latach i przedyskutowali priorytetowe działania, które będą podejmowane w
najbliższej przyszłości.
W stanowisku skierowanym do premiera W odrębnym stanowisku WZD wezwało rząd
Mateusza Morawieckiego Walne Zebranie do zablokowania przygotowanego przez
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Komisję Europejską Pakietu „Fit for 55”,
NSZZ „S” zgłosiło postulat dotyczący ob- który stanowi kolejne zaostrzenie polityki
niżki podatku VAT na energię elektryczną klimatycznej. Pakiet zakłada m.in. radykalz obecnych 23 proc. do 15 proc. W ocenie ne zwiększenie opodatkowania paliw kopaldelegatów krok ten jest konieczny w obli- nych, wprowadzenie opłat za emisję CO2
czu kryzysu energetycznego, w jakim znaj- powstających m.in. w transporcie i ogrzewaniu budynków oraz zakaz produkcji samoduje się obecnie cała Europa.
Związkowcy wskazali, że kryzys ów został chodów z silnikami spalinowymi na terenie
wywołany przez unijną politykę klima- Unii od 2035 roku. Delegaci zaznaczyli, że
tyczno-energetyczną. Bardzo niska efek- „Fit for 55” spowoduje zapaść gospodarczą
tywność odnawialnych źródeł energii po- oraz zubożenie społeczeństwa szczególnie w
łączona z drastycznymi podwyżkami cen wysoko uprzemysłowionych regionach tagazu ziemnego oraz uprawnień do emisji kich Górny Śląsk i Zagłębie-Dąbrowskie.
CO2 spowodowała, że giełdowe ceny ener- Walne Zebranie Delegatów wyraziło również
gii w zdecydowanej większości krajów UE rozczarowanie i oburzenie brakiem realizacji
wzrosły w ciągu ostatniego roku nawet o przez rząd „Programu dla Śląska”. Współaukilkaset proc. – Polskie spółki energetycz- torem tej wieloletniej strategii rozwoju gone zapowiedziały, że będą wnioskować do spodarczego naszego regionu była śląskoUrzędu Regulacji Energetyki o zgodę na
podniesienie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych w przyszłym roku o
kilkadziesiąt proc. Podwyżka cen energii
dla przedsiębiorstw będzie jeszcze bardziej
dotkliwa – czytamy w stanowisku WZD.
W czasie konferencji prasowej po zakończeniu WZD przewodniczący Dominik Kolorz Obniżenie podatku VAT na energię elektryczną jest znacznie lepszym rozwiązawyraził opinię, że obniżenie podatku VAT niem niż rekompensaty za podwyżki cen prądu – oceniło Walne Zebranie Delebędzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż gatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w stanowisku skierojakikolwiek system rekompensat dla wybra- wanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka tego podatku w Polsce
nych grup społecznych. – Zawnioskowali- należy do najwyższych w Unii Europejskiej.
śmy, aby ten VAT był nie wyższy niż 15 proc. Choć Polska dzięki wciąż funkcjonującej energetyce węglowej jest w dużym stopniu
Myślę że wiele krajów UE też chce iść w tym odporna na skutki galopujących cen gazu, które są główną przyczyną kryzysu energekierunku i to jest najlepsze rozwiązania dla tycznego w całej Europie, prąd drożeje również u nas. Dzieje się to znacznie wolniej niż
obywateli, jak również dla przedsiębiorców w innych krajach UE, jednak podwyżki rachunków za energię w przyszłym roku i tak
będą bardzo dotkliwe. Polskie spółki energetyczne zapowiedziały, że będą wnioskować
– podkreślił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na podniesienie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2022 roku o kilkadziesiąt proc. Wzrost cen energii
dla przedsiębiorstw będzie jeszcze bardziej dotkliwy.
Powodem czekających nas podwyżek nie jest – jak w przypadku innych europejskich
krajów – drogi gaz, lecz gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, parapodatku
nałożonego na energetykę konwencjonalną w ramach polityki klimatyczno-energetycznej
Unii Europejskiej. Od początku 2018 roku cena pozwolenia na emisję 1 tony CO2 wzrosła
z 8 euro do ok. 60 euro. W konsekwencji przy produkcji 1 MWh prądu w elektrowni węglowej obecnie koszt opłaty za CO2 o jest dwukrotnie większy niż cena węgla potrzebnego
do wytworzenia takiej ilości energii.
Prezydent Andrzej Duda podpisał W ocenie WZD śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” znacznie lepszym rozwiązaniem byustawę z 14 października 2021 r. o łaby obniżka stawki podatku VAT nałożonego na energię elektryczną z obecnych 23
Więcej: solidarnosckatowice.pl
zmianie ustawy o ograniczeniu han- proc. do 15 proc.
dlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
Celem nowelizującej ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania
wyłączeń pozwalających na prowadzenie Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
handlu i wykonywanie czynności zwią- Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
zanych z handlem w niedzielę i święta. Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z Sprawy finansowe 		
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu Porady prawne
handlu w niedzielę i święta oraz w niektó- Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
re inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz.936).
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekreUstawa wejdzie w życie pierwszego tariacie związku tel. 61 05
dnia miesiąca następującego po upływie Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
najprawdopodobniej w lutym 2022 r.
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl

Podatek na prąd najwyższy w Unii Europejskiej

Zamiast rekompensat
lepiej obniżyć opodatkowanie energii!

Prezydent
podpisał ustawę
uszczelniającą
ograniczenia
w niedzielnym handlu

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Wstąp

do nas

b o wa r t o !
Budynek zwiazkowy
DAMM 4 pok. nr 6
,
telefon: 32 776 61 05
e-mail: hksol@poczta.onet.pl

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 odrzuprzeprowadzona kontrocenia“ jaką przedstawi Ci
la Państwowej Inspekcji
pracodawca;
Pracy;
• Solidarność egzekwu• pracodawca naruszając
je przestrzeganie zasad
Twoją godność, spotyka się
bezpieczeństwa i kładzie
z reakcją przedstawicieli
duży nacisk na poprawę
NSZZ Solidarność;
warunków pracy.
• poprzez swoich
• gdy w zakładzie naruszane
związkowych przedstasą przepisy prawa pracy,
wicieli masz możliwość
z inicjatywy Solidarności
kontrolowania wydatków z
w zakładzie może być
funduszu socjalnego.

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!!!
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.
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.
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