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Kraków

Wybory Związkowe na kadencję  2023 – 2028
Wybory związkowe w hucie i spółkach idą pełną parą. Odby-

ły się już w czternastu z dwudziestu Okręgów Wyborczych, w
których wybrano do tej pory łącznie 36 delegatów spośród
wszystkich 62 delegatów.

Obecnie trwają wybory i przygotowania w pozostałych 6 Okrę-
gach Wyborczych i są to: KOLPREM, Komórki Dyrekcyjne,
Koksownia, Walcownia Gorąca, AM Distribution Solutions oraz
Koło Emerytów i Rencistów. Poniżej podajemy kolejne wybrane
składy zarządów Komisji wraz z Delegatami na WZD MOZ.

ZŁOMEX: PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Chorążewicz,
ZARZĄD: Bogdan Chwaja, Maria Klimas,
DELEGAT: K. Chorążewicz.
Krakowska SKOK : PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Biały,
ZARZĄD: Sławomir Bajorski, Barbara Kujawska,
DELEGAT: Agnieszka Biały.
BWZ + BTL-1: PRZEWODNICZĄCY: Czesław Bujak,
ZARZĄD: Kotański Mirosław, Napora Grzegorz, Petrylak

Robert, Rybiński Grzegorz, Zając Wiesław, Ziejewski Wiesław,
DELEGACI: Bujak Czesław, Komenda Grzegorz, Kuśmierz Ja-

rosław, Napora Grzegorz, Petrylak Robert, Prochalski Łukasz,
Rybiński Grzegorz, Sobczak Adam, Zając Wiesław, Ziejewski
Wiesław.

W miarę postępujących wyborów w pozostałych 6 Okręgach
Wyborczych będziemy o ich wynikach na bieżąco informowali.

                      Przewodniczący Głównej Hutniczej
                      Komisji Wyborczej  Andrzej  Gębara

Wzrost dodatku zmianowego
w czterobrygadowej organizacji czasu pracy

Jak informuje Dział HR, zgodnie z Zakładowym Układem
Zbiorowym Pracy dla pracowników AMP osoby pracujące w
czterobrygadowej organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzy-
mywać w obecnym roku wyższy dodatek zmianowy.

Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie
pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie które-
go w roku 2023 dokonana została waloryzacja zmianowego
dodatku kwotowego o 11,5 proc. Wysokość dodatku zmiano-
wego za godzinę wzrasta z 4,59 zł do 5,12 zł za godzinę pracy.

Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu jest
zatem wyższy o 88,15 zł i wynosi średniomiesięcznie 853,26 zł.

Pod koniec lipca 2008 r. ukazało się jubileuszowe tysięczne
wydanie Nowohuckiego Biuletynu Solidarności. Biuletyn, wy-
drukowany w kolorze na kredowym papierze liczył 4 strony, na
których zamieszczono wywiady z czytelnikami i wspomnienia o
osobach, które w przeszłości tworzyły to pismo. Jedną z takich
osób był Mieczysław Gil. Chcielibyśmy, by jego życzenie „jak
najwięcej dobrych wiadomości w NBS-ie” miało moc sprawczą!

Okrągłe numery NBS
Nowohucki Biuletyn Solidarności ukazuje się w krakowskiej hu-

cie w miarę regularnie od 1988 roku. Jak wiemy, był to rok kiedy
wybuchły strajki kwietniowo-majowe i w Hucie im. Lenina wiele
się wówczas działo. Można rzec, że doszło wtedy do historyczne-
go przełomu. Temu przebudzeniu Solidarności, po jej delegalizacji
przez władze PRL w listopadzie 1982 r., poświęcimy dużo więcej
uwagi wiosną bieżącego roku podczas uroczystych obchodów
35. rocznicy kwietniowo-majowych strajków w nowohuckim kom-
binacie. Program uroczystości jest już opracowany i pojawi się na
łamach biuletynu w stosownym czasie.

Biuletyn Solidarności początkowo ukazywał się w odstępach
dwutygodniowych, później jako tygodnik, drukowany zazwyczaj
w środę w hutniczej drukarni w nakładzie kilku tysięcy egzempla-
rzy. Teksty do związkowego biuletynu pisały różne osoby, jednak
o ostatecznym kształcie pisma i zamieszczonych w nim treściach
decydował kilkuosobowy zespół redakcyjny. Wspomnienia osób,
które wchodziły w zmieniający się z czasem skład redakcji zostały
opublikowane w jubileuszowym 500. numerze z 15 lipca 1998 roku.
W 2008 roku czytelnicy otrzymali biuletyn o numerze 1000, a po
następnych 10 latach, w 2018 roku, do ich rąk trafiło skromne 1.500
wydanie NBS. Dzisiejszy 1700 nr nie jest powodem do szczególne-
go świętowania, lecz przy tej okazji chcemy odnotować, że wła-
śnie w 2023 roku mija 35 lat od momentu powstania tego unikato-
wego związkowego publikatora. Mamy nadzieję, że nasi czytelni-
cy doczekają dwutysięcznego wydania, który prawdopodobnie
ujrzy światło dzienne w 2028 roku.

Zainteresowanych informujemy, że ze strony krhhts.pl można
pobrać roczniki biuletynów począwszy od roku 2006. Są dostępne
w formacie .zip, więc trzeba je najpierw przenieść na swój kompu-
ter i wypakować. Po starsze roczniki od 1988 do 2005 roku należy
zwrócić się do redakcji. Niestety, nie posiadamy najwcześniejszych
egzemplarzy będących kontynuacją „Przeglądu Wiadomości
Strajkowych”. Najstarszy zarchiwizowany egzemplarz NBS nosi
numer 15 i datowany jest na dzień 27.09.1988 r.
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Zebranie przewodniczących z 16 stycznia 2023

W ostatnich dwóch tygodniach odbyło się kilka spotkań w ra-
mach TOP6 i Zespołu Centralnego oraz spotkanie z dyrektorem
generalnym Frederikiem Van De Velde. Spotkania te głównie po-
święcone były toczącym się negocjacjom płacowym.

Wiesław Zając, który prowadził ostatnie zebranie przewodniczą-
cych, skoncentrował się na relacji z przebiegu tych rozmów. Nego-
cjacje są bardzo trudne, a stanowiska obu stron są mocno rozbież-
ne.  Przewodniczący nie kryli dezaprobaty odnośnie propozycji ze
strony pracodawcy.

Aktualny stan rozmów przedstawiamy w oddzielnej notatce w
bieżącym numerze NBS.

Cytując dyr. Stanisława Bóla przekazano przewodniczącym infor-
mację o wysokości zrewaloryzowanego od 1 stycznia 2023 dodatku
zmianowego (patrz str. 1 biuletynu).

Kolejne tematy poruszane na zebraniu dotyczyły:
- pilnego zakończenia negocjacji z PZU w sprawie podwyższenia

kwoty za usługę opieki medycznej, o co wnosił Roman Wątkowski;
- informacji o wysokości dodatku mentorskiego w 2022 roku: jak

poinformował pracodawca dodatek w ubiegłym roku wypłacany
był w wysokości 315 złotych;

- informacji o zatrudnieniu w 2022 roku: w tym okresie przyjęto
531 osób, w tym 40 z rekrutacji wewnętrznej;

- obchodów 35. rocznicy strajków kwietniowo-majowych. Prze-
wodniczący zapoznali się z kalendarzem uroczystości rocznicowych,
a także z proponowanym składem Komitetu Honorowego „Wiosny
Solidarność 88” oraz składem powołanego już Komitetu Organiza-
cyjnego;

- stanu przygotowań do 38. Pielgrzymki Świata Pracy do Czernej;
- postępu w wyborach związkowych w poszczególnych Komi-

sjach Oddziałowych (kolejny raport na str. 1).
Nawiązując do ostatniego spotkania z dyrektorem generalnym,

na zebraniu przewodniczących przytoczono jego wypowiedź doty-
czącą inwestycji. Spółka czyni starania mające na celu podniesienie
jakości wyrobów. Ostatnie inwestycje dotyczą między innymi utwar-
dzenia głowic szyn czy podniesienia jakości grodzic.

Zwiększono działania ukierunkowane na podniesienie elastycz-
ności walcowni dużej i średniej.

Znacząco poprawił się poziom zamówień na wyroby płaskie. Na
miesiące styczeń i luty wolumen zamówień praktycznie jest pełny.

Zdaniem dyrektora, wielki piec nr 3 w Dabrowie Górniczej, po
przeprowadzonym w styczniu rozruchu, powinien osiągnąć swoje
zdolności produkcyjne w najbliższych 2 - 3 tygodniach.

Zbliżający się remont pieca nr 2 także może być przesunięty o
dwa, trzy tygodnie. Spowodowane jest to opóźnieniami w sprowa-
dzeniu z Chin instalacji do zasypywania pieca od góry. To opóźnie-
nie pozwoli na przedłużenie pracy WP2 i wyprodukowanie większej
ilości slabów, co zaspokoi zwiększone zapotrzebowanie ze strony
wyrobów płaskich.

Pięć krakowskich organizacji związkowych uzgodniło, że
Komisja Pojednawcza dla oddziału krakowskiego będzie li-
czyła 9 członków. Wybory odbyły się we wtorek 17 stycznia.
Obecni na spotkaniu przewodniczący związków zawodowych
ze zgłoszonych kandydatów wybrali następujące osoby:

- Beata Suder, Czesław Bujak, Paweł Orzeł (NSZZ Solidarność)
- Stanisław Gonkiewicz, Mirosław Kopeć, Marek Żelichow-

ski (NSZZ Pracowników)
- Krzysztof Aloszko, Adam Lemoch (NSZZ Solidarność 80)
- Maria Bujakowska (MOZ ZZIiT)
Komisja ukonstytuowała się w 18 stycznia br.
Przewodniczącym został Paweł Orzeł, wiceprzewodniczący-

mi Mirosław Kopeć i Adam Lemoch, a sekretarzem Maria Bu-
jakowska.

Wybrano skład Komisji Pojednawczej

Organizacje związkowe jeszcze w październiku 2022 (dokład-
nie12 października) wystąpiły o rozpoczęcie negocjacji płaco-
wych, przedstawiając jednocześnie własne propozycje. Fak-
tyczne rozpoczęcie rozmów nastąpiło jednak dopiero w grud-
niu ubiegłego roku po oficjalnej odpowiedzi ze strony praco-
dawcy. Pomimo dość częstych spotkań za pomocą aplikacji
TEAMS, negocjacje do tej pory nie zakończyły się. Zdaniem
strony społecznej przedstawiane przez pracodawcę propozy-
cje nie spełniają oczekiwań załogi.

Negocjujący związkowcy uważają, że przede wszystkim
należy uwzględnić wysokość ubiegłorocznej inflancji, która
na koniec 2022 wynosiła 14,4%, tym bardziej że zapowiadana
tegoroczna inflacja prawdopodobnie utrzymywać się będzie
na podobnym poziomie. Związki nie wyrażają zgody na realne
obniżenie wartości płac. W tych postulatach utwierdza ich
fakt, że początek bieżącego roku, w przeciwieństwie do koń-
cowych miesięcy roku ubiegłego, charakteryzuje się wzro-
stem zamówień na  hutnicze wyroby.

Pomimo elastycznego, w przeciwieństwie do strony praco-
dawcy, podejścia związków zawodowych do negocjacji róż-
nice w dalszym ciągu wynoszą ponad sto procent.

Przypomnieć trzeba, że negocjacje nie tylko dotyczą wzro-
stu płacy zasadniczej, ale także nagrody za wkład pracy, na-
grody wyrównawczo-inflacyjnej czy też uzależnionej od wy-
ników EBITDA.

Strona pracodawcy podtrzymuje, że zakończenie negocja-
cji powinno nastąpić najpóźniej na początku lutego, by wraz
z wypłatą za styczeń pracownicy otrzymali podwyżki. Jak wi-
dać czasu zostało niewiele. Pomimo przyspieszenia w ostat-
nim okresie tempa rozmów,  sytuacja daleka jest od osiągnię-
cia kompromisu. Z tego względu, zdaniem strony społecznej,
powyższy termin jest mało prawdopodobny, a więc praco-
dawca powinien zmienić podejście do rozmów.

Negocjacje płacowe na 2023 w AMP

Niepokojące wieści z HUT-PUS

W spółce HUT-PUS 16 stycznia odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli związków zawodowych z panią prezes Barbarą Bednarczyk
w związku z jej wnioskiem o zawieszenie rocznego odpisu na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z powodu trudnej sytuacji
finansowej spółki. Strona społeczna nie wyraziła zgody na takie roz-
wiązanie, które jest bardzo krzywdzące z uwagi na bardzo niskie za-
robki pracowników. Związkowcy zwrócili się do p. prezes o przed-
stawienie szczegółowego rozliczenia ubiegłorocznego funduszu so-
cjalnego, wnioskując o jak najszybsze kolejne spotkanie.

Z ostatniej chwili

W środę 18 stycznia związkowcy spółki Kolprem spotkali
się z prezesem zarządu Czesławem Sikorskim w następstwie
pisma z prośbą o pilne spotkanie celem omówienia trudnych
spraw pracowniczych oraz ostatnich decyzji dotyczących zmian
schematu organizacyjnego spółki. Prezes po rozmowie ze związ-
kowcami stwierdził, że wszystkie niejasności zostaną w naj-
bliższym czasie wyjaśnione z zarządem spółki. Kolejne spo-
tkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu



11. Wypoczynek dzieci realizowany jest poprzez dofinanso-
wanie do zorganizowanych form:

a) kolonii, obozów (w tym szkoleniowo-sportowych itp.) i
zimowisk - organizowanych w trakcie letniej i zimowej przerwy
w nauce danego dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu wypo-
czynku do kuratorium oświaty,

b) wypoczynku śródrocznego – „zielonych szkół” organizo-
wanych w czasie trwania roku szkolnego danego dziecka przez
szkoły podstawowe dla dzieci uczących się oraz przez szkoły, w
tym specjalne, dla dzieci uczących się - z orzeczeniem o niepe-
łnosprawności do 20 roku życia,

c) wypoczynku specjalistycznego.
Osoby uprawnione do Funduszu korzystają z dofinansowa-

nia do wypoczynku dzieci tylko z tytułu uprawnienia jednego z
nich.(§ 11)

12. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci może zostać przy-
znane na uprawnione dziecko w łącznej wysokości nie przekra-
czającej w roku kalendarzowym:

a) 30 dni z uwzględnieniem wszystkich form zorganizowane-
go wypoczynku dzieci ujętych w ppkt a) i b) powyżej,

b) 50 dni  z uwzględnieniem wszystkich form zorganizowane-
go wypoczynku dzieci ujętych w ppkt c) powyżej. (§ 11)

13. Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinan-
sowanie tylko pracownikom raz w roku tzw. „wczasów pod
gruszą”. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wypo-
czynku jest:

a) złożenie wniosku oraz pozostałych wymaganych doku-
mentów, a także przestrzeganie innych postanowień, dotyczą-
cych korzystania ze świadczeń socjalnych,

b) potwierdzony nieprzerwany wypoczynek w wymiarze co
najmniej 14 dni kalendarzowych. Możliwe formy potwierdzenia
to: zaświadczenie wygenerowane przez operatora czasu pracy
z SAP HR 1021/HR (transakcja ZHR_GRUSZA_ZASW), po-
twierdzenie wygenerowane przez pracownika z HRapki lub
wniosek wypełniony i podpisany przez osobę wyznaczoną w
danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy
(tj. przełożony pracownika lub osoba przez niego wskazana).

c) niekorzystanie, w okresie wypoczynku, o którym mowa w
ppkt b) powyżej, z dofinansowania do świadczeń wymienio-
nych w § 14 w pkt 8 ppkt c) lub d) (tj.: wycieczki, rajdy).

Wymiar co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku to
suma następujących po sobie dni:

* minimum 8 dni urlopu wypoczynkowego,
* dni wolne harmonogramowe, poprzedzające urlop wypo-

czynkowy, w trakcie urlopu i następujące po urlopie,
* w przypadku pracowników pracujących w zmianowej orga-

nizacji pracy - uzupełniające dni wolne od pracy wynikające z
indywidualnego harmonogramu czasu pracy.

14. Wnioski można składać na 14 dni przed urlopem. Przy
czym ostateczny termin złożenia wniosku upływa 29.12.2023 r.

W przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika z
przyczyn losowych, pracownik wybiera i ma obowiązek realiza-
cji jednego z rozwiązań szczegółowo opisanych w Regulami-
nie. W przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika z
powodu udokumentowanych szczególnych potrzeb pracodaw-
cy (jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne
zakłócenia toku pracy), decyzję o ewentualnej wysokości kwo-
ty zwrotu pobranego świadczenia „wczasy pod gruszą” lub
wysokości kwoty wypłaty świadczenia „wczasy pod gruszą”
podejmuje TKŚS.(§ 12)

REGULAMIN ZFŚS w ArcelorMittal Poland S. A. w 2023 r. – w pigułce dla pracownika - ciąg dalszy

15. Świadczenia turystyczno–rekreacyjne mogą być realizo-
wane w formie kilkudniowych wyjazdowych turnusów tury-
styczno-rekreacyjnych do 10 dni pobytu lub w formie zajęć
rekreacyjnych. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2023
roku z dwóch świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowe-
go (bez względu na czas jego trwania). Do naliczania dofinan-
sowania w 2023 r. ustala się maksymalną kwotę w wysokości a)
190,00 zł / dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów tury-
stycznych, b) 600,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia
dziennie) - w przypadku zajęć rekreacyjnych. (§ 13)

16. Dofinansowanie do wypoczynku po pracy dla pracowni-
ków realizowane jest w 2023 roku w miarę posiadanych środ-
ków z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) bilety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp.
b) miesięczne/wielomiesięczne karty/karnety sportowe: pra-

cownicy i uprawnieni członkowie ich rodzin, zgodnie z zawartą
umową dot. kart,

c) wycieczki: łącznie do 16 dni wycieczkowych (w tym jedna
wycieczka zagraniczna). Dni wycieczkowe liczy się od dnia wy-
jazdu do dnia powrotu, a czas trwania wycieczki może być dłuż-
szy niż limit dni wycieczkowych przysługujący osobie upraw-
nionej. Limit wycieczek liczony jest na rodzinę danego pracow-
nika.

d) rajdy: 2 rajdy na rok, a maksymalny czas trwania rajdu to 4
dni (max 3 noclegi). Podany limit liczony jest na rodzinę danego
pracownika.

e) w przypadku, gdy oboje małżonkowie pracują w Spółce
lub jedno z nich jest pracownikiem a drugie emerytem/rencistą
Spółki, wówczas ww. limity liczą się osobno dla każdego z nich.
(§ 14)

Wniosek na wycieczkę / rajd składa pracownik w imieniu swo-
im i członków swojej rodziny. Składający wniosek pracownik ma
obowiązek udziału w wycieczce / rajdzie. W sytuacjach loso-
wych TKŚS może wyrazić zgodę na udział w wycieczce / rajdzie
tylko członków rodziny pracownika, wówczas limit świadczenia
danej rodziny zostaje pomniejszony o wykorzystane świadcze-
nie. (§ 14)

17. Zapomogi mogą być udzielane przede wszystkim w przy-
padku:

a) długotrwałej choroby, indywidualnego zdarzenia losowe-
go, trudnej sytuacji materialnej,

b) sieroctwa w wyniku wypadku przy pracy rodzica (pracow-
nika Spółki).

Podstawą udzielania pomocy jest złożony wniosek wraz z
udokumentowaniem choroby, sytuacji życiowej i materialnej
lub zaistniałego zdarzenia losowego. (§ 15)

18. Uprawnionymi do dofinansowania do kosztów pobytu (cze-
snego i wyżywienia) dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu są pra-
cownicy Spółki, mający dzieci (w rozumieniu § 10 Regulaminu)
w wieku żłobkowym i/lub w przedszkolnym. Warunkiem otrzyma-
nia dofinansowania, o którym mowa wyżej, jest złożenie wniosku
o przyznanie dofinansowania oraz pozostałych wymaganych do-
kumentów w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzed-
ni. Pracownicy uprawnieni do Funduszu korzystają z ww. dofinan-
sowania tylko z tytułu uprawnienia jednego z nich. (§ 16).

19. Pomoc na cele mieszkaniowe realizowana jest tylko dla
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas okre-
ślony, nie krótszy jednak niż okres spłaty pożyczki. Z pożyczki
może skorzystać tylko jeden z członków rodziny prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe. Pożyczki na cele mieszkanio-
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we są udzielane wg niżej wskazanej wysokości, wielkości opro-
centowania i okresie spłaty, a mianowicie:

a) do 40.000,00 zł, z oprocentowaniem od 0% do 2% w skali roku,
spłata w maksymalnie 90 miesięcznych ratach – w przypadku za-
kupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub miesz-
kania) w tym na  zakup mieszkania z zasobów Spółki.

b) od 3.000,00 zł do 12.000,00 zł, z oprocentowaniem od 0% do
2% w skali roku, spłata w maksymalnie 36 miesięcznych ratach –
w przypadku remontu lub modernizacji mieszkania/domu,

c) do 25.000,00 zł, bez oprocentowania, spłata w maksymalnie 60
miesięcznych ratach – w przypadku częściowej likwidacji skutków
zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu.

W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobior-
cę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu przez
poręczycieli nie podlega kwota niespłaconej pożyczki jedynie
w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. W przypadku rozwiązania
stosunku pracy w związku z odejściem pracownika na emeryturę/
rentę lub przejściem pracownika do innego pracodawcy w ramach
grupy ArcelorMittal, przyjęte w umowie zasady spłaty pożyczki
mogą zostać utrzymane na wniosek pożyczkobiorcy pod warun-
kiem uzyskania zgody poręczycieli i podpisania aneksu do umo-
wy. W przypadku rozwiązania przez pożyczkobiorcę lub z pożycz-
kobiorcą umowy o pracę z przyczyn innych niż emerytura/renta
lub przejście do innego pracodawcy w ramach grupy ArcelorMit-
tal, niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami.

Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki po wcze-
śniejszym złożeniu oświadczenia. W tym przypadku nie nastąpi sko-
rygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty. (§ 18).

20. Pasek z wynagrodzenia w części dot. ZFŚS zawiera:
a) dochód pracownika z 3 ostatnich miesięcy ustalony wg po-

stanowień Regulaminu ZFŚS – dotyczy wszystkich pracowników,
którzy przepracowali 3 pełne miesiące. W innym przypadku, gdy na
pasku widnieć będzie informacja „brak danych”, wówczas pracow-
nik musi zgłosić się do koordynatora kadrowego oraz poprzedniego
pracodawcy w celu wydania zaświadczenia o dochodzie tak, aby
łącznie był to dochód z 3 ostatnich miesięcy.

b) informację o uprawnieniu do korzystania ze świadczeń ZFŚS
z tytułu uprawnienia wynikającego z § 13 Regulaminu – dotyczy
pracowników spełniających dany warunek Regulaminu,

c) rodzaje świadczeń z ZFŚS (wraz z kwotą), z których skorzystał
pracownik w danym miesiącu kalendarzowym.

   Krytycznie o projekcie nowelizacji kodeksu pracy
NSZZ Solidarność i OPZZ uważają nowelizację kodeksu pracy

za potrzebną, jednakże wymagającą wielu poprawek. Związkowcy
uważają, że wprowadzenie pracy zdalnej w formie porozumienia
stron jest szansą na stworzenie lub poprawę dialogu społecznego
w zakładzie pracy.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która
wprowadzi do kodeksu definicję pracy zdalnej. Praca zdalna bę-
dzie możliwa w formie całkowicie zdalnej, hybrydowej, jak i okazjo-
nalnej. Nowelizacja określa także, kto i na jakich zasadach będzie
mógł wystąpić o pracę w takiej formie.

 - To, co jest w projekcie, to jest tak naprawdę połączenie do-
tychczasowych regulacji dotyczących telepracy i pracy zdalnej
wprowadzonej w czasie COVID–19 - powiedziała PAP dr Anna
Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ Solidarność.

dokończenie ze str. 3 Regulamin ZFŚS w pigułce Pracodawcy w czasie pandemii wprowadzili w swoich fir-
mach pracę zdalną na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ustawa przewiduje, że pracodawca może polecić pracowniko-
wi pracę zdalną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego COVID-
19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Do tej pory
stan zagrożenia epidemicznego nie został zniesiony.

Według związków zawodowych, nowelizacja kodeksu pra-
cy jest potrzebna, jednakże wymaga poprawek. Ustalanie za-
sad pracy zdalnej powinno odbywać się w porozumieniu ze
związkami zawodowymi na poziomie zakładowym lub ogólno-
polskim. Koszty pracy zdalnej powinny być jasno określone,
a wprowadzenie katalogu kosztów mogłoby pomóc uniknąć
nadużyć. Obecnie projekt przewiduje całkowitą pracę zdalną,
częściową i okazjonalną.

NSZZ Solidarność była przeciwna całkowitej pracy zdal-
nej w formie proponowanej w projekcie nowelizacji. Zdaniem
przedstawicieli Solidarności całkowita praca zdalna mogłaby
być dopuszczalna w ponadzakładowych porozumieniach zbio-
rowych.

„Jeżeli pracodawca chciałby pracę zdalną całkowitą wpro-
wadzić, powinien zawrzeć porozumienie ponadzakładowe z
przedstawicielem strony związkowej. Proponowaliśmy, żeby
był to jakiś przedstawiciel WRDS-u (Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego) czy też Komisji Dialogu Społecznego” –
powiedziała PAP dr Reda-Ciszewska.

Dyrektor wydziału prawno – interwencyjnego OPZZ Paweł
Śmigielski przekazał PAP, że praca zdalna powinna być wpro-
wadzana wyłącznie za pomocą porozumienia zawartego po-
między związkami zawodowymi a pracodawcą. Porozumienie
w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w konkretnej firmie
może być - według niego - bardzo dobrą płaszczyzną na po-
prawę, bądź w niektórych przypadkach, na stworzenie dialogu
społecznego w zakładzie pracy.

Zdaniem NSZZ Solidarność, koszty pracy zdalnej powinny
być uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących.

- Pracodawca będzie wydawał regulamin pracy zdalnej, jeże-
li nie uda mu się dogadać ze stroną związkową. Należy mieć na
uwadze, że w wielu zakładach pracy nie ma związków zawodo-
wych – powiedziała PAP dr Reda-Ciszewska.

OPZZ wskazuje, że w nowelizacji warto by było poszerzyć
katalog kosztów pracownika związanych z wykonywaniem pra-
cy zdalnej, które powinny być pracownikowi zwracane przez
pracodawcę. Jak zauważa Paweł Śmigielski z OPZZ, projekt
wymienia tylko część kosztów, które będą się wiązały z pracą
zdalną, tj. koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunika-
cyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Według
niego, brakuje wprost wskazanych w treści projektu innych
kosztów, za które pracownik wykonujący pracę zdalną powi-
nien otrzymać od pracodawcy rekompensatę. Wymienia mię-
dzy innymi media takie jak ogrzewanie, wodę, czy wywóz śmieci.

”Dobrze by było, by ustawodawca wprost wskazał na te kosz-
ty, a nie dopiero przewidywał możliwość ich uwzględnienia w
porozumieniu, czy też w regulaminie” – powiedział Śmigielski.

Należy pamiętać, że praca zdalna podlega wszystkim nor-
mom prawa pracy, czyli pracownikowi gwarantuje się normy
odpoczynku, normy czasu pracy, czyli to wszystko co mamy w
kodeksie pracy.

Media związkowe donoszą
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Na portalu Onet Wiadomości ukazał się artykuł, z którego do-
wiadujemy się jakie istotne zmiany w prawie czekają Polaków w
bieżącym roku. Poniżej prezentujemy te z zapowiadanych zmian,
które dotyczyć mogą czytelników biuletynu, w tym obecnych i
byłych pracowników.

Zmiany dla pracowników
Na finiszu są już prace legislacyjne związane z wdrożeniem w

2023 r. nowych przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdal-
nej (patrz:„Krytycznie o projekcie nowelizacji kodeksu pra-
cy”). Będzie to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w
miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnio-
nym z pracodawcą. Pracownik będzie musiał wyrazić na nią zgo-
dę w ramach umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Praco-
dawca będzie miał obowiązek zapewnić niezbędne materiały i
narzędzia, a także pokryć koszty energii elektrycznej i usług tele-
komunikacyjnych.

Z punktu widzenia pracownika istotna będzie możliwość oka-
zjonalnego świadczenia pracy zdalnej. Mowa o co najmniej 24
dniach w roku kalendarzowym (Senat wniósł poprawkę o 30
dniach). Pracodawca co do zasady będzie musiał zgodzić się na
taką formę m.in. w przypadku kobiet w ciąży oraz rodziców, któ-
rzy wychowują dziecko do 4. roku życia (Senat zaproponował
przesunięcie tej granicy na 10. rok życia).

Poza tym wśród uchwalanych przepisów jest także możliwość
kontroli trzeźwości pracowników, gdy jest to niezbędne dla
ochrony osób i mienia. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić
ją prewencyjnie oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
że podwładny znajduje się w stanie po spożyciu lub spożywał
alkohol w czasie pracy. Zasady te będą dotyczyły nie tylko alko-
holu, ale także narkotyków czy dopalaczy.

Najprawdopodobniej w 2023 r. Polska wdroży regulacje z unij-
nej dyrektywy work-life balance, która zwiększy liczbę dostęp-
nych dni urlopu dla pracowników. Po wejściu w życie stosownej
nowelizacji każdy zyska prawo do pięciodniowego bezpłatnego
urlopu opiekuńczego i dwóch dodatkowych dni wolnych na za-
łatwienie pilnych spraw prywatnych, podczas których będzie
przysługiwało 50 proc. wynagrodzenia.

Kolejna z planowanych zmian dotyczy urlopów rodzicielskich.
Obecnie trwa on 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego
dziecka i 34 tygodnie w sytuacji przyjścia na świat bliźniąt. Po
zmianach będzie on wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Zwięk-
szeniu ulegnie jego wymiar przysługujący ojcu, ponieważ każde
z rodziców będzie miało do dyspozycji 9 tygodni niezbywalnego
urlopu. Zmiany obejmą też wysokość zasiłku macierzyńskiego.
Za cały okres urlopu będzie on wynosił 70 proc. podstawy wy-
miaru zasiłku.

Rodzic dziecka do lat 8 będzie mógł odmówić zgody na pracę w
nadgodzinach lub porze nocnej. Do tej pory przepisy dają taką
możliwość w przypadku, gdy dziecko nie ukończyło 4. roku życia.

Zmiany dla emerytów
Emerytów i rencistów czeka w marcu waloryzacja świadcze-

ń o 13,8 proc., jednak nie mniej niż 250 zł brutto. Najniższe emery-
tury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty ro-
dzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1588,44 zł, a
renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 1191,33 zł.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów są przewidziane w ramach
wypłaty 13. i 14. emerytury. Utrzymanie tych świadczeń zapo-
wiedział premier Mateusz Morawiecki. Na razie nie wiemy, kiedy
zostaną wypłacone. Pod znakiem zapytania stoi przyznanie przez
rząd 15. emerytury. O takiej możliwości mówił w przeszłości pre-
zydent Andrzej Duda.

NOWOŚCI PRAWNE w 2023 Dzięki waloryzacji w 2023 r. więcej osób będzie mogło skorzy-
stać z tzw. 500 plus dla seniora. To potoczna nazwa dożywot-
niego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji, przeważnie osób starszych. W marcu próg dochodowy
dla otrzymania tego dodatku wzrośnie z 1895,13 zł do 2157,80 zł.

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie natomiast na świadcze-
nie pielęgnacyjne, które pobierają osoby rezygnujące z zatrud-
nienia dla opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem
rodziny. W 2023 r. wzrośnie z 2119 zł do 2458 zł.

Pracujący emeryci, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego
będą nadal pracować, zamiast pobierać emeryturę, są zwolnieni
z podatku od przychodu do 85 528 zł.

Zmiany dla kierowców
Pijani kierowcy stracą swój własny pojazd w trzech przypad-

kach: mając co najmniej 1,5 promila w momencie zatrzymania,
mając co najmniej 0,5 promila przy spowodowaniu wypadku lub
w sytuacji recydywy w okresie dwóch lat. To efekt nowelizacji
Kodeksu karnego, która została podpisana przez prezydenta
Andrzeja Dudę. Przepisy w tej materii zaczną jednak obowiązy-
wać dopiero w połowie grudnia 2023 r.

Kierowcy posiadający więcej niż 24 punkty karne będą mogli
się ich pozbyć dzięki odbyciu szkolenia trwającego trzy lub czte-
ry dni, za które trzeba będzie zapłacić 500 zł. Pozytywnie zakoń-
czone szkolenie  pozwoli wyzerować konto. Jednak gdy kierow-
cy ponownie przekroczą dopuszczalny limit punktów w ciągu
pięciu lat, całkowicie stracą prawo jazdy. Konieczne będzie po-
nowne odbycie kursu zakończonego egzaminem. Po nim nastą-
pi dwuletni okres próbny.

Najprawdopodobniej w 2023 r. dojdzie do zmian przepisów
obejmujących zabieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości
w terenie zabudowanym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny
uznał, że zatrzymanie dokumentu wyłącznie na podstawie infor-
macji policji jest niekonstytucyjne.

Od 1 stycznia 2023 r. podniesione zostają koszty egzaminu na
prawo jazdy. Ponadto szykuje się podwyżka opłat za autostrady.
Wysokość stawek będzie ustalana na podst. wskaźnika inflacji.

Zmiany w podatkach
Przestanie obowiązywać zerowa stawka na gaz oraz 5 proc.

podatek na ciepło systemowe i prąd. Skończy się także 8 proc.
VAT na paliwo i nawozy. We wszystkich przypadkach powróci
stawka 23 proc. Utrzyma się jedynie zerowy VAT na żywność,
który został zachowany do 30 czerwca 2023 r. Żeby podwyżki
nie były tak dotkliwe, obowiązuje zamrożenie cen prądu do mo-
mentu przekroczenia określonego w przepisach limitu zużycia.
Dla najbiedniejszych rząd przygotował dodatek gazowy.

Czeka nas wzrost akcyzy na papierosy i alkohol, odpowiednio
o 10 i 5 proc., co przełoży się na wzrost cen tych towarów o co
najmniej kilkadziesiąt groszy. Kolejne lata, aż do 2027 r., mają
przynieść kolejne podwyżki akcyzy.

Więcej możemy zapłacić także za podatki i opłaty lokalne. Mi-
nisterstwo Finansów podniosło ich maksymalne stawki o 11,8
proc. Przykładowo, może to oznaczać wzrost opłaty za posiada-
nie psa o ponad 15 zł.

Ze względu na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce przedsiębiorcy muszą się przygotować na rekordowy wzrost
składki ZUS. Od 2023 r. będzie to o ok. 200 zł więcej, czyli 1,4 tys.
zł, nie licząc składki zdrowotnej. Z powodu wzrostu płacy mini-
malnej więcej zapłacą też osoby, które dopiero zaczynają swoją
działalność i korzystają ze stawki preferencyjnej. Obecnie to 285,71
zł, w II połowie przyszłego roku składka wyniesie 327,47 zł.

W 2023 r. podarujemy organizacjom pożytku publicznego nie
1 a 1,5 proc. swojego podatku PIT.
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Jak można przeczytać na portalu wnp.pl, ArcelorMittal Europe
kupił w 2022 roku cztery nowe firmy złomowe, które łącznie prze-
twarzają ponad 1,5 mln ton złomu rocznie. Są to firmy złomowe w
Szkocji, Holandii, Niemczech i Polsce. Tym ostatnim nabytkiem
jest polski Złomex.

W żadnym z 4 przypadków ArcelorMittal nie ujawnił wartości
zawieranych transakcji.

Stal ze złomu pozwala koncernom stalowym na szybkie zmniej-
szenie ich śladu węglowego. Zwiększenie wykorzystania złomu
stalowego to jedna z pięciu kluczowych dźwigni planu dekarbo-
nizacji firmy ArcelorMittal.

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1400 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
www.krhhts.pl, solidarnosc@krhhts.pl, nbs.krh@poczta.fm

Zaproszenie na wycieczkę

NSZZ „Solidarność” zaprasza do uczestnictwa w wycieczce
na trasie:

Dolny Śląsk / Sudety Zachodnie
Góry Izerskie i Karkonosze

Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój

Wyjazd na 38. Pielgrzymkę Świata Pracy
do Sanktuarium w Czernej k/ Krzeszowic
nastąpi w niedzielę 22 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że

1. Stóg Izerski - Hala Izerska / " Chatka Górzystów "
- schronisko " Orle " - Jakuszyce .
2. Szklarska Poręba Górna PKP - Wysoka Kopa - Szklarska P.
3. Szklarska Poręba - wodospad Kamieńczyka - Hala Szrenicka
/ schronisko Szrenica - Szklarska Poręba.
Zaproszenie kierujemy do:
* narciarzy biegowych chcących uczestniczyć w 47. Biegu

Piastów 2023,
* narciarzy zjazdowych - na szusy na „SKI Arena Szrenica”
* turystów, wędrowców i narciarzy śladowych
Wycieczka odbędzie się w dniach:
03 - 06 marca 2023 r. od piątku do poniedziałku
4 dni / 3 noclegi
* 1 dzień: zwiedzanie miasteczka Lubomierz
- Muzeum Kargula i Pawlaka (z komedii "Sami swoi")
- uroczy Rynek i zabytkowy Kościół
* sobota albo niedziela :
- pobyt w Świeradowie - Zdroju
AUTOKAR będzie oczekiwał na naszych turystów na parkin-

gu zdrojowym w godz.: 9:00 - 15:30
* 4 dzień:  zwiedzanie Świdnicy zwanej "Małym Krakowem".
KOSZT UCZESTNICTWA
600,00 zł
W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ:
PRZEJAZDY autokarem, OPŁATY drogowe, OPŁATY par-

kingowe, 3 razy NOCLEGI, 3 razy ŚNIADANIA w formie bufetu,
3 razy OBIADY, OPŁATA miejscowa oraz informacja turystycz-
no-krajoznawcza.

ZAKWATEROWANIE:
 O.W. „Sudety” ** w Szklarskiej Porębie
Pokoje 2 , 3 lub 4-osobowe z łazienką i odbiornikiem TV oraz z

dostępem do czajnika,
WYJAZD   –  w piątek 3 marca 2023 r. o godz. 7:00 z Pętli

Autobusowej w Mistrzejowicach
i następnie o godz.7:30 z parkingu "GEORYTU" obok Ronda

Matecznego
POWRÓT  –   w poniedziałek 6 marca 2023 r. ok. godz.20.00
INFORMACJA  i  REZERWACJE:
Rezerwacja miejsc w dniach: od 17 stycznia do 8 lutego br.  lub

do wyczerpania miejsc, TYLKO i WYŁĄCZNIE u prowadzące-
go wycieczkę.

Uwaga, każdą dorosłą osobę prosimy o podanie adresu e-mail
oraz numeru telefonu.

Informacji udziela, zgłoszenia przyjmuje (REZERWACJA
MIEJSC) oraz wycieczkę prowadzi:

  Ryszard Wawiórko
  tel. 793 539 904

Złomex kupiony przez ArcelorMittal Europe

Nowe dodatki do rachunków za ogrzewanie
Jak informuje PAP rząd przyjął we wtorek 17 stycznia 2023 r.

projekt zmiany ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, wprowa-
dzający mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców
do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Nowy
system ma od 1 lutego zastąpić mechanizm ceny ciepła z re-
kompensatą.

Jak poinformowała kancelaria premiera, przyjęty przez Radę
Ministrów projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją
na rynku paliw przewiduje ograniczenie wzrostu ceny netto
dostawy ciepła dla odbiorców w danym systemie ciepłowni-
czym do 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 wrze-
śnia 2022 r. Jeżeli wzrost cen będzie większy, przedsiębiorstwo
ciepłownicze otrzyma odpowiednie wyrównanie, aby odbiorcy
nie zapłacili więcej.

System ma objąć gospodarstwa domowe i instytucje użytecz-
ności publicznej, takie jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.

Maksymalną cenę netto dostawy ciepła dla każdego konce-
sjonowanego przedsiębiorstwa energetycznego obliczy i opu-
blikuje Prezes URE.

Nowe przepisy mają pozwolić na zmniejszenie obciążeń finan-
sowych związanych z opłatami za ciepło ponoszonymi przez
gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej.

„Tym samym rozwiązanie to zapewni bezpieczeństwo energe-
tyczne dostaw ciepła, bowiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zja-
wiska zatorów płatniczych w przypadku nadmiernego obciąże-
nia odbiorców rachunkami za dostarczone ciepło. Należy brać
również pod uwagę, że przedmiotowe rozwiązanie dawać będzie
impuls antyinflacyjny, wpływając na ograniczenie jej wzrostu,
lub jej obniżenie” - czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

Teraz zajmie się nim parlament. 

Pielgrzymi, którzy zapisali się na wyjazd za pośrednictwem
hutniczej „Solidarności” pojadą dwoma autobusami. Jeden
autobus (podstawiony o 8:30) odjedzie jak zwykle sprzed Bra-
my Głównej kombinatu o godz. 9:00. Drugi autobus (podsta-
wiony o 8:45) odjedzie z pętli w Mistrzejowicach również o
godz. 9:00. Prosimy o punktualne przybycie na miejsca zbiórek.

Msza święta w kościele w Czernej rozpocznie się o godz.
11:00. Po nabożeństwie pielgrzymi pomodlą się przy grobie św.
Rafała Kalinowskiego.


