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ZAWIESZONY!!!

Dzień Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego
13 grudnia 2022 r.
13 grudnia br. dąbrowska Solidarność
upamiętni Ofiary Stanu Wojennego
w Polsce. Pod pamiątkowym krzyżem
znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się
spotkanie i złożone zostaną kwiaty.
Uczestnicy uroczystości odwiedzą
również pozostałe miejsca pamięci krzyże postawione przez strajkującą
załogę m.in. w Zakładach Walcowni
(Średniej i Dużej), Zakładzie Wielkie
Piece - Spiekalnia i Aglomerownia, w
Tokarnii Walców (2) i dawnej walcowni półwyrobów (P-11). Więcej str. 4

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zawiesiła planowany na 17 listopada w Warszawie Marsz Godności.
Z powodu wybuchu rakiety w Przewodowie pod Hrubieszowem Solidarność w trybie
pilnym podjęła decyzję o zawieszeniu protestu.
Podczas manifestacji Związek miał domagać się systemowych rozwiązań mających
zahamować wzrost cen energii, przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych oraz podNSZZ
niesienia
wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.
Pogotowie protestacyjne w Regionie Śląsko-Dąbrowskim nie zostaje odwołane i trwa
nadal.
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ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 r. odbyło się we wtorek, 15 licen energii!
stopada br. na forum Zespołu Centralnego, w ramach którego z pracodawcą
spotykają się wszystkie organizacje związkowe funkcjonujące w spółce. Rozmowy prowadzone były głównie wokół związkowego stanowiska płacowego,
uzgodniono
również
kwestie w
organizacyjne
kolejnych spotkań. Pracodawca
odniesienia
wynagrodzeń
sferze
nie finansów
był gotowy
do przedstawienia swojej propozycji wzrostu płac.
publicznych!
Podczas pierwszego ze spotkań poświęconego wzrostowi wynagrodzeń pracowników
AMP w 2023 r. szczegółowo omówione zostało przekazane przez organizacje związkowe
w dniu 19 października br. stanowisko płacowe. Związkowcy potwierdzili oraz doprecyzowali przesłane wcześniej oczekiwania w zakresie wzrostu płac.
Więcej str. 3
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zamknięcie głosowań w okręgach

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy
- wybrani SIP i kolejne głosowania
www.marszgodnosci.pl

Trwają wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.
W części okręgów wyborczych wybory zostały już całkowicie zakończone,
w innych wybierani są Zakładowi Społeczni Inspektorzy, przed nami także kolejne głosowania w poszczególnych podokręgach. Przypominamy, iż
zgodnie z zawartym przez organizacje związkowe porozumieniem - wybory
SIP na kadencję 2023 - 2026 w dąbrowskim oddziale AMP zakończyć się
mają do 10 listopada br.
SIP pełni w zakładzie pracy bardzo ważna rolę, dlatego wybór Społecznego Inspektora Pracy dla każdego pracownika powinien być istotną częścią angażowania się w
życie spółki. W wyborach SIP - pomimo, iż są one organizowane przez funkcjonujące
w firmie związki zawodowe - biorą udział wszyscy pracownicy, a obdarzony zaufaniem Inspektor reprezentuje przed pracodawcą całą załogę, a także - w razie potrzeby
- każdego pracownika z osobna. 		
Więcej str. 3

Społeczna Inspekcja Pracy
ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza

Przyjdź i zagłosuj!

Były świetne
wyniki firmy,
pozostały
dziurawe dachy

O dokonanie przeglądów dachów w
poszczególnych zakładach ArcelorMittal Poland S.A. oraz wykonanie
ich napraw w trybie pilnym wnosi
dąbrowska Solidarność już od kilku lat - na różnych forach funkcjonującego w spółce dialogu, w tym
na Głównej Komisji BHP. Niestety,
temat jest nieustannie przez pracodawcę prolongowany ze względu
na wysokie koszty i nawet gdy firma
osiągała rekordowe wyniki finansowe - problem nie został rozwiązany.
Więcej str. 4

Fundusz
Motywacyjny
w Consensus Company

Strona Związkowa kategorycznie
odrzuciła propozycję pracodawcy w
zakresie funkcjonowania Funduszu
Motywacyjnego dla pracowników
Consensus Company. Chcąc uregulować tę kwestię w dniu 16 listopada
br. przekazała własny projekt załącznika nr 4 do ZUZP określający zasady
funkcjonowania funduszu wnosząc
do pracodawcy o ich akceptację.
		
Więcej str. 2

Rozmowy nad załącznikiem nr 4 do ZUZP

Fundusz Motywacyjny
w Consensus Company Sp. z o. o.

C. d. ze str. 1
Rozmowy dotyczące wprowadzenia zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników spółki Consensus w obszarze Zasad Funkcjonowania Funduszu Motywacyjnego Pracowników prowadzone są od kwietnia br.
Propozycją pracodawcy zasady dotyczące funkcjonowania funduszu motywacyjnego
byłyby wpisane do obowiązującego w spółce ZUZP - i z tą formą prawą dokumentu
Solidarność się zgadza.
Kontrowersyjny jednak okazał się sam projekt rozwiązań w tym obszarze przekazany stronie związkowej, według którego to pracodawca samodzielnie i jednostronnie
podejmowałby decyzję o uruchamianiu, zasadach, a także samej wysokości funduszu
nagród motywacyjnych dla pracowników. Strona związkowa co do możliwości wprowadzenia takich zapisów wyraziła kategoryczny sprzeciw.
Podczas ostatniego spotkania funkcjonujące w Consensus Company związki zawodowe
przekazały pracodawcy wspólnie uzgodniony własny projekt Zasad funkcjonowania Funduszu Motywacyjnego Pracowników wnosząc o jego akceptację jako załącznika nr 4 do ZUZP.
W związkowej propozycji tworzony w wysokości 10% od sumy płac zasadniczych pracowników Miesięczny Fundusz Motywacyjny jest dzielony na poszczególne jednostki
organizacyjne proporcjonalnie do zatrudnienia, przy czym żadna z jednostek organizacyjnych (ani żaden pracownik - poza określonymi w dokumencie przypadkami)
nie może być go pozbawiona. Określone zostały również możliwości uzyskania przez
pracownika indywidualnej nagrody w wysokości bazowej lub wyższej - wg oceny pracy
kierownika. Fundusz nie może być przenoszony na kolejny miesiąc, a jego wypłaty
miałyby miejsce w terminie wypłaty wynagrodzenia.
O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy Państwa informować.

Dąbrowska MPKZP została zarejestrowana w GUS-ie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
- potrzeba uregulowania działalności

Dąbrowska Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa została zarejestrowana przez Główny Urząd Statystyczny. Organizacje
związkowe muszą dostosować organizacyjnie funkcjonowanie wszystkich
kas w ArcelorMittal Poland S.A. do obowiązujących przepisów.
Konieczność uregulowania sytuacji prawnej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej narzucona została ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. Zmiana przepisów w tym obszarze określiła ramy czasowe - do 11 marca 2023 r. na dokonanie wymaganych zmian.
Spełniając uwarunkowania zawarte w ustawie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa
Zapomogowo Pożyczkowa przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej została zarejestrowana przez Główny Urząd Statystyczny z dniem 8 listopada 2022 r.
Nowa ustawa wprowadziła również zmiany w zakresie funkcjonowania kas zapomogowo pożyczkowych ograniczając ich ilość u jednego pracodawcy. Ze względu na
fakt, iż w AMP oprócz dąbrowskiej kasy działają również kasy w krakowskim, sosnowieckim i świętochłowickim oddziale spółki - prowadzone są analizy i rozpatrywane
możliwości dalszego ich funkcjonowania w dotychczasowej lub zmienionej formie.
Dąbrowska MPKZP rozpoczęła swoją działalność 1 marca 1974 r. i przez te wszystkie
lata stabilnie funkcjonowała ciesząc się dużym zainteresowaniem pracowników. Na
dzień dzisiejszy MPKZP w Dąbrowie Górniczej zrzesza 2.301 Członków.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami - działalność kasy jest pod kontrolą organizacji
związkowych.
Adres internetowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej: mpkzpdg.pl

Termin podpisania umów - do 9 grudnia br.

Zapomogi i pożyczki zostały przyznane

Podczas posiedzenia w dniu 16 listopada Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 79 wniosków o udzielenie pomocy finansowej oraz 11 wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.
ŚDTKŚS rozpatrzyła w sumie 79 wniosków o pomoc finansową. W ramach pomocy
przyznanych zostało 47 zapomóg losowych i 9 zapomóg materialnych. Aż 20 wniosków
rozpatrzonych zostało negatywnie, a 3 wnioski wymagają uzupełnienia braków formalnych, po czym zostaną ponownie rozpatrzone.
Komisja przeanalizowała 11 wniosków o pożyczkę z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe - na remont lub modernizację mieszkania/domu. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, pożyczki przyznane zostały w różnych kwotach. W przypadku pożyczek
wyznaczony został ostateczny termin na podpisanie stosownych umów - do 9 grudnia
br. Wypłaty dokonywane będą na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe w terminie do 30 dni licząc od daty podpisania umowy. Niezawarcie umowy do 9 grudnia br.
traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej pożyczki.
Komisja postanowiła dokonać przeglądu rynku pod kątem
str. 2
dostępności kart sportowych od różnych dostawców.

Dzień Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego
13 grudnia 2022 r.

C. d. ze str. 1
Serdecznie zapraszamy
na spotkanie upamiętniające wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i strajku
okupacyjnego w Hucie Katowice, które
odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 r. Po
41 latach od tych tragicznych wydarzeń
Solidarność odda hołd ofiarom stanu wojennego w Polsce.
Program
uroczystości:
• 10.00
modlitwa przy Krzyżu
Pamięci
znajdującym się za
bramą główną
dawnej Huty Katowice;
• 10.15 - 11.00
złożenie kwiatów pod krzyżami z okresu stanu
wojennego
na terenie Huty
Katowice;
13 grudnia
- pamiętamy!

Paczki mikołajkowe
z Solidarności
dla dzieci

Paczki mikołajkowe dla dzieci Członków MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal
Poland S.A. wydawane będą od 29
listopada br.
Informujemy
Członków Związku, iż w ramach
akcji
Mikołajki
2022 paczki dla
uprawnionych
dzieci
wydawane będą od
wtorku 29 listopada br. do 31
stycznia 2023 r.
w sekretariacie
Związku - DAMM
4, pok. nr 6 w godzinach 7.00 - 15.00.
Przy odbiorze upominku niezbędne jest
okazanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
Przypominamy, że akcją mikołajkową objęte są dzieci, które urodziły się w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 października
br., a ich rodzice (opiekunowie prawni)
dostarczyli do Związku akt urodzenia.
Akty urodzenia dostarczone w roku ubiegłym (latach uprzednich) są zarejestrowane w bazie danych, więc nie ma konieczności ponownego ich okazywania.

MK w listopadzie

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 30 listopada (środa) o godz. 8.00 i połączone zostanie ze szkoleniem w
zakresie BHP.

Formalne rozpoczęcie negocjacji płacowych w AMP

Priorytetem utrzymanie zatrudnienia,
podwyżki rolą drugoplanową
C. d. ze str. 1
Przypominamy, iż w
swoim wystąpieniu przedstawiciele pracowników wystąpili o:
• podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników AMP objętych
ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 20%
średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland S.A.
z III kwartału 2022 roku, metodą
uzgodnioną przez Strony;
• wypłacenie nagrody za wkład pracy
pracowników w funkcjonowanie
spółki w 2022 roku w wysokości
4.000 zł. dla każdego pracownika z
możliwością jej zwiększenia w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA;
• wypłacenie nagrody za wynik
EBIDTA w wysokości 1.000 zł. dla
każdego uprawnionego pracownika z
możliwością jej zwiększenia w przy-

padku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA;
• dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP
dotyczącego odstąpienia z dniem 1
stycznia 2023 r. od zasady finansowania w 50% przez pracowników AMP zwiększenia się, po dniu
31 grudnia 2021 roku ceny posiłków regeneracyjnych.
Wystąpienie związków zostało przez pracodawcę przeanalizowane, jednak ten
nie przedstawił stronie społecznej kontrpropozycji podkreślając, iż oczekiwania
związków są bardzo wysokie, a na nie
należy nałożyć sytuację, w jakiej spółka
aktualnie się znajduje. Dla pracodawcy
- jak podkreślił - najważniejszym priorytetem jest utrzymanie stabilnego zatrudnienia, w związku z czym będzie dążył
do podwyżek wynagrodzeń na poziomie,
który sprosta oczekiwaniom pracowni-

Przyjdź i oddaj głos - zadbaj o bezpieczną pracę

• podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bramy
- SIP Iwona Kwas (OPZZ);
• podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki
organizacyjne Administracji - SIP: Mariusz Mazur (NSZZ „S”).

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy
w ArcelorMittal Poland S.A.

C. d. ze str. 1 W wyniku dotychczas przeprowadzonych wyborów
Społecznymi Inspektorami w poszczególnych podokręgach zostali:

Wybrani Społeczni Inspektorzy Pracy
Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni DWD - Zakładowy SIP:
Mariusz Pietruszka:
• podokręg nr 3/1 - piece pokroczne oraz pozostałe jednostki
organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - SIP: Jacek
Jankowiak (NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy DWDL-3 (linia M1) - SIP:
Arkadiusz Krawczyk (Solidarność 80);
• podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy DWDL – 4 (linia M2) - SIP:
Tomasz Tymiński (OPZZ);
• podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształtowników DWDL-6 SIP: Mariusz Hutniczak (NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn DWDL-5 - SIP: Mariusz
Pietruszka (NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/6 - wykańczalnia grodzic i giętarnia DWDL-7 SIP: Łukasz Urantówka (NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego (linia M1) - SIP: Tomasz Foltynowicz (NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/8 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego (linia M2) - SIP: Zbigniew Bigaj (NSZZ „S”).
Okręg Wyborczy nr 4 Zakład Energetyczny PED - Zakładowy
SIP Dariusz Porada:
• podokręg nr 4/1 - dział elektryczny - SIP: Dariusz Porada
(NSZZ „S”);
• podokręg nr 4/2 - dział energetyczny, ratownictwo gazowe
oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - SIP: Marek Kulpiński (ZZ Hutnik).
Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami - podokręg nr
7/1 – gospodarka walcami - SIP: Andrzej Lech (NSZZ „S”).
Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki organizacyjne Administracji:
• podokręg nr 8/1 – GM, Automatyka, Informatyka przemysłowa i modele - SIP: Paweł Kucharski (ZZ Młodzieżowy);
• podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - SIP: Wojciech Trepka
(NSZZ „S”);

ków, a konkretną propozycję przedstawi po dokonaniu uzgodnień z zarządem
spółki. Ze względu na aktualne oraz
prognozowane ograniczenia produkcyjne nie należy się jednak spodziewać, iż
propozycja ta będzie stanowiła wielkość
proponowaną przez stronę związkową.
Strona związkowa wniosła o przedstawienie
danych w obszarze kształtowania się wynagrodzeń pracowników, w tym m.in. średnie wynagrodzenie brutto w AMP za 2021
r. oraz 10 m-cy 2022 r., mediana (wartość
środkowa) wraz z podziałem na kwartyle,
dominanta (wartość najczęstsza).
Ponadto Związkowcy zwrócili uwagę na
publikację Narodowego Banku Polskiego,
który prognozuje utrzymanie się wysokiej
inflacji jeszcze w 2023 r. - 13,1%, bardzo
wysoki pozom inflacji konsumenckiej w
2023 r. - na poziomie 19,6% r/r w I kwartale oraz bardzo duży wzrost cen energii, który w 2023 r może wynieść nawet
320%! Podkreślili przy tym, że tegoroczne podwyżki płac prawdopodobnie nie pokryją inflacji bieżącego roku, co oznacza
spadek realnej płacy pracowników AMP.
Kolejne posiedzenie Zespołu Centralnego
zaplanowano na 29 listopada br.

Kolejne wybory w podokręgach

Przypominamy, iż wybory w kolejnych okręgach odbędą się w
uzgodnionych przez okręgowe komisje wyborcze terminach:
Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece w dniu 30 listopada
br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Adam Strzeszkowski;
• Dariusz Szypczyński;
• Paweł Dylowski;
• Adam Jurek.
Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia w dniu 22 listopada
br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Marian Kowalik;
• Paweł Pela;
• Marcin Walczak;
• Waldemar Sikora.
Okręg Wyborczy nr 5 Centralne Utrzymanie Ruchu - BU w dniu
23 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Janusz Woźniak;
• Piotr Baran;
• Janusz Dudała;
• Zdzisław Sobieraj;
• Michał Rencicki.
Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Rozwoju Produktów w dniu
29 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Jarosław Czworowski;
• Romuald Kuliński.
Ponadto w poszczególnych okręgach wyborczych spośród Społecznych Inspektorów Pracy wybrani zostaną Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy - w terminach wyznaczonych przez
Okręgowe Komisje Wyborcze.
Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP ma zostać przeprowadzony do
10 grudnia.

Społeczna Inspekcja Pracy
ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza

Przyjdź i zagłosuj!

Pamiętaj!!!
Społeczna Inspekcja Pracy
to Twoje bezpieczeństwo w pracy
w doświadczonych rękachstr. 3

Polityka firmy w obszarze BHP niezgodna z deklaracjami

Były świetne wyniki firmy,
pozostały dziurawe dachy

ciągła prolongata koniecznych już napraw
i przesuwanie ich w czasie, co w efekcie
końcowym doprowadziło do tragedii. Wielkim szczęściem w tym wszystkim było, że
w miejscu katastrofy nie przebywał w tym
czasie żaden pracownik. Ale przy specyfice
pracy, jaka występuje w naszym zakładzie nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na szczęście. Odpowiedzialność za stan BHP spoczywa na pracodawcy - wskazuje Mirosław Nowak.
Przedstawiciel Solidarności na Głównej Komisji BHP zwrócił uwagę Dyrektorowi Generalnemu na to, iż dobrą okazją do przeprowadzenia wszelkich koniecznych i pilnych remontów było I
półrocze br., kiedy firma wypracowała rekordowe wręcz zyski i
mogła ich część przeznaczyć na inwestycje. - A co się wówczas
wydarzyło? Zarząd podjął w tym czasie niezrozumiałą dla nas
decyzję o obniżeniu nakładów na remonty, co - jak przypuszczamy - bezpośrednio wpłynęło na przełożenie w czasie po raz
kolejny niezbędnych napraw dachów.
Tymczasem rozpoczął się okres jesienny, lada moment nastanie
zima. To czas, w którym dachy szczególnie narażone są negatywne skutki spowodowane opadami deszczu, następne śniegu,
który dodatkowo stanowi dla nich duże obciążenie.
Jak zwraca uwagę Mirosław Nowak - nasze obawy artykułujemy na najwyższym gremium zarządzania naszą firmą. Niestety
podejmowane działania często zderzają się nie tylko z niezrozumieniem ale wręcz ignorancją - pracodawca składane przez nas
wnioski stara się pomijać, lekceważyć, udaje, że ich nie widzi czy
też nie słyszy, co widać np. w pomijaniu ich m.in w oficjalnych
częściach protokołów Głównej Komisji BHP. Uważam to działanie za całkowicie rozbieżne z oficjalnym publicznie przedstawianym stanowiskiem pracodawcy, że zdrowie i życie pracowników
jest najważniejsze. To również duża rozbieżność w podejściu do
spraw bezpieczeństwa w naszej firmie pomiędzy stroną społeczną a Zarządem. Apeluję: nie czekajmy, aż zdarzy się tragedia!

C. d. ze str. 1
Od kilku już lat Wiceprzewodniczący ds. BHP
z dąbrowskiej Solidarności dokonuje zgłoszeń do pracodawcy
o zagrożeniach, jakie występują na halach zakładów w związku
z przeciekami dachów, a problem ten szczególnie poważny jest
w Zakładach: Wielkie Piece, Stalownia i Walcownia. Temat ten
niejednokrotnie poruszany był na różnych forach, a także - ze
względu, iż zakłady nie są w stanie samodzielnie z własnych
środków remontowych wykonać niezbędnych remontów - na
Głównej Komisji BHP.
Niestety, do dnia dzisiejszego nie ma satysfakcjonujących wymiernych efektów w tym zakresie, a plany w zakresie remontów dachów notorycznie są prolongowane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zresztą - zdaniem przedstawicieli Solidarności
- przekładanie w czasie wszelkich kosztownych napraw stało się
w AMP wręcz normą, a przecież tu chodzi o bezpieczeństwo,
zdrowie, a nawet życie ludzi.
Jak podkreśla Mirosław Nowak, zajmujący się sprawami BHP
w Solidarności - przy nieszczelnych dachach występuje wiele
zagrożeń. Przecieki dachów podczas opadów powodują dalszą
degradację konstrukcji i poszycia dachów na halach, zalewanie często pracujących i będących pod napięciem urządzeń,
co z kolei może doprowadzić do porażenia, zalewanie instalacji oświetleniowej hal przez co występują zwarcia elektryczne
powodujące awarie oświetlenia i kolejne zagrożenia związane z
brakiem oświetlenia. Zdarza się, że skorodowane części poszycia dachowego wiszą, a nawet spadają w rejonie hal na przejścia
komunikacyjne, podesty. Ponadto przeciekająca woda zbiera pył
z konstrukcji hal oraz zalewa przejścia komunikacyjne tworząc
bardzo śliskie i niebezpieczne podłoże,
szczególnie na schodach i podestach grożące upadkiem.
Zastępca Przewodniczącego Związku za
wymowny przykład negatywnych działań
pracodawcy w tym zakresie podał mają- Pomimo wydłużenia wprowadzoną przez Rząd tarczą antycovidową ważności bacą miejsce w grudniu 2020 r. katastrofę dań profilaktycznych bez konieczności ich wykonywania - do 180 dni od daty odbudowlaną wywołaną zawaleniem się czę- wołania stanu zagrożenia epidemicznego - lepiej nie zwlekać do ostatniego mości dachu namiarowni spiekalni, która po- mentu. Badania okresowe stanowią ważny element m.in. profilaktyki zdrowotnej!
winna być swoistym czerwonym światłem W związku z wprowadzeniem przez rząd możliwości przełożenia badań okresowych na późostrzegawczym, które z kolei powinno zre- niejszy termin w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wielu prawidować podejście pracodawcy do decyzji cowników nie wykonywało ich w terminie wyznaczonym w wystawionym uprzednio przez
w zakresie napraw i remontów - Naszym lekarza medycyny pracy orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy zaświadczeniu.
zdaniem powodem tego zdarzenia była Tymczasem badania okresowe stanowią nie tylko dopuszczenie do danej pracy, ale również istotny element profilaktyki zdrowotnej!
Zachęcamy więc pracowników, by powrócili do regularnych badań, tym bardziej, że wiele
ludzi zrezygnowało z ich wykonywania korzystając z przepisów wydłużających ich ważność, a nawet niektórzy pracodawcy zaprzestali wystawiania skierowań. Okazać się może,
że wykonanie badań okresowych w terminie 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie utrudnione - mogą być duże kolejki w ośrodkach medycyny pracy.

Pomimo przedłużenia ważności do końca pandemii

Badania okresowe lepiej zrobić już

Dodatkowa nagroda
z ZFŚS
na Boże Narodzenie

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych
ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o wypłacie z okazji Świąt Bożego
Narodzenia dodatkowego świadczenia
w wysokości 750 zł i 650 zł - w zależności od dochodu przypadającego na
członka rodziny pracownika.
Przypominamy, iż na wystąpienie związków zawodowych GKŚS podjęła decyzję
o wypłacie dodatkowego świadczenia socjalnego w kwocie:
• przy dochodzie do 3.000,00 zł świadczenie 750,00 zł;
• przy dochodzie od 3.000,01 do 6.000,00
zł - świadczenie 650,00 zł;
• przy dochodzie powyżej 6.000,00 zł świadczenie nie przysługuje.
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć
wniosek o jego przyznanie w terminie
od 1 listopada 2022 r. do 23 grudnia
2022 r. poprzez aplikację SocialPartner
pod
adresem:
https://socialstr. 4
partner.pl

Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi,
ale żyją w naszych sercach; tak bóg chciał,
abyśmy nigdy nie byli sami.
Aleksander Dumas

20 grudnia br. o godz. 18:00 w Kościele Parafialnym
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Plac Ks. Emila Szramka 1 w Katowicach
zostanie odprawiona
msza święta w pierwszą rocznicę śmierci

śp. Andrzeja Rozpłochowskiego
działacza opozycji w okresie PRL,
współtwórcy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”,
oraz prezesa Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie - 1980”
O czym powiadamiają:
żona Barbara
i Przyjaciele śp. Andrzeja

Podziękowanie za pełną mobilizację

Komunikat po nadzwyczajnym
posiedzeniu Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność 16 listopada 2022 r.

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła dzisiaj decyzję o zawieszeniu planowanej akcji protestacyjnej „Marsz Godności”. W obecnej sytuacji
wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu w jakim znalazła
się Polska, dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym terminie.
Komisja Krajowa składa wyrazy współ- Niezależnie od powyższego, Komisja
czucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii Krajowa kieruje do członków Związku
i
wszystkich
w Przewodowie. W
tej
dramatycznej
struktur
zaanchwili
jesteśmy
gażowanych
w
razem z Wami.
organizację protestu słowa poBez względu na
dziękowania za
ostateczny wynik
śledztwa, winę popełną mobilizację
nosi Rosja, która
i liczne zaangażowanie. Jednodokonała
agresji
cześnie prosimy
na Ukrainę.
NSZZ „Solidarność”
o
wyrozumiastanowczo podkrełość. Nigdy w
historii Związku
śla że postulaty,
nie musieliśmy
które stały się powodem zorganizowania „Marszu God- podejmować tak trudnej decyzji. Jednak
ności” są nadal aktualne i „Solidarność” nasza Ojczyzna, którą „Solidarność” nie
nie zrezygnuje z walki o ich realizację. tylko ma na sztandarach, ale i w swoStąd apel do Rządu RP, aby kierując się ich sercach, wymaga odpowiedzialności
taką samą odpowiedzialnością jak „So- i rozwagi.
lidarność”, podjął natychmiastowe roz- Piotr Duda
Źródło: solidarnosc.org.pl
mowy w sprawie postulatów.

W Powiatowym
Urzędzie Pracy w
Dąbrowie Górniczej
działa „Solidarność”

Coraz częściej pracownicy urzędów
organizują się w „Solidarności”. Liczą, że z pomocą związku doprowadzą do poprawy warunków pracy.
Mają dość niskich płac i wieloletniego
wyczekiwania na zbiorowe podwyżki
wynagrodzeń.
Jedną z instytucji, w których w ostatnim
czasie powstała „Solidarność”, jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.
Jak podkreśla Katarzyna Dywańska, przewodnicząca nowej organizacji, największą bolączką pracowników tej instytucji
są właśnie kiepskie wynagrodzenia. – W
urzędzie pracują osoby z długim stażem,
będące specjalistami w swoich dziedzinach, a ich stawki zasadnicze są równe
płacy minimalnej. Ich pensje są waloryzowane tylko dlatego, że płaca minimalna
idzie w górę. W zderzeniu z rosnącą inflacją to za mało. Jeżeli dochodzi do jakichś
podwyżek, to otrzymują je tylko wybrane
osoby – mówi.
Pracownicy urzędu próbowali na własną
rękę negocjować wzrost wynagrodzeń,
ale ich działania nie przyniosły rezultatów. – Zabrakło silnej związkowej struktury, która stałaby za nami i była gotowa
nas wesprzeć – przekonuje Katarzyna Dywańska. Szansę na taką pomoc dostrzegli w „Solidarności”. – Zorganizowaliśmy
się, bo chcemy doprowadzić do realnych
zmian.
Więcej: solidarnosckatowice.pl

Głosowanie
na najgorszego
szefa na świecie

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych po raz kolejny
ogłosiła głosowanie na najgorszego
szefa na świecie. Pierwszy raz oddać
głos mogliśmy w 2014 roku podczas
Światowego Kongresu MKZZ w Berlinie. Pierwszą edycję wygrał wtedy
Jeff Bezos (Amazon), który został nominowany również w tym roku.
Oprócz niego na liście do głosowania
podczas 5.edycji znajdują się: Peter
Hebblethwaite (P&O Ferries), Alan Joyce
(Qantas), Ahmed bin Saeed Al Maktoum (Emirates Airline and Group), Howard
Schultz (Starbucks) oraz Gina Rinehart
(Hancock Prospecting).
Nominowani są prezesi prezentujący jedne
z najgorszych zachowań, wykorzystujący w
swojej pracy taktykę antyzwiązkową, korupcję, wynagradzanie poniżej płacy minimalnej, unikanie płacenia podatków, wyzyskujący pracowników, naruszający prawa
człowieka oraz zanieczyszczający środowisko prowadzoną przez siebie działalnością.
Głosy można oddawać do 20 listopada
przez stronę internetową MKZZ https://
congress2022.ituc-csi.org/worst-boss?lang=en. Zwycięzca głosowania na najgorszego
szefa na świecie zostanie ujawniony podczas
Światowego Kongresu MKZZ w Melbourne,
który odbywa się w dniach 17– 22 listopada
2022 roku.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Pracownicy są zdziwieni i rozgoryczeni

Jedyna fabryka czołgów w Polsce
nie będzie
b dzie ich produkować

Gdyby decydowały kompetencje, czołgi K2 byłyby produkowane Gliwicach. Jako
jedyni w Polsce mamy potrzebną infrastrukturę, kadry i doświadczenie. Zakład
w Poznaniu ma nad nami jedną przewagę: skuteczny lobbing i polityków – mówi
Zdzisław Goliszewski, szef „Solidarności” w Bumarze-Łabędy. Związkowcy nie kryją rozczarowania zapowiedziami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wedle których gliwicki zakład nie będzie uczestniczył w produkcji nowego czołgu dla polskiej armii.
O planach dot. przyszłości Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach jego załoga dowiedziała się z mediów. 4 listopada Sebastian Chwałek, prezes PGZ, do której należy
gliwicki zakład, zapowiedział na antenie Polsat News, że koreańskie czołgi K2 mają być
produkowane w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Z kolei w Gliwicach
ma zostać ulokowana produkcja haubic. – Nie wiadomo nawet, czy chodzi o koreańskie
haubice K9, czy tylko o dodatkową linię produkcyjną polskich Krabów. Wypowiedź prezesa
Chwałka jest w tym aspekcie niejasna. A poza doniesieniami medialnymi nie mamy nic. Nikt
z PGZ nie przyjechał do Łabęd. Jako związki od dwóch miesięcy staraliśmy się o spotkanie z
zarządem Grupy, nikt nie chciał się z nami spotkać – mówi Goliszewski.
Pracownicy gliwickiego zakładu są zdziwieni i rozgoryczeni planami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak wskazują, Bumar posiada 70-letnie doświadczenie w produkcji czołgów i
jest jedynym przedsiębiorstwem w Polsce wyspecjalizowanym w wytwarzaniu tego typu
sprzętu pancernego.
Więcej: solidarnosckatowice.pl

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
Interwencje, zatrudnienie
		
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
Sprawy finansowe 		
Porady prawne

-

Lech Majchrzak tel. 776 61 05
Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek

Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Komisja Wydziałowa
BU Centralne Utrzymanie Ruchu
zaprasza na wycieczkę

Dołącz

Zakwaterowanie:

Koszt wycieczki:

Dom wypoczynkowy ,,MARYNA”

450,00 zł/os. dla członków NSZZ ,,Solidarność” i ich rodzin
550,00 zł/os. dla osób niezrzeszonych

Ośrodek wypoczynkowy
położony jest w malowniczej miejscowości Białka
Program wycieczki:
Tatrzańska, nieopodal stolicy polskich gór –
 25.11.2022r. wyjazd o godz. 14.00 z Dąbrowy Górniczej (Parking
Zakopanego, blisko Term Bania i stoku.
przy AMP S.A. okolice ZOZ), przyjazd do Białki Tatrzańskiej,
Pokoje 2,3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki z pełnym
zakwaterowanie, obiadokolacja, spotkanie integracyjne z DJ, nocleg.
węzłem sanitarnym, TV, Wi-Fi, suszarki.
 26.11.2022r. - śniadanie, wyjście na baseny termalne ,,BANIA”-wstęp
Do dyspozycji Gości jest sauna, świetlica, tenis stołowy,
we własnym zakresie, obiad, czas wolny, zabawa Andrzejkowa z DJ,
piłkarzyki, bilard i stołówka.
nocleg.
Obiadokolacja – bufet w godz. 17.00-19.30
W ramach wycieczki:
transport autokarem, ubezpieczenie NNW,
zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, Wi-Fi,
spotkanie integracyjne z DJ-em oraz uroczysta kolacja i
zabawa ,,Andrzejkowa” z DJ .

Przynależność do

to pewność, stabilność
i szereg korzyści.
To doświadczeni ludzie wraz
ze wsparciem profesjonalnego
biura prawnego. To pomoc
w przypadku problemów
zawodowych, BHP, a także
wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, w jakich
pracownicy się znajdują.
Dlatego dołącz do nas,
bo razem możemy więcej!

 27.11.2022r. - śniadanie, czas wolny, obiad, wyjazd w drogę
powrotną ok. 14.00, powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych
Zapisy wraz z zaliczką w kwocie 100,00 zł./os.
przyjmuję:
Janusz Woźniak - tel. 505 862 448.

do nas
b o wa r t o !

NSZZ Solidarność to największy
Związek Zawodowy w AMP.
Liczebność Związku to jego
siła, która przekłada się
na konkretne efekty.

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.
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.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.000 egz.
miesiąc.
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