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Wypełniając zapisy ZUZP dot. Planu Zatrudnienia

Prawie 60 osób/miesiąc
znajduje zatrudnienie w AMP

Informacje dotyczące aktywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w 2022 r. mające być jednocześnie wypełnieniem zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej przekazywania stronie
społecznej Planu Zatrudnienia na dany rok (w tym przypadku na rok 2022)
przedstawił związkom zawodowym przedstawiciel ArcelorMittal Poland SA
podczas spotkania w piątek, 22 kwietnia br.
Zatrudnienie w AMP wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło przeszło 8.430
pracowników, a na zakończenie I kwartału br. wielkość ta nieco wzrosła. Do ilości
zatrudnienia pracodawca dodatkowo dolicza pracowników zatrudnionych w spółkach
zależnych tj.: ArcelorMittal Refractories, PUK Kolprem oraz HK Woda, a także pracowników zatrudnionych w spółkach: Sanpro Synergy i Ananke Business Communication - tzw. interims, co łącznie daje wielkość przeszło 9.900 osób pracujących na
rzecz AMP.
Więcej str. 3

Wyeliminowanie ryzyka utraty źródła dochodu

Zmiana ustawy
o emeryturach pomostowych

Ustawą z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych ustaw dokonano korzystnych dla pracownika zmian,
który może po spełnieniu wymaganych warunków, bez zakończenia aktywności zawodowej otrzymać - choć czasowo zawieszone - prawo do emerytury pomostowej. Ponadto ustawa daje nowe narzędzia Państwowej Inspekcji
Pracy w zakresie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Ustawa wprowadziła zmiany uelastyczniające warunki nabycia prawa do emerytury
pomostowej. Przede wszystkim pozwoli ona osobie, która wystąpi o ustalenie prawa do
emerytury pomostowej przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełni pozostałe warunki ustalenia prawa do tej emerytury wydać przez organ rentowy pozytywną decyzję o
przyznaniu prawa do emerytury pomostowej.
Więcej str. 3

Nagroda EBITDA
w maksymalnej
wysokości

Wynikająca z porozumienia płacowego na 2022 r. nagroda za wynik
EBITDA w pierwszej części wypłacona zostanie w maksymalnej wysokości - w sumie 440 zł.
Zgodnie z zapisami zawartego przez
związki zawodowe z pracodawcą porozumienia w zakresie wzrostu płac w roku
2022 - uprawnionym pracownikom w
przypadku osiągnięcia przez ArcelorMittal
Poland S.A. zakładanego wyniku finansowego w poszczególnych okresach (za 3
m-ce, z 6 m-cy i za 10 m-cy) wypłacona zostanie nagroda za wynik EBIDTA w
łącznej wysokości 400 zł, a w przypadku
osiągnięcia lepszych niż zakładane wyników - nagroda ta zostanie zwiększona o
procentową wielkość przekroczenia, maksymalnie o 20%.
Więcej str. 2

Uroczysta Msza odprawiona zostanie w
Dzień Hutnika - 4 maja br. o godz. 19.00 w
Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Mały Hutnik
i dzień wolny
dla pracowników
ArcelorMittal Poland

Mały
Hutnik
świadczenie
okolicznościowe wynikające z
zapisów
Zakładowego
Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal
Poland zostanie
w tym roku wypłacony w wysokości 500,35 zł.
Dzień Hutnika to święto pracowników
AMP, które wypada 4 maja. W związku z
tym świętem w ZUZP zawarte są wymiernie korzystne dla pracowników zapisy tj.
wypłata dodatkowego świadczenia zwanego Małym Hutnikiem oraz dodatkowy
dzień wolny od pracy.
Więcej str. 2

Święty Florianie, Patronie nasz
...Chroń nas od wojny, ognia,powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami...

Z okazji Dnia Hutnika
wszystkim pracownikom
ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności,
realizacji planów zarówno w życiu zawodowym,
jak i osobistym,
a nade wszystko stabilnej i bezpiecznej pracy
przynoszącej satysfakcję
składa
Prezydium,
Międzyzakładowa Komisja
oraz Redakcja WZ

Przywileje dla pracowników z okazji Dnia Hutnika

Mały Hutnik i dzień wolny
dla pracowników AMP i interim

C. d. ze str. 1
Zgodnie z zapisami ZUZP - z okazji Dania Hutnika uprawnionemu
pracownikowi wypłacany jest tzw. Mały Hutnik. Uprawnionym jest osoba zatrudniona
w AMP nie krócej niż 12 m-cy, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się okresy
zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - zaliczeniu do stażu podlegają wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy
wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytuły Karty Hutnika - do stażu
zaliczane są jedynie okresy w których Karta Hutnika była wypłacana.
Wysokość Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w spółce z I kwartału danego
roku, ale nie mniej niż 250 zł. W tym roku Mały Hutnik - jak poinformował pracodawca
wynosi 500,35 zł. i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.
Pracownikom AMP z okazji Dnia Hutnika przysługuje również dzień wolny od pracy
(4 maja). W przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dzień wolny 4 maja pomniejsza wymiar czasu pracy w maju, co z kolei oznacza, że praca w tym dniu jest
traktowana jako godziny nadliczbowe.
Solidarność wystąpiła o wypłatę Małego Hutnika w tej samej wysokości oraz udzielenie dodatkowego dnia wolnego od pracy do tzw. spółek interim: Sanpro Synergy
oraz Ananke Business Communication. Przedstawiciel spółki Sanpro w poniedziałek,
25 kwietnia potwierdził, że pracownikom wykonującym w imieniu spółki usługę na
rzecz AMP w ramach umowy zawartej 11 sierpnia 2014r. wraz z wynagrodzeniem za
kwiecień zostanie wypłacona kwota 500,35 zł brutto oraz dzień 4 maja 2022r. będzie
dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W ramach realizacji porozumienia płacowego

Nagroda EBITDA
w maksymalnej wysokości

C. d. ze str. 1 Zgodnie z przekazaną przez przedstawiciela pracodawcy w piątek, 22 kwietnia br. informacją - AMP przekroczyła zakładany w biznesplanie wynik za pierwsze 3 miesiące roku 2022, w związku z czym uruchomiona zostanie I część nagrody EBITDA w wysokości 200 zł wraz z maksymalnym jej zwiększeniem 20% (liczonym zgodnie z porozumieniem
płacowym od kwoty 1.200 zł) - 240 zł. Oznacza to, że całkowita wysokość I części nagrody
wynosi 440 zł. Nagroda wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.
Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy
przepracowali pełne pierwsze 3 m-ce roku 2022 oraz którzy na dzień 1 maja br. będą
pozostawali w zatrudnieniu. Wysokość nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o
każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w/w okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż 1 stycznia 2022 r. Do okresu przepracowania zalicza się świadczenie
pracy na rzecz AMP w tzw. spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych
- bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przez
okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagrody
ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
W związku z pandemią COVID-19 nagroda nie będzie pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny
czy też chorym lub zdrowym dzieckiem.

Celem wyjaśnienia i sprostowania plotek

Wzmożone kontrole na bramach AMP
wynikiem alertu antyterrorystycznego
W związku z licznymi zgłoszeniami pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek dotyczącymi wzmożonych kontroli, jakie są przeprowadzane na bramach zakładu pracy
pracodawca wyjaśnił, iż działania te wynikają bezpośrednio z decyzji rządowych.
W związku z zarządzeniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jakie obowiązuje do 30 kwietnia
2022 r. na terenie całego kraju został wprowadzony trzeci stopień alarmowy cyberbezpieczeństwa (CHARLIE–CRP) oraz drugi stopień alarmowy BRAVO. Stopień ten jest wprowadzany w razie zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o
charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Służby
w takiej sytuacji muszą m.in. prowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków
publicznych w rejonach zagrożonych, wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej,
kontrolować wszystkie przesyłki pocztowe kierowane do urzędu lub instytucji czy wprowadzić
zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Mogą też sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Wzmożone kontrole w AMP nie mają nic wspólnego jak przekazywali pracownicy - z planowaniem wydawania czy przedłużania ważności przepustek wjazdowych na teren zakładu
pracy, a są wynikiem rządowych działań antyterrorystycznych. Jako iż AMP jest obiektem
strategicznym, wchodzącą w skład infrastruktury krytycznej jest zobowiązana do przestrzegania i wdrażania wszelkich decystr. 2
zji i zaleceń rządowych związanych z bezpieczeństwem.

Msze św. w intencji
śp. Jerzego Goińskiego

Informujemy, że za śp. Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A.
zostaną odprawione w najbliższym
czasie następujące msze święte:
• 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).

Opieka medyczna
- ważne informacje!

Od 1 czerwca 2022 r. pracownicy będą
mieli finansowany szerszy dostęp do
usług medycznych PZU – pakiet KOMFORT, zamiast wcześniejszego pakietu
STANDARD. Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący sposób:
• pracodawca opłaci 95% wysokości
składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.
Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu
STANDARD - prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w: Agencji PZU Życie
w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. lub koordynatorów
kadrowych w poszczególnych lokalizacjach
lub specjalnie wyznaczonych miejscach w
zakładach, które służą do przekazywania
poczty wewnętrznej lub u pracowników PZU
Życie podczas ich dyżurów. Deklaracje dostępne są m.in. na naszej stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl
W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie
można korzystać z opieki medycznej. Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik
posiadający obecnie zakres STANDARD musi
wypełnić nową deklarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy pamiętać
także o członkach rodziny, jeżeli pracownik
opłaca im zakres STANDARD.
Pracownik może wybrać jeszcze szerszy
zakres usług medycznych – KOMFORT
PLUS lub OPTIMUM – pracodawca również
dopłaca kwotę 26,30 zł. Można ubezpieczyć również członków rodziny.
Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU ŻYCIE S.A. w trakcie dyżurów
- Dąbrowa Górnicza, budynek Denver, pokój koordynatorów kadrowych: 9, 10 i 16
maja w godz. 12:00 -15:00.

Chcesz ćwiczyć?
Ćwicz z nami!

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza Członków Związku chcących rozwijać zainteresowania sportowe tj. gra w
piłkę nożną, siatkówkę i inne, do kontaktu z kol. Adrian Dębiec - tel. 514 256
985, Paweł Dylowski tel. 665 053 666
oraz Mirosław Nowak tel. 503 126 975.
W zależności od zainteresowania i możliwości stworzenia odpowiedniej wielkości
grup Związek planuje organizację zajęć
sportowych.
Serdecznie zapraszamy.
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Prawie 60 osób/miesiąc
znajduje zatrudnienie w AMP
C. d. ze str. 1
Z przedstawionych danych wynika, iż w dąbrowskim oddziale
AMP już w I kwartale br. nastąpił widoczny wzrost poziomu zatrudnienia o przeszło 100 osób.
Pracodawca zapowiedział szereg aktywności w zakresie rekrutacji pracowników
w 2022 r. dotyczących zarówno alokacji
wewnętrznych (w ramach AMP), rekrutacji zewnętrznych oraz dalszych transferów z tzw. spółek interims. Znaczna część
z tych aktywności już została przeprowadzona - w I kwartale br. Jak poinformował
przedstawiciel pracodawcy - od początku
roku co miesiąc zatrudnienie w AMP znajduje średnio prawie 60 osób/miesiąc.
Największe ruchy kadrowe rozplanowane zostały w dąbrowskim oddziale spółki. Przedstawiciel pracodawcy zaznaczył
jednak, że planowane wielości w tym obszarze mogą ulec zmianie ze względu na
nowe potrzeby pojawiające się w miarę
upływu czasu.
W AMP systematycznie dokonywana jest
również zmiana umów o pracę pracowników zatrudnionych dotychczas na czas
określony na umowy o pracę bezterminowe.
Zachowany został malejący trend zatrudnienia pracowników poprzez tzw. in-

terimy. Już w I kwartale br. wielkość ta
zmniejszyła się o ok. 60 osób. Udział pracowników interims w stosunku do załogi
bezpośrednio zatrudnionej w AMP spadł
do niespełna 3%.
W 2022 r. z AMP również odnotowywane
są odejścia dość sporej części zatrudnionych. Przeważającą przyczyną zakończenia zatrudnienia w firmie są odejścia na
emerytury, w tym emerytury pomostowe,
Znaczną wielkość stanowią również odejścia z inicjatywy pracownika. W I kwartale
br. pojawiły się zwolnienia w trybie art 52
Kodeksu Pracy - z winy pracownika. Pozostałe odejścia były z różnych przyczyn, w
tym m.in. poprzez zawarcie porozumienia
stron, czy też z inicjatywy pracodawcy.
W związku z faktem, że najwyższy wskaźnik odejść dotyczył grupy pracowników o
krótkim stażu pracy w AMP (do 5 lat) pracodawca szerzej zainteresował się przyczynami ich rezygnacji z dalszego zatrudnienia w AMP. Przedstawiciel HR zauważył
przy tym, że w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. o połowę spadła
ilość rezygnacji z dalszego zatrudnienia w
AMP z inicjatywy pracownika w tym przedziale stażowym.
Podstawowymi powodami odejść pracowniczych wskazanych podczas tzw. rozmów

Wyeliminowanie ryzyka utraty źródła dochodu

mężczyzn, przy czym okresy nieskładkowe są zaliczane w wymiarze nie większym niż 1/3 okresów składkowych.
Może również zostać przyznana emerytura pomostowa na szczególnych zasadach,
jeśli pracownik wykonywał niektóre prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w nowych wykazach prac. Emerytura ta przysługuje na
ogół w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat
(mężczyźni), a niekiedy również mimo krótszego niż 15 lat stażu
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
W niektórych przypadkach o uzyskaniu emerytury pomostowej
decyduje także stan zdrowia - należy uzyskać orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie (lotnik, hutnik, a także maszynista pojazdów trakcyjnych).
Ustawa dokonuje także zmian w zakresie kontroli ewidencji
pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze.
Poza powyższymi zmianami należy zwrócić uwagę, iż w ustawie o
Państwowej Inspekcji Pracy ustawa wprowadza zmiany, na podstawie
których poszerzono zadania Inspekcji o kontrolę wykazu stanowisk
pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, oraz kontrolę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Właściwe organy PIP
uzyskały uprawnienie do nakazania pracodawcy umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wykazie stanowisk pracy,
o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z wykazu oraz
sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tym wykazie, a także do
umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o
której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji.
Ustawa weszła w życie od 20 kwietnia br., z wyjątkiem art. 1 pkt 5
i art. 4 (dot. zakresu i trybu kontroli kwalifikowania prac jako prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), które wejdą w życie z
str. 3
dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiana ustawy
o emeryturach pomostowych

C. d. ze str. 1
Stało się tak ze względu na wykreślenie z zapisów dotychczasowej ustawy jednego z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, którym było niepozostawanie przez ubezpieczonego
w stosunku pracy. Ponadto w postępowaniu o przyznanie emerytury
pomostowej będzie stosowany art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym „prawo
do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu
uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego
bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz
którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do
emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.
Po przyznaniu w tym trybie emerytury nie będzie więc ona wypłacana ze względu na zawieszenie do niej prawa.
Zastosowanie takiego rozwiązania jest korzystne. Eliminuje ono
bowiem ryzyko utraty źródła dochodu przez pracownika w przypadku, gdy brak jest podstaw do przyznania emerytury pomostowej - praktyka stosowania ustawy pokazuje często trudności w
zweryfikowaniu posiadanej dokumentacji np. wynikające z niepotwierdzenia okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
W ustawie rozszerzono także zakres kontroli decyzji organu rentowego co do spełniania pozostałych (poza niepozostawaniem w stosunku
pracy) warunków ustawowych nabycia prawa do emerytury pomostowej dokonywanej w sądowym postępowaniu odwoławczym.
Przypominamy, osoba ubiegająca się o omawiane świadczenie
musi spełniać warunki:
• urodziła się po 31 grudnia 1948 r.;
• pracowała w szczególnych warunkach lub świadczyła pracę o szczególnym charakterze przez okres obejmujący minimum 15 lat;
• wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w okresie przed 1 stycznia 1999 r. oraz po
31 grudnia 2008 r.;
• ukończyła co najmniej 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat
w przypadku mężczyzn;
• jej suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosi minimum 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku

wyjściowych (przy zakończeniu zatrudnienia) były:
• oczekiwania finansowe;
• warunki zatrudnienia, w tym praca w
4BOP, duża odległość miejsca pracy od
miejsca zamieszkania oraz brak możliwości dalszego rozwoju;
• zmiana miejsca zamieszkania;
• inne powody - bez podania konkretnej
przyczyny.
W podsumowaniu zaprezentowanych danych Przewodniczący Solidarności Lech
Majchrzak zwrócił uwagę że zatrudnienie w
AMP jest zbyt małe w stosunku do potrzeb
i przepisów BHP, a przy jego planowaniu
nie jest uwzględniana absencja chorobowa czy urlopowa, w związku z czym pracownicy niejednokrotnie mają problemy z
wybraniem nawet zaplanowanego urlopu.
Lech Majchrzak podkreślił, że właściwie od
czasu prywatyzacji huty obserwowany jest
stały spadek zatrudnienia.
Do tematu zatrudnienia malejącego zatrudnienia odniósł się również Roman
Wątkowski - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” z krakowskiego oddziału AMP,
który potwierdził, że działania pracodawcy w kolejnych latach chociaż są prowadzone pod różnymi nazwami tj. restrukturyzacja zatrudnienia, transformacja, to
tak naprawdę przynoszą jeden, ten sam
skutek. Tymczasem załoga AMP jest coraz bardziej przeciążona pracą, a pracownicy coraz częściej zgłaszają, że w ciągu
8-godzinnego dnia pracy nie są w stanie
wykonać wszystkich powierzanych obowiązków.

Dyrektor Generalny
o sytuacji w AMP
Sytuacja w hutnictwie, zagrożenia i perspektywy dla ArcelorMittal Poland, a także sytuacja związana z awarią Wielkiego
Pieca nr 2 omówione zostały podczas
spotkania strony społecznej z Dyrektorem Generalnym AMP, które odbyło się
19 kwietnia br.
Dyrektor zwrócił uwagę na dynamiczną sytuację w obszarze cen surowców i bardzo wysokich cen energii mających bezpośredni wpływ
na koszty produkcji stali. Duże obawy dotyczą
również ewentualnego ograniczenia zużycia
gazu ziemnego z Rosji. Ze względu na mniejszą dostępność stali na rynku i możliwość podniesienia cen sprzedaży stali - pokrywają one
koszty produkcji.
Pracodawca poinformował, iż AMP nie planuje
uruchomienia WP nr 5 w krakowskim oddziale
AMP ze względu na jego trudną strukturę kosztową. W AMP skoncentrowano się natomiast na
usuwaniu tzw. wąskich gardeł, co pozwoli w 2023
r. zwiększyć produkcję w dąbrowskim oddziale o
ok 300 tys. ton Wyzwaniem jest również proces
dekarbonizacji, stąd prowadzone są prace nad
jak najszybszą instalacją pieca elektrycznego.
Dyrektor odniósł się również do poważnej awarii
WP nr 2 w dąbrowskim oddziale spółki, który tak
naprawdę uległ zamrożeniu. Po kilku tygodniach
wzmożonej pracy udało się go przywrócić do funkcjonowania. Powodów powstałej sytuacji jest kilka
- m.in. zbyt duże wychłodzenie, nie odpowiedniej
jakości wsad, zalanie pieca zbyt dużą ilością wody,
brak odpowiedniej ilości energii. Jako, że są to
czynności manualne - pracodawca planuje wdrożyć system mający wspierać operatorów i sygnalizować ewentualne nieprawidłowości. Pracodawca
bardzo pozytywnie podsumował pracę ludzi zaangażowanych w ponowne uruchomienie pieca.

Budowa kombinatu to również duży rozwój miasta

50 lat temu rozpoczęto budowę
Huty Katowice

Uroczyste obchody upamiętniające 50 rocznicę rozpoczęcia budowy Huty
Katowice zorganizowane zostały przy pomniku „Pierwsza łopata” znajdującym się na terenie dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., a później w Pałacu Kultury Zagłębia w dniu 20 kwietnia br.
Pod pomnikiem obecni byli m.in. Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej - Wojciech Kędziel,
przedstawiciele AMP: Tomasz Ślęzak, Grzegorz Maracha i Mariusz Staniec, reprezentanci spółek związanych z hutą - Jarosław Ulfig z Kolpremu i Andrzej Bacia - HK ZTS, Stefan Dzienniak z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawiciele budowniczych
huty z Budostalu 4 - Wojciech Zarębski, Jadwiga Kubik, Henryk Kozera, Sylwester Soból
oraz związków zawodowych - ze strony dąbrowskiej Solidarności w uroczystości wzięli
udział Przewodniczący - Lech Majchrzak i Wiceprzewodniczący - Mariusz Pietruszka.
Pomnik „Pierwsza łopata” postawiony został w miejscu, w którym 15 kwietnia 1972 r.
rozpoczęte zostały pierwsze roboty związane z budową Huty Katowice. Jak podkreślił
przedstawiciel SITPH w D. G. - Tu zaczął się najważniejszy w powojennej Polsce sprawdzian, który wszyscy zdali z wyróżnieniem - po 4,5 roku dokonano pierwszego spustu
surówki z Wielkiego Pieca. Tempo iście rekordowe. W budowę Huty Katowice zaangażowanych było prawie 50 tys. pracowników z obszaru całej Polski, a dzięki kombinatowi
zatrudnienie znalazło tysiące ludzi. Wraz z zakładem miasto Dąbrowa zyskało prawie 60
tys. mieszkańców, powstały nowe osiedla, szkoły, ośrodki. Huta na zawsze odmieniła
Zagłębie i życie szeregu ludzi, była sztandarową inwestycją z czasów Edward Gierka.

W roku 2021 zrealizowano 1.079 wypłat

Walne Zebranie Członków MPKZP

Decyzję w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu za 2021 r., zatwierdzenia planu wydatków z
funduszu organizacyjnego na 2022 r. oraz uruchomienia środków finansowych z funduszu organizacyjnego celem wsparcia mieszkańców Ukrainy w
związku z wojną na terytorium tego państwa podjęło Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy
ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 22 kwietnia 2022 r.
W sprawozdaniu z działalności MPKZP
na pożyczki krótkoterminowe (chwiprzedstawiciel zarządu poinformował,
lówki);
iż na początek 2021 r. liczba członków
• 166 wniosków o zapomogę bezzwrotną.
Kasy wynosiła 2.630 osoby, na koniec Ze względu na utrzymujący się stan za2021 r. było to 2.371 członków. Na grożenia wywołany epidemią koronawidzień 31 grudnia 2021 r. liczba człon- rusa, posiedzenia Zarządu MPKZP DG
ków z największych spółek wynosiła: w ubiegłym roku odbywały się w formie
pracowników AMP 68,8% ogółu Człon- telekonferencji. Na bieżąco, między poków, PUK Kolprem - 5,2%, emerytów siedzeniami, Zarząd podpisywał przelei rencistów 5,4%, Tameh Polska 4,2%, wy na konta osobiste członków MPKZP
BCoEP 3,5%, AMDS 3,1%, Blachownia tytułem wypłat pożyczek długo- i krótTameh 2,8%. W sumie w ciągu 2021 koterminowych, zwrotu wkładów, wypłat
r. 24 podmioty były obsługiwane przez zapomóg oraz szereg dokumentów księdąbrowską Kasę.
gowych MPKZP.
Łącznie Zarząd MPKZP zatwierdził do wy- Zarząd MPKZP pełni swoje funkcje spopłaty 1.079 wniosków o wypłatę świad- łecznie, zaspokajając potrzeby Członków
czeń na rzecz członków MPKZP na łączną MPKZP zarówno obszaru dąbrowskiego
kwotę – 11 494 252,00 zł, w tym:
AMP jak i wydzielonych Spółek.
• 397 wniosków o pożyczkę na wielo- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
krotność wkładów;
członków MPKZP DG, Zarząd wspólnie
• 436 wniosków o pożyczkę do wysoko- z Komisją Rewizyjną ciągle doskonali
ści własnego wkładu;
rozwiązania, które pozwalają zminimali• 45 wniosków o pożyczkę z podaniem zować procedurę ubiegania się o świado
zwiększenie czenia MPKZP, a bardzo pomocna w tym
wysokości;
względzie jest m.in. strona internetowa
str. 4
• 101 wniosków MPKZP DG, aktualizowana na bieżąco.

Turniej piłkarski
i Dzień Dziecka
z Solidarnością

Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza odbędzie się 4
czerwca 2022 r. Podobnie jak w latach poprzednich towarzyszyć mu
będą atrakcje dla dzieci.

Turniej piłkarski rozegrany zostanie na
stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej Okradzionów, ul. Białej Przemszy. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 9.00.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane
zostaną również atrakcje dla najmłodszych.
Zapisy chętnych do udziału w imprezie,
w tym drużyn, które podejmą walkę o
puchar, prowadzone będą przez Przewodniczących poszczególnych Komisji
Wydziałowych/Spółek do 26 maja 2022
r. Prosimy o podawanie zarówno ilości
uczestników, jak i wieku dzieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać u
Przewodniczących oraz u kol. Mirosława Nowaka - tel. 75-97. Ilość miejsc ograniczona.

Czarna seria w śląskich kopalniach

Wstrząs w kopalni Zofiówka.
Trwa akcja ratownicza

kolejnych wybuchów metanu. 22 kwietnia sztab akcji ratowniczej zdecydował o
wstrzymaniu poszukiwań siedmiu zaginionych górników i o izolowaniu tej części kopalni, żeby nie zagrażała ludziom
w pozostałych częściach zakładu.
AKTUALIZACJA (25 kwietnia, godz.
13.30):
Dotychczas ratownikom udało się dotrzeć
do sześciu górników w kopalni Zofiówka.
Niestety wszyscy nie żyli. Ratownicy w
dalszym ciągu poszukują czterech pracowników, z którymi stracono kontakt
po wstrząsie. Warunki w zagrożonym
rejonie są trudne. Wysokie stężenia metanu, wysoka temperatura skutecznie
spowalniają akcję ratowniczą. Ratownicy
w aparatach tlenowych pracują nad odtworzeniem odrębnej wentylacji, dzięki
której atmosfera w wyrobisku pozwoli
na intensywniejsze poszukiwania górników.

W sobotę 23 kwietnia nad ranem w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju
doszło do wstrząsu połączonego z intensywnym wypływem metanu – podała w komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa. W kopalni trwa akcja ratownicza. Sztab akcji nie ma kontaktu z dziesięcioma górnikami. Z kolei w
nocy z 19 na 20 kwietnia w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na
poziomie 1000 metrów kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu
i zapalenia metanu.
– Akcja ratownicza trwa, pierwszy zastęp W trakcie akcji ratowniczej doszło do
dotarł do wyrobiska, w którym nastąpił wtórnego wybuchu. Jak dotąd potwierwstrząs. Akcja jest trudna ze względu na dzono śmierć pięciu ofiar katastrofy. 21
atmosferę, która jest w całym wyrobisku. rannych przebywa w szpitalach, w tym
Nie ma jednak żadnych oznak wskazują- 10 w Centrum Leczenia Oparzeń w Siecych na zapłon czy pożar – powiedział mianowicach Śląskich.
21 kwietnia wieczorem podczas prac
Tomasz Cudny, prezes JSW.
Do wstrząsu wysokoenergetycznego do- ratowników przy budowie lutniociągu,
szło w kopalni Zofiówka o godz. 3:40 który ma umożliwić dotarcie do siedmiu
Źródło: solidrnosckatowice.pl
w przodku D4a na poziomie 900 m. W poszukiwanych górników doszło do serii
rejonie wypadku było 52 pracowników.
Większość wyszła o własnych siłach.
– 600 metrów dzieli ratowników górniczych od czoła przodka, w którym prawdopodobnie znajduje się 10 poszukiwanych górników – czytamy w komunikacie
opublikowanym przez spółkę.
W sobotę około południa akcja ratowni- Komisja Krajowa NSZZ Solidarność w związku z kończącą się dziewiątą kacza była skoncentrowana na odtworzeniu dencją funkcjonowania władz związkowych, uchwałą przyjęła kalendarz wyodrębnej wentylacji, przewietrzeniu wy- borczy dla jednostek organizacyjnych Związku na na kadencję 2023 - 2028.
Zgodnie z uchwałą wyborczą Komisji Krajowej w terminie od 1 listopada 2022 r. do
robiska i dotarciu do górników.
Wstrząs w kopalni Zofiówka to już druga 31 marca 2023 r. odbywają się wybory:
• władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu;
katastrofa górnicza w Jastrząbskiej Spół• delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
ce Węglowej w ostatnich dniach. W nocy z
• delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym
19 na 20 kwietnia w rejonie prowadzącej
delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krawydobycie ściany N-6 na poziomie 1000
jowego sekretariatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna należy
metrów kopalni Pniówek w Pawłowicach
bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej;
doszło do wybuchu i zapalenia metanu.
• władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu
NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, które mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory:
• władz regionów;
• delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
• władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
• władz regionalnych sekretariatów branżowych;
• delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
• delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
8 kwietnia 2022 r. w siedzibie OIP w
W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory:
Katowicach odbył się z inicjatywy Pio• władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
tra Kalbrona, okręgowego inspektora
• delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
pracy w Katowicach, finał „Konkursu
W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory:
wiedzy o prawie pracy, bhp i działalno• władz krajowych sekretariatów branżowych;
ści Państwowej Inspekcji Pracy oraz o
• władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
historii porozumień sierpniowych”.
Do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół
Dokładne terminy wyborów określa właściwy zarząd regionu oraz odpowiednio, właściponadpodstawowych z województwa śląwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Renciskiego. Jego celem było popularyzowanie
stów lub krajowej sekcji problemowej. Termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego
wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy,
Zjazdu Delegatów określi Komisja Krajowa.
BHP oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat 42 rocznicy porozumień sierpniowych.
Partnerem konkursu był Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Katowicach, a honorowy patronat nad konkursem objął
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 61 05
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
Interwencje, zatrudnienie
		
- Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
„Solidarność” Piotr Duda.
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Komisja pod przewodnictwem OIP w KaPorady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
towicach Piotra Kalbrona uhonorowała
następujących uczniów:
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
I miejsce: Roksana Szlezinger z Zespołu
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
II miejsce: Dominika Gałuszka z Zespołu
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Szkół nr 2 w Żorach
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
III.miejsce: Inka Plewa z Zespołu Szkół
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
nr 7 w Tychach. Źródło: solidarnosc.org.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
str. 5

Tych terminów nie można przekroczyć

Kalendarz wyborczy NSZZ Solidarność
na kadencję 2023 - 2028

Konkurs wiedzy
o prawie pracy, bhp
i działalności PIP oraz
o historii porozumień
sierpniowych

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

ENERGYLANDII
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów, przeznaczony
dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski.
W Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, można korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.
Cena biletu: normalny od 12 lat – 129 zł, ulgowy do 12 lat – 84 zł, dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Ceny biletów
obowiązują do 24.06.2022r. Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku (budynek
DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05). O terminach odbioru zostaną poinformowani.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa
Górnicza serdecznie zaprasza Członków Związku na spektakl

KLIMAKTERIUM 2
czyli
,
Menopauzy Szal

Wydawało nam się, że o klimakterium powiedzieliśmy już wszystko... Myliliśmy się! Elżbieta Jodłowska powraca z nowym hitem! „Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” powstało na wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać dalsze losy bohaterek – już
nie młodych, ale jakże młodych.
Wciąż walcząca z nadwagą, ale już nie bezrobotna Pamela i Zosia, zaradna pani
domu, starym zwyczajem przybywają świętować kolejne urodziny Maliny. Tym
razem spotykają się w jej, dopiero co otwartym, pubie. Brakuje tylko Krychy,
która też miała przybyć, ale... tego nie zdradzimy! Za to pojawia się, obdarzona
liryczną duszą, Angela, która wraz z Maliną prowadzi interes. Gdzie zaś zbierają
się tak różne kobiety, które tyle czasu się nie widziały i mają sobie wiele do powiedzenia, tam jest głośno, śmiesznie i zaczyna się zabawa!
Ponad 1800 przedstawień „Klimakterium...i już” w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie
pokazuje, że kobieta wraz z jej problemami, to temat niewyczerpany. Nasze bohaterki
,,wyklęte wstały z poniżenia’’ i realizują to, o co tak walczyły w pierwszej części: udowadniają, że klimakterium to nie koniec świata, a dopiero początek nowego życia.
Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi tekstami,
których nie można przestać nucić, złożone choreograficzne układy i ta niepowtarzalna energia, którą występujące na scenie aktorki
dzielą się z publicznością. Częścią z nich spotkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, ale do tego zacnego grona dołączyły też nowe artystki, jedna lepsza od drugiej i wszystkie zupełnie znakomite. I każda z nich wnosi do spektaklu coś zupełnie niepowtarzalnego.
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Koszt biletu - 65 zł i 60 zł (balkon). 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” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do

aquaparku
NEMO

Koszt jednorazowego biletu - 8 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 - 4 szt./miesiąc.
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 ograWydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
niczona do 2 sztuk.
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
Kupony są dostępne przez cały
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
miesiąc.
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