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Kraków

We wtorek 15 czerwca w oddziale krakowskim AMP ze-
brała się Komisja Robotnicza Hutników. W posiedzeniu brało
udział 29 osób z 32 członków Komisji. Zaproszeni goście z
HR, tj. dyr. Stanisław Ból i dyr. Agnieszka Kukla, jak zwy-
kle przy takiej okazji odpowiadali na pytania zadawane
przez obecnych na sali związkowców reprezentujących za-
łogę krakowskiej huty oraz spółek. Poniżej przedstawiamy
odpowiedź na jedno ze skierowanych do dyr. Bóla pytań.
Szersze sprawozdanie z posiedzenia i prowadzonej w jego
trakcie dyskusji zamieścimy w przyszłym biuletynie.

Pytanie zadał Władysław Kielian: Jeżeli pracownik, z
różnych powodów, nie podpisze nowego ZUZP, czym to
zaskutkuje?

Stanisław Ból:  Porozumienie zmieniające umowy moż-
na wprowadzić na dwa sposoby. Albo na mocy wspólne-
go porozumienia z pracownikiem, które obowiązuje od
daty określonej w naszym przypadku z dniem 1 lipca br.,
a o ile pracownik się nie zgadza, to na mocy wypowie-
dzenia. Jednakże należy pamiętać, że konstrukcja na-
szych porozumień jest taka, co było wolą pracodawcy,
aby w przypadku gdy pracownik nie przyjmuje czyli się
nie zgadza na te zmiany, to w konsekwencji nie zgadza
się na wszystkie inne zmiany. Taki pracownik wtedy bę-
dzie miał wypowiedzianą umowę o pracę w zakresie za-
sad wynagradzania. Po okresie wypowiedzenia wynika-
jącym jeszcze z obecnego  ZUZP dla pracowników, któ-
rzy na przykład mają 20 lat stażu pracy (5 miesięczny
okres wypowiedzenia) to jeszcze przez te 5 miesięcy bę-
dzie miał wypłacaną kartę hutnika i inne składniki we-
dług starego ZUZP. Niestety, co jest bardzo ważne, po-
nieważ nie wszyscy pracownicy zapewne przeczytali po-
rozumienie okołoukładowe, po upływie 5-miesięcznego
wypowiedzenia pracownik nie będzie miał przeliczonej
karty hutnika, nie będzie miał prawa w przyszłości przez

Nowi członkowie w Zarządzie KRH

Widoczna na zdjęciu grupa związ-
kowców z hutniczej „Solidarności”
wzięła udział w ogólnopolskiej demon-
stracji zorganizowanej tydzień temu
w Warszawie z inicjatywy Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”.

Na kolejnych stronach biuletynu
znajduje się relacja z tego wydarzenia
spisana przez kol. Wiesława Zająca,
który jest również autorem zamiesz-
czonych w tym numerze fotografii.

Krakowska huta też protestowała

te 10 lat do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno- rentowych,
nie będzie miał przeliczane 35% dodatku zmianowego oraz nie będzie
miał włączonych do podstawy 80 zł dodatku układowego.

Naszą wolą jest porozumienie się z pracownikami w kwestii przej-
ścia ze starego na nowy ZUZP. Jeżeli pracownik się nie zgadza na
takie warunki, to my korzystamy ze swojego prawa do wypowiedze-
nia i nie będziemy wykonywać tych wszystkich przeliczeń. Uważamy,
że jest to bardzo ważne i zależy nam, aby pracownicy o tym wiedzieli,
by nie było później zaskoczenia.

W trakcie posiedzenia, zgodnie z programem obrad, członkowie Ko-
misji podjęli kilka istotnych decyzji. Przyjęli przedstawione wcześniej
rozliczenie budżetu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„S” AMP S.A. - Kraków za rok ubiegły, a następnie zatwierdzili prelimi-
narz budżetu na rok bieżący. Podjęli uchwałę odnośnie zmiany regula-
minu Zarządu MOZ KRH. Wszystkie uchwały podejmowane były jed-
nogłośnie.

Na koniec członkowie Komisji dokonali wyborów uzupełniających
do Zarządu KRH. Władysław Kielian na nowych członków Zarządu
zgłosił: Czesława Bujaka z BWZ/BTL i Pawła Orła z Zakładu Ener-
getycznego (PED). Po krótkim wstępie i prezentacji kandydatów przy-
stąpiono do głosowania z urną. Wynik głosowania pokazał, że obaj
kandydaci uzyskali pozytywną akceptację kolegów. Zdecydowaną
większością głosów zostali wybrani i weszli w skład Zarządu.
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Marsz do normalności
W środę 9 czerwca w Warszawie odbyła się wielka demonstra-

cja związkowców, która zgromadziła tysiące niezadowolonych
pracowników. Takiej demonstracji nie było od wielu lat. O jej
skali niech świadczy długość pochodu manifestantów, którą z
pewnością można określać w kilometrach. Głównym inicjato-
rem protestu był Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”, do którego dołączyło zrzeszenie Związ-
ków Zawodowych Energetyków. Od samego początku inicjaty-
wę wsparły Rady Krajowe Sekcji Branżowych, a także Organizacje
Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność”. Nie zabra-
kło również przedstawicieli Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
„Solidarność”, będącej jednym z reprezentantów Krajowej Sek-
cji Hutnictwa. W proteście uczestniczyli szefowie trzech Central
Związkowych, na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą, Bar-
barą Popielarz oraz Dorotą Gardias.

Celem manifestacji było zwrócenie uwagi na brak dialogu spo-
łecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych, zagroże-
nie utraty miejsc pracy oraz zagrożenie utraty bezpieczeństwa i
suwerenności energetycznej naszego kraju. Trasa przemarszu,
który rozpoczął się o godz. 12.00, była dokładnie zaplanowana i
rozpoczęła się przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w Polsce, przy ulicy Jasnej, ponieważ demonstracja skierowana
była nie tylko w stronę naszego rządu, ale także w stronę Unii
Europejskiej i Europejskiego Zielonego Ładu. Następnie prze-
marsz skierował się pod Ministerstwo Aktywów Państwowych,
które według Solidarności odpowiada za obecny bałagan, jaki
jest w energetyce. Kolejnym punktem pikiety było Ministerstwo
Pracy, Rozwoju i Technologii kierowane przez wicepremiera Ja-
rosława Gowina. Wszyscy związkowcy zgodnie uważają, że to
on jest odpowiedzialny za brak dialogu ze stroną społeczną. Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów była miejscem zakończenia pro-
testu. We wszystkich kluczowych punktach przemarszu zapla-
nowano złożenie petycji, domagając się gwarancji pracowniczych
w procesie transformacji energetycznej.

Wiele o powodach i celach manifestacji można było usłyszeć
w trakcie przemówień szefa Krajowego Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosława Grzesika oraz
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pio-
tra Dudy. Otwierając protest Jarosław Grzesik m.in. powiedział:

Witam wszystkich, koleżanki i kolegów zgromadzonych na
dzisiejszej manifestacji zorganizowanej przez Krajowy Sekre-
tariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Bardzo
się cieszę, że są z nami przedstawiciele innych branż i jak pa-
trzę po Was i po bardzo licznych transparentach jest tu z nami
cała Polska. Są z nami wszystkie Centrale związkowe i ich
szefowie. (…)

Koleżanki i koledzy, zgromadziliśmy się dzisiaj, dlatego że
chcemy zamanifestować, zaprotestować przeciwko temu co się
dzieje, a w zasadzie co się nie dzieje tj. permanentnemu braku
dialogu społecznego w naszym kraju. To jest to co dzisiaj nas
boli. Od wielu miesięcy upominamy się o rzetelny, uczciwy i
prawdziwy dialog. Zamiast tego było pozorowanie działań.
Spotykamy się również dlatego, że dzieje się nam krzywda. Dzieje
się krzywda pracownikom, łamane są prawa pracownicze, pra-
wa związków zawodowych. Nie zgadzamy się na to. Nasza bran-
ża przygotowywana jest do dzikiej transformacji. Podejmowa-
ne są działania bez konsultacji, bez informacji. Nie wiemy jaki
los spotka pracowników naszych branż. Jest bardzo wiele nie-
wiadomych. Nie godzimy się na takie traktowanie. Zagrożone
są nasze miejsca pracy, ale również zagrożone jest bezpieczeń-

stwo energetyczne kraju. Nasi rządzący doprowadzają do tego,
że stracimy kontrolę nad produkcją energii. Będziemy uzależ-
nieni od nośników energii nie pochodzących z naszego kraju.
Likwidujemy węgiel, likwidujemy polską energetykę, uzależ-
niamy się od rosyjskiego gazu. Miejsce, w którym rozpoczyna-
my naszą manifestację nie jest przypadkowe. Jesteśmy przed
warszawskim Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. To tam
zapadła decyzja o tym, aby zaprzestać wydobywania węgla
przy kopalni Turów. Nie zgadzamy się na to.

Następnie odczytana została wspólna petycja.

Nie mniej dobitne słowa skierował do zebranych przewodni-
czący Piotr Duda:

Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak
mówili koledzy, dzisiaj nie są z nami tylko energetycy, nie jest
tylko związek zawodowy „Solidarność”, ale wiele zawodów i
wszystkie centrale związkowe. Łączy nas to o czym wspomnieli
przedmówcy, brak dialogu społecznego, dlatego przychodzi
ten moment, w którym należy powiedzieć, dosyć! Dzisiaj rozpo-
czynamy Marsz do normalności. Jeżeli Rząd tego nie zrozumie,
to my mamy ku temu narzędzia. Potrafiliśmy już wcześniej to
skutecznie egzekwować. Ale tak jak mówił wcześniej Jarek,
rozpoczynamy naszą demonstrację przed przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej. Siedemnaście lat temu 1 maja przystąpi-
liśmy jako Polska do Unii Europejskiej. Było to poprzedzone
referendum w naszym kraju. Wypowiedzieliśmy się pozytywnie
za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Za przystąpieniem nie
do Federacji, ale za przystąpieniem do wolnych Narodów
Państw. Bo Solidarność wie doskonale o tym jak walczyliśmy o
wolność po to, aby odłączyć się od systemu komunistycznego
Związku Radzieckiego. Ale widzimy dzisiaj i nie pozwolimy na
to, aby Unia Europejska nam szykowała drugi „Związek So-
cjalistycznych Republik Niemieckich, albo Francuskich”. Na
to zgody nie będzie. Nasze nadzieje związane z wejściem do
Unii Europejskiej były wielkie, były też wątpliwości może nie
aż tak, ale okupiliśmy te ostatnie kilkanaście lat wieloma wy-
rzeczeniami. Staraliśmy się dorównać do innych pod wzglę-
dem gospodarczym, a my jako związki zawodowe pod wzglę-
dem pracowniczym pracownikom starej piętnastki Unii Euro-
pejskiej. Przypominacie sobie lata 90-te, likwidacja całego
przemysłu stoczniowego, a w Niemczech dopłaty z budżetu
państwa do stoczni w Rostocku. Dzisiaj mamy tą samą sytu-
ację. To nie jest przypadek: dokończenie gazociągu Nord Stre-
am 2, przyblokowanie gazociągu Baltic Pipe, naciski na za-
mknięcie kopalni w Turowie. Za chwilę każą zamykać kopal-
nie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, im też będą przeszkadzać
przy granicy. To jest sytuacja niedopuszczalna(…) nie jesteśmy
jakąś kolonią.
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Moi drodzy, odbiliśmy się od dna i nie pozwolimy na to, aby
być niewolnikami w naszym kraju, aby polscy pracownicy
byli tanią siłą roboczą, a to co dotyczy polityki energetycznej
ku temu zmierza. Dlatego dzisiaj dziwię się, że Polski Rząd i
Pan Premier Morawiecki potwierdza wszystko ze szczytu Unii
Europejskiej. To cofnięcie się o parę lat. Doskonale o tym
wiemy, że cała polityka klimatyczna miała być rozłożona, aż
do końca wieku, czyli zgodnie z Porozumieniem Paryskim.
Kolejny szczyt Unii Europejskiej określił rok 2050, a dzisiaj
się mówi o roku 2035. Równocześnie okazuje się, że kopalnię
w Turowie i inne firmy będą nam zamykać z dnia na dzień. Na
to nie pozwolimy.(…)

Protestujący wyszli na ulice z postulatami i jednym kon-
kretnym, by nie zamykać kopalni przy Elektrowni Turów. Mają
dobre stosunki z czeskim premierem Babiszem. Pan Premier
Morawiecki twierdzi, że V4 działa, funkcjonuje dialog, to niech
sobie załatwiają sprawy. Ja nie jestem w rządzie. My nie jeste-
śmy ministrami. Pchali się do rządu, to niech rozwiązują pro-
blemy! (...) Prezesi spółek energetycznych już dawno powinni
wylecieć z pracy, bo to oni są winni tego bałaganu, za co
odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jakie postulaty połączyły wszystkich protestujących w sto-
licy? Kwestia Turowa była jednym z postulatów wszystkich
Central Związkowych. Tu nie można czekać i sprawę należy
rozwiązać jak najszybciej, to musi zrobić polski rząd. Lecz głów-
nym postulatem, który połączył wszystkich, to żądanie jasnej
informacji ze strony Rządu jak wygląda plan restrukturyza-
cji polskiego górnictwa. Tego domagają się nie tylko górni-
cy, energetycy, hutnicy, ale też przedstawiciele branż związa-
nych pośrednio i bezpośrednio z wydobyciem węgla. Wszy-
scy mają świadomość, że od węgla wcześniej czy później bę-
dziemy musieli odejść. Rząd ma taki plan, lecz pracownicy nie
znają jego szczegółów. Nie wiedzą kiedy i jak długo będą pra-
cować. Kiedy zakłady pracy wstrzymają wydobycie, jak ono
będzie ograniczane. Czy oni wcześniej utracą pracę, czy też
koledzy z innego działu. Z tymi wszystkimi pytaniami związ-
kowcy maszerowali wspomnianym szlakiem, aż po Kancelarię
Premiera, gdzie Piotr Duda wraz z towarzyszącymi osobami
zamierzał złożyć kolejną Petycję. Kiedy powrócił, w mocny
sposób wyraził swoje zbulwersowanie, ponieważ nie został
wpuszczony do biura podawczego. Poinformował zebranych,
że w związku z powyższym list z postulatami, które miał do
Premiera, pozostawił na wycieraczce.

Podsumowując można powiedzieć, że przyjechaliśmy po swoje
do Warszawy, bo ze stolicy słyszymy ciągle, że będzie dobrze,

a restrukturyzacja nie oznacza katastrofy – twierdzili związkowcy.
Spór o Turów jak w soczewce pokazuje, że od słów do czynów
droga daleka. Europejski Zielony Ład w wersji proponowanej przez
Rząd spadł nagle na całą branżę energochłonną, czego obawiają
się wszyscy, co nie oznacza, że go nie chcą. Tylko to wszystko
musi być zrobione mądrzej, a nie kosztem pracowników.

Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”, re-
prezentujący m.in. hutników, również przedłożył Petycję w spra-
wie współodpowiedzialności za przyszłość i rozwój branż w pro-
cesie transformacji gospodarczej Polski. Poniżej część dotyczą-
ca przemysłu hutniczego:

Szanowny Panie Premierze,

Rozwój gospodarczy Polski to nie tylko nowe technologie, ba-
dania i rozwój, czy wskazanie promowanej listy branż strategicz-
nych, ale również dbałość o dobre funkcjonowanie branż zawsze
stanowiących podstawę naszej gospodarki, jak np. przemysł hut-
niczy, okrętowy, lotniczy, motoryzacyjny i wielu innych działają-
cych w szeroko rozumianym przetwórstwie przemysłowym.

Branże te tworzą w Polsce znaczącą liczbę miejsc pracy oraz
generują istotne wpływy do budżetu państwa. Posiadają rów-
nież możliwości rozwojowe, jednak w tej trudnej dzisiaj sytuacji
oczekują od rządu konkretnego wsparcia i perspektyw na dalszą
działalność.

Panie Premierze,

PRZEMYSŁ HUTNICZY w Polsce produkujący wyroby goto-
we i do dalszego przetwarzania we wszystkich wyżej wymienio-
nych przemysłach rozpoczyna cały łańcuch wzajemnych powią-
zań gospodarczych. Bez stali nie odbędzie się żadna transforma-
cja naszej gospodarki, a obrany kierunek osiągnięcia przez Polskę
nowych celów klimatycznych (redukcja emisji CO2) nie zostanie
zrealizowany.

Realne zagrożenia dla branży wynikają zarówno z sytuacji w
polskiej gospodarce, głównie z wysokiej ceny energii elektrycz-
nej, jak również z wprowadzonego przez UE zaostrzenia polityki
klimatycznej i związanym z nią nowym Zielonym Ładem.

Oczekujemy od rządu:

w kraju
- opracowania (wzorem innych krajów europejskich) planu dzia-

łania dla branży, uwzględniającego koszty i źródła finansowania
przejścia hutnictwa na produkcję niskoemisyjną,

- zapewnienia niższego kosztu rynku mocy (cena energii) dla
odbiorców energochłonnych,

- nowelizacji ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o rekompensatach
sektorowych,

- wprowadzenia zmian legi-
slacyjnych, które umożliwią
status producenta energii w
innych lokalizacjach, niż miej-
sce podstawowej działalno-
ści,

- podjęcia niezwłocznego i
faktycznego dialogu z przemy-
słem w sprawie racjonalizacji
obciążeń regulacyjnych i ogra-
niczenia kosztów związanych z
gospodarką odpadami (GOZ);

cd  str. 4



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 4

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

dokończenie ze str.3 Marsz do normalności
na arenie europejskiej:
- ochrony przed przywozem stali z spoza UE - przedłużenie

obowiązywania środków ochronnych na kolejny okres po 30
czerwca 2021 r.

- wprowadzenia granicznej opłaty węglowej (CBAM) przy jed-
noczesnym utrzymaniu darmowych uprawnień i rekompensat
pośrednich kosztów cen energii.

Sztab kryzysowy
Wtorkowe informacje ze sztabu kryzysowego AMP przekaza-

ła związkowcom p. Jadwiga Radowiecka reprezentująca pion HR.
Zaczęła od tego, że od kilku tygodni nie mieliśmy w firmie przy-
padków zachorowań pracowników, ponadto wielu z nich zaszcze-
piło się jedną lub dwoma dawkami szczepionki. Dalej stosujemy
się do zasad DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki), w dal-
szym ciągu obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

W dniu spotkania odnotowano 40 przypadków aktywnych
zarażeń, 2 przypadki kwarantanny zleconej oficjalnie przez Sane-
pid i trzy przypadki kwarantanny z nakazu AMP. Przekazano
wstępne informacje o szczepieniach realizowanych przez zakład
pracy - szczegółowe dane dostępne będą pod koniec tygodnia.

Najważniejszą informacją z tych, które przekazała p. Jadwiga
Radowiecka, była ta dotycząca powrotu do pracy w biurach.

Wszystkie działania -  powiedziała - przynoszą oczekiwane
rezultaty. Z tego tytułu Management Committee (MC) podjął
decyzję o wdrożeniu I etapu planu powrotu pracowników do
pomieszczeń biurowych. Będzie on realizowany ostrożnie, by
móc obserwować rozwój sytuacji i panować nad zagrożeniami
epidemicznymi. Wdrożenie I etapu przebiegać będzie według
zmodyfikowanych zasad od 21 czerwca br., czyli od przyszłego
poniedziałku. Harmonogram powrotów jest ułożony według obo-
wiązujących zasad bezpieczeństwa COVID-owego. Wszystkie
dane dotyczące postępowania w obostrzeniach pandemicznych
są zamieszczone na Platformie NND oraz na Studni. Dyrekcja
wykonawcza przekazała polecenie dla kierowników komórek or-
ganizacyjnych, aby poinformowali podległych pracowników o
powyższej decyzji oraz przedstawili harmonogramy pracy, po-
nieważ to leży w ich gestii. Następne decyzje o ewentualnym
przejściu do kolejnych etapów będą podejmowane na bazie sy-
tuacji panującej w AMP oraz w kraju.

Zgodnie z tym, co powiedziała przedstawicielka HR, etapy
powrotu zostały zmodyfikowane. Zasady określające poszcze-
gólne etapy są następujące: Etap I czyli ten od 21 czerwca to jest
rotacyjny powrót do pracy. Dopuszczana do pracy jest jedna
osoba w pomieszczeniu biurowym. O ile w danym pomieszcze-
niu pracuje więcej niż jedna osoba to następuje wymiana pra-
cowników co tydzień, lub kilka dni według harmonogramu usta-
lonego przez przełożonego. W przypadku pracy w pomieszcze-
niach typu open space będzie to jedna osoba na 10 m2. Również
w tym przypadku rotacja będzie następować w cyklu tygodnio-
wym lub co kilka dni według harmonogramu ustalonego przez
przełożonego. I Oczywiście nadal kontynuowana jest praca zdal-
na przez wszystkich, którzy nie będą przebywać w biurze. Etap
II, czyli powrót do pracy wszystkich pracowników w reżimie sa-
nitarnym zakładającym między innymi 1,5 metra dystansu po-
między stanowiskami pracy. Praca zdalna na zasadach określo-
nych przez dyrekcję wykonawczą. Etap III to zniesienie reżimu
sanitarnego, a praca zdalna może się odbywać na zasadach okre-
ślonych przez dyrekcję wykonawczą. Powyższe informacje zo-
stały przekazane kierownikom komórek organizacyjnych w ko-
munikacie dotyczącym planu powrotu.

Kolejny temat dotyczył komunikacji wewnętrznej. Sztab kry-
zysowy zajmował się kwestią związaną z zapełnieniem autobu-
sów w komunikacji wewnętrznej. Jak wiemy, w komunikacji pu-
blicznej transport może być teraz zajęty w 75%. Póki co na tere-
nie AMP zapełnienie środków transportu nie może przekraczać
30% i tak jeszcze pozostanie. Czynione jest przygotowanie do
podobnego zapełnienia miejsc jak w komunikacji publicznej, jed-
nak rozpoczyna się sezon wakacyjny i na razie nie ulegną zmia-
nie dotychczasowe zasady. Żeby wprowadzić inne limity prze-
wozu osób to takie działanie musi być poprzedzone koniecznymi
krokami. Pierwszy to zmiana grafik informacyjnych umieszczo-
nych w autobusach, następnie opublikowanie ich w stosow-
nych publikatorach, a na koniec poinformowanie firm świadczą-
cych usługi transportowe. Z tego powodu obowiązujące aktual-
nie limity pozostają utrzymane, ale zapewne pod koniec wakacji
wspomniane zmiany zostaną wdrożone.

W części poświęconej zadawaniu pytań przewodniczący Wła-
dysław Kielian zwrócił się do prowadzącej z sugestią dotyczącą
zasady stosowania maseczek ochronnych na „wolnym powie-
trzu”. Aktualnie krajowe przepisy dopuszczają taką możliwość.
Z chwilą przekroczenia bram zakładu pracownik obowiązany
jest założyć maseczkę i używać ją przez cały czas przebywania
na terenie huty. W innym przypadku łamie obowiązujące w
AMP zasady i podlega karze. Jest lato i będzie coraz cieplej.
Pracownicy nie rozumieją dlaczego w jednym miejscu można
zdjąć maseczkę, a w drugim nie. To prowadzi do dezorientacji.
Osoba przebywająca wewnątrz może całkiem nieświadomie
zdjąć maseczkę. Dlatego mój wniosek jest logiczny – abyśmy
zaczęli nadążać za zmieniającymi się przepisami, oczywiście
tam gdzie jest to uzasadnione. Należy eliminować nadmierne
ryzyko, ale w granicach rozsądku. Tą drogą zwracam się z na-
stępującą sugestią. Niech sztab kryzysowy oraz MC ponownie
przeanalizują obostrzenia w AMP i w jak największym stopniu
skorelują je z tymi obowiązującymi w kraju. To pozwoli unikać
niepotrzebnych różnic.

W odpowiedzi p. J. Radowiecka poinformowała, że kwestia
noszenia maseczek była omawiana na sztabie kryzysowym i wów-
czas sztab podjął taką a nie inną decyzję. My wiemy, stwierdziła,
że mamy obostrzenia krajowe łagodniejsze, jednak na terenie
zakładu pracy możemy utrzymać bardziej rygorystyczne ob-
ostrzenia . Podjęto decyzję  o utrzymaniu reżimów w takim sta-
nie jakim są właśnie po to, by pracownikom się nie myliło czy
nosić czy nie. Pracownik ma mieć zakodowane, że jak przecho-
dzi przez bramę to ma nosić maseczkę. To jest informacja ze
sztabu, ale oczywiście przekażę ponownie Pańską sugestię.

Podczas dyskusji przewodniczący zadał jeszcze pytanie po-
wiązane z otwarciem budynków administracyjnych w dniu 21
czerwca. Dotyczyło terminu uruchomienia stołówek w nich funk-
cjonujących, które przez okres pandemii były zamknięte. Jak
stwierdził, osoby powracające do pracy zapewne będą chciały
korzystać z możliwości spożywania posiłków. Czy firmy caterin-
gowe będą obsługiwać pracowników tak jak przed pandemią?

Otóż jeśli chodzi o powrót do pracy, to zgodnie z odpowiedzią p.
Radowieckiej administracja AMP jest w stałym kontakcie z do-
stawcami usług cateringowych i odpowiadających za recepcję i w
stosownym momencie będzie wysłany komunikat do tych firm
odnośnie rozpoczęcia pracy. Czyli generalnie obsługa będzie.


