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Kraków

Nowy ZUZP zarejestrowany
W dniu 24 czerwca br. Okręgowy Inspektor Pracy w

Katowicach dokonał wpisu do Rejestru Zakładowych
Układów Zbiorowych Pracy nowego ZUZP dla pracow-
ników ArcelorMittal Poland S.A. Zarejestrowany ZUZP
obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

Oznacza to, iż od 1 lipca wchodzą w życie wszystkie
zapisy związane z nowym ZUZP. Obowiązywać również
będzie wynegocjowane Porozumienie Okołoukładowe z
ustalonym harmonogramem wypłat nagród. Przeliczona
zostanie płaca zasadnicza każdego pracownika wynika-
jąca z włączenia dodatków określonych w nowym ZUZP.
Równocześnie do płacy zasadniczej każdego zatrudnio-
nego doliczona  będzie kwota 130 zł wynikająca z pod-
wyżki w 2021 roku. Ostatni element zwiększający płacę
zasadniczą to podwyżka indywidualna o ile zostanie przy-
znana pracownikowi.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Zakładowym
Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników AMP S.A.,
który zamieszczony jest na naszej stronie internetowej
https://krhhts.pl w zakładce – Do Pobrania.

Z Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych
Niezmiennie od kilkunastu już miesięcy, także czerwcowe posiedzenie

Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych zorganizowane było w po-
staci obrad zdalnych z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Te-
ams. Początek spotkania, po spełnieniu wszystkich formalnych uzgod-
nień, zajęło przedstawienie przez Przewodniczącą MTKŚS  informacji na
temat wykorzystania środków funduszu za pięć miesięcy br. w podziale
na poszczególne rodzaje świadczeń oraz  w porównaniu do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego.

Kolejnym istotnym punktem programu było rozpatrywanie wniosków
o zapomogi składanych przez pracowników, a także emerytów i renci-
stów huty.

Następną sprawę stanowiły propozycje wypoczynku po pracy przy-
gotowane przez koordynatorów wycieczek: Po zapoznaniu się z ofer-
tami Komisja wyraziła zgodę na ich organizację  (pod  warunkiem, że w
terminach imprez nie zostaną wprowadzone ograniczenia w związku ze
stanem epidemii). Na koniec Przewodnicząca przedstawiła wnioski skie-
rowane do Komisji.

Kolejne posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń So-
cjalnych planowane jest w lipcu. Czas pokaże, czy odbędzie się  w tra-
dycyjnej formie czy nadal za pomocą elektroniki.

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. zmarł pokonany
przez ciężką chorobę wieloletni przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” WOJCIECH  GRZESZEK.

Funkcję przewodniczącego ZRM NSZZ „Solidarność” pełnił od 1998 roku. Wcześniej
był wiceprzewodniczącym i sekretarzem Zarządu Regionu. Od 1997 uczestniczył jako dele-
gat w krajowych zjazdach „Solidarności”. Rok później został członkiem Komisji Krajowej.

Jako przewodniczący ZRM doprowadził do odzyskania majątku „Solidarności” Regionu
Małopolska utraconego po wprowadzeniu stanu wojennego. 

W latach 1998–2006 oraz od 2010 do 2021 r. był radnym Sejmiku Województwa Małopol-
skiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmiku stał na czele Komisji Polityki Prorodzin-
nej i Społecznej oraz był wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia. Od 2001 jako
przedstawiciel „Solidarności” Regionu Małopolska zasiadał w Wojewódzkiej Komisji Dia-
logu Społecznego.

Wojciech Grzeszek z racji sprawowanej funkcji towarzyszył nam we wszystkich związko-
wych uroczystościach, był też obecny na większości walnych zebrań naszej hutniczej
Solidarności. Szczerze interesował się losem krakowskiej huty i jej załogi. Wspierał działa-
nia Komisji Robotniczej Hutników. W Zmarłym tracimy dobrego Kolegę, otwartego na
drugiego człowieka, zaangażowanego w pracę związkową i bezkompromisowo walczącego
z wszelkimi nieprawidłowościami pojawiającymi się w małopolskich zakładach pracy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 1 lipca br. w Krakowie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa

Marka Jędraszewskiego rozpocznie się o godz. 10:00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Odprowadzenie śp. Wojciecha Grzeszka na miejsce wiecznego spoczynku w nowej Alei

Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie rozpocznie się o godz. 12:00 przy
bramie cmentarza. Uczestnicy mszy św. w Bazylice Mariackiej zostaną przewiezieni na
dalszą część uroczystości podstawionymi autobusami.

RODZINIE i Bliskim

śp. Wojciecha Grzeszka
serdeczne wyrazy

głębokiego współczucia
składa

w imieniu całej hutniczej
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Zarząd Komisji Robotniczej
Hutników
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Zarząd Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fu-
gla w Krakowie zwołał w dniu 18 czerwca 2021 r. Walne Zebra-
nie Członków. Obecni na zebraniu członkowie wysłuchali przed-
stawionych sprawozdań: sprawozdania z działalności w roku 2020
oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie przyjęli bi-
lans i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2020.

Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił Władysław
Kielian, przewodniczący TSP. Na początek przypomniał, że To-
warzystwo jak co roku prowadziło działalność statutową odpłatną
(prowadzenie wypożyczalni sprzętu) oraz działalność nieodpłatną
– charytatywną na rzecz dzieci oraz seniorów z terenu Nowej
Huty. Od statutowej działalności odpłatnej TSP odprowadza po-
datek VAT w wysokości 23%.

DZIAŁALNOŚĆ  CAŁOROCZNA  ODPŁATNA
Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym oraz do

opieki nad chorym w domu. Przy wypożyczalni działa serwis sprzę-
tu własnego oraz obcego. Wypożyczalnia korzysta z licencjono-
wanego programu handlowego ENOVA. Na życzenie klientów
wystawiane są faktury na podstawie paragonu fiskalnego z PE-
SELEM klienta.

W roku 2020 roku, który był nietypowy ze względu na pande-
mię i częściowy lockdown, wypożyczalnia TSP obsłużyła 627
klientów, co stanowi 50% liczby klientów z 2019. Z podanej licz-
by 463 osoby wypożyczyły sprzęt, a 164 osoby w tym samym
roku go zwróciło. Ponadto 502 osoby zwróciło sprzęt wypoży-
czony w latach 2004 - 2019. Łącznie sprzęt zwróciło 666 osób.
Duża nadwyżka zwracających sprzęt na wypożyczającymi prze-
łożyła się na finanse Towarzystwa. W ciągu minionego roku od-
notowano przy mniejszych niż zazwyczaj wpływach dużo więk-
sze kwoty zwracane klientom z tytułu kaucji. Obrazuje to łączna
kwota kaucji u klientów na koniec 2020 równa 163 258 zł, podczas
gdy na koniec 2019 kwota ta była o 20 tys. zł wyższa i wynosiła
184 209 zł.

Na koniec 2020 roku sprzęt wypożyczony w TSP użytkowało
1221 osób.

Sprzęt wypożyczany był także w systemie miesięcznym. Z ta-
kiej formy skorzystało 55 osób, z czego 44 osoby zwróciły sprzęt
w tym samym roku. Na dzień 31 grudnia 2020 w systemie mie-
sięcznych opłat 4 osoby użytkowały sprzęt wypożyczony jesz-
cze w 2019 oraz 11 osób sprzęt wypożyczony w 2020.

W posiadaniu Towarzystwa jest aktualnie 2913 sprzętów
oznakowanych. Z powodu zużycia w ubiegłym roku skasowa-
no 184 sprzęty. Skasowane części metalowe sprzętów zostały
zezłomowane i sprzedane w punkcie skupu złomu firmy Hemist.
Uzyskane środki finansowe w kwocie 1690,65 zł zostały przeka-
zane do kasy Towarzystwa z przeznaczeniem na działalność sta-
tutową  nieodpłatną.

Do kasy Towarzystwa przeksięgowano kwotę 1741 zł pocho-
dzącą z przepadku kaucji  wobec braku zwrotu sprzętu mimo trzy-
krotnego wezwania. Wysłano 248 wezwań do zwrotu lub uisz-
czenia kolejnej opłaty za użytkowany sprzęt wypożyczony w la-
tach 2008, 2011, 2014, i 2017. Oczywiście była też grupa osób,
która wpłacała kolejne opłaty bez wezwania, zarówno na konto
jak i bezpośrednio w wypożyczalni.

W roku 2020 nie było znaczących zakupów do wypożyczalni
poza środkami niezbędnymi do naprawy i konserwacji oraz odka-
żania sprzętu. Jedynym zakupem wymuszonym przez zmianę prze-
pisów finansowych był zakup kasy fiskalnej do wypożyczalni w
czerwcu 2020 r.

DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA  NIEODPŁATNA
Z uwagi na pandemię nie było kontaktów z Ukrainą i nie było

udzielanej pomocy finansowej na leczenie. Filia MOPS nr 4 w
Nowej Hucie, z którą TSP współpracuje, nie organizowała wy-
poczynku dla dzieci z rodzin biednych, toteż i w tym zakresie nie
było żadnej aktywności ze strony Towarzystwa. Jedynie na pi-
semne prośby 3 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi dofinan-
sowano turnusy rehabilitacyjne kwotami po 300 zł na 1 dziecko.

W okresie przedświątecznym TSP organizowało akcję pa-
czek świątecznych dla 100 seniorów mieszkających na terenie
Nowej Huty, będących w trudnej sytuacji materialnej. Osoby
młodsze mogły się ubiegać o paczkę tylko w przypadku ca-
łkowitej niezdolności do pracy. Na  pomoc świąteczną Zarząd
przeznaczył kwotę 10 000 zł. Akcja została zorganizowana we
współpracy z Filią nr 4 MOPS Kraków. Listę uprawnionych 95
osób przygotował MOPS, a 5 paczek rozdysponowało TSP dla
swoich stałych podopiecznych. Produkty do paczek zakupiło
z własnych środków TSP, a pracownicy i wolontariusze przy-
gotowali 100 paczek o identycznym składzie.

W roku 2020 stan zatrudnienia w Towarzystwie nie uległ
zmianie. Za pomocą zatrudnionych osób i wolontariuszy prze-
prowadzono szczegółową kontrolę sprzętu, w tym sprzętu po-
zostałego po organizowanych przed laty koloniach. Dokona-
no urealnienia całego majątku. Powołano Komisję likwidacyjną
w składzie: Bolesław Jarema, Zdzisław Bieryt i Lucyna Sza-
franiec, która co jakiś czas, poprzez przyjęcie protokolarne,
zdecyduje o likwidacji zbędnego sprzętu i wyrejestruje go z
kartoteki.

Kończąc sprawozdanie Władysław Kielian powiedział: Bar-
dzo dziękuję za wysiłki wszystkim osobom, które angażowały
się do pracy na rzecz TSP. Dziś należałoby podjąć decyzję, co
robimy w ramach działalności, ponieważ wypożyczalnia nie
jest w stanie na bieżąco utrzymać działalności i pokryć kosz-
ty. Coraz mniej sprzętu się wypożycza (...).

W dyskusji, jaką podjęto w drugiej części zebrania, padły
różne propozycje mające na celu pobudzenie działalności TSP.
Jedną z nich jest zintensyfikowanie działań reklamujących ofertę
wypożyczalni z wykorzystaniem internetu i mediów społecz-
nościowych.

Podsumowanie 2020 roku w TSP

Wieści ze sztabu kryzysowego

We wtorek uzyskaliśmy informację od sztabu kryzysowego,
że do agendy przywrócono temat dotyczący zaniechania nosze-
nia maseczek na wolnym powietrzu z powodu upałów. O złago-
dzenie obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie to możliwe, wnio-
skował m.in. przewodniczący KRH Władysław Kielian. Mamy
nadzieję, że sztab kryzysowy znajdzie takie rozwiązanie, które
pozwoli pracownikom przetrwanie najgorętszej pory roku we
względnym komforcie.

Kolejna informacja dotyczy nowych zasad transportu we-
wnętrznego. Zgodnie z zapowiedzią, od dnia 1 lipca br. obowią-
zywać będzie nowa procedura w sprawie komunikacji samocho-
dowej na terenie oddziałów AMP.  Szczegółowe informacje zo-
staną przekazane w specjalnym komunikacie.


