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Znamy wyniki głosowań ZKK ZOK
NSZZ „Solidarność” AMP S.A.
Informujemy, iż na podstawie ust. 16 Części I „Regulaminu posiedzeń Zakładowej Komisji Koordynacyjnej i
Prezydium, zakresu kompetencji i obowiązków Prezydium
oraz prowadzenia działalności finansowej ZOK NSZZ
"Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.”, w dniach 1113 maja odbyło się głosowanie (e-głosowanie) przy pomocy poczty elektronicznej nad treścią następujących
uchwał:
1) Uchwała nr 158 /2021 ZKK ws. Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. – maj 2021,
2) Uchwała nr 159/2021 ws. Porozumienia z dnia 5 maja
2021 r. zawartego na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. (tzw. Porozumienia Okołoukładowego),
3) Uchwała nr 160/2021 ws. „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku
2021” z dnia 5 maja 2021 r.
Termin na oddanie głosów upłynął w dniu 13 maja 2021
roku o godz. 13.00. W wyznaczonym terminie głosy oddało 13 Członków Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
Wyniki głosowania nad treścią ww. uchwał były następujące:
1) Uchwała Nr 158/2021: za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Członków ZKK, 0 głosów wstrzymujących się i 0
głosów przeciw,
2) Uchwała Nr 159/2021: za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Członków ZKK, 0 głosów wstrzymujących się i 0
głosów przeciw,
3) Uchwała Nr 160/2021: za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Członków ZKK, 0 głosów wstrzymujących się i
0 głosów przeciw.
Wobec powyższego stwierdza się, że wszystkie uchwały zostały podjęte, ponieważ zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego ZOK uzyskały ponad 2/3 głosów
uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z treścią podjętych uchwał Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ „Solidarność” upoważniła Władysława Kieliana oraz Lecha Majchrzaka do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A., Porozumienia z dnia 5 maja 2021 r.
zawartego na okoliczność podpisania nowego ZUZP dla
Pracowników AMP S.A. (tzw. Porozumienia Okołoukładowego) oraz Porozumienia przedstawicieli AMP S.A. z
Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2021.

Z prasy związkowej

W sprawie emerytur stażowych
Piotr Duda: Musimy przejąć sprawy w swoje ręce. Zaczynamy inicjatywę obywatelską w sprawie emerytur stażowych
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych - powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
W dniu 12 maja br. przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda poinformował podczas konferencji prasowej w imieniu Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” o działaniach jakie związek podejmie w sprawie
postulatu emerytur stażowych. Zaprezentowano również logo pod
hasłem “emerytura za staż”.
„Postanowienie Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia, które
daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego decyzja Solidarności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce - w ręce obywateli.
A my jako Związek Zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i logistyczny, wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu,
jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta
ustawy o emeryturach stażowych” - powiedział przewodniczący Solidarności.
Piotr Duda zwracał uwagę, że projekt ustawy przygotowany przez
Solidarność, który zostanie złożony u marszałek Sejmu “jasno mówi,
że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składowej mężczyzn, 35
lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał”. Tak, aby
pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do
niej dopłacać.
Szef Solidarności przypomniał, że związek zawarł kontrakt z prezydentem Andrzejem Dudą tzw. umowę programową, gdzie były wpisane umowy stażowe. Tymczasem powołana została Rada ds. Społecznych, która jak ogłosił Prezydent, ma pochylić się na kwestią emerytur stażowych. “Nic o nas bez nas. Nie rozumiemy kompletnie, że ta
rada ma wypracować jakiś projekt emerytur stażowych. A jak w tym
składzie jest pani prezes ZUS-u Uścińska, która jest przeciwna emeryturom stażowym, to już widzę jak ten projekt postępuje. Pani prezes
Uścińska niech zajmie się problemami pracowniczymi w ZUS-ie” podkreślił Piotr Duda.
“Ta nasza inicjatywa obywatelska wspomaga nasz kontrakt z panem
Prezydentem i pomaga Prezydentowi, aby „przeciwstawić się” Zjednoczonej Prawicy i wreszcie złożyć projekt na ręce marszałek Sejmu. Jestem o tym przekonany, że taką wiarygodnością dla pana Prezydenta
będzie to, że jako pierwszy obywatel RP podpisze się na tym projekcie,
że wspiera projekt obywatelski emerytur stażowych” - podkreślił przewodniczący Solidarności.
Piotr Duda zaapelował też do obywateli, by zaangażowali się i złożyli
podpis pod inicjatywą w sprawie emerytur stażowych. Dodał, że związkowi nie zależy na zebraniu 100 tys. podpisów, ale setek tysięcy.
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Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Od 2018 r. w stuletnią rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego
ustanowiono okazjonalne odznaczenie, medal o charakterze pamiątkowym, nadawany w okresie trwania
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.
Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na
wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów. Przyznawany jest obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności naszego
kraju, jego niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej
pomyślności.
Na oficjalnej stronie Prezydenta RP określone zostały zasady
przyznawania tego pamiątkowego odznaczenia. Medal ten nadawany jest osobom żyjącym, a więc nie może być nadany pośmiertnie, jak to ma miejsce w przypadku wielu innych państwowych
odznaczeń i orderów. Warunkiem jest, aby osoby uhonorowane
tym pamiątkowym medalem przyczyniły się do odzyskania lub
umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i
poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz
budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Owe zasługi mogą być zdobyte poprzez walkę o niepodległość
oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
poprzez aktywną działalność zawodową i społeczną a także poprzez twórczość naukową, literacką i artystyczną.
W tym roku jedną z osób wskazanych do otrzymania tegoodznaczenia był nasz kolega z KRH, delegat na WZD Regionu Małopolskiego, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa i przewodniczący Regionalnej Sekcji Hutnictwa - Andrzej
Gębara. Jak nas poinformował, uroczystość wręczenia Medali
Stulecia Odzyskanej Niepodległości odbyła się 15 maja w Katowicach. Medale w imieniu Prezydenta wręczała Doradca Prezydenta RP pani Agnieszka Lenartowicz - Łysik. Ze względów pandemicznych uroczystość odbyła się w warunkach reżimu sanitarnego, czyli trwała stosunkowo krótko i bez publiczności.

Koniec z siedzeniem w domu
Po wielu miesiącach siedzenia w domu i ograniczonych możliwości rekreacji i wypoczynku, wreszcie mieszkańcy Krakowa
mogą skorzystać z coraz to obszerniejszej oferty imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Najbliższą okazją do spotkań
z innymi mieszkańcami naszego miasta są Święta Rodziny Krakowskiej, które odbędą się w dniach 21-23 maja.
Jak zapewniają organizatorzy, w ten weekend każdy znajdzie
coś dla siebie: będą różne inicjatywy kulturalne, sportowe, prozdrowotne, pokazy i wiele innych atrakcji dla krakowian w różnym wieku. Kulminacja nastąpi w niedzielę na Błoniach w godzinach 10.00-18.00. Zaplanowano m.in. zawody, pokazy i działania
charytatywne. Będzie okazja do uzyskania porad w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego, jak też poznania różnorodnej oferty miasta skierowanej do rodzin.
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Kolejne przedłużenie etapu "0"
Tak zwany „etap 0”, czyli utrzymanie pracy zdalnej, zostaje decyzją dyrekcji AMP wydłużony - tam gdzie to możliwe do 18 czerwca włącznie.

Dodatkowy nabór do przedszkoli
Uprzejmie informujemy, że od 17 maja do 4 czerwca prowadzony będzie dodatkowy nabór dzieci do przedszkoli ArcelorMittal
Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz
Akademii Małych Pociech w Krakowie.
• Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN,
codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć
muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych,
Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori,
koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci
jako aktorów.
• Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z grupy ArcelorMittal ok. 300 zł., czesne dla pozostałych osób ok. 550
zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec
zmianie. Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy
społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal
Poland dodatkowo ze środków ZFŚS.
Kontakt w sprawie rekrutacji:
• Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,
tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940,
e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl
• Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel. 12
349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl
Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci.pl/
znajdą Państwo szczegóły oferty przedszkoli i dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Obowiązek noszenia maseczek utrzymany
Informujemy, na podstawie komunikatu wydanego przez sztab
kryzysowy AMP, że pomimo znoszenia obostrzeń państwowych
dotyczących nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek
w przestrzeni publicznej, na całym terenie ArcelorMittal Poland
nadal obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa za pomocą
maseczki. Tak więc używamy maseczki w każdym pomieszczeniu
i hali, jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba. To samo
obowiązuje na przystankach i w środkach transportu w drodze
na stanowisko pracy i po skończeniu pracy. Maseczkę można
zdjąć dopiero po przekroczeniu bramy wyjazdowej. Kierowcy
samochodów osobowych i ich pasażerowie również zobowiązani są do nałożenia maseczek w trakcie jazdy po terenie zakładu.
Oczywiście nie dotyczy to kierowców, którzy przebywają sami w
pojeździe. Tak samo oczywistym jest, że na czas spożywania
posiłku w zakładowej stołówce czy pokoju śniadań maseczka
będzie ściągnięta.
Te restrykcyjne zasady mają zminimalizować ryzyko wzajemnego zakażania się chorobą, tym bardziej że nie wszyscy pracownicy
są już zaszczepieni lub nabyli odporność jako ozdrowieńcy.
NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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