Przyjdź, walcz o swoje prawa!!!
4 kwietnia 2013 godz. 1400
budynek dyrekcyjny AMP

Ac t ion D ay - eu rop ejsk i solidarny D z ień Pro testu

Żądamy:
• Natychmiastowego zaprzestania błędnego naliczania
wynagrodzeń Pracownikom ArcelorMittal Poland
S.A. i Spółek Zależnych,
wyrównania wraz z odsetkami wszelkich niedopłat
wynagrodzeń pracowniczych,
odbudowania sprawnej
obsługi kadrowo – płacowej
pracowników poprzez ponowne włączenie tych służb
w struktury ArcelorMittal
Poland S.A.;
• Stworzenia polityki mającej
na celu utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego
poprzez opracowanie
planów rekrutacji i szkoleń
oraz zadowalającej polityki płacowej, a także
niezwłocznego uzupełnienia
wszystkich braków w zatrudnieniu poprzez zatrudnianie pracowników
bezpośrednio w ArcelorMittal Poland S.A. i Spółkach
Zależnych na podstawie
umów o pracę;
• Opracowania planu działań
dla europejskiego sektora
stalowego, który będzie
fundamentem polityki
przemysłowej dla hutnictwa oraz promowanie
zrównoważonego rozwoju
tego sektora, zapewniającego
innowacje i miejsca pracy.
• Wprowadzenia moratorium
na wdrożenie planu restrukturyzacji do czasu przyjęcia
przez Komisję Europejską
Planu Działań dla Europejskiego Hutnictwa oraz
zobowiązanie się do skorzystania z rozwiązań tego
planu, mających na celu
utrzymanie zakładów Grupy
ArcelorMittal oraz instalacji
w tych zakładach.

PIKIETA

przeciwko likwidacji miejsc pracy
i zamykaniu linii produkcyjnych

Pracownicy ArcelorMittal i Podwykonawców!
Apelujemy o zgromadzenie się w ramach europejskiego solidarnego Dnia Protestu 4 kwietnia 2013 r.
o godz. 1400 przed budynkiem dyrekcyjnym AMP
w Dąbrowie Górniczej i przedstawienie pracodawcy
naszych żądań.
W całej Europie wśród pracowników ArcelorMittal i podwykonawców nasila się uczucie niepokoju oraz zagrożenia. W samym
tylko 2012 r. pracę straciły tysiące naszych Koleżanek i Kolegów,
w Polsce blisko 1,5 tysiąca. Skala ograniczeń zdolności produkcyjnych, o których zadecydowała Grupa ArcelorMittal od początku
kryzysu przypomina celową strategię zmniejszania bądź całkowitej
rezygnacji z działalności produkcyjnej w Europie. Inwestycje
Grupy ArcelorMittal w Europie nie wystarczają na zapewnienie
przyszłości większości zakładów, a brak środków finansowych
nawet na utrzymanie ruchu pociąga za sobą gwałtowną degradację
europejskich zakładów Grupy.

Razem musimy walczyć o nasze prawa!
To dotyczy mnie!

To dotyczy Ciebie! To dotyczy nas wszystkich!

