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Zebranie przewodniczących z 20 lutego 2023 r.

Przewodniczący Zarządu KRH Roman Wątkowski przekazał
kolegom związkowcom, jakie tematy poruszane były podczas ostat-
nich spotkań odbywających się w ramach TOP6. I tak podczas
czwartkowego (16.02) spotkania dyr. Agnieszka Kukla poinformo-
wała, że wskutek błędu pracownikom, którzy odeszli z pracy w
styczniu br. nie zaczytały się stawki wynegocjowane w ramach
Porozumienia płacowego. Zapewniła, że zostanie to skorygowa-
ne, a należne środki zostaną wypłacone.

W ramach wyjaśnienia informujemy, że pracownikom którzy w
styczniu 2023 zakończyli pracę nie przysługuje nagroda dodatko-
wa w wysokości 500 zł/pracownika. Wspomnianą nagrodą objęci
są pracownicy, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania
wypłaty tej nagrody (tj. 1 lutego br.) pozostawali w zatrudnieniu.
Powyższe zapisy dotyczą również nagrody za wkład pracy w roku
2022 (1000 zł/pracownika - wypłacane w 3 częściach). Także w tym
przypadku przysługuje ona osobom, które były zatrudnione w
pierwszym dniu miesiaca dokonywania wypłat poszczególnych
części nagrody.

Osoby zainteresowane odsyłamy do tekstu Porozumienia w czę-
ści E - Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród (dostępne na stro-
nie www.krhhts.pl - Do pobrania).

Zgodnie z informacją pochodzącą z Działu HR, we wtorek 21
lutego o godz. 6:00 minął termin pobierania elektronicznej wersji
dokumentów PIT-11 oraz RMUA z HRapki. Pobranie plików zgod-
nie z instrukcją jest jednoznaczne ze wstrzymaniem wysyłki do-
kumentów pocztą. Informujemy za HR, że istnieje możliwość roz-
liczenia PIT na portalu ministerstwa finansów (www.gov.pl), gdzie
jest on już automatycznie załadowany, po wcześniejszym prze-
słaniu przez pracodawcę. Na marginesie podajemy, że w roku
ubiegłym pracodawca wystawił 8.484 dokumentów PIT.

Kolejne, piątkowe (17.02) spotkanie na platformie Teams, w
którym uczestniczył dyrektor oddziału surowcowego Grzegorz
Maracha, poświęcono głównie awarii wielkiego pieca nr 2 w Dą-
browie Górniczej i jej skutkom. Uszkodzeniu - jak podano w me-
diach -uległa konstrukcja podtrzymująca jeden z silosów insta-
lacji granulacji żużla. Przygotowanie projektu demontażu uszko-
dzonego zasobnika zlecono krakowskiej spółce ZD Projekt. Aby
niedopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości, podczas re-
montu WP 2 dodatkowo wzmocnione będą słupy zasobników.
Planowo remont pieca miał rozpocząć się w marcu br., ale dyr.
Maracha wspomniał o możliwym przyśpieszeniu prac. Skutki cza-
sowego zawieszenia pracy wielkiego pieca nr 2 pozwoli zrekom-
pensować wyższa produkcja wielkiego pieca nr 3. Zgodnie z tym,
co powiedział dyrektor, w tej chwili na Stalowni praca idzie „na
maksa”. Dobrze przyjęta została wiadomość, że zamówione w
Chinach urządzenia przybędą do kraju 14 dni wcześniej niż się
pierwotnie spodziewano.

W drugiej części zebrania, poświęconej na dyskusję, przew.
Tadeusz Żółty z Refractories potwierdził, że w jego spółce za-

Małopolska Komisja Świadczeń Socjalnych

kończono negocjacje płacowe. Na podstawie zawartego Po-
rozumienia pracownicy spółki otrzymają podwyżki analogicz-
ne jak w AMP S.A.

Średnie wynagrodzenie w Polsce w styczniu
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w

styczniu 2023 r. wyniosło 6883,96 zł brutto i wzrosło w ujęciu
rocznym o 13,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystycz-
ny. W tym samym czasie inflacja sięgnęła poziomu 17,2 proc. w
ujęciu rok do roku, co oznacza że dynamika płac utrzymuje się
poniżej poziomu wzrostu cen - realne wynagrodzenia kolejny
miesiąc z rzędu spadają.

Wynagrodzenia w styczniu miesiąc do miesiąca spadły o 6,1
proc., co zdaniem GUS spowodowane jest brakiem dodatko-
wych wypłat, które miały miejsce w grudniu, czyli premii świą-
tecznych i nagród oraz mniejszą skalą występowania premii
rocznych czy odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń
zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)”.

Drugie w br. posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych odbyło się  16 lutego. Z uwagi na obo-
wiązujące nadal obostrzenia pandemiczne posiedzenia tereno-
wej komisji organizowane są w formie zdalnej za pomocą komu-
nikatora Microsoft Teams.

Przewodnicząca przedstawiła szczegółowe wykorzystanie
środków ZFŚS za styczeń 2023 r., omawiając wydatki na po-
szczególne rodzaje świadczeń w porównaniu do roku 2022.

Kolejnym tematem był projekt „Planu przychodów i wydat-
ków z ZFŚS na 2023 r.” Po dokonaniu analizy planu dokument
zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez GKŚS.

Następnym punktem obrad było rozpatrywanie wniosków o
zapomogi składane przez pracowników i emerytów huty.

Zgodnie z przyjętym w br. regulaminem przyznawane były
również składane na bieżąco pożyczki mieszkaniowe.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyjaśnienie dla firmy
obsługującej fundusz, że wnioski o dofinansowanie wypoczyn-
ku dziecka w formie refundacji na ROR osoby uprawnionej
można składać zarówno przed, jak i po powrocie dziecka z wy-
poczynku (par 11 pkt.7 Regulaminu).

W przypadku wniosków składanych po powrocie dziecka z
wypoczynku, tylko gdy faktura jest wystawiona przed datą
zakończenia pobytu dziecka, wymagany jest dokument potwier-
dzający pobyt dziecka na wypoczynku.

Na koniec obrad przyjęte zostały do realizacji następujące
oferty wypoczynku po pracy przygotowane przez Hut Pus pod
warunkiem zachowania wszelkich obostrzeń związanych z za-
grożeniem pandemicznym:

a) Dąbki – wycieczka autokarowa w terminie 15-22.07.2023 r.
b) Bilety do Energylandii ważne od 01.04.- 29.10.2023 r.
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O czym piszą związkowe media

Bezpłatny urlop opiekuńczy
NSZZ „Solidarność” ma zastrzeżenia dotyczące bezpłatne-

go pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje
nowelizacja kodeksu pracy. Chwali natomiast rozwiązania
dotyczące umów o pracę na czas określony.

 Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy ma na celu
wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia
dwóch dyrektyw unijnych, mających zapewnić bardziej przej-
rzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia oraz wprowa-
dzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
rodziców i opiekunów.

 NSZZ Solidarność ma uwagi odnośnie odpłatności urlopu
opiekuńczego, a także zwolnienia z tytułu siły wyższej.

O ile to zwolnienie jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy
jest bezpłatny (...) pracownicy nie będą korzystać z tych form
urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko, będą
korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdo-
podobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatne-
go urlopu opiekuńczego – powiedziała PAP dr Anna Reda-
Ciszewska, ekspertka NSZZ „Solidarność”. Zaznaczyła jed-
nak, że sam projekt ustawy, z punktu widzenia pracownika,
należy ocenić pozytywnie ze względu na szereg różnych ko-
rzystnych, ochronnych rozwiązań. Zwłaszcza jeśli chodzi o
umowy o pracę na czas określony.

 - Umowy o pracę na czas określony zostaną zrównane z
umowami na czas nieokreślony w zakresie ich wypowiadania.
Pracodawca będzie musiał podawać przyczynę przy wypo-
wiadaniu umowy na czas określony - stwierdziła. Wskazała,
że jest to dobre rozwiązanie, na którym skorzystają pracowni-
cy. W jej ocenie, nie należy się bać, że pracodawcy odejdą od
umów na czas określony na rzecz umów cywilno-prawnych. 

- Mamy obecnie rynek pracownika. Jeżeli pracodawca chce
konkurować o dobrego pracownika, musi mu zapewnić odpo-
wiednią, stabilną podstawę zatrudnienia, stąd też ja bym się
nie obawiała ucieczki pracodawców w umowy prawa cywil-
nego – powiedziała. Kolejnym elementem, na który zwróciła
uwagę Reda-Ciszewska, jest zmiana granicy wieku dziecka z 4
lat na 8 lat. Przypomniała, że obecnie pracownik opiekujący
się dzieckiem w wieku do 4 lat nie może pracować w godzi-
nach nadliczbowych, w porze nocnej i w uciążliwych syste-
mach pracy. Powiedziała też: - Teraz pracownicy opiekujący
się dziećmi do lat 8 będą mogli korzystać z zakazów o charak-
terze względnym, będą mogli odmówić takiej pracy. (...) Do-
datkowo rodzice dzieci do lat 8 będą mieli prawo do wniosko-
wania o elastyczną organizację czasu pracy. Zaznaczyła, że
jest to dobre rozwiązanie, mające na celu pogodzenie życia
zawodowego z życiem rodzinnym.

 Nowelizację przyjęto w ubiegłą środę przez Sejm. Teraz zaj-
mie się nią Senat.

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

W związku ze zbliżającym się wyborczym Walnym Zebraniem
Delegatów MOZ NSZZ przypominamy nazwiska delegatów wy-
branych na kadencję 2023 - 2028, z przydzielonym numerem
mandatu.
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BOGUMIŁOWI STAROWICZOWI
szczere wyrazy współczucia z powodu

śmierci TATY
składają Koleżanki i Koledzy

z Komisji Komórek Dyrekcyjnych NSZZ „Solidarność”


