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Kraków

Biuro HR poinformowało o podpisaniu ANEKSU Nr 1 z dnia
10.08.2021 do ZARZĄDZENIA Nr 1/2018 DK z 07.02.2018 r. w spra-
wie: udzielenia pomocy przez ArcelorMittal Poland S.A. przy organi-
zacji i finansowaniu leczenia/rehabilitacji pracowników, którzy w wy-
niku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, doznali długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu.

Wspomniany Aneks wprowadzony został w związku z:
    1) zmianą podstawy prawnej ( nowy ZUZP)
    2) zmianami organizacyjnymi w Biurze HR
Dla przypomnienia Zasady regulują zagadnienia zawarte w rozdzia-

le VIII „Obowiązki Pracodawcy” § 44 pkt. 1. Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy, który stanowi:

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomoc przy organizacji i
finansowaniu:

    1) leczenia,
    2) rehabilitacji,
pracowników, którzy w wyniku choroby zawodowej lub wypadku

przy pracy, doznali dłu-gotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a ich lecze-
nie i rehabilitacja wykraczają poza zakres świadczeń zdrowotnych,
przysługujących osobom ubezpieczonym, wynikających z przepisów
powszechnie obowiązujących, przy czym świadczenia te są uzasad-
nione stanem zdrowia pracowników, potwierdzonym stosownym za-
świadczeniem lekarskim.

W celu ustalenia wysokości zwrotu kosztów Dyrektor Pracy Stani-
sław Ból w dniu 11 sierpnia br.  powołał Komisję ds. ustalania wysoko-
ści zwrotów kosztów leczenia/rehabilitacji pracowników w składzie:

Przewodniczący – Agnieszka Kukla – HR
Za-ca Przewodniczącego – Jadwiga Radowiecka – HR, Lech Maj-

chrzak – Strona Związkowa
Sekretarz – Cezary Koziński – HR
Członek Komisji – Mirosław Kopeć– Strona Związkowa, Jacek Ko-

łodziej – Strona Związkowa.
Pracowników zainteresowanych informujemy, że:
Podstawą zwrotu Poszkodowanemu poniesionych kosztów lecze-

nia/rehabilitacji w przypadku gdy jego leczenie i rehabilitacja wykra-
cza poza zakres świadczeń zdrowotnych, przysługujących osobom
ubezpieczonym, wynikających z przepisów powszechnie obowiązują-
cych jest pisemny wniosek złożony przez Wnioskodawcę ewentual-
nie przy udziale Zakładowego Koordynatora Wsparcia (do powoła-
nia Zakładowego Koordynatora Wsparcia zobowiązani są Dyrekto-
rzy i kierownicy komórek organizacyjnych Spółki). Wniosek powi-
nien zawierać nr protokołu powypadkowego (w przypadku wypadku
przy pracy) lub nr decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej (w przy-
padku choroby zawodowej), potwierdzony przez BHP oraz załączniki.

Treść wszystkich obowiązujących aktów normatywnych, w tym
tekst jednolity ww. pisma, są dostępne w intranecie Spółki pod adre-
sem: http://aktynormatywne/Annex/nr/389 oraz http://aktynormatyw-
ne/ZA/01/2018/DK i w NND http://zhk-app-vmnnd01/nnd/

Powołano Komisję ds. zwrotów
kosztów leczenia/rehabilitacji pracowników

Wybory uzupełniające w ramach MPKZP
W Zakładzie Energetycznym w oddziale krakowskim od-

były się wybory uzupełniające do Zarządu Oddziałowego
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Od-
działowego MPKZP PED weszły dwie osoby:

- kol. Agata Gos (NSZZ „Solidarność”),
- kol. Marta Kasprzyk - Koperczak (NSZZ Pracowników).

Małopolska „Solidarność” zaprasza na obchody 41. roczni-
cy podpisania Porozumień Sierpniowych, które odbędą się
31 sierpnia (wtorek) w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.

W tym dniu nawiedzi nas w swoim obrazie Matka Boża
Solidarności Robotników oraz relikwie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki i kopia Krzyża Nowohuckiego w ramach przygotowa-
nia do XXXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, któ-
rych wprowadzenie nastąpi o godz. 17.00

O godz. 17.30 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w
intencji Ojczyzny i „Solidarności” koncelebrowana przez Me-
tropolitę Krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszew-
skiego.

Po mszy św. nastąpi przemarsz pod Krzyż Katyński, złoże-
nie wieńców oraz przemówienie Przewodniczącego Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Informujemy, że w tym dniu o godzinie12:00 na Placu Cen-
tralnym im. Ronalda Reagana w Nowej Hucie pod pomnikiem
„Solidarności”, zgodnie z wieloletnią tradycją delegacje z Ko-
misji Robotniczej Hutników, Zarządu Regionu Małopolskie-
go, przedstawicieli radnych Miasta i Dzielnicy  złożą kwiaty i
zapalą znicze. Komisja Robotnicza Hutników zaprasza wszyst-
kich członków i sympatyków Solidarności na uroczystość.

Informacje z Regionu

W dniu 26 sierpnia odbędzie się I Sesja XI Walnego Ze-
brania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Zebranie będzie odbywało się  w cieniu śmierci prze-
wodniczącego Zarządu Regionu Wojciecha Grzeszka. Nie-
stety, to smutne dla wszystkich wydarzenie spowodowało,
że decyzję o Zebraniu należało podjąć niezwłocznie. Zwią-
zek musi jednak dalej funkcjonować, dlatego muszą się od-
być wybory nowego przewodniczącego. Prezydium Zarzą-
du Regionu postanowiło, aby przeprowadzić wybory uzu-
pełniające członków ZR i delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów. Są  wakaty, które należy obsadzić. Będzie to także
okazja do podsumowania początku kadencji. W najbliższych
dniach delegaci otrzymają oficjalne zaproszenia i materiały
sprawozdawcze. Przewidujemy, że będzie czas na dyskusje
nad sytuacją w związku.

 31 sierpnia 2021 r. Dzień Solidarności i Wolności
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Przeczytane w sieci

Na koniec pierwszego półrocza bezrobocie w Małopolsce
nieco spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi-
ło 5,1%. To mniej niż średnia z wszystkich województw, która
sięga 6%. Wszystkich zarejestrowanych w naszym wojewódz-
twie bezrobotnych było w tym czasie 78 751, a w tej liczbie 42
831 kobiet.

Poszukujący pracy małopolanie w końcu czerwca mogli li-
czyć jedynie na 7278 wolne miejsca pracy zgłoszone do reje-
stru Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pracy muszą więc szukać
na własną rękę.

Mimo tych raczej mało optymistycznych danych, Główny
Urząd Pracy wskazuje na poprawę sytuacji w stosunku do
ubiegłego roku. Widoczny jest wzrost nowo utworzonych
miejsc pracy. Już w I kwartale 2021 r. było o 12,4% więcej
nowych miejsc pracy niż w I kwartale 2020 roku. Mało tego,
zlikwidowano o 41,5% mniej stanowisk pracy niż w analogicz-
nym okresie 2020 r.

Wymowne jest to, że w I kwartale 2021 r. aż 92,5% nowych
wolnych miejsc pracy powstało w sektorze prywatnym.

W swoim raporcie GUP podaje, jak wygląda zróżnicowanie-
 wskaźnika wolnych miejsc pracy z uwagi na województwa.
Najniższą wartość wskaźnika wolnych miejsc pracy zanoto-
wano w województwie podkarpackim. Natomiast na szczycie
zestawienia znalazły się województwa: pomorskie, zachodnio-
pomorskie, dolnośląskie i małopolskie.

Oczywiście sytuacja gospodarcza, a więc także popyt i podaż
pracy, są różne w poszczególnych miejscach w kraju. Mało-
polska na szczęście znajduje się wśród tych województw, któ-
re mają stosunkowo niski wskaźnik bezrobocia, choć daleko
nam do województwa wielkopolskiego z bezrobociem 3,5 pro-
centowym.

Bezrobocie w Małopolsce

15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny, które w Polsce ustawowo jest dniem
wolnym od pracy. W tym roku to święto przypadło w niedzielę.

Kodeks pracy mówi, że jeśli święto wypada w niedzielę, to
pracownikowi nie należy z tego powodu obniżać wymiaru czasu
pracy o osiem godzin (inaczej mówiąc o „dniówkę”). Jest to więc
odmienna sytuacja od tej, gdy święto ustawowe przypada w
wolną sobotę. Jeżeli bowiem przypada w sobotę, to mimo, że jest
ona dniem wolnym dla danego pracownika, to pracodawca ma
obowiązek udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (w większości firm
maksymalnie trwa on cztery miesiące).

W tym roku jeszcze tylko jedno święto przypadać będzie w
niedzielę - to drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia 2021 r.

Na marginesie:
* Święto wypadające w niedzielę handlową powoduje, iż nie-

dziela ta staje się niehandlowa.
* Od 29 lat w tym samym dniu (15 sierpnia) ma swoje święto

Wojsko Polskie.

W Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności, stąd
w polskiej tradycji ludowej święto znane jest pod nazwą Mat-
ki Boskiej Zielnej.

Gdy święto ustawowe przypada w niedzielę

 Wysoki popyt na stal pomaga hutom Liberty
W portfolio Grupy Liberty w tym roku znalazła się Huta Czę-

stochowa. Umowę sprzedaży podpisano 28 maja 2021 roku.
Nowy właściciel kupił podupadającą hutę za 190 mln zł (pierwot-
nie cena wynosiła 250 mln zł).

Okazuje się, że przejęcie przez zagranicznego inwestora wy-
szło częstochowskiej hucie na dobre. Jak dowiadujemy się z
portalu wnp.pl, produkcja częstochowskiej stalowni w lipcu
wyniosła 57 009 ton slabów, a Walcowni Blach Grubych 40 662
ton blach. Według kierownictwa Liberty Częstochowa to wy-
niki najwyższe nie tylko od czasu przejęcia zakładu w styczniu
tego roku, ale od ostatnich 10 lat. Docelowo huta chce zwięk-
szyć produkcję do 1 mln ton rocznie. Taki wzrost oznaczałby
podniesienie miesięcznej produkcji do ponad 80 tys. ton. Na
razie huta ostrożnie podnosi wykorzystanie mocy produkcyj-
nych, bo w ostatniej dekadzie nie prowadzono odpowiedniej
polityki inwestycyjnej. Liberty w najbliższym czasie ma powo-
łać komisję, która zbada stan infrastruktury i określi najważ-
niejsze i najpilniejsze kierunki inwestowania. Póki co huta chce
zatrudnić ponad 150 osób, m.in. w stalowni, Walcowni Blach
Grubych i na Wydziale Transportu.

Dobra passa sprzyja także innym zakładom Liberty Steel w
Europie.  Na przykład huta w Newport w pierwszym kwartale
tego roku osiągnęła najlepsze w historii wyniki produkcyjne, a
widoki na wynik drugiego kwartału są jeszcze lepsze. Huta Li-
berty Ostrava osiąga wyniki najlepsze od 2017 roku. Podobnie
rekordowe wyniki ogłasza rumuńska huta Galati, która podnio-
sła cele produkcyjne na ten rok. Dzięki blachom HRC z Galati
mogła wznowić produkcję włoska Liberty Magona, która we
wrześniu ma wejść na maksimum swoich możliwości produk-
cyjnych. Miesiąc później ma to osiągnąć także francuska huta
Liege-Dudelange.

Najwięcej fałszywych treści, zwanych fake newsami udostęp-
niają w sieci osoby powyżej 65. roku życia. Wykazały to bada-
nia prowadzone wśród użytkowników Facebooka. Okazuje się,
że osoby młode częściej korzystają z mediów społecznościo-
wych i są bardziej z nimi obyte. Osoby starsze bardziej wierzą w
prawdziwość tego, co przeczytają i nie potrafią tych wiadomo-
ści weryfikować. Dotyczy to ludzi różnych zawodów. Nawet
dziennikarze padają ofiarą dezinformacji czy celowego wpro-
wadzenia w błąd.

W edukowaniu społeczeństwa, aby umiało rozpoznać fake
newsy, prym wiedzie Finlandia. Uruchomiono tam rządowy pro-
gram do walki ze zjawiskiem dezinformacji. Dorośli Finowie uczą
się rozpoznawania botów, czytania ze zrozumieniem, a także po-
prawnej identyfikacji zdjęć, żeby mieć pewność, że nie zostały
zmanipulowane.

Finlandia znajduje się na szczycie rankingu krajów europej-
skich, jeśli chodzi o odporność obywateli na wiarę w fake newsy.
Wg badania przeprowadzonego przez European Politics Initiati-
ve, 76 proc. Finów jest odporna na zjawisko postprawdy. Zaraz
za Finlandią plasuje się Dania, a następnie Holandia i Szwecja.
Polska jest mniej więcej w połowie tego rankingu na jednym miej-
scu z Czechami i Litwą.

Nie wszystkie treści w Internecie są prawdziwe


