
Nr 22/1672
8 czerwca 2022 r.

Kraków

Na początku zebrania przewodniczący Roman Wątkowski od-
czytał adresowany do TSP list od Biskupa Diecezji Kamieniecko-
Podolskiej Leona Dubrawskiego z podziękowaniami za zorgani-
zowanie akcji pomocowej dla ludności Ukrainy walczącej z rosyj-
skim agresorem.

Przewodniczący zdał następnie relację z posiedzenia Głównej
Komisji BHP, która odbyła się 1 czerwca br. w formie on-line via
Zoom. Omówił ogólne statystyki BHP jakie zostały przedsta-
wione na spotkaniu oraz realizację zadań z poprzedniej komisji.
Więcej szczegółów zamieszczamy na 3. i 4. stronie w osobnym
artykule.

Uczestnicy poniedziałkowego zebrania poinformowani zostali
o tym, jakich odpowiedzi udzielił pracodawca w sprawie dwóch
związkowych wniosków: dotyczącego wypłacenia II części na-
grody wyrównawczo-inflacyjnej oraz dodatkowego odpisu na
ZFŚS. Z treścią obu pism, które podpisał dyr. personalny Stani-
sław Ból, można zapoznać się na dalszych stronach biuletrynu.

Obecni na sali przewodniczący nie kryli rozczarowania stano-
wiskiem pracodawcy i dali temu wyraz w swoich komentarzach.

Wszyscy odczuwają gwałtowny spadek siły pieniądza, a więc
i tego wypłacanego pracownikom za ich ciężką pracę. Operowa-
nie suchymi liczbami nie odzwierciedla stale pogarszającej się
sytuacji związanej z galopującą inflacją. W wysłanych do związ-
kowców pismach pracodawca opiera się na przyszłych trudnych
scenariuszach, nie biorąc pod uwagę, że już teraz mamy do czy-
nienia ze spadkiem realnej wartości zarobków.

Odpowiedź związkowców na oba pisma będzie udzielona po
konsultacjach w ramach TOP6.

Kolejna relacja dotyczyła piątkowego (3 czerwca) spotkania
TOP6. W trakcie spotkania poinformowano stronę społeczną o
zakończonej w AMP kontroli ZUS, która rozpoczęła się 30 mar-
ca i obejmowała lata 2017-2019. Z informacji HR wynika, że kon-
trola zakończyła się  pozytywnie, a za działalność w kontrolo-
wanym przez ZUS obszarze wystawiono Spółce dobrą opinię.

Roman Wątkowski zwrócił się z propozycją, aby niewykorzy-
stane środki pieniężne z dodatkowego świadczenia „za wspie-
ranie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin przez przyjęcie
szczepionki przeciw COVID-19” zostały przekierowane na wypła-
tę wnioskowanej przez związki nagrody wyrównawczo-inflacyj-
nej. Jednak zdaniem dyrektora Bóla środki te mogą być jeszcze
użyteczne w przypadku pojawienia się jesienią kolejnej fali za-
chorowań. Związkowcy uznają to za wykręt ze strony dyrekcji.

Dyr. Agnieszka Kukla tłumaczyła, że z powodu natłoku prac
komunikat dotyczący błędnego naliczania podatku od posiłków
nie pojawił się w ubiegłym tygodniu, ale niebawem się ukaże.

Nawiązując do odpowiedzi pracodawcy w sprawie dodat-
kowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
gdzie padło stwierdzenie, że Strona Pracodawcy analizuje
możliwość dokonania zwiększenia środków ZFŚS, poinfor-
mowano o wstępnie rozważanej możliwości zasilenia Fundu-

Zebranie przewodniczących z dnia 6 czerwca

Zarząd KRH zwołuje posiedzenie Komisji Robotni-
czej Hutników w piątek 10 czerwca o godz 9:30 na sali
101 w bud. adm. „S”. W związkowym spotkaniu udział
weźmie dyrekcja HR.

Chcę wyrazić wielką wdzięczność za Wasze wsparcie. Przeży-
wamy bardzo trudny czas, którego nikt nie oczekiwał. Przeży-
wamy Drogę Krzyżową. Nasz Pan i Zbawiciel cierpi ogromnie
na ukraińskiej ziemi. Dzieje się wielkie zło, ale widzimy, że dzie-
je się bardzo wiele dobra. Tak wiele poświęcenia i heroizmu,
solidarności, wzajemnej pomocy, tak intensywna i żarliwa mo-
dlitwa w wielu miejscach. Wielu z nas przechodzi ten egzamin z
wiary i człowieczeństwa dobrze. To jest przywilej i łaska dla
nas, że może pomagać, służyć zgodnie z naszym powołaniem.

Dziękuję w imieniu uciekinierów i wszystkich potrzebujących
za to konkretne wsparcie materialne. Dziękuję też bardzo za
wsparcie duchowe. Wiem, że również i poza granicami dzieje
się ogrom dobra związanego z pomocą dla cierpiącej Ukrainy.
Polska jest z pewnością szczególnym miejscem objawienia się
chrześcijańskiej i sąsiedzkiej gościnności.

Módlcie się proszę za nas, byśmy dali się prowadzić Duchowi
Świętemu, aby te straszne wydarzenia dały nam głęboką świa-
domość, że tylko z Bogiem mamy przyszłość. Módlcie się proszę
za naszych żołnierzy, by w nich zwyciężała miłość do ojczyzny
nad chęcią zniszczenia agresora. Módlcie się proszę za naszych
wrogów, by się opamiętali.

Módlcie się więc za nas, bardzo tego potrzebujemy.
Zapraszam po zakończeniu wojny do Kamieńca Podolskie-

go, ufamy, że Maryja jaśniejąca nad miastem ustrzeże nasze mia-
sto od zniszczenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zapewniam o
modlitwie.

Z błogosławieństwem
BP LEON DUBRAWSKI
BISKUP DIECEZJI KAMIENIECKO-PODOLSKIEJ

Do Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla
Podziękowania z Ukrainy

szu kwotą 2,5 mln zł, która w uzgodnionej formie mogłaby być
wypłacona pracownikom.

Na koniec krótko o sytuacji rynkowej: według pracodawcy sy-
tuacja w III i IV kwartale rysuje się źle - już teraz widać spadek
zamówień, a ceny surowców i energii w dalszym ciągu rosną.

KOMUNIKAT
W dniach 16 i 17 czerwca poradnie medycyny pracy w Cen-

trum Medycznym Ujastek w Krakowie oraz Unimed w Dąbrowie
Górniczej będą nieczynne. Prosimy pracowników, żeby w tym
dniu nie zgłaszali się na badania profilaktyczne. Badania można
wykonać w terminie wcześniejszym bądź późniejszym w zależno-
ści od rodzaju wykonywanych badań.
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STANOWISKO  PRACODAWCY
z dnia 6 czerwca br. w zakresie związkowego wniosku dotyczą-

cego wypłaty II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, które
strona związkowa (TOP 6) wystosowała w dniu 17 maja 2022
roku do Prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.

Dotyczy: wniosku ws. wypłacenia II części nagrody wyrów-
nawczo-inflacyjnej.

Szanowni Panowie Przewodniczący!
Działając z upoważnienia Prezesa Spółki Pana Sanjaya Samad-

dara, uprzejmie informuję, iż z dużą uwagą zapoznałem się z wnio-
skiem Strony Związkowej z dnia 17.05.2022r. w zakresie wypłace-
nia w 2022r. II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. W wy-
niku dokonanych analiz, w nawiązaniu do argumentacji przywo-
łanej w związkowym wystąpieniu, pragnę zwrócić uwagę na na-
stępujące elementy rzutujące na stanowisko Pracodawcy.

Jakkolwiek jest niezaprzeczalnym faktem, iż inflacja wzrosła, to
pozwalam sobie zwrócić uwagę Panów Przewodniczących, iż już
w trakcie negocjacji płacowych roku 2022 była ona wysoka, gdyż
sięgała prawie 9%.

Z uwagi m.in. na tę sytuację oraz przewidywania w zakresie
dalszego wzrostu cen towarów i usług, uzgodniony przez Strony
poziom wzrostu płac zasadniczych na rok 2022 był o 60% wyższy
niż ustalony w Porozumieniu Płacowym na rok 2021, przy czym
kwota przeznaczona na podwyżki stałe dla pracowników była
wyższa aż o 130%.

Pozwalam sobie w tym miejscu przypomnieć, iż efektem zmian
płacowych w roku 2021 będących efektem zarówno Porozumie-
nia Płacowego jak i podwyżek zrealizowanych na podstawie de-
cyzji pracodawcy był wzrost średniego wynagrodzenia w Spółce
( liczonego w stosunku do roku 2020) o:

    1) 12,6% - bez uwzględniania odpraw emerytalno-rentowych,
   2) 11% - bez uwzględniania odpraw emerytalno-rentowych i

nadgodzin,
Przy średniorocznej inflacji w 2021 roku wynoszącej 5,1%.
Potwierdzeniem bardzo wysokiego wzrostu średniego wyna-

grodzenie w Spółce w minionym roku (z 7 047 zł do 7 623 zł) była
zarówno wysokość waloryzacji dodatku zmianowego w roku
2022, która sięgnęła 12, 5%, jak również wzrost tzw. Małego Hut-
nika, który był o 17% wyższy jak w roku 2021.

Uwzględniając znacząco wyższy poziom uzgodnionego przez
Strony wzrostu płac roku 2022 w stosunku do roku 2021, powyż-
sze już dzisiaj pozwala nam na dokonanie stwierdzenia, iż suma-
ryczny wzrost wynagrodzeń bieżącego roku przewyższy nie tyl-
ko wzrost plac roku minionego, ale również uzgodnienia płacowe
wielu innych pracodawców.

W efekcie więc nawet przy niekorzystnym scenariuszu gospo-
darczym, przy inflacji sięgającej wspomnianego przez Państwa
poziomu 15%, płace pracowników Spółki oparte o zawarte Poro-
zumienie Płacowe na rok 2022 powinny zachować swoją realną
wartość.

Zwracam równocześnie uwagę, iż Porozumienie Płacowe jest
dokumentem, do którego realizacji Pracodawca  jest zobowiąza-
ny bez względu na sytuację gospodarczą zaistniałą po jego pod-
pisaniu, nawet więc w przypadku znaczącego pogorszenia się
wyników Spółki jako efektu negatywnych zmian rynkowych.
Musimy mieć świadomość, iż tak jak gwałtownie poprawiły się
warunki rynkowe w roku 2021, tak samo gwałtownie może nastą-
pić ich pogorszenie w sytuacji m.in. zmian geopolitycznych, któ-
rych wynikiem jest zwiększona zmienność na rynku powodująca
zagrożenie dla bezpieczeństwa i ciągłości łańcuchów dostaw dla
przemysłu stalowego.

Nie możemy też oczywiście zapomnieć o kosztach energii i
surowców służących do produkcji stali. ArcelorMittal Poland
zaopatruje się w energię elektryczną w oparciu o mechanizmy
rynkowe, w tym giełdę energii, więc w pełni odczuwamy zmiany
podnoszone na rynku energii - wzrost cen sięgał tutaj 58%. Obec-
ny wzrost kosztów energii w znaczący sposób ogranicza konku-
rencyjność branży i może w każdym momencie doprowadzić do
ograniczenia produkcji - w samym tylko kwietniu br. światowa
produkcja stali spadła o 5,1% rok do roku. Obserwowany koszt
energii elektrycznej wraz z problemami z rozwojem energii odna-
wialnej wprowadza również wiele znaków zapytania na przyszłość
zwłaszcza, że nowe technologie produkcji stali w dużej mierze
oparte są o znaczące zużycie energii elektrycznej w procesie.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, ze cena węgla kok-
sowego od IIIQ 2021 do IIIQ roku 2022 (prognoza oparta o ry-
nek) wzrośnie o ponad 125%, złomu o 38%, a gazu ziemnego aż
o 168%. Dodatkowo cena uprawnień do emisji CO

2
 wzrosła od

roku 2021 o ponad 30%. Jest zatem oczywistym, że dla ograni-
czenia wpływu na ceny stali, potrzebna jest większa stabilność
kosztów surowców, co jest jednak wielką niewiadomą.

Wszystko to łącznie powoduje, iż jakkolwiek obecnie ceny
naszych wyrobów są na zadowalającym poziomie to jednak sta-
le narastają presja rynku (np. bardzo negatywne dane o produk-
cji budowlano-montażowej, spadek produkcji przemysłowej w
kwietniu tego roku do marca o 11,3 proc.) w zakresie obniżek cen
na wyroby stalowe w kolejnych miesiącach co może obniżyć
zyskowność Spółki już w III kwartale.

Dodatkowym elementem rzutującym na stanowisko Pracodaw-
cy w zakresie wniosku Strony Związkowej w sprawie dokonania
wypłacenia II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej są po-
ważne wątpliwości prawne w zakresie jego zgodności z posta-
nowieniami podpisanego przez Strony Układu Zakładowego.
Zgodnie bowiem z postanowieniami § 27 ZUZP „zmiany płac, w
tym wzrost płac zasadniczych ogółu pracowników oraz okres
obowiązywania uzgodnień w tym zakresie" określane są przez
Strony w ramach negocjacji płacowych.

Przypominam w tym miejscu, iż Porozumienie przedstawicieli
ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związ-
kowymi Spółki w zakresie wzrostu płac zawarte 15.02.2022r. jasno
określiło okres obowiązywania uzgodnień płacowych - tj. rok 2022.
W zaistniałej sytuacji powrót Stron do negocjacji płacowych,
bo taka jest w istocie konsekwencja związkowego wniosku,
wydaje się niemożliwy bez dokonania zmian treści zapisów ukła-
du zakładowego. Zwracam także uwagę, iż uzgodniona wielkość
wzrostu wynagrodzeń  na dany rok jest swoistym fundamentem
budżetu Spółki kształtującym zarówno jej konkurencyjność na
rynku jak i stabilność w zakresie świadczeń pracowniczych.

Zmiany w zakresie kosztów pracowniczych nie mogą być za-
tem dokonywane bez zaistnienia nadzwyczajnych przesłanek
rynkowych, z którymi naszym zdaniem w chwili obecnej nie mamy
do czynienia, zwłaszcza, że Pracodawca zaakceptował już wnio-
sek strony związkowej dotyczący wypłaty tzw. Bonusu za szcze-
pienie oraz podniesienia na wyższy poziomu prywatnej opieki
medycznej, które to decyzje dodatkowo obciążają koszty spółki.

Uwzględniając wszystkie ww. uwarunkowania uprzejmie in-
formuję Państwa, iż Pracodawca nie widzi w chwili obecnej za-
równo możliwości jak i potrzeby dokonywania zmian treści Po-
rozumienia Płacowego, której efektem byłoby dokonanie wnio-
skowanej przez Stronę Związkową wypłaty II części nagrody
wyrównawczo-inflacyjnej.

Z poważaniem,
Dyrektor personalny Stanisław Ból
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STANOWISKO  PRACODAWCY
z dnia 6 czerwca br. w zakresie związkowego wystąpienia doty-

czącego dokonania dodatkowego odpisu na ZFŚS (odpowiedź
na wystąpienie 15 organizacji związkowych w dniu 19 kwiet-
nia 2022 do Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland S.A.)

Dotyczy: dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. za
rok 2021 i 2022

Szanowni Państwo
Informuję, że ArcelorMittal Poland S.A. w latach 2021 - 2022 z

mocy prawa nie stosuje postanowień §56 ust. 2 Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Po-
land S.A. ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych niż określa ustawa z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Powyższe działanie wynika z wystąpienia w Spółce w roku 2020
przesłanek, o których mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej
Ustawą (spadek obrotów gospodarczych).

Natomiast zgodnie z art. 15ge ust. 3 Ustawy w okresie obowią-
zywania stanu zagrożenia epidemicznego alba stanu epidemii, w
przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych, nie sto-
suje się postanowień układu zbiorowego pracy ustalających
wyższą wysokość odpisu na ZFŚS niż wysokość przewidziana
przez ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń  socjalnych przy czym Ustawa nie przewiduje, aby spadek
obrotów gospodarczych musiał występować w każdym roku trwa-
nia stanu epidemii lub też stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym, iż żadne z postanowień Ustawy nie wprowa-
dza również ograniczenia czasowego w obowiązywaniu art. 15ge
ust. 3 cały czas pozostaje on w mocy. Pracodawca nie ma zatem
prawnych możliwości podjęcia innej decyzji jak ta wynikająca z
Ustawy, a decyzja w tym zakresie jest całkowicie niezależna od
naszej woli.

W zaistniałej sytuacji wyższy odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych wynikający z Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. nie
może być realizowany przez cały okres trwania stanu epidemii lub
też stanu zagrożenia epidemicznego.

Pomimo powyższego stanowiska, rozumiejąc przyczyny jakie
leżały u podstaw związkowego wystąpienia, Strona Pracodawcy
analizuje możliwość dokonania zwiększenia środków ZFŚS.

O szczegółowych decyzjach w przedmiotowym zakresie poin-
formujemy Państwa w odrębnym trybie  w najbliższym czasie.

Z poważaniem
Dyrektor personalny Stanisław Ból

Z posiedzenia Głównej Komisji BHP
Ze względu na obszerność zagadnienia przedstawiamy te-

maty dotyczące tylko naszego oddziału.
Były przewodniczący Władysław Kielian od kilku lat stale

wnioskował o jak najszybsze rozwiązanie problemu przebudo-
wy (modernizacji) bramy nr 5 w Krakowie. Temat ten został po-
nownie przedstawiony w raporcie z uwzględnieniem zakresu
zadania.

Konkretne daty i terminy zakończenia poszczególnych eta-
pów prac będą znane po wyborze wykonawcy i ustaleniu z nim
harmonogramu prac. O postępie będziemy informować.

Bezpośrednio na posiedzenie Głównej Komisji BHP wpłynęły
nowe wnioski zgłoszone przez Społecznego Inspektora Pracy
Andrzeja Grabskiego. Cytujemy:

„1. Bardzo proszę o rozszerzenie listy osób mogących skorzy-
stać ze szczepienia na odkleszczowe zapalenie mózgu.

Uzasadnienie: do tej pory na liście były wąskie służby jak
straż pożarna (BHP). W tym roku stwierdzamy, że jest bardzo
duże nasilenie kleszczy w trawach i takie Zakłady jak Koksow-
nia i Zakład Energetyczny powinny sporządzić listę osób czę-
sto poruszających się przez trawy.

2. Wnioskuję o pilne podjęcie uzgodnień ze Spółką żywie-
niową HUT-PUS w celu rozwiązania problemu, ponieważ pra-
cownicy korzystający z posiłków są bardzo zaniepokojeni in-
formacjami o braku możliwości żywienia ze względów ekono-
micznych.

Uzasadnienie: przypominam Państwu jak niedawno, bo około
2 miesiące temu zaistniał problem z logowaniem na jedzenie i
jakie były wówczas reperkusje pracownicze. Dlatego, aby tego
uniknąć, bardzo proszę o rozwiązanie tego tematu.”

A oto odpowiedź na wniosek nr 1:

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Wyrobów Płaskich
W dniu wczorajszym w budynku LTT odbyło się spotkanie

dyrektora Oddziału Wyrobów Płaskich Wojciecha Koszuty z
przedstawicielami trzech największych organizacji związkowych
oddziału krakowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowni-
ków ArcelorMittal Poland oraz NSZZ Solidarność`80). Tradycyj-
nie zagadnienia dotyczące stanu BHP zajęły pierwszą część spo-
tkania. Z przekazu dyrektora wynika, że w dalszym ciągu pracuje-
my bezpiecznie.

Realizacja planów produkcyjnych to następny temat, który
przedstawił Wojciech Koszuta. Maj był kolejnym w tym roku mie-

siącem, w którym produkcja w segmencie wyrobów płaskich
była bardzo dobra. Począwszy od walcowni gorącej, walcowni
zimnej poprzez powlekanie i BTL urządzenia praktycznie praco-
wały z pełną wydajnością. W tym okresie odnotowano dobre
wyniki jakościowe co potwierdza mała ilość zgłoszonych rekla-
macji. Kwestia tzw. niezawodności wypadła nie najlepiej na
walcarce czteroklatkowej. Wynikiem tego był 25-godzinny po-
stój urządzenia. Przeprowadzona ostatnio modernizacja, wymia-
na silnika, napędów i sterowania klatki walcowniczej wymagała
prac synchronizacyjnych. Nadmienić należy, iż producent jesz-
cze nie przekazał urządzenia użytkownikowi czyli BWZ.

Przy okazji Wojciech Koszuta poinformował, że wielki piec w
Dąbrowie Górniczej w drugiej połowie maja pracował prawidło-
wo. Z zadowoleniem odniósł się również do zakończonego re-
montu ocynkowni I w BWZ. Co do miesiąca czerwca padło stwier-
dzenie, ze czynione są starania, by poszczególne instalacje pra-
cowały pełną parą. Niestety walcownia gorąca może walcować
wolniej. Gorzej jest ze spływającymi zamówieniami na miesiąc li-
piec. Na dzień dzisiejszy wszystkie instalacje nie mają pełnego
obłożenia. Za dwa tygodnie okaże się czy sytuacja idzie w do-
brym, czy złym kierunku. W przypadku niekorzystnego scena-
riusza być może trzeba będzie wykorzystywać urlopy, ale jest to
okres wakacyjny. Mamy obawy, powiedział dyrektor, co do obło-
żenia dla ocynkowni I. Tak naprawdę wyjaśni się to w najbliż-
szym okresie, niestety sytuacja jest trudna. Planowanie dokła-
da wszelkich starań, by zebrać zamówienia. Na zakończenie dy-
rektor poinformował o pozytywnej decyzji dotyczącej budowy
pieców wodorowych w walcowni zimnej. Obecnie prowadzone
jest wyburzanie japońskich pieców Chugairo na Wyżarzalni.

cd. na str. 4
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W ofercie możliwość zakupu voucherów (kodów rabatowych)
na 7-dniowe pobyty w 6 nadmorskich rodzinnych ośrodkach Ho-
liday Park & Resort oraz górskim resorcie Holiday Park & Resort
Uzdrowisko Cieplice Zdrój z rabatem 70%. Ze względu na duże
zainteresowanie promocja została przedłużona do 30 czerwca.

Do dyspozycji nadmorskie domki i apartamenty w Ustroniu
Morskim, Mielnie, Kołobrzegu, Rowach, Pobierowie i Niecho-
rzu oraz górskie domki w Uzdrowisku Cieplice Zdrój.

Cena oprócz 7-dniowego pobytu (6 pełnych dób hotelo-
wych) obejmuje korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji

Z przykrością informujemy, że zmarł nasz kolega,
członek „Solidarności” w spółce Eko-Energia

Wiesław Przebieracz
Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE ZMARŁEGO

składa - w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów -
 Komisja Oddziałowa

NSZZ „Solidarność” PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.

Zespół HR informuje:
„Portal pracowniczy MyHrPortal już działa”
Przez ostatnie lata - czytamy w rozesłanej przez HR wiado-

mosci - w ramach digitalizacji procesów HR w naszej firmie,
wprowadziliśmy kilka aplikacji i systemów do indywidualnej
obsługi spraw pracowniczych, np. HRapkę czy Oracla. Dodat-
kowo szukamy często informacji i dokumentów w zakładce HR
Studni lub Sharepoincie HR. Teraz dostęp do wszystkich tych
spraw i aplikacji jest możliwy z jednej platformy – portalu pra-
cowniczego MyHrPortal. MyHrPortal to dla nas wszystkich
indywidualna „baza dowodzenia” sprawami personalnymi.

Wystarczy wejść na www.MyHrPortal.com.pl lub www.por-
tal-pracowniczy.com.pl. Wszyscy pracownicy w naszej firmie
mają konto w portalu i mogą się do niego zalogować z każdego
miejsca z dostępem do Internetu!

MyHrPortal to jednak nie tylko „klamra” łącząca aplikacje –
to także miejsce gdzie samodzielnie wyślemy wnioski do HR z
wybranych kategorii spraw pracowniczych oraz uzyskamy do-
stęp do artykułów na najważniejsze tematy z zakresu prawa
pracy, kadr i płac. Korzyści:

• Możliwość składania wniosków z różnych kategorii spraw
pracowniczych w dowolnym momencie oraz poglądu ich statusu,

• Dostęp do artykułów na najważniejsze tematy z zakresu
prawa pracy i spraw kadrowo-płacowych,

• Łatwy dostęp do wszystkich aplikacji HR-owych, z któ-
rych korzystamy w firmie (np. HRapka, Oracle).

na terenie resortu, m.in.: zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą,
zjeżdżalnie, jacuzzi, basen kryty i sauny (dostępne w 2 resortach
Rowy i Pobierowo), brodzik dla dzieci, zewnętrzna siłownia, bo-
iska, place zabaw, małpi gaj. Przez cały dzień odbywają się progra-
my animacyjne dla dzieci i dorosłych (od kwietnia do końca paź-
dziernika). Dostępne są wypożyczalnie rowerów, salony gier, ka-
wiarnie oraz bistro.

Na stronie http://solidarnosc.krakow.pl/holiday-parkresort/ znaj-
duje się platforma zakupowa dedykowana dla członków Związku -
wystarczy kliknąć wskazaną grafikę i otworzy się strona Holiday
Park & Resort do wpłat.

1. Kody generowane są automatycznie i wysyłane w wersji elek-
tronicznej zaraz po zamknięciu linka

2. Nie ma ograniczeń ilościowych, można złożyć kilka zamówień
na większą ilość voucherów

3. Istnieje możliwość otrzymania faktury indywidualnej po uprzed-
nim zaznaczeniu takiej chęci podczas procesu zakupu.

4. Podczas jednego logowania można zakupić kilka sztuk vouche-
rów na to samo nazwisko.

5. Jeżeli potrzebny jest voucher na inne dane osobowe trzeba
dokonać zakupu ponownym wejściem w formularz zakupowy.

Ceny nie zawierają opłaty za sprzątanie końcowe 150 zł/ aparta-
ment i 170 zł/domek oraz kaucji zwrotnej 750 zł (można wykorzystać
tę kwotę na usługi dodatkowe, w tym gastronomiczne, dostępne na
terenie resortów) za domek lub apartament, które należy uiścić w
momencie rezerwacji wybranego terminu.

Przy wyjeździe rozliczana jest kwota za zużyte media.
OFERTA WAŻNA DO 30.06.2022 r.
Oferujemy vouchery na 7-dniowy pobyt (6 dób) w specjalnych

cenach. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo.
Podane ceny są cenami BRUTTO!

2093 zł -649 zł za cały 4-osobowy apartament nad morzem na 7 dni
2793 zł -799 zł za cały 9-osobowy domek nad morzem na 7 dni
2793 zł -799 zł za cały 9-osobowy domek w górach na 7 dni (dostęp-
ny do rezerwacji od drugiej połowy roku 2022).

Vouchery mogą zostać zrealizowane w ciągu 4 lat od daty zaku-
pu w terminach: w ośrodkach nadmorskich od 1 kwietnia do 14
czerwca (z wyłączeniem Majówki i Bożego Ciała) we wszystkich
naszych resortach cały wrzesień i październik we wszystkich na-
szych resortach od listopada do marca w wybranych apartamen-
tach w Rowach i Pobierowie w Uzdrowisku Cieplice Zdrój od 1
września do 20 grudnia oraz od 1 marca do 14 czerwca (z wyłącze-
niem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała)

Każdy apartament i domek posiadają kompletnie wyposażony
aneks kuchenny. Istnieje również możliwość wykupienia śniadań i
obiadokolacji, które serwowane są w formie bufetu w restauracji w
wybranych resortach.

Kontakt: Leszek Jankowski tel. 601 090 206 ( NSZZ Solidarność),
Dominika Oliwa tel. 538 667 443 (Holiday Park&Resort)

www.holidaypark.pl

70% rabat na rodzinny wypoczynek
Tylko dla członków NSZZ "Solidarność"

W związku z wykazem czynników biologicznych występują-
cych na terenie AMP narażeni w Krakowie na kleszcze są pra-
cownicy: BHP - Straży Pożarnej, PED i GN.

Są to osoby, które zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz
zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowni-
ków…” wykonują prace w kompleksach leśnych oraz na tere-
nach zadrzewionych. Wykaz komórek i pracowników narażo-
nych w tym zakresie konsultowany był z: • Beatą Piech – BHP
• Tadeuszem Techmańskim – BHP – Straż Pożarna  • Piotrem
Warzechą – ZKK • Jerzym Wstawskim – ZKK • Grzegorzem
Otrębą – PE • Katarzyną Dryb – PED • Arturem Jagocha – PED
• Zdzisławem Podkopał – GN • Wojciechem Zychem – GN

Pracownicy PED2 i PED3 są objęci ww. szczepieniami ochron-
nymi. W zakresie pracowników Koksowni: ZKK2 i ZKK3 stwier-
dzono, że ich pracownicy nie wykonują tego rodzaju prac i nie
włączą tego rodzaju zagrożenia do oceny ryzyka HIRA, a tym
samym, pracownicy nie będą szczepieni na odkleszczowe za-
palenie mózgu.

W odpowiedzi na drugi wniosek dyr. S. Ból stwierdził, że
realizacja z umów z podmiotami realizujacymi posiłki nie jest
zagrożona i nie ma obaw o brak dostaw posiłków.

dokończenie ze str. 3


