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BIERZEMY UDZIAŁ w MANIFESTACJI - 9 CZERWCA w WARSZAWIE
W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy
oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidarność” na swoim posiedzeniu w dniu 24 maja br. podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Warszawie akcji
protestacyjnej. Na apel o przyłączenie się do tego protestu odpowiedziały inne organizacje branżowe zrzeszone w „Solidarności”,
w tym Sekretariat Metalowców, a z nim Krajowa Sekcja Hutników, która dołączy z własnymi postulatami. W ślad za nimi decyzję o
przystąpieniu do tej akcji podjęła Komisja Robotnicza Hutników, ogłaszając zapisy na wyjazd do Warszawy, o czym pisaliśmy w NBS
w ubiegłym tygodniu. Szczegóły dotyczące naszego udziału w manifestacji będą omawiane na zebraniu związkowym 2 czerwca.
W tej chwili wiemy już, że autokar z osobami, które zgłosiły się na manifestację odjedzie o godz. 5:30 w środę 9 czerwca spod
dawnego budynku administracyjnego „S” (z boku budynku, tam gdzie zwykle stoją autobusy).
Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 9 czerwca br. o godz. 12:00 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul.
Jasna 14/16a, z przemarszem pod siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Emerytury stażowe - obywatelski projekt ustawy
W dniu 7 maja br. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy
wprowadzającej tzw. emerytury stażowe - umożliwiające osobom,
które przepracowały 40 lat (mężczyźni) i 35 lat (kobiety) przejście
na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem zgromadzenia kapitału uprawniającego do otrzymanie najniższej emerytury.
Z-ca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego Adam Gliksman w liście kierowanym do związkowców informuje, że:
Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który złoży wniosek o rejestrację u Marszałek Sejmu RP. Od momentu zarejestrowania komitetu będziemy mieć 3 miesiące na zgromadzenie minimum 100 tys. podpisów pod wnioskiem. Ambicją "Solidarności", wobec sporych oporów ze strony polityków, jest jednak
przedstawienie znacznie większej ilości podpisów, która zmusi
rządzących do przyjęcia proponowanych przez NSZZ "Solidarność" rozwiązań.
W tym samym liście Adam Gliksman nadmienia, że w regionie
stopniowo będzie uruchamiany proces zbierania podpisów. Co
prawda oficjalna akcja zbierania podpisów będzie możliwa dopiero
po rejestracji komitetu, jednak już teraz do organizacji związkowych wysłane zostały wzory odpowiednich formularzy, które zatytułowano:
Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie
niektórych ustaw.
Takie formularze będą dostępne w Zarządzie KRH i u wszystkich przewodniczących, do których prosimy się zgłaszać w celu
udzielenia poparcia ustawy o emeryturach stażowych.
Udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na
wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu (na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia).

W miejscu zbierania podpisów powinien być wyłożony do
wglądu projekt ustawy (projekt będzie można pobrać ze strony
krhhts.pl).
Listy z podpisami zostaną przekazane do Zarządu Regionu
Małopolskiego, a stąd do kancelarii Marszałka Sejmu.
Wszystkie podpisy przekazywane przez Państwo do Regionu będą odnotowywane i w późniejszym okresie upubliczniona
zostanie ich statystyka.

Wybory Zakładowego SIP w BWZ
W dniu 27 maja br. odbyły się wybory uzupełniające na
funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Walcowni Zimnej. Dotychczas pełniący obowiązki Zakładowego
SIP kol. Ryszard Śladowski przeszedł na emeryturę. Zgodnie z
obowiązującą Ordynacją Wyborczą wyboru Zakładowego SIP
dokonują pełniący funkcję Wydziałowi i Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Walcowni Zimnej. Na wakujące stanowisko NSZZ „Solidarność” BWZ zgłosiło kol. Grzegorza Rybińskiego. Wszyscy biorący udział w głosowaniu poparli jego
kandydaturę. Dla przypomnienia, obecna kadencja kończy się
w 2022 roku.
Gratulujemy wyboru i życzymy skutecznego reprezentowania pracowników walcowni.

Przepustki i zezwolenia ważne do końca 2021 r.
Z biura Ochrony ArcelorMittal Poland pochodzi poniższa informacja kierowana głównie do osób, którym w czerwcu i kolejnych miesiącach kończy się ważność przepustek lub innych
zezwoleń potrzebnych przy wjeździe na teren zakładów.
W związku z utrzymującym się stanem pandemii i pomimo
luzowania obostrzeń z tym związanych sztab kryzysowy ArcelorMittal Poland podjął decyzję w sprawie prolongowania
ważności wydanych przepustek i zezwoleń do końca 2021 roku.
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Oby tak dalej!
Z biura BHP otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że w okresie od
25 do 31 maja nie zanotowano nowych potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 wśród pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Z tego samego raportu wynika, że w podanym okresie 33 pracowników pokonało wirusa.
Według stanu na 31.05.2021 r.:
Odnotowano 67 aktywnych przypadków zachorowania na COVID-19 wśród pracowników ArcelorMittal Poland i naszych spółek zależnych. W tym:
1. ArcelorMittal Poland – 60 osób
2. Kolprem – 2 osoby
3. ArcelorMittal Service Group – 4 osoby
4. ArcelorMittal Refractories – 1 osoba
Statystyki dotyczące kwarantanny:
1. oficjalnej (zaleconej przez sanepid) – 12 osób
2. wewnętrznej (zaleconej przez pracodawcę) – 3 osoby.
Od początku pandemii w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych łącznie zachorowało 1875 osób, w tym 4 zmarły z powodu chorób współistniejących, a 14 z powodu zakażenia COVID19; wyzdrowiało 1790 osób.
Ponadto, w ArcelorMittal Business Center of Excellence, do
tej pory zachorowało 46 osób, w tym 44 wyzdrowiało.

Otwieramy się!
Nareszcie, po długiej przerwie, będziemy mogli pójść do kin i
teatrów, które wznowiły swoją działalność od 29 maja, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Domy kultury i świetlice będą mogły
organizować zajęcia i animacje, ale pod warunkiem, że grupy będą
liczyć maksymalnie 15 osób. Na terenach parków rozrywki maseczek raczej nie trzeba będzie zakładać, bo odwiedzający większość
czasu spędzają pod gołym niebem. Otwarte zostały baseny i
aquaparki, a także siłownie i kluby fitness (pod warunkiem, że na
1 osobę przypada 15 mkw. powierzchni). Na trybunach znów otwartych stadionów zajętych może być maksymalnie 25 proc. miejsc.
Od piątku 28 maja możemy też odwiedzać bary i restauracje.
Pomimo otwarcia gastronomii, kin oraz różnego rodzaju placówek kulturalnych, nadal jesteśmy zobowiązani zachowywać
ostrożność w kontaktach z innymi, abyśmy zbyt szybko nie stracili odzyskanej wolności.

Huta Częstochowa ma nowego właściciela
Jak informuje portal wnp.pl Huta Częstochowa ma nowego
właściciela. Fakt sprzedaży potwierdził Mateusz Bienioszek
syndyk masy upadłościowej ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
W dniu 28 maja br. podpisano umowę nabycia przez Liberty
Częstochowa sp. z o.o., które wpłaciło całość należnej kwoty
zakupu w wysokości 190 mln zł. Nowemu początkowi sprzyja
rynkowa hossa i rosnące ceny stali. Wszyscy zainteresowani
liczą, że nowe otwarcie zakończy kłopoty spółki oraz minie zagrożenie zwolnieniami załogi.
Z przykrością informujemy, że w maju br. zmarł
były członek Komisji Kredytowej Krakowskiej SKOK

ADAM KAPAŁKA
Wyrazy gębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają koledzy z Rady Nadzorczej
i Komisji Kredytowej Krakowskiej SKOK
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Zmiana przepisów o pierwszeństwie pieszych
Właśnie weszły w życie dwie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym, które m.in. regulują prawnie kwestię hulajnóg
elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego, a także istotnie zmieniają zasady pierwszeństwa pieszych poruszających się
w obrębie przejść dla pieszych.
W Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje:
 Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt
sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w
pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Osoba poruszająca się
przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ją ruch prawostronny. Jeśli będzie korzystać ona z chodnika albo drogi dla
pieszych, będzie obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną
do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
 Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie,
dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego
znajdującego się na tym pojeździe.
 Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany
elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się
wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Oto kilka zmian zapisanych w ustawie i obowiązujących od 1.06.:
Pieszy ma pierwszeństwo już w chwili wchodzenia na przejście.
O ile dotychczas pierwszeństwo przed pojazdem miał pieszy
znajdujący się na przejściu dla pieszych, to zgodnie z przepisami
wchodzącymi w życie 1 czerwca piesi uzyskują pierwszeństwo
wcześniej – to podstawowa zmiana. Kierowca ma ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście poprzez zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie się.
Uwaga – powyższe zasady nie dotyczą tramwajów – tramwaj
ustępuje pierwszeństwa pieszym na dotychczasowych zasadach
– gdy pieszy znajduje się na przejściu.
Ponadto kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma
obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwolnić, by nie
narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu i na nie wchodzących. Można się spodziewać, że w razie
wypadku na przejściu sądy będą szczególnie wnikliwie analizować prędkość samochodu: nawet zgodna z limitem dozwolonym
na danym odcinku drogi może być uznana za zbyt wysoką!
Piesi mają obowiązek zachować szczególną ostrożność już w
chwili wchodzenia na przejście dla pieszych.
W mocy pozostają zakazy wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, a także wchodzenia na jezdnię spoza
pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
Pojawia się zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko (w tym na przejściu dla pieszych) w sposób, który
prowadzi do rozproszenia uwagi lub ograniczenia możliwości
obserwacji sytuacji na jezdni. Zakaz jest warunkowy: nie jest
karalne samo korzystanie z elektroniki podczas przechodzenia
przez jezdnię, jednak w sytuacji kolizji lub spowodowania zagrożenia – już tak. (więcej informacji na https://www.policja.pl/
pol/aktualnosci/)
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