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Kraków

Obowiązkowe planowanie kwartalne
Dział HR przypomina, że przełożeni osób pracujących w syste-

mie czterobrygadowym są zobowiązani do zaplanowania kwartal-
nych harmonogramów czasu pracy. Obowiązek ten wynika z prze-
pisów Kodeksu Pracy.

W każdym kwartale należy obowiązkowo wyznaczyć 3 dni wolne
oznaczone jako W6 (dawne UDW12) – nie dotyczy ZKZ.

 Harmonogram musi być zaplanowany w systemie SAP i przed-
stawiony pracownikowi do 24 marca do końca dnia, czyli nie póź-
niej niż 7 dni przed rozpoczęciem nowego kwartału. Po tym termi-
nie wszystkie harmonogramy z SAP (zarówno zaplanowane jak i
puste) zostaną przetransferowane do HRapki usuwając z niej
wszystkie wcześniejsze wpisy na planowany kwartał. Czyli, gdy
przełożony nie wykona planowania kwartalnego w systemie SAP
w określonym terminie, będzie musiał uzupełnić puste harmono-
gramy bezpośrednio w HRapce w trybie korekty.

Zmiana organizacyjna w HR
Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor generalny San-

jay Samaddar skierował do Załogi Spółki list, w którym informuje
„o ważnej zmianie w naszej organizacji”. Mowa o zmianie organi-
zacyjnej w dziale HR spowodowanej odejściem z pracy w AMP
dyr. Moniki Roznerskiej, co ma się stać z końcem kwietnia br.

Poniżej zamieszczamy informację przekazaną przez Prezesa San-
jay Samaddara.

Monika Roznerska, dyrektor HR i członek Dyrekcji Wyko-
nawczej ArcelorMittal Poland, zdecydowała się opuścić Arce-
lorMittal po 13 latach bardzo udanej kariery w naszej firmie.
Monika dołączyła do nas w 2008 roku jako dyrektor Biura
Prawnego, a w 2012 roku objęła stanowisko dyrektora perso-
nalnego.

Po odejściu Moniki z dniem 1 maja 2021 r. dział HR zostanie
podzielony na dwie funkcje: rozwój (Leadership Development)
oraz relacje z pracownikami (Employee Relations). Rozwojem
będzie kierować Agnieszka Gałka-Woźniak, a relacjami pra-
cowniczymi nadal będzie kierował Stanisław Ból. Zarówno
Agnieszka, jak i Stanisław, będą podlegać bezpośrednio mnie.
Szczegółowy schemat organizacyjny nowych funkcji zostanie
opublikowany jeszcze w tym miesiącu.

W imieniu całego Zarządu i członków Dyrekcji Wykonaw-
czej ArcelorMittal Poland pragnę podziękować Monice za jej
znaczący wkład i pełną oddania pracę w firmie, a także życzyć
jej wszystkiego dobrego.

Z ostatniej chwili: Sztab kryzysowy AMP, m.in. na wnio-
sek związków zawodowych oraz SIP, uznał za konieczne za-
wiesić w kwietniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa Take
Care. Odbywać się będą tylko te, które już zostały zaczęte.

Z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa
W ubiegłą środę (17.03) odbyło się posiedzenie Rady Krajo-

wej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Spotkaniu przepro-
wadzonemu w formie telekonferencji przewodniczył Andrzej
Karol oraz trzynastu przedstawicieli Rady. Obecni byli także
członkowie komisji rewizyjnej. W pierwszej części omówiono
sprawy organizacyjne, w tym wykonanie budżetu za 2020 rok.
Przedstawiono również projekt budżetu na 2021 rok, który zo-
stał przyjęty do realizacji.

Kolejna część posiedzenia poświęcona została analizie bie-
żącej sytuacji w zakładach wchodzących w skład KSH NSZZ
„Solidarność”. Przedstawiciele Alchemii Oddział Huty Batory,
AM Warszawa, CMC Zawiercie i AMP przyznali, że wszystkie
zakłady napotykają podobne problemy. Na przykład zauważal-
ny wzrost liczby chorych na Covid 19, wyraźnie odczuwalne
braki pracowników na stanowiskach produkcyjnych do czego
przyczyniają się liczne odejścia na emerytury oraz brak postę-
pu w negocjacjach płacowych. Zauważalne są też pozytywne
elementy. Zaliczyć do nich należy rosnący wzrost zamówień.

Podsumowując tą część spotkania, wszyscy przedstawiciele 
branży hutniczej stwierdzili, że mają duże obawy, co przyszłości
przemysłu stalowego w naszym kraju. Nasze huty i zakłady
zostają zamykane lub ograniczane w produkcji, gdy w tym cza-
sie zapotrzebowanie na stal w Polsce jak i świecie rośnie. I tu
rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież polskie huty
miały być perełką, a pracowników zapewniano, że praca w hut-
nictwie to stabilność i godny zarobek.

Kończąc posiedzenie przewodniczący Andrzej Karol zapew-
nił, że KSH NSZZ „Solidarność” będzie na bieżąco informować
opinię publiczną o sytuacji branży hutniczej, co do której przy-
szłości ma znaczące obawy. Przedstawił również informację do-
tyczącą Białej Księgi Rozwoju Przemysłu opracowaną przez Mi-
nisterstwo Rozwoju, które uwzględniło uwagi i wnioski zgło-
szone przez pracodawców. Niestety, do prac nad księgą nie
zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych, skut-
kiem czego pojawiły się niekorzystne propozycje takie jak m.in.
zamrożenie minimalnej płacy zasadniczej. Andrzej Karol zapo-
wiedział wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
o przygotowanie planu działania w przypadku uwzględnienia
takich propozycji. (Czesław Bujak)

Miejsce pracy może generować nowe zakażenia
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedzia-

łek w Radomiu, minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział,
że wg raportu sanepidu z ostatnich 3 dni aż 50 proc. zachoro-
wań na COVID-19 jest identyfikowanych w zakładach pracy.
Oznacza to, stwierdził minister, że zakład pracy jest obecnie
dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń.

W nawiązaniu do powyższego stwierdzenia informujemy, że
w AMP we wtorek 23 marca odnotowano wzrost zachorowań
wśród pracowników do 224 zarażonych.
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WYCIECZKI  zagraniczne  

1.Biura Podroży, z których ofert można korzystać z dofinansowaniem to: Buksa Travel, Itaka, Hut-Plus, Arion.
2. Destynacje, do których można wyjechać z dofinansowaniem:
    • Wycieczki zagraniczne -transport – autokar, samolot:
Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Bułgaria, Grecja, Albania, Hiszpania, Cypr, Czarnogóra, Chorwacja, Grecja, Macedonia,
Portugalia,  Turcja, Tunezja, Egipt.
    • Wycieczki zagraniczne – objazdowe - transport – autokar, prom, samolot:
Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Turcja, Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra, Albania, Słowenia, Rumunia, Grecja, Bułgaria, Rosja, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Austria, Szwecja,
Szwajcaria, Dania, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania.

OFERTA WYCIECZEK z dofinansowaniem ZFŚS
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3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup oferty w firmie obsługującej Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych tj. Biuro Turystyczne HUT–PUS i załatwienie wszystkich formalności związanych z dofinansowaniem ZFŚS.

Klient sam może zapoznać się z ofertami na stronach internetowych wcześniej wymienionych biur:

www.buksatravel.pl, www.itaka.pl, www.hutplus.com.pl, www.arion.pl

następnie wybrać ofertę tj. destynację, hotel, termin, wyżywienie itp.

Nie REZERWOWAĆ, tylko zadzwonić lub przyjść do BT HUT-PUS w celu dokonania rezerwacji wstępnej lub

zakupu oferty. Klient również może przyjść bezpośrednio do biura w celu wspólnego wybrania i zarezerwowania oferty

z w/w biur podróży.

Biuro HUT-PUS jest AGENTEM wymienionych biur podróży, dlatego też prosimy nie dzwonić i nie chodzić do in-

nych salonów, biur agencyjnych w/w biur w celu uzyskania informacji o ofertach, ponieważ biura te nie są informacją

turystyczną.

Pełna oferta dostępna na stronie www.hpturystyka.pl oraz Biurze Turystycznym Hut-Pus S.A. przy ul. Mrozowej 1

Biuro Turystyczne HUT-PUS SA | T: +48 12 6438741 | GSM: +48 506033148
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

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

Dzięki temu, że sklepy budowlane póki co nie są zamykane,
sieć Castorama ogłosiła w dniach 26 – 28 marca 2021 r. akcję
polegającą na przyjmowaniu od klientów elektrośmieci, czyli
bezużytecznego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W
formie symbolicznej zapłaty wręczane będą sadzonki kwitną-
cych bratki - stąd hasło akcji „Kwiaty za elektrograty”.

W ten oto ekologiczny sposób można się pozbyć dużego i
małego sprzętu AGD (od lodówki po mikser), dużego i małego
sprzętu elektronicznego (od telewizorów i komputerów do telefo-
nów komórkowych), a także elektronarzędzi i zużytych baterii.

Akcja trwa do wyczerpania zapasów sadzonek. Jeden uczest-
nik może otrzymać maksymalnie 10 sadzonek. O szczegółach
akcji zawartych w regulaminie można przeczytać w Internecie
lub w ulotkach dostępnych w sklepach Castoramy.

Krakowski magistrat informuje,
że od poniedziałku 22 marca br. budynki Urzędu Miasta Kra-

kowa będą dostępne wyłącznie dla klientów umówionych na
wizytę lub tych, którzy mają zamiar umieścić przesyłkę w od-
powiednim pojemniku wrzutowym.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa
będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty
Polskiej, usługi Paczkomat Urząd 24 lub wrzucając kopertę do
odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia
do urzędu w 16 lokalizacjach.

Wiadomości branżowe

W ramach państwowego programu szczepień, rozpoczęły
się zapisy na szczepienia na COVID-19 dla kolejnych grup
uprawnionych: od 22 marca dla roczników 1952 - 1956; od
23 marca dla roczników 1952 - 1961; od 25 marca dla wszyst-
kich osób w wieku 60+ (w tym urodzone przed 1951 rokiem).

Rejestrować można się: poprzez bezpłatną infolinię 989, przez
e-Rejestrację na pacjent.gov.pl, za pomocą SMS na nr 664 908
556 oraz 880 333 333 lub w konkretnym punkcie szczepień.

Hutnictwo
ArcelorMittal wprowadza nową markę XCarb™ dla stali z ni-

skim śladem węglowym i uruchamia fundusze na rozwijanie jej
produkcji. Koncern zapowiada, że przeznaczać będzie 100 mln
dolarów rocznie na rzecz tego projektu. Celem jest osiągnięcie
neutralności emisyjnej do roku 2050. Na razie zielona stal to 1%
produkcji koncernu, ale wkrótce odsetek ten ma sięgnąć 10 proc.
Jeśli chodzi o polski udział w tych działaniach to będziemy testo-
wać wykorzystanie bogatych w wodór gazów koksowniczych w
wielkich piecach. Konkretnie w Dąbrowie Górniczej, gdzie do wiel-
kich pieców trafi gaz koksowniczy ze Zdzieszowic. Obecnie kończą
się przygotowania do budowy gazociągu między zakładami.

Certyfikaty zielonej stali XCarb™ to realne oszczędności CO
2

osiągnięte dzięki naszym inwestycjom, połączone z zamówie-
niami. Inicjatywa „XCarb™ produkty z recyklingu i źródeł od-
nawialnych” opisuje produkty wytwarzane w elektrycznych
piecach łukowych przy użyciu odnawialnych źródeł energii,
bezpośrednio lub poprzez zweryfikowane certyfikaty zapewnia-
jąc niezwykle niską emisję CO

2
 na poziomie około 300 kg.

Więcej informacji na ten temat znajdziemy w opublikowanym
niedawno liście dyrektora generalnego ArcelorMittal Adityi Mit-
tala, z którego pochodzi przytoczony wyżej cytat.

Energetyka
Od czerwca ubiegłego roku trwają prace nad wydzieleniem ak-

tywów węglowych z grup energetycznych (np. PGG, Tauron) do
osobnego podmiotu. Związkowcom z PGG udało się podpisać z
rządem stosowne porozumienie. Przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ności” z grupy Tauron, którzy przeciwstawiają się podziałowi ich
grupy (po wydzieleniu aktywów węglowych z grupy Tauron po-
zostanie tylko obszar dystrybucji oraz niewielki segment OZE),
mieli mniej szczęścia. Zawiązali komitet protestacyjno-strajkowy,
jednak do rozmów z rządem nie doszło, m.in. z powodu epidemii.
O pilne spotkanie i koordynację działań w obronie miejsc pracy
poprosili przewodniczącego Piotra Dudę.  List w tej sprawie skie-
rowali także do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. 

“Nikt nie zaprasza nas do rozmów, choć od dłuższego czasu
toczą się one pod hasłem przyszłości energetyki; o tej przyszło-
ści dyskutuje się tylko z przedstawicielami górników – o nas nikt
nie pamięta. To karygodne” – mówi Piotr Serafin z Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego grupy Tauron.

W rozmowach dotyczących przyszłości wydobycia węgla w
Polsce dotychczas uczestniczyli jedynie pracownicy Polskiej Gru-
py Górniczej, kontrolującej śląskie kopalnie węgla kamiennego.
Informacje dotyczące ich zamknięcia do 2049 roku nie dotyczyły
więc zakładów należących do Tauronu: Sobieskiego, Janiny i
Brzeszczy. Poza tym grupa zarządza pięcioma elektrowniami i czte-
rema elektrociepłowniami na południu kraju. Związkowcy Tauro-
nu są oburzeni tym, że tak ważne decyzje podejmowane są poza
plecami przedstawicieli załogi.

Górnictwo
Podczas ubiegłorocznych rozmów rządu z górnikami ustalo-

no końcowy termin wygaszania działalności kopalń. Zgodnie z
tymi ustaleniami ostatnie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej
(PGG) wydobywające węgiel energetyczny zakończą wydoby-
cie w 2049 roku.

Rząd ugiął się pod naciskiem związkowców i zgodził się, aby
KWK "Ruda", uważana za jedną z tych nierentownych kopalń i z
tego powodu przeznaczona do zamknięcia, nadal pracowała.

To oczywiście nie koniec negocjacji prowadzonych przez gór-
nicze centrale związkowe z rzadem. W marcu rozpoczęły się kolej-

ne rozmowy, w których uczestniczy  wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń, będący także pełnomocnikiem rządu
ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowe-
go. Przed rozmowami wiceminister Soboń wyraził wolę „wypra-
cowania umowy społecznej dla górników, całej branży węgla ka-
miennego oraz dla Polski po to, by bezpieczeństwo energetyczne
zostało zagwarantowane na kolejne lata.” Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląskiej „Solidarności” w rozmowie z dziennikarzami
powiedział, „że nadszedł czas na finalizowanie sprawy i zakoń-
czenie kilkumiesięcznego serialu spotkań”. Jak podano, „przed-
stawiciele obu stron – rządowej i związkowej podtrzymują wolę
wypracowania kompromisu do końca tego miesiąca”.

Zrób wiosenne porządki i pozbądź się elektrogratów

UWAGA, Biuro Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidar-
ność” Emerytów i Rencistów znajdujące się w budynku
LTT będzie nieczynne do dnia 7 kwietnia 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.


