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Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dokonało wyboru

Lech Majchrzak będzie przewodniczył
dąbrowskiej Solidarności

Lech Majchrzak został Przewodniczącym
Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza. Wybory
odbyły się w środę, 19 stycznia 2022 r.
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - DG
dokonało również wyborów uzupełniających na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland
S.A., którym został Janusz Woźniak oraz
na funkcję Delegata na Walne Zebranie
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, którym został Mariusz Pietruszka.
Konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających wymogła na dąbrowskiej Solidarności śmierć dotychczasowego Przewodniczącego
- śp. Jerzego Goińskiego.
Więcej str. 3

Rozmowy nt. taryfikatora wstrzymane

Stanowisko Związkowe ws. negocjacji

25 stycznia br. podczas rokowań Protokołu Dodatkowego nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
strona związkowa przekazała pracodawcy Stanowisko, w którym domaga się
skupienia pełnej uwagi i środków na negocjacje podwyżek płac pracowników
spółki w roku 2022.
Podczas spotkania negocjacyjnego w kwestii taryfikatora płac dla pracowników AMP organizacje związkowe wystosowały Stanowisko, w którym wniosły o zawieszenie rokowań
dot. uzgodnienia i zawarcia Protokołu Dodatkowego Nr 1 do ZUZP.
Więcej str. 2

Od 1 marca br. ostateczna zmiana zasad

Posiłki regeneracyjne po nowemu

Przesunięta została data wprowadzenia częściowej odpłatności przez pracowników ArcelorMittal Poland S.A. za posiłki regeneracyjne. Zgodnie z zawartym aneksem do Porozumienia Okołoukładowego zasady ich wydawania
wejdą w życie od 1 marca br.
Ostatecznie uzgodnione zostały zasady wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników AMP. Od 1 marca br. podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest złożenie przez pracownika najpóźniej do 24 lutego br. oświadczenia wyrażającego zgodę
na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek.
Więcej str. 2

Wyjaśnienie pracodawcy na interwencję Solidarności

Bonus za szczepienie w AMP
wypłacany w różnej wysokości

Bonus za zaszczepienie uzgodniony i wprowadzony w ArcelorMittal Polad S.A. z
końcem 2021 r. wpływa na konta pracowników w różnej wysokości. Interwencję
w tym zakresie - po zgłoszeniach pracowników - podjęła dąbrowska Solidarność.
Solidarność wystąpiła do pracodawcy o wyjaśnienie skąd biorą się różnice w kwotach
netto (do wypłaty) bonusu z Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy, tj. kwoty 1.126 zł, ok. 1.260, ok. 1.400 zł.
Więcej str. 2

Wzrost dodatku
zmianowego i nocnego
od 1 stycznia 2022 r.

O 0,51 zł za każdą godzinę pracy w
czterobrygadowej organizacji czasu
pracy wzrósł z dniem 1 stycznia 2022
r. dodatek zmianowy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Oznacza to, że w 2022 r. średnia wielkość
dodatku zmianowego wynosić będzie
765,11 zł. Wysokość dodatku nocnego od 2022 r. wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
Więcej str. 2

Dodatek mentorski
od 1 stycznia 2022 r.
jest wyższy

Jak poinformował pracodawca - z
dniem 1 stycznia 2022 r. zwaloryzowany został funkcjonujący w ArcelorMittal Poland S.A. dodatek mentorski, który w br. wynosi 315 zł.
W 2021 r. dodatek mentorski wynosił 300
zł. Coroczna waloryzacja dodatku mentorskiego wynika z zapisów Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników
AMP, które stanowią, że dodatek ten wzrasta o roczną wysokość wskaźnika inflacji.
W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 5,1%.
Po dokonaniu waloryzacji dodatek mentorski wynosi 315 zł.

Skład
Komisji Socjalnej
na 2022 r. w AMP

Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora
Personalnego z dnia 19 stycznia 2022
r. w ArcelorMittal Poland S.A. powołana zastała Główna Komisja Świadczeń
Socjalnych oraz Terenowe Komisje
Świadczeń Socjalnych na 2022 r.
Celem prawidłowej realizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na 2022 r. w AMP powołane zostały Główna
Komisja oraz Komisje Terenowe: Śląsko-Dąbrowska i Małopolska.
Więcej str. 4

Podwyżki
w spółce Unimed

Pracownicy spółki Unimed otrzymają podwyżki płac w wysokości 220
zł. Porozumienie zostało zawarte 26
stycznia 2022 r.
Jak uzgodniły strony podczas negocjacji - od
1 stycznia br. w spółce Unimed nastąpi podwyżka płac zasadniczych o 220 zł brutto dla
każdego pracownika dla osób zatrudnionych
na dzień 31.12.2021 r.
Więcej str. 4

Wystąpienie
o podwyżki
w Consensusie

Solidarność - jako jedna ze stron ZUZP
wystąpiła o podniesienie pracownikom spółki Consensus od 1 stycznia
2022 r. płac zasadniczych o kwotę
400 zł oraz wypłatę nagrody za wkład
pracy w funkcjonowanie spółki w wysokości 1.000 zł/pracownika.
Więcej str. 4

Priorytetem zwiększenie płac pracowników

Stanowisko Związkowe ws. negocjacji

C. d. ze str. 1 W przekazanym Stanowisku Strona Związkowa za priorytetowe zadanie
dotyczące zbiorowych interesów pracowniczych uznała uzgodnienie i zawarcie Porozumienia płacowego na 2022 rok, uwzględniającego realia gospodarcze, wysoką i wciąż
rosnącą inflację oraz zagrożenia i specyfikę pracy w Spółce, jak również potrzebę zachowania przez Spółkę konkurencyjności na rynku pracy.
Ponadto Związkowcy oświadczyli, że nie widzą możliwości podpisania Protokołu Dodatkowego Nr 1 do ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. do końca 2022 roku.
Powyższe Stanowisko ma na celu skupienie wszelkiej uwagi, prac i środków na temat
podwyżek płac pracownikom AMP w 2022 r. Stan negocjacji płacowych bowiem niewiele
posuwa się do przodu, a stanowiska stron nadal dzieli wielka różnica.
W ostatniej propozycji pracodawca zaoferował kwotę 200 zł na podwyższenie płac zasadniczych pracowników z podziałem na podwyżki ogółem i indywidualne - do uzgodnienia, 1.000 zł nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki, 325 zł
nagrody EBITDA z możliwością zwiększenia obu nagród maksymalnie o 20% w przypadku wykonania zakładanego w biznesplanie wyniku spółki.
Organizacje związkowe natomiast domagają się podwyżki płac po 500 zł/każdego pracownika, nagród: za wkład pracy 1.700 zł i za EBITDA 400 zł z możliwością ich zwiększenia do
25% oraz podwyższenia opieki medycznej na pakiet z szerszym zakresem świadczeń.

Od 1 marca br. ostateczna zmiana zasad

Posiłki regeneracyjne po nowemu

C. d. ze str. 1
Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora
kadrowo-płacowego. Podpisane oświadczenia pracownicy mogą składać w zakładach
– na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez
jego wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed
wejściem do budynku kadr.
Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie - od 1 maca br. jego
karta na posiłki regeneracyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświadczenia po 24 lutego br. lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego
miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób.
Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie wynik wskazany z terminala, czyli wg. tzw. „odbić”. Liczba w/w „odbić” pomnożona przez kwotę 0,65 zł
będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.
Osoby, którym zostanie z powodu braku oświadczenia zablokowana karta na posiłki
regeneracyjne będą mogły korzystać z tych posiłków wyłącznie za pełną odpłatnością
w kasach spółek żywieniowych.

Wyjaśnienie pracodawcy na interwencję Solidarności

Bonus za szczepienie w AMP
wypłacany w różnej wysokości

C. d. ze str. 1
Jak wyjaśnił pracodawca - wyliczenie kwoty netto wynikającej z
„Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy” wynika z
indywidualnej sytuacji podatkowej danego pracownika np. czy ma złożony PIT2, czy
korzysta z ulgi dla klasy średniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pracownicy mający wątpliwości co do wypłaconej kwoty bądź jakieś zapytania w tym
zakresie powinni kontaktować się z koordynatorami poprzez infolinię kadrową bądź za
pomocą poczty elektronicznej - adres: polssc@myhr.arcelormittal.com.

Wynagrodzenie pracowników zmianowych wyższe

Wzrost dodatku zmianowego
i nocnego od 1 stycznia 2022 r.

C. d. ze str. 1
Jak poinformował pracodawca - osoby pracujące w czterobrygadowej
organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku wyższy dodatek
zmianowy. Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie pracy zmianowej
(4BOP) w poprzednim roku, w efekcie którego w roku 2022 dokonana została waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 12,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego
za każdą godzinę (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, w kodeksowym czasie
pracy) wzrasta zatem z 4,08 zł do 4,59 zł tj. o 0,51 zł. Dodatek zmianowy za nominalny
czas pracy w miesiącu wzrasta łącznie o 85,01 zł i wynosi obecnie 765,11 zł.
Waloryzacja dodatku zmianowego wynika z zapisów obowiązującego w AMP ZUZP.
Przypominamy, iż wysokość dodatku nocnego aktualnie wynika z zapisów Kodeksu
Pracy i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym - w 2022 r. 3010 zł brutto. Jego
wartość (brutto) w poszczególnych miesiącach będzie różna - w zależności od występującej w danym miesiącu liczby godzin pracy: w styczniu - 3,96 zł, w lutym - 3,76 zł,w
marcu - 3,27 zł, w kwietniu i maju - 3,76 zł, w czerwcu i lipcu
- 3,58 zł, w sierpniu i wrześniu - 3,42 zł, w październiku 3,58
str. 2
zł, w listopadzie - 3,76 zł i w grudniu - 3,58 zł.

Dzień Kobiet
2022

Wszystkie Panie - Członkinie MOZ
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza otrzymają od Związku upominek z okazji
zbliżającego się Ich święta - Dnia
Kobiet.
Upominek z okazji Dnia Kobiet przekazany zostanie na kartę Edenred. Międzyzakładowa Komisja w Uchwale budżetowej
na rok 2022 przyjęła, iż Członkinie dąbrowskiej Solidarności w tym roku otrzymają upominek o wartości 120 zł.
Przypominamy, iż Warunkiem niezbędnym do otrzymania upominku jest przynależność związkowa potwierdzona opłaceniem składki członkowskiej za styczeń
2022 r.

Posiedzenie
Międzyzakładowej
Komisji

Zebranie Międzyzakładowej Komisji
MOZ NSZZ „Solidarność” odbędzie się
2 lutego br. o godz. 8.00 w Restauracji
Jedenastka - na dużej sali.
Podczas posiedzenia MK przeprowadzone
zostaną wybory uzupełniające skład Prezydium dąbrowskiej Solidarności.
Obecność Członków MK na posiedzeniu
jest obowiązkowa.

Msze św. w intencji
śp. Jerzego
Goińskiego
Informujemy, że za śp. Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. zostaną
odprawione następujące msze święte:
• 2022.01.31 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego (od koleżanek i
kolegów z Wydziału Obróbki i Gospodarki Walcami);
• 2022.05.01 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od Prezydium i
pracowników „S”);
• 2022.05.22 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od MK i Członków „S”);
• 2022.06.05 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od koleżanek i
kolegów z Wydziału Obróbki i Gospodarki Walcami);
• 2022.06.12 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od europoseł
Jadwigi Wiśniewskiej z mężem);
• 2022.06.26 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego);
• 2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego (od koleżanek i
kolegów z DWW);
• 2022.08.01 godz. 18.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od prezesa
spółki Maritex);
• 2022.09.04 godz. 16.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S”
Huty Częstochowa);
• 2022.09.11 godz. 20.00 - Bazylika
Matki Bożej Anielskiej (od Zarządu
MZZ Hutnik).
Zapraszamy w miarę możliwości do
wspólnej modlitwy.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dokonało wyboru

Lech Majchrzak będzie przewodniczył
dąbrowskiej Solidarności
C. d. ze str. 1
Podczas MZD przedstawiciele Związku w ramach podziękowań
za dotychczasową współpracę wręczyli
symboliczne kordziki księdzu kanonikowi
Andrzejowi Stasiakowi – Duszpasterzowi
Ludzi Pracy diecezji sosnowieckiej oraz
Pani Agnieszce Lenartowicz Łysik – Społecznemu Doradcy Prezydenta RP.
Społeczny Doradca Prezydenta RP wręczyła rodzinie śp. Jerzego Goińskiego, w której
imieniu obecny na zebraniu był syn Dariusz,
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Ks. kanonik Andrzej Stasiak przytoczył
słowa św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”. Zwrócił uwagę, że siłą
Solidarności od początku jej powstania było
i nadal jest, że Związek ten nie mówi językiem interesów, ale językiem praw - A kiedy
się mówi językiem praw to wtedy patrzy się
na człowieka nie układu, ale na Człowieka
w formie podmiotowości, gdzie w podmiotowości wobec prawa każdy jest równy. I pomimo upływu czasu i zmieniającej się rzeczywistości - Solidarność musi przypominać
o tych prawach, że człowiek ma prawo do
praw, nie może być przedmiotem, rzeczą.
Obecny na zebraniu Przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda podkreślił, że jesteśmy odpowiedzialną organizacją, która zawsze stoi po stronie ludzi,
Przypomniał walkę o przywrócenie wieku
emerytalnego sprzed reformy oraz przedstawił podjęte działania i aktualny stan prac
nad obywatelskim projektem emerytur stażowych. Pomimo ujęcia tematu emerytur
stażowych w umowie programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Panem Andrzejem Dudą - nie udało się tego
problemu rozwiązać ze względu na brak
woli politycznej. Związek jednak tematu
nie odpuścił - po 5 latach walki przygotował własny projekt - projekt obywatelski.
Komisja Krajowa zaaprobowała ten pomysł
wiedząc, że nie jest to żaden projekt polityczny, tylko projekt dla ludzi.
Piotr Duda zwrócił uwagę, że miał obawy
o zebranie wymaganej ilości podpisów udało się zebrać ok 300 tys, 220 zostało
złożonych w sejmie. Zwrócił jednak uwagę, że tych podpisów powinno być znacznie więcej przypominając, że przy zbiórce
podpisów pod referendum emerytalnym
Związek zebrał ich 3 mln. - to jest ten
najprostszy akt solidarności, który można zrobić w stosunku do siebie, albo do
kolegi, koleżanki z pracy, albo do brata,
do siostry, albo do mojego sąsiada, który
z tej formy emerytury będzie mógł skorzystać (...). Gdyby podpisów było więcej - byłaby inna dyskusja z politykami w
sejmie. Najważniejsze, że projekt został
przyjęty, podpisy zostały sprawdzone. Ze
strony OPZZ i Forum Związków Zawodowych nie było zaangażowania w zbieranie
podpisów. Głosami 426 posłów projekt
skierowany został do Zespołu Rodziny i
Polityki Społecznej (11 posłów było przeciw - 10 z Konfederacji i 1 z PO).
Szef Związku poinformował także, że w dniu

I czytania obywatelskiego projektu – swój
projekt ws. emerytur stażowych złożył również Prezydent Pan Andrzej Duda, do czego
był zobowiązany zawartą ze Związkiem umową programową. Projekt prezydencki jednak
został negatywnie oceniony przez Solidarność, co nie zmienia faktu, iż – zderzając się
z projektem wypracowanym przez Związek
- poddany zostanie dalszym pracom komisji sejmowej. Przy okazji podjętych aktywności w ramach emerytur stażowych Przewodniczący Związku głośno wyartykułował,
jak ważna jest solidarność w Solidarności.
Nie wykluczył również, że będzie potrzebne
wsparcie ludzi w podjętej inicjatywie.
Odnosząc się do otaczającej rzeczywistości
związanej z pandemią Piotr Duda powiedział
- sytuacja lockdownu pokazała jedno, że globalna polityka ściągania sobie śrubek z Chin
nie jest dobrą, a wręcz powinna być zaniechana. Niejednokrotnie dochodziło do tego,
że stawały fabryki, mimo że miały gotowe
całe podzespoły, a brakowało tylko śrubki z
Chin. By nie doszło do sytuacji blokady produkcji z powodu absencji chorobowej zaapelował do pracowników o szczepienia.
Dużo uwagi szef Solidarności poświęcił problemom hutnictwa, w tym największemu
wyzwaniu przed którym branża stoi – dekarbonizacji. Piotr Duda przedstawił działania Związku dot. Europejskiego Systemu
Handlu Emisjami (ETS), które w szczególności dla Polski są niekorzystne oraz niebezpieczeństwo przyspieszenia tych prac przez
Unię Europejską, w tym w ramach programu Fit for 55 zakładającego zmniejszenie do
2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 55%
względem roku 1990. Z przykrością stwierdził, że - Politycy do niedawna nie mieli zielonego pojęcia o całym pakiecie klimatycznym - co się będzie działo w firmach, ale
również z indywidualnym odbiorcą. Jeszcze
ze śp. Władkiem Molęckim tłumaczyliśmy,
że sprawa protokołu z Kioto z 1997 r. to
nie sprawa kopalni, górnictwa, Śląska, hutnictwa, ale nas wszystkich - wszyscy za to
zapłacimy indywidualnie. Stąd po kilkunastu latach sprawa podjęta została na Komisji Krajowej - chcieliśmy zatrzymać pakiet
przez referendum europejskie, ale się nie
udało. W Polsce zebraliśmy tylko ponad 30
tys. podpisów. Zdaniem Przewodniczącego
UE jest w temacie ETS wyrywna, gdyż nie chodzi o klimat ale o biznes i politykę.
Protokół z Kioto wykonaliśmy z nadwyżką,
wszedł w życie w 2004 r. po podpisaniu
przez Rosję i Chiny i obowiązywał do 2012
r. (...) Francja jest neutralna, Niemcy - potentaci sobie jakoś poradzą, podobnie inne
państwa tzw. starej piętnastki. A przyjmowali nas do UE chcąc w nas mieć rynki zbytu
a nie gospodarkę konkurencyjną.
Piotr Duda podkreślił, że nie udźwigniemy
tego programu. Solidarność w kwietniu
2020 r. wysłała pismo do UE o zawieszenie
ETS w związku z pandemią koronawirusa,
oraz o rewizję programu. W odpowiedzi KE
stwierdził, że program ETS jest tak samo
ważny jak walka z pandemią i żadnego zawieszenie nie będzie.
Szef Solidarności zwrócił również uwagę, że
nie może być tak, że Związek działa wspie-

rając pracodawcę, a ten uzyskane profity
pozostawia dla siebie - Niech nas traktują
po partnersku! Po to kasy szukamy, by była
też na kapitał ludzki - na pracownika. Inwestycja to nie tylko inwestycja w budynek i
maszyny, ale również w kapitał ludzki.
Andrzej Karol - Przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „S” podjął
bardzo ważny dla branży temat ETS, wysokich cen energii, co do których Solidarność
alarmowała od lat, a także zalewania polskiego rynku wyrobami rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi. Przewodniczący zwrócił
uwagę, że rekompensaty otrzymywane za
wysokie ceny energii pochodzą z puli opłacanych przez przemysł certyfikatów emisji
CO2 - więc są to środki, które - w określonej części do firmy wracają. Przemysł stalowy walcząc o wsparcie domaga się jedynie
podobnych warunków funkcjonowania jak
mają firmy w innych krajach by móc sprostać konkurencyjności cen. Okres wprowadzonych rekompensat upływa jednak w tym
roku i brak jest dalszych rozwiązań w tym
zakresie. Ponadto - Nie może być tak skonstruowany handel emisjami, że nikt nie ma
wpływu na ETS. Ceny znacznie rosną, by
wymuszać wprowadzenie nowych technologii. Ale jakich? Gdyby technologie były dostępne - można je wprowadzać, ale one są
w sferze doświadczeń. Poinformował, że AM
chce wprowadzać technologię wodoru, bez
użycia koksu jednak na te rozwiązania potrzebne są ogromne nakłady inwestycyjne.
Obawy dotyczą również - czy hutnictwo nie
wyemigruje ostatecznie poza granice UE,
a my będziemy tylko przetwarzać wyroby,
które do nas przyjadą z innych krajów?
Andrzej Karol podkreślił dobrą współpracę
Związku z pracodawcami w obszarze podjętej
o branżę walki, ale jednocześnie zaapelował
do nich: - nie jesteśmy jedynie narzędziem
by państwo pozyskiwali kolejne dotacje, kolejne ulgi. Chcemy też uczestniczyć w tym,
co udało się osiągnąć - należy podzielić się
w tym, coście uzyskali. Ostatni raport Ministerstwa Rozwoju pokazał, że AM dostał największe dotacje. W ub roku zyski spółki były
ogromne. Nawiązuję do toczących się negocjacji płacowych, żeby nie było wątpliwości.
Jesteśmy gotowi na wspólne rozmowy, ale
musicie zrozumieć, że mamy też potrzeby
wynikające nie od nas, ale od pracowników.
Liczymy na zakończenie negocjacji rychłe i
dobre, bo oczekiwania są duże.
Stanisław Ból - Dyrektor Personalny AMP - podsumował negocjacje ZUZP
podkreślając, że jest zadowolony z efektu
końcowego. Zwrócił uwagę, że Solidarność
stanowi w AMP organizację liderującą, we
wszystkich lokalizacjach spółki ma największą ilość Członków Związku. Stanowi
również największą wiedzę ekspercką w
źródłach praw pracowniczych i relacji pracodawca - pracownik.
Za dobre uznał również zawarte w ub. roku
porozumienie płacowe - to był dobry rok
dla wyniku finansowego, skorelowaliśmy
wysokość nagród z wynikami firmy i udało
się wypłacić maksymalną wysokość nagród.
Dyrektor przywołał przy tym dwie podjęte
w ub. r. akcje wyrównania płac wynikające
głównie z potrzeb rynku zewnętrznego - w
połowie roku 516 pracowników otrzymało
wyrównanie do ustalonej wartości rynkowej i we wrześniu 590 pracowników dobrze
ocenionych - do tzw.
płac referencyjnych.
Więcej str. 4
str. 3

W ramach Regulaminu ZFŚS na 2022 r. w AMP

Skład komisji socjalnych na 2022 r.
w ArcelorMittal Poland S.A.
C. d. ze str. 1
W br. Główna Komisja
Świadczeń Socjalnych pracować będzie w składzie:
• Przewodnicząca: Jawiga Radowiecka;
• Zastępca Przewodniczącego: Joanna
Mularczyk;
• Członkowie Komisji: Mirosław Nowak
(z ramienia NSZZ „S”), Beata Suder
(z ramienia NSZZ „S”), Jerzy Łąka,
Adam Wdowiak, Mirosław Cerazy, Jacek Szpicki; Halina Giemza, Marek
Karoń, Henryk Śliwa, Sebastian Zimmer, Krzystof Mitera, Zbigniew Nowak,
Wojciech Krawczyk, Adam Lemoch,
Krzysztof Szewczyk, Dariusz Atłas.
Do prac w Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych
powołani zostali:
• Przewodnicząca: Jawiga Radowiecka;
• Zastępca Przewodniczącego: Joanna
Mularczyk;
• Członkowie Komisji: z ramienia NSZZ
„S” - Dariusz Kaczmarek, Zbigniew
Maligłówka, Mirosław Nowak, Andrzej
Uglorz oraz Adam Wdowiak, Paweł Jasiński, Dariusz Mazur, Jacek Szpicki;
Halina Giemza, Marek Karoń, Henryk
Śliwa, Krzystof Mitera, Zbigniew Nowak, Wojciech Krawczyk, Sebastian
Zimmer.

W ramach Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych pracować będą:
• Przewodnicząca: Jawiga Radowiecka;
• Zastępca
Przewodniczącego:
Ewa
Mierzwa;
• Członkowie Komisji: z ramienia NSZZ
„S” - Beata Suder oraz: Jerzy Łąka,
Adam Lemoch, Krzysztof Szewczyk i
Dariusz Atłas.
W poszczególnych komisjach mogą brać
udział również przedstawiciele pracodawcy - specjaliści/eksperci w ilości
maksymalnie 3 osób zaproszeni przez
przewodniczącego komisji do realizacji
bieżących zadań.
Komisje zobowiązane zostały m.in. do
przygotowania do 28 lutego br. planów
wydatków, bieżącej realizacji tych planów wydatków, bieżącego monitorowania stanu środków i wydatków funduszu.
Komisje będą pracować wg przyjętych
przez siebie regulaminów obrad oraz harmonogramu posiedzeń. Członkowie komisji zostali upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych osób upoważnionych
do korzystania z ZFŚS w zakresie koniecznym do realizacji zadań podczas pełnienia
funkcji w komisji oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z
pełnieniem funkcji w komisji.

C. d. z str. 1 Wielkość ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
W toku rokowań uzgodniono, iż w związku
z faktem, iż zaplanowany w ustawie budżetowej na 2022 r. wskaźnik inflacji na
poziomie 3,3% jest już nierealny, a rzeczywisty stopień inflacji może być nawet
kilkukrotnie wyższy – strony niezwłocznie
po urealnieniu wskaźnika inflacji na 2022
r. przystąpią do dalszych rokowań wzrostu płac pracowników Spółki w 2022 r.

Wystąpienie
o podwyżki
w Consensusie

C. d. ze str. 1
Wraz z wystąpieniem o
podwyżki płac Solidarność wniosła o przekazanie danych tj. średnia miesięczna
placa pracowników za rok 2021, średnie
roczne i miesięczne zatrudnienie w spółce w 2021 r., ilość pracowników zatrudnionych przez firmy zewnętrzne lub na
umowach cywilno-prawnych, planowany
wskaźnik wzrostu miesięcznych płac pracowników w 2022 r. oraz planowane zatrudnienie w spółce w roku 2022.
Spotkanie płacowe ma się odbyć 1 lutego
br. Pod wystąpieniem podpisał się również
MZZ Pracowników ArcelorMittal DG.
odeszli na świadczenia emerytalne.
W AMP w 2021 r. ok. 370 pracowników
zmieniło miejsce pracy w ramach alokacji
wewnętrznej. Zatrudnienie z zewnątrz w
AMP znalazło ponad 420 osób, 177 przesuniętych zostało z interims. Obecnie są
otwarte 272 rekrutacje zewnętrzne.
Delegaci zarzucili Dyrektora szeregiem pytań, głównie w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń. Wielokrotnie zarzuty dotyczyły
zbyt małych obsad, braku pracowników w konkretnych zawodach, dużej ilości nadgodzin, a także braku szacunku do pracownika objawiającego się m.in. w zbyt niskim wynagrodzeniu,
braku docenienia pracowników z dłuższym stażem posiadających
konkretną wiedzę i umiejętności, a także w propozycji tegorocznych podwyżek płac.
Stanisław Ból złożył deklarację, iż w 2022 r. nie będzie żadnych
wypowiedzeń pracownikom umów o pracę. Przewidywane są
odejścia emerytalne i na te stanowiska planowane są przesunięcia innych zatrudnionych.
Potwierdził jednak, że jest problem z rekrutacją z rynku pracowników o określonych specjalizacjach jak p. mechanik, elektryk,
automatyk zaznaczając, iż AMP jest jedną z nielicznych firm
rekrutujących pracowników bez kwalifikacji i ich szkolących. Szef
HR stwierdził przy tym, że z roku na rok poziom kompetencji
kandydatów do pracy jest coraz niższy.
Średni wiek rekrutowanych pracowników wynosi 34 lata, średni
wiek zatrudnionych w AMP - 48. By przyspieszyć proces aklimatyzacji nowych pracowników i ich nie tracić - w AMP uruchomiony
został dodatek mentorski. Spółka monitoruje współczynnik zatrudnionych do 5 lat stażu pracy, który wynosi ok. 5%. W 2022
r. chce go zmniejszyć go o 10%.
Odnosząc się do wynagrodzeń pracowników Dyrektor Personalny
powiedział - Chcielibyśmy nie tylko gasić pożary - jak we wrześniu, ale podejść kompleksowo do tematu. Będzie to możliwe po
ustaleniu nowego taryfikatora. Wówczas będziemy mieli sytuację
przejrzystą jaką płacę jakim pracownikom oferować.
Władysław Kielian - Wiceprzewodniczący ZOK-u podjął temat prowadzonych negocjacji płacowych - są trudne. Jako organizacje reprezentatywne w AMP próbujemy skoordynować rozmowy, by zakończyły się jak najszybciej. Przewodniczący krakowskiej
Solidarności zaapelował do działaczy związkowych by byli przygotowani na wsparcie w negocjacjach. - Może być tak, że będziemy
musieli zastosować jakieś działania przesilające negocjacje.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dokonało wyboru

Lech Majchrzak będzie przewodniczył
dąbrowskiej Solidarności
C. d. ze str. 3
Omówił również działania mające na celu
zaopiekowanie się pracownikami w związku z zatrzymaniem
Wielkiego Pieca w Krakowie i działaniami restrukturyzacyjnymi - zawarte porozumienie dot. łagodzenia skutków społecznych w procesach restrukturyzacyjnych. Zwrócił uwagę, że w
przypadku spółki AM Service Group żaden pracownik nie został
zwolniony - pracownicy przeszli do AMP lub otrzymali odprawy
na bazie porozumienia.
Przypomniał również o podpisanym w końcówce roku porozumieniu w zakresie wypłaty bonusu za zaszczepienie oraz docenił odpowiedzialną postawę pracowników w zakresie przestrzegania zasad
ochrony przed zarażeniem COVID-19, dzięki czemu udało się niezatrzymywać żadnych instalacji produkcyjnych z powodu Covid.
Jak podkreślił Dyrektor - aktualnie prowadzone są prace nad
uzgodnieniem taryfikatora opartego o przeprowadzone wartościowanie miejsc pracy i wynagrodzenia rynkowe. To jeden z priorytetów, ale najważniejszym celem jest porozumienia płacowe i jego
zawarcie w rozsądnym terminie. Negocjacje są bardzo trudne. Liczę na uniknięcie eskalacji i zawarcie porozumienia.
Do najważniejszych wyzwań stojących przed spółką zaliczył dekarbonizację - AM ma opracowany plan w tym zakresie związany z
zamianą konwertorów tlenowych na piece elektryczne (wszystkie
piece elektryczne w Europie mają być kompatybilne ze sobą) i instalacją DRI. To proces rozpisany na wiele lat do przodu wymagający bardzo dużej ilości środków finansowych oraz przekwalifikowania pracowników. Do obsługi tych instalacji są potrzebne nowe
kompetencje, których nasi pracownicy nie posiadają. Kompetencji
w zakresie instalacji DRI nie ma też w Europie. Instalacje takie są
poza UE i tam należy szukać kompetencji i procedur.
W ramach relacji w obszarze zatrudnienia Stanisław Ból zwrócił
uwagę, że etapowo zmniejszane jest zatrudnienia w tzw. interimach. Podkreślił, że żaden z pracowników nie stracił pracy - nikomu nie wypowiedziano umowy o pracę z powodów objęcia go
procesami restrukturyzacyjnymi. Albo
odeszli na odprawę z własnej inicjatystr. 4
wy lub znaleźli inne miejsce pracy lub

Podwyżki
w spółce Unimed

Wnioskodawca chce przedefiniowania wyrażeń

Prezydium KK negatywnie o zmianach
do projektu ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27
stycznia br. negatywnie zaopiniowało poselski projekt Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw.
Nie ma zgody Solidarności na zmiany do- potwierdzenie statusu działacza opozycji
tyczące przepisów regulujących negatyw- antykomunistycznej lub osoby represjone przesłanki posiadania statusu działacza nowanej z powodów politycznych wskazaopozycji antykomunistycznej lub osoby nych w art. 5 ust. 2 ustawy o działaczach
represjonowanej z powodów politycznych opozycji […]: „stowarzyszeniom prowaokreślone w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia dzącym statutową działalność w sprawach
20 marca 2015 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. działaczy opozycji antykomunistycznej
1255) o działaczach opozycji antykomu- lub osób represjonowanych z powodów
nistycznej oraz osobach represjonowa- politycznych lub w zakresie badań historycznych lub regionalnych lub lokalnych,
nych z powodów politycznych.
Wnioskodawca projektu chce przedefinio- fundacji prowadzącej taką statutową dziawać dotychczas obowiązujące wyrażenia łalność, związku zawodowego, stowarzyt.j.: „organy bezpieczeństwa państwa” szenia zawodowego lub twórczego, orga(art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wyra- nizacji pracodawców, jednostki samorządu
żenia „dokumenty” (art. 4 ust. 1 pkt 2) terytorialnego lub wojewody”.
zastępując je odpowiednio definicjami or- Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarganów państwa i dokumentów obowiązu- ność” stoi na stanowisku że potencjalnymi
jącymi w art. 2 i 3 ustawy z dnia 18 paź- wnioskodawcami - niebędącymi organami
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji państwa czy samorządu terytorialnego –
o dokumentach organów bezpieczeństwa mogą być tylko te podmioty, które nie tylko
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych w swoich statutach ale również w swojej
dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) historii wykazały się działalnością w zakreoraz usuwając definicję dokumentów wy- sie opozycji antykomunistycznej, czego nie
tworzonych przez tajnych informatorów można powiedzieć o niektórych współczesnych związkach zawodowych, fundacjach
lub pomocników (ust. 2 art. 4 ustawy)”.
Po drugie projekt zakłada przyznanie czy organizacjach pracodawców.
Źródło:solidarnosc.org.pl
prawa do występowania z wnioskami o

Spóźniona próba realizacji porozumienia

Solidarność o prezydenckim projekcie
emerytur stażowych – to pusty akt

To recydywa rządu
Mateusza
Morawieckiego

Rząd bez konsultacji wprowadza kolejne zmiany w projekcie specustawy
dopuszczającej kontrolę szczepień
pracowników przez pracodawcę. To
recydywa – zgodnie ocenia „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ, żądając jednocześnie uzgodnień w tej sprawie.

Dalsze procedowanie i wprowadzanie zmian
w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie
pandemii COVID-19 z pominięciem i bez
konsultacji partnerów społecznych, jest kolejnym z licznych przypadków ignorowania
przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. W tym przypadku można mówić o recydywie polskiego
rządu – czytamy we wspólnym stanowisku
reprezentatywnych central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.
To reakcja na wprowadzane przez rząd
zmiany, o których związki zawodowe nie
są nawet informowane. Tymczasem procedowane prawo głęboko ingeruje w sprawy
pracownicze. - Projekt dopuszczający m.in.
kontrolowanie szczepień pracowników przez
pracodawcę oraz dający pracodawcom możliwość wprowadzania w trybie nadzwyczajnym daleko idących zmian w organizacji i
trybie wykonywania pracy, są przedmiotem
szczególnej troski związków zawodowych.
Mamy nie tylko statutowy obowiązek działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, ale również jednoznacznie
opisane przez ustawę o związkach zawodowych uprawnienia w tym zakresie.
W ocenie związków zawodowych taki sposób tworzenia prawa z zakresu praw pracowniczych jest skandaliczny i sprzeczny z
deklaracjami o traktowaniu dialogu społecznego jako istotnego obowiązku rządu. Stąd
żądanie uzgodnień, a nie tylko konsultacji.
- Nie zgadzamy się na wprowadzanie zmian w
prawie pracy, naruszających relacje pracownicze bez uwzględnienia dialogu społecznego.
Nic o nas, bez nas – czytamy na zakończenie
stanowiska. Źródło:solidarnosc.org.pl

Jako spóźnioną próbę realizacji porozumienia z Solidarnością Prezydium KK
oceniło prezydencki projekt wprowadzenia „emerytur stażowych”, który trafił do Sejmu. W swojej negatywnej opinii do projektu Związek stwierdził:
„Szkoda, że nastąpiła ona dopiero po rozpoczęciu procedowania w Sejmie RP
obywatelskiego projektu Solidarności w tej sprawie”.
Prezydencka ustawa przewiduje okresy składkowe i nieskładkowe – wynoszące dla kobiet 39 lat, dla mężczyzn 44 lat – które uprawniałyby do skorzystania z tzw. emerytury
stażowej. Drugim warunkiem jest zgromadzenie kapitału pozwalającego na wypłatę co
najmniej minimalnej emerytury. To zdaniem Solidarności zbyt długie okresy.
Prezydium KK negatywnie ocenia zaproponowane okresy składkowe i nieskładkowe, od
posiadania których uzależnione jest prawo do potencjalnego przejścia na emeryturę
stażową. Zastosowanie tak długich okresów, mając na uwadze wiek rozpoczynania aktywności zawodowej (szczególnie u kobiet), spowoduje, że rozwiązanie będzie pustym
aktem – czytamy w opinii.
Członkowie Prezydium pozostają na stanowisku zawartym w obywatelskim projekcie Solidarności, iż okresy te powinny wynosić 35 i 40 lat zależnie od płci ubezpieczonego. Związek krytykuje też zawarte w projekcie prezydenckim kwestie dalszego łączenia pracy
zarobkowej z pobieraniem emerytury.
Właściwym rozwiązaniem jest propozycja
wskazująca, że emerytura stażowa przy- Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
sługuje pod warunkiem nieprzystąpienia Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
do otwartego funduszu emerytalnego albo Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
złożenia wniosku o przekazanie środków Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
zgromadzonych na rachunku w otwartym Porady prawne
funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na do- pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrechody państwa. W tym drugim przypadku tariacie związku tel. 61 05
środki ubezpieczonego zewidencjonowane Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
na jego koncie zwiększą się poprzez pomno- Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
żenie wskaźnikiem korygującym 19, 52/12, Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
22.
Źródło: solidarnosckatowice.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

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!

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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