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Koniec negocjacji – parafowano porozumienie
W czwartek 29 kwietnia 2021 roku przewodniczący największych Organizacji Związkowych (tzw. TOP 6) wspólnie ze Stroną
Pracodawcy reprezentowaną przez Prezesa S. Samaddara parafowali pakiet uzgodnień dotyczących rokowań nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Porozumienia płacowego na 2021 rok.
Ubiegłotygodniowe rozmowy dotyczyły ostatnich nieuzgodnionych do tej pory zapisów negocjowanego nowego ZUZP, a
także warunków porozumienia płacowego. Dla przypomnienia
informuję, że to pracodawca jednostronnie wypowiedział dotychczas obowiązujący ZUZP i porozumienie okołoukładowe.
Jego termin upływa z dniem 31 maja br. Od momentu wypowiedzenia został powołany specjalny zespół, którego zadaniem było
wypracowanie nowej treści zapisów ZUZP. Dodatkowo w ramach prowadzonych rokowań wolą stron włączono do prac podzespół ds. opracowania taryfikatora stanowisk i tabel zaszerego-

wania pracowników. Dziesięciomiesięczne prace przebiegały z
różnym natężeniem. Końcowy etap rozmów został przeniesiony
na „szóstkę”, ponieważ możliwości negocjacyjne zespołu w pewnym sensie wyczerpały się, co wymagało włączenia się do rozmów prezesa Sanjay Samaddara.
Tak naprawdę obie strony w pełni zdawały sobie sprawę z
faktu, że rokowania nie będą łatwe. Pozycja, w jakiej stawiane są
obecnie podczas negocjacji związki zawodowe, jest coraz trudniejsza. Stały rozwój, postęp, częste zmiany zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wzajemne uwarunkowania
nie przystają do wynegocjowanych w ubiegłej rzeczywistości
rynkowej ZUZP-ów. Na to wszystko powołuje się pracodawca
argumentując konieczność nowelizacji zapisów. Niestety, skutkiem takiego podejścia do tzw. cudownej ręki rynku staje się
nadreprezentatywność argumentów pracodawców, znajdujących
coraz większe zrozumienie po stronie władz zarówno ustawodawczych jak i wykonawczych. Dlatego rolą związków zawododokończenie na str. 2

Uzgodnienia przedstawicieli Pracodawcy i Największych Organizacji Związkowych (TOP 6)
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
I. W dniu 29.04.2021 r. Strony – sygnatariusze niniejszego uzgodnienia, dokonali następujących ustaleń w zakresie
treści nowego ZUZP będących dotychczas nieuzgodnionymi w
trakcie rokowań ZUZP:
1. Nagroda Jubileuszowa – 10 letni okres przejściowy od
dnia wejścia w życie ZUZP, w którym będą obowiązywały dotychczasowe zasady wypłat ww. Nagrody. Po tym okresie pracodawca zaprzestanie wypłacania Nagrody Jubileuszowej.
2. Po okresie przejściowym w miejsce Nagród Jubileuszowych nastąpi wzrost składki podstawowej PPE o 3,5%. Strony
zobowiązują się jednocześnie do zawarcia w okresie do 31.12.2021
r. stosownego Aneksu do Umowy Zakładowej PPE.
3. Odprawy emerytalno-rentowe – 10 letni okres przejściowy licząc od dnia wejścia w życie ZUZP, w którym będą obowiązywały dotychczasowe zasady wypłaty ww. Odpraw. Po tym
okresie pracodawca wypłacał będzie Odprawy wynikające z kodeksu pracy.
4. Dodatkowy odpis na ZFŚS – zwiększenie odpisu o dodatkowe 10% tj. ponad obecne uzgodnienia. Nowa wartość odpisu
będzie wynosiła 120% podstawowego odpisu ustawowego.
5. Posiłki regeneracyjne – w przypadku zwiększenia się – po
dniu 31.12.2021 roku – kosztu posiłku regeneracyjnego kwota
wzrostu tego posiłku będzie finansowana w 50% przez Pracodawcę i w 50% przez Pracownika.
6. Realizacja postanowień §48 nowego ZUZP o dyżurach
lekarskich odbywać się będzie na zasadach stosowanych w dniu
poprzedzającym wejście w życie ZUZP tj. w lokalizacji Dąbrowa
Górnicza.
7. Załącznik nr 1 do ZUZP będzie przedmiotem dalszych
prac, celem jego wdrożenia jako Protokół Dodatkowy nr do ZUZP.

II. W dniu 29.04.2021 r. Strony – sygnatariusze niniejszego uzgodnienia, dokonali następujących ustaleń w zakresie
wzrostu płac w roku 2021, jakie będą zawarte w Porozumieniu
płacowym.
1. Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników
objętych ZUZP z dniem wejścia w życie ZUZP: 130 złotych.
Strony ustaliły równocześnie, że wraz z wynagrodzeniem za
kwiecień 2021 zostanie wypłacone wyrównanie za okres zmian
płacowych od stycznia do kwietnia 2021 (z uwzględnieniem premii w wysokości 7% płacy zasadniczej pracownika).
2. Kwota na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla
pracowników objętych ZUZP: 70 zł/pracownika z podziałem
50% / 50% do dyspozycji dyrektorów zakładów / CEO.
3. Nagroda za wkład pracy w roku 2020: 1000 zł/pracownika, z możliwością wzrostu w przypadku osiągniecia lepszego niż
zakładany wynik EBITDA (o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%)
Strony ustaliły równocześnie, że wraz z wynagrodzeniem za
kwiecień 2021 zostanie zaliczkowo wypłacone 50% ww. nagrody
tj. 500 zł/pracownika.
4. Nagroda wdrożeniowa ZUZP uruchomiona po dniu wejścia w życie ZUZP – 500 zł/pracownika, z możliwością wzrostu
w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA
(o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej
jednak niż o 20%).
5. Nagroda za wykonanie wyniku EBITDA za określony w
Porozumieniu Płacowym okres/okresy w roku 2021: 400 zł/pracownika, z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA (o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%)
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wych jest m.in. wywieranie stałego nacisku na centrale związkowe, by te zabezpieczyły interesy pracowników.
Nadrzędnym celem strony związkowej było ratowanie wszystkiego co możliwe z obowiązującego ZUZP i jednoczesne przekonanie pracodawcy do nowych pomysłów, które chcieliśmy wprowadzić dużo wcześniej. Należą do nich tzw. mentorkowe, czyli
dodatkowe wynagrodzenie dla szkolących nowych pracowników, waloryzacja dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udziału
w drużynach ratownictwa gazowego czy też włączenie do płacy
zasadniczej dodatku układowego w wysokości 80 zł. Pracodawcy natomiast zależało na przebudowie układu, tak aby uprościć
jego zapisy, a szczególnie zlikwidować dodatki takie jak: Karta
Hutnika (poprzez włączenie do płacy zasadniczej metodą „brutto
do brutta”), Nagroda Jubileuszowa, odprawy emerytalno-rentowe (poprzez rekompensatę pieniężną w formie wzrostu składki
na PPE do wysokości 7%) oraz pozbyć się automatycznych waloryzacji zmianowego dodatku kwotowego.
Od samego początku strona społeczna nie chciała podjąć
rozmów co do Nagrody Jubileuszowej i odprawy emerytalnorentowej. Te dwa zasadnicze tematy postanowiliśmy pozostawić na koniec negocjacji. Bardzo istotnym elementem ZUZP
jest Załącznik Nr 1 czyli taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników. Strona związkowa wnosiła o uzupełnienie załącznika o taryfikatory stanowisk nierobotniczych i tabele zaszeregowania stanowisk robotniczych i nierobotniczych,
których pracodawca nie przedłożył. Ich brak zdaniem strony
związkowej wykluczał możliwość uzyskania porozumienia.
Wobec powyższego zawnioskowaliśmy o kontynuowanie prac
w tym temacie. Z chwilą wypracowania uzgodnień wspomniany załącznik proponujemy wprowadzić do nowego ZUZP stosownym Aneksem. Ostatecznie pracodawca wyraził zgodę na
powyższą propozycję.
Pod koniec rozmów dotyczących ZUZP zaproponowaliśmy
równoległe prowadzenie negocjacji w sprawie osiągnięcia Porozumienia płacowego na 2021 rok. Od tego momentu wszystkie propozycje stanowiły nierozłączny pakiet. W dalszym ciągu
staliśmy na niezmiennym stanowisku, że odprawa emerytalnorentowa, Nagroda Jubileuszowa powinny pozostać bez zmian,
natomiast Kartę Hutnika należy włączyć do płacy zasadniczej
metodą 50% na wprost i 50% brutto do brutta (modyfikacja stanowiska strony społecznej). Oczywistym jest, że takie wprowadzenie Karty Hutnika generuje dodatkowe koszty po stronie pracodawcy, a kwoty z tego wynikające zostaną wykazane w porozumieniu płacowym.
Jak już wspomniałem, końcowe rokowania zostały przeniesione na „szóstkę”, która o każdych uzgodnieniach na bieżąco informowała Zespół Centralny. Ten etap negocjacji przebiegał momentami bardzo nerwowo. Bywały chwile, że wszystko świadczyło o nieuchronnym rozejściu się stron, bez osiągnięcia porozumienia. Krótko mówiąc najprościej byłoby powiedzieć, że to
koniec i odejść od stołu. Oznaczałoby to oddanie w ręce Pracodawcy wszystkich decyzji i niech jednostronnie wprowadza
ZUZP. Taką lekcję przeszliśmy już w temacie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a skutki tego odczuwaliśmy długo. Znając pierwotne propozycje zapisów pracodawcy, z całą
pewnością możemy stwierdzić – byłoby znacznie gorzej dla pracowników. Kiedy rozmowy utknęły w martwym punkcie Prezes
Samaddar zaproponował wspólne spotkanie (oczywiście z zachowaniem obostrzeń COVID-owych). Ostatecznie Prezes przyjął
propozycję związków zawodowych: odnośnie włączenia Karty
Hutnika, dodatkowego odpisu w wysokości 120% na ZFŚS,
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podpisania porozumienia w sprawie posiłków regeneracyjnych
oraz utrzymania dyżurów lekarskich w Dąbrowie Górniczej. Podtrzymał jednocześnie propozycję zamiany Nagrody Jubileuszowej na wprowadzenie dodatkowego podwyższenia składki na
PPE do 7% (dodatkowe 3,5%) oraz zaproponował okres przejściowy na utrzymanie dotychczasowych zasad wypłacania odpraw emerytalno-rentowych przez pięć lat. Te dwie ostatnie decyzje stały się kością niezgody, które próbowano rozstrzygnąć
w trakcie dwóch kolejnych spotkań. W dalszym ciągu nie było
zgody pracodawcy na okresy przejściowe. Wszystkie nasze propozycje były odrzucane. Ponownie, ze strony związkowej, pojawiły się stwierdzenia – Układ TAK, ale nie za wszelką cenę – co
sugerowało zakończenie rozmów. Pomimo świadomości o możliwej przegranej strony społecznej, zdając sobie sprawę z ciążącej
na nas odpowiedzialności, nie mogliśmy przerwać negocjacji.
Byliśmy przekonani, że tak naprawdę liczy się tylko finał.
W późnych godzinach wieczornych nastąpiło zbliżenie stanowisk, które zakończyło się parafowaniem uzgodnień. Uzgodniliśmy 10-letnie okresy przejściowe dla Nagród Jubileuszowych
(co oznacza, że każdy z pracowników uprawniony do niej otrzyma ją jeszcze dwukrotnie) i odprawy emerytalno-rentowej oraz
Porozumienie płacowe na 2021 rok. Jestem przekonany, że z wielkim trudem osiągnęliśmy wszystko, w czym mogliśmy się wspólnie porozumieć.
Władysław Kielian
Teraz nastąpi etap finalizacji uzgodnień powyższych porozumień ze wszystkimi Organizacjami Związkowymi. Przyjęcie ich
oznacza, że poszczególne Organizacje Związkowe, po akceptacji
i podpisaniu dokumentów, stają się stroną nowego ZUZP. Następnie ZUZP zostanie skierowany do Państwowej Inspekcji
Pracy celem rejestracji. Szczegóły parafowanego Uzgodnienia
zamieszczamy na str. 1. Precyzyjne zapisy dotyczące sposobu
podziału środków w ramach Porozumienia płacowego na 2021
rok opisane zostaną w Porozumieniu Okołoukładowym. Informacje w tej sprawie przekażemy w kolejnym Biuletynie.

Wypłata „Małego Hutnika”
Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ZUZP, niezależnie od specjalnego wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika, pracownikom ArcelorMittal Poland z okazji Dnia Hutnika wypłacany jest rokrocznie tradycyjny dodatek, tzw. „Mały Hutnik”.
Dodatek ten przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi
zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty
dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów. Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce
z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł.
W ubiegłym roku wysokość tego dodatku wynosiła 398,97 zł.
W roku bieżącym „Mały Hutnik” wynosi 427,24 zł i będzie
wypłacony 10 maja 2021 wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.

 Przypominamy o możliwości pobrania ze strony krhhts.pl
wniosków o dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych AMP S.A. w wysokości 500 zł lub 300 zł
(w zależności od dochodów). Wniosek należy złożyć w terminie
do 31.05.2021 do Hut-Pus (dotyczy pracowników oddziału krakowskiego), najlepiej drogą elektroniczną na adres mailowy:
turystyka@hutpus.com.pl
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Msza Święta w Dzień Hutnika
W hutnicze święto 4 maja o godz. 18:00 Zarząd Komisji Robotniczej Hutników, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”
wzięli udział w uroczystej Mszy świętej odprawionej w intencji
hutników, w tym tych będących już na emeryturze, oraz ich rodzin. Nabożeństwo, poprzedzone Różańcem, odbyło się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie na os.
Szklane Domy, w którym do 8 maja wystawiony jest peregrynujący po województwie małopolskim obraz Matki Bożej Solidarności Robotników. Razem z obrazem, widocznym na zdjęciu obok,
wystawiono replikę Krzyża Nowohuckiego. Uroczysty charakter mszy podkreślała obecność pocztów sztandarowych ze sztandarem KRH, Duszpasterstwa Hutników ze Szklanych Domów,
Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Mistrzejowic oraz Regionu Małopolskiego. Głównym celebransem był o. Piotr Chojnacki OCist.,
a w gronie koncelebransów byli m.in. o. Augustyn Spasowicz
OCist. - proboszcz parafii MBCz. Szklane Domy, kapelan NSZZ
„S” Regionu Małopolskiego ks. Władysław Palmowski oraz
ksiądz kanonik dr Lucjan Bielas, który wygłosił kazanie. W skłaniającym do głębokich przemyśleń kazaniu nawiązał do męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, wskazując analogie do historii męczeństwa św. Floriana, patrona nie
tylko hutników czy strażaków, lecz także miasta Krakowa.
Intencje modlitwy wiernych odczytali członkowie Zarzadu
Regionu, Zarządu KRH oraz radny Edward Porębski, prezes Akcji Katolickiej przy Parafii M.B. Częstochowskiej na os. Szklane
Domy. Na koniec dwugodzinnej Mszy św. uczestnicy zawierzyli
siebie i swoje rodziny Matce Bożej Soliarności Robotników.

Zmiany w obszarze HR AMP
Dyrektor generalny, prezes Zarządu Sanjay Samaddar poinformował załogę o zmianach jakie wprowadzone zostały do schematu organizacyjnego ArcelorMittal Poland, w tym przede
wszystkim dotyczącego obszaru HR. Jak już wcześniej podano,
po odejściu z firmy dyr. Moniki Roznerskiej zrezygnowano z
utrzymania stanowiska Dyrektora Personalnego.
W nowej strukturze HR występują dwa ważne zakresy:
a) zatrudnienie i relacje pracownicze na czele ze Stanisławem
Bólem oraz
b) rozwój pracowników na czele z Agnieszką Gałką-Woźniak.
Dyrektorzy St. Ból i A. Gałka-Woźniak będą działać jako zespół i podlegać bezpośrednio dyrektorowi generalnemu AMP
Sanjay Samaddarowi. Jak zapewnia prezes Samaddar, taki podział funkcji jest zgodny z korporacyjnym modelem organizacyjnym HR we Flat Europe.
W obszarze zarządzanym przez Stanisława Bóla znajdą się: kadry, płace i dialog społeczny połączone pod kierownictwem
Agnieszki Kukli, która obejmie stanowisko dyrektora tej jednostki. Stanisław Ból pozostaje osobą zarządzającą również działem
strategicznego planowania zatrudnienia i budżetowania oraz projektami HR, będzie też reprezentował funkcję HR na forum Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland w randze jej członka.
W obszarze zarządzanym przez Agnieszkę Gałkę-Woźniak
znajdą się: odpowiedzialność biznesu, różnorodność i integracja, employer branding czyli budowanie wizerunku pracodawcy,
rekrutacja i mobilność (alokowanie pracowników pomiędzy poszczególnymi obszarami), rozwój talentów (ocena pracowników,
ścieżka kariery zawodowej, kompetencje i dalszy rozwój), Kampus Polska (organizacja szkoleń) oraz HR Excellence.
Osoby zainteresowane tematem znajdą oba nowe schematy
(Spółki i HR) po zalogowaniu się na http://studnia/organizacja

Podsumowanie i pożegnanie
Jak już wiemy, pani Monika Roznerska zajmująca przez ostatnie 9 lat stanowisko dyrektora personalnego AMP S.A. z końcem kwietnia rozstała się z dotychczasowym pracodawcą. Żegnając się z partnerami reprezentującymi stronę społeczną, wysłała
na ręce przewodniczącego KRH Władysława Kieliana list, w którym m. in. podsumowuje dziewięcioletni okres współpracy ze
związkami zawodowymi. „Nie muszę chyba podkreślać - napisała - jak ważny i odpowiedzialny jest to zakres. Rozmowom i negocjacjom prowadzonym z przedstawicielami organizacji związkowych zawsze towarzyszyła świadomość, że to o czym rozmawiamy, decyzje, które podejmujemy, będą miały wpływ na tysiące
pracowników.
Z przyjemnością brałam udział w walnych zebraniach delegatów, konferencjach sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeniach
zakładowych organizacji i ich organów. Dialog społeczny to również współdziałanie z komisjami pojednawczymi, społecznymi inspektorami pracy, spotkania z pracownikami organizowane w
zakładach pracy czy uroczystości rocznicowe. Te różne i interesujące fora to zawsze była szansa na bezpośredni kontakt oraz
otwartą i konstruktywną rozmowę o zatrudnieniu, wynagrodzeniu czy docenieniu pracowników”.
Monika Roznerska podziękowała za wsparcie udzielone w
procesach wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych
takich jak SAP HR, HRapka czy Oracle Cloud. „Wspólnie zrobiliśmy duży krok do przodu jeżeli chodzi o digitalizację narzędzi, z których korzystają nasi pracownicy. To właśnie takie inicjatywy i rozwiązania ułatwiające pracę, ograniczające biurokrację i przyspieszające obieg informacji i dokumentów pozwalają nam ubiegać się o miano przedsiębiorstwa innowacyjnego” - czytamy we wspomnianym liście. Odnosząc się do truddokończenie na str. 4
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nych miesięcy pandemii zauważyła, że w ich trakcie „dialog się
nie załamał, a wręcz przeciwnie – spotkania fizyczne zostały zastąpione wirtualnymi, a połączenia na platformach internetowych
sprzyjają utrzymywaniu stałych codziennych kontaktów. Dzięki
temu przedstawiciele związków mogli aktywnie wspierać prace
sztabu kryzysowego powołanego do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii na terenie zakładów ArcelorMittal Poland, dzieląc się na bieżąco opiniami i komentarzami.”
List pani Monika kończy życzeniami: „Życzę Państwu, aby
wykonywana przez Was praca była powodem do dumy i satysfakcji. Pamiętajcie, że w tym momencie najważniejsze jest zachowanie zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii.
Dbajcie o siebie i swoich współpracowników. I nie ustawajcie
w dążeniu do tego, aby ArcelorMittal Poland był atrakcyjnym
i nowoczesnym miejscem pracy.”
W imieniu Zarządu KRH dziękujemy pani Monice Roznerskiej za kilkuletnią współpracę, chwilami trudną, uciążliwą
i wymagającą, lecz nie pozbawioną dobrej woli i zrozumienia. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej oraz
szczęścia w życiu osobistym.

Korzystna zmiana w ustawie
o działaczach opozycji antykomunistycznej
20 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o
uznanie za okres składkowy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresu, w
którym osoby uprawnione były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek
represji politycznych za działalność na rzecz odzyskania przez
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.
Do tej pory co prawda ustawa emerytalna przewidywała zaliczenie stażu pracy opozycjonistów pozbawionych wolności czy
zatrudnienia z powodów politycznych, jednak nie miało to żadnego wpływu na wysokość emerytury. Powód był prozaiczny do ZUS nie wpłynęły z tego tytułu żadne składki. Dopiero obywatelski projekt nowelizacji ustawy, pod którym podpisało się
141 byłych opozycjonistów, doprowadził do tak istotnych zmian
w przepisach.
Jak przypomniała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Małgorzata Paprocka, represje często przybierały charakter zmuszania do zaprzestania dotychczasowej pracy, a później osoby
dziś szczególnie zasłużone musiały podejmować pracę gorzej
płatną, nieadekwatną do umiejętności czy wykształcenia. Ma
to negatywne konsekwencje w wysokości dzisiaj pobieranych
przez te osoby świadczeń emerytalno-rentowych. Obecna ustawa pozwala wyeliminować te niesprawiedliwości. Wprowadza
też możliwość zwolnienia osób zasłużonych z opłaty za pobyt
w Domu Pomocy Społecznej; przewiduje także dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych. Jedną z najistotniejszych zmian jest zwiększenie progów dochodowych
uprawniających do okresowej pomocy pieniężnej udzielanej
przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Ponadto wprowadza zasadę, że taka pomoc będzie mogła być
wypłacana dwa razy w ciągu roku, a nie raz, jak dotychczas.
Ustawa dokonuje analogicznych zmian w zakresie uprawnień
kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych, jak
również cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.
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Praca zdalna do 14 maja
Sztab kryzysowy powołany w AMP na czas pandemii zdecydował o wydłużeniu tzw. „etapu 0”, czyli utrzymania pracy zdalnej, tam gdzie to możliwe, do 14 maja włącznie.
Kolejny komunikat o wydłużeniu etapu 0 lub powrocie do etapu 1 zostanie ogłoszony po weekendzie majowym.

Wyburzenie komina spiekalni
Liczący ponad 50 lat i wysoki na 80 metrów komin zwany
„Grubą Bertą”, tak charakterystyczny dla pejzażu krakowskiej
huty, został wyburzony w ostatnim tygodniu kwietnia br. Niecodzienność tej operacji, skomplikowanej ze względów bezpieczeństwa, spowodował, że proces wyburzania odnotowany został
przez krakowskie media. Z krótkiego wywiadu udzielonego z tej
okazji przez dyr. generalnego Sanjay Samaddara dowiadujemy
się, że decyzję o wyburzeniu komina, jak i całej pozostałej infrastruktury nieczynnej od 2012 r. spiekalni, podjęto w celu porządkowania nieużywanych nieruchomości i odzyskania nieużytkowanego terenu.
Zakład spiekalni, niektórym bardziej znany jako aglomerownia, zajmował 30 hektarów terenu przy ul. Igołomskiej. Składał
się ze 108 budynków, 115 przenośników taśmowych, 4 elektrofiltrów i 5 mostów przeładunkowych.
W krakowskiej hucie działały kiedyś dwie aglomerownie. Pierwsza rozpoczęła pracę w 1954 r. i została wyłączona na przełomie
lat 1990/91. Druga, ta do której należał komin zwany Grubą Bertą,
została uruchomiona w grudniu 1966 roku, na pięć dni przed
pierwszym spustem surówki z wielkiego pieca nr 5.
Przy pracach rozbiórkowych wielkiego komina pracowało 15
osób ze specjalistycznej ekipy zajmującej się demontażami.
Podczas wyburzenia komina powstało blisko 2200 ton gruzu.
Z komina i innych urządzeń odzyskiwany jest złom, który w ramach recyklingu zostanie
ponownie użyty w dąbrowskiej hucie – trafi do
konwertorów i posłuży
do produkcji stali. Do
roku 2023, dzięki rozbiórce całej spiekalni, uda się
odzyskać ok. 60 000 ton
złomu.
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