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Kraków

W miniony piątek odbyło się, prowadzone zdalnie w aplikacji
Teams, spotkanie związkowej szóstki z przedstawicielami HR. Oto
tematy omawiane podczas tego spotkania:

1. Oferowana przez PZU Opieka Medyczna w pakiecie Standard
kończy się definitywnie z dniem 30 czerwca, o czym przypomniał
Cezary Koziński. Kto wcześniej korzystał z tego pakietu, lecz nie
podpisał deklaracji przystąpienia do zastępującego go pakietu PZU
Komfort, ten traci dostęp do wszystkich udogodnień dostępnych
w ramach opieki medycznej. Kolejna możliwość złożenia nowej
deklaracji z opcją opieki pojawi się dopiero w lutym 2023 r. Według
danych z ubiegłego tygodnia w oddziale krakowskim ok. 150 osób
nie podpisało nowych deklaracji.

2. Dyr. Stanisław Ból zapoznał uczestników spotkania z harmo-
nogramem transferów z Interimów do AMP. W ciągu czerwca i
lipca dokonanych zostanie 133 takich transferów z Sanpro Syner-
gy. Pozostanie jeszcze do przejęcia ok. 50 pracowników z ABC.

3. Zauważono niepokojący wzrost przypadków przychodzenia
do pracy osób nietrzeźwych. Osoby te wychwytywane są pod-
czas przechodzenia przez bramy wejściowe na teren huty i prak-
tycznie jest to koniec ich pracy w tym zakładzie. Nie od dziś wia-
domo, że pracodawca jest w tym względzie konsekwentny i nie ma
co liczyć na taryfę ulgową. Niefrasobliwość czy wręcz głupota
niektórych  pracowników są niewiarygodne. Co takiego myślał
sobie rowerzysta, który przekraczał bramę huty mając 2,83 promila
alkoholu we krwi?! Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci, po
przebadaniu go alkomatem, wręczyli mu mandat w wys. 2,5 tys. zł,
jednak dużo większą karą od mandatu będzie dla niego utrata pra-
cy. Temat wzbudził szerszą dyskusję, a związkowcy zwrócili się do
przedstawicieli HR o dostarczenie im statystyki w jakich lokaliza-
cjach odnotowano takie przypadki i ilu osób to dotyczyło.

Przy okazji wspomniane zostało, że trwają prace nad zmianami w
przepisach kodeksowych, aby zezwalały pracodawcy na badanie
pracownika alkomatem. Obecnie pracodawca nie może osobiście
zbadać pracownika alkomatem bez jego zgody. W takim przypad-
ku musi wezwać policję, która przeprowadzi badanie, lecz wtedy
bez konieczności uzyskania zgody od pracownika.

Ze swojej strony przypominamy, że w Bramie Głównej jest po-
mieszczenie, gdzie bezpłatnie i bez żadnych konsekwencji każdy
kto chciałby mieć pewność co do swego stanu trzeźwości może
przetestować się alkomatem.

4. Kolejny poważny temat to sytuacja w hutnictwie ogółem.
W Europie daje się już zauważyć oznaki kryzysu, wygaszane są
piece (np. AM planuje wyłączenie jednego wielkiego pieca w Dun-
kierce), a pracownicy kierowani są na postojowe. Zauważalny
staje się spadek cen, na co wpływają, jak podają branżowe me-
dia, „wysokie zapasy zbudowane wiosną i niższa aktywność użyt-
kowników stali”. Te niekorzystne trendy dotykają także polskie
huty. W ArcelorMittal Poland sporządzony został scenariusz za-
trzymania konkretnych linii produkcyjnych. Póki co sytuacja ta
nie dotyczy Świętochłowic. W czasie, gdy praca wyznaczonych

Spotkanie związkowej szóstki z przedstawicielami HR instalacji zostanie zatrzymana, prowadzone będą remonty, zwięk-
szona zostanie częstotliwość szkoleń, a pracownicy zachęcani
do wykorzystania zaległych i bieżących urlopów oraz wyko-
rzystywania należnych pracownikom zmianowym dni wolnych
(w6, wn, wś). Może się też zdarzyć, że pracownik zostanie tym-
czasowo zatrudniony na innym stanowisku, z możliwością prze-
kwalifikowania. Natomiast ci pracownicy, dla których nie bę-
dzie pracy i z tego powodu zostaną wysłani na postojowe otrzy-
mają za ten czas pensję zasadniczą, zgodnie z zapisami § 25 ust.
3 ZUZP. W przytoczonym zapisie zaznaczono, że wypłacane w
takiej sytuacji wynagrodzenie nie może być niższe od minimal-
nego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepi-
sów prawa pracy. Pracownicy  kierowani na postojowe będą o
tym informowani z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

5. Jeśli chodzi o produkcję w zakładach oddziału krakowskie-
go to poziom obłożenia mieści się mniej więcej między 60 a 70
procent.

6. Związki zawodowe nie dostały ostatecznej odpowiedzi od-
nośnie postulatu dotyczącego wypłaty dodatku wyrównaw-
czo-inflacyjnego. Strona pracodawcy poprosiła jedynie o
wstrzymanie się z tym tematem na kolejne 2-3 tygodnie do cza-
su wyjaśnienia, jak w najbliższym okresie zachowa się rynek
stali. Z tego wniosek, że w lipcu powrócimy do tego tematu.

7. Alarmująco zła jest sytuacja firm świadczących usługi
żywieniowe dla pracowników AMP. Władze tych spółek chcą
podnieść ceny posiłków. Dyrektor Ból poinformował, że ze
swojej strony niewiele może zrobić, ponieważ koszty pracow-
nicze, a z nich pokrywane jest dofinansowanie do posiłków,
są już na granicy przekroczenia za pierwsze półrocze. Wynika
z tego, że ewentualna podwyżka obciąży także kieszenie pra-
cowników.

Spotkanie przewodniczących regionów NSZZ „S”
We wtorek w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej rozpo-

częło się spotkanie przewodniczących regionów, szefów sekre-
tariatów branżowych, członków prezydium KK oraz członków
Rady Dialogu Społecznego. Uczestników przywitał Piotr Duda,
który przypomniał, że od 1 lipca br. zmienia się ustawa o podat-
ku dochodowym, z 17 na 12 proc. i w związku z tym Komisja
Krajowa zaprosiła na rozmowę sekretarza stanu w Minister-
stwie Finansów Artura Sobonia.

Przewodniczący odniósł się do kwestii związanych z inflacją,
cenami benzyny, wojną na Ukrainie i nadchodzących wyborów
statutowych w NSZZ „Solidarność”. Członek prezydium Hen-
ryk Nakonieczy omówił kwestie związane ze wzrostem płacy
minimalnej, która w związku z inflacją powyżej 5 proc. w roku
poprzednim będzie podnoszona dwa razy. Przypomniał, że „na-
sza propozycja wobec rządu zakładała wzrost do 3500 zł i 3750
zł w drugiej połowie roku”.

Więcej informacji przekażemy po ukazaniu się komunikatu
ze spotkania.
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 Komunikat CBOS o rynku pracy w czerwcu
O tym, jak pracownicy oceniają obecną sytuację na rynku

pracy, jakie są prognozy na przyszłość, czy wśród osób pra-
cujących występuje poczucie zagrożenia bezrobociem, jaka
jest sytuacja na lokalnych rynkach pracy, możemy dowiedzieć
się z najnowszego komunikatu CBOS pt. „Nastroje na rynku
pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

W pierwszej dekadzie czerwca o 5 punktów procentowych
ubyło pozytywnych ocen aktualnej sytuacji w zakładach pra-
cy i o tyle samo wzrósł odsetek pracujących zarobkowo uwa-
żających obecną sytuację za „ani dobrą, ani złą”.

 Jak czytamy w komunikacie, „blisko trzy piąte (58%) pracu-
jących zarobkowo obecną sytuację w swoich zakładach pracy
oceniło pozytywnie, przy czym blisko połowa pytanych (49%)
określiła ją jako po prostu „dobrą”, a tylko 9% uznało ją za
„bardzo dobrą”. Trzech na dziesięciu ankietowanych (30%)
stwierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra,
ani zła”, a co dziesiąty (10%) ocenił ją negatywnie”.

Na postrzeganie obecnej sytuacji w zakładach pracy, jak
wynika z badań, największy wpływ ma ocena warunków mate-
rialnych własnych gospodarstw domowych. „Im lepiej pracu-
jący zarobkowo Polacy oceniają byt swoich gospodarstw, tym
częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakła-
dach pracy jest dobra (od 22% wśród deklarujących złe wa-
runki materialne do 71% w grupie oceniających je dobrze)”.

Badani w większości nie spodziewają się zmian w ich zakła-
dach pracy w ciągu najbliższego roku.

„Trzy piąte (60%) pracujących zarobkowo przewiduje, że w
ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie
zmieni się. Wśród pozostałych nieznacznie więcej osób spo-
dziewa się jej pogorszenia (16%) niż poprawy (14%)”.

 Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym rynku pracy
jest to czy wśród osób pracujących jest poczucie zagrożenia
bezrobociem. Wyniki czerwcowe są niemal takie same jak przed
miesiącem.

„W pierwszej dekadzie czerwca, tak jak przed miesiącem, co
piąty pracujący zarobkowo (20%) przyznał, że bierze pod uwa-
gę możliwość utraty obecnej pracy (zwolnienia, upadku, likwi-
dacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.), a ponad trzy czwarte
(77%) zadeklarowało mniejsze lub większe poczucie bezpie-
czeństwa jej utrzymania. Czterech na stu respondentów nie
potrafiło lub nie chciało udzielić jednoznaczniej odpowiedzi
na to pytanie” - czytamy w komunikacie.

Jak wynika z analiz poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia
zależy przede wszystkim od prognoz dotyczących rozwoju sy-
tuacji w zakładzie pracy w ciągu roku. 

Na koniec warto porównać sytuację na lokalnych rynkach
pracy w maju i w czerwcu. 

„W porównaniu z majem o 4 punkty procentowe przybyło
respondentów uważających, że w ich miejscowości lub okoli-
cy można znaleźć pracę (wzrost z 72% do 76%).

Nadal jednak dominują w tej grupie przekonani, że można
tam wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę
odpowiednią (59% ogółu badanych).

Nieznacznie mniejsza niż poprzednio (spadek o 2 punkty
procentowe) jest natomiast grupa twierdzących, że w okolicy
ich miejsca zamieszkania trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
lub że jest to całkowicie niemożliwe (spadek z 18% do 16%). 

W czerwcu 8% pytanych (spadek o 2 punkty) nie potrafiło
ocenić sytuacji na lokalnym rynku pracy”.

Informacja z Komisji Krajowej Praca zdalna w Kodeksie pracy
Potrzebne są zmiany na rynku pracy, uelastycznienie pracy. Pan-

demia pokazała, że praca zdalna sprawdziła się, chcemy ją unormo-
wać w Kodeksie pracy, wprowadzając możliwość pracy zdalnej i
hybrydowej – powiedziała w udzielonym wywiadzie minister ro-
dziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Już pandemia pokazała, że praca zdalna, która funkcjonuje na
mocy specustawy covidowej, sprawdziła się. Dzięki temu państwo
mogło funkcjonować - powiedziała. Przypomniała, że w ubiegłym
tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu noweli-
zacji Kodeksu pracy. Projekt m.in. reguluje zasady pracy zdalnej.
Przypomniała też, ze zawarte w nim rozwiązania zostały wypraco-
wane wspólnie z Radą Dialogu Społecznego: ze stroną społeczną
i z pracodawcami. Maląg podała, że wprowadzona zostanie możli-
wość pracy zdalnej i hybrydowej oraz że ma być w tej sprawie
porozumienie pracodawca - pracownik.

- Zaprojektowaliśmy to w ten sposób, że pracodawca wypraco-
wuje porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi,
które funkcjonują w danym zakładzie pracy, a jeśli nie ma organiza-
cji, to z przedstawicielami pracowników - wyjaśniła.

Minister podała też, że przejście na pracę zdalną będzie na wnio-
sek pracownika. - Wprowadzamy także rozwiązanie 24-dniowej
pracy zdalnej, tzw. okazjonalnej, gdy pracodawca będzie mógł ją
zlecić pracownikowi. Będzie to wynikało z nadzwyczajnej sytuacji
w konkretnym zakładzie pracy - dodała.

- Przede wszystkim chodzi nam o to, by było to unormowane w
przepisach Kodeksu pracy, aby praca zdalna funkcjonowała trwa-
le, zastąpiła telepracę, która była rzadko wykorzystywana i nie
spełniała do końca oczekiwań pracodawców i pracowników - za-
znaczyła Maląg.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykony-
waniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez
pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodaw-
ca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu
materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wy-
konywania pracy zdalnej. Będzie też zobowiązany do pokrycia
kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdal-
nej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w
regulaminie.

Według propozycji pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł
odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko
do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą
z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie
będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pra-
cy wykonywanej przez pracownika. (wg PAP)
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2010 DG w sprawie zasad ruchu
drogowego na terenie ArcelorMittal Poland S.A. zabrania się ko-
rzystania z takich środków lokomocji jak hulajnogi, w tym te elek-
tryczne. Nie dozwolone jest również przemieszczanie się przy po-
mocy quadów, segway`ów, deskorolek, rolek itp. Za takim zakazem
przemawia niedostosowanie wewnętrznych dróg (brak chodników
i specjalnie wytyczonych traktów) do poruszania się tego rodzaju
jednoosobowymi pojazdami.

Rowerem można, hulajnogą już nie


