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Za kilka dni obchodzić będziemy 41. rocznicę podpisania Porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 roku
przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej.

Analogiczne porozumienia zostały podpisane w Szczecinie (30 sierpnia), w Jastrzębiu-Zdroju (3 września)
i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej (11 września). Z wymienionych czterech porozumień szczególnie to

gdańskie z 31 sierpnia zostało zapamiętane jako przełomowe i historyczne, między innymi także dlatego, że
w imieniu strajkujących stoczniowców podpisał je Lech Wałęsa, uważany wówczas za charyzmatycznego

przywódcę robotników walczących o lepszy byt w prawdziwie demokratycznej i niepodległej ojczyźnie.
Jedną ze zdobyczy „sierpnia 80” są wolne związki zawodowe, a w tym powstały jako pierwszy i najliczniejszy

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Dzień 31 sierpnia został przez Sejm RP ustanowiony świętem państwowym obchodzonym jako
Dzień Solidarności i Wolności

Podczas organizowanych w tym dniu uroczystości, o których piszemy poniżej i na które serdecznie
zapraszamy, będziemy wspominać i oddawać hołd wszystkim Ludziom Sierpnia 1980, którzy swoją odwagą,

determinacją i poświęceniem przyczynili się do odzyskania upragnionej wolności. To oni zapoczątkowali
przemiany demokratyczne w naszym kraju, o czym nie wolno nam zapominać. Również za ich sprawą

ludziom pracy przywrócona została podmiotowość i wprowadzono przepisy lepiej chroniące prawa pracownicze.

 Pielgrzymka do grobów kapłanów Solidarności
Komisja Emerytów i Rencistów przy KRH organizuje wyjazd

do Makowa Podhalańskiego i Juszczyna, gdzie znajdują się gro-
by kapłanów zasłużonych dla Solidarności: ks. Kazimierza Janca-
rza na cmentarzu w Makowie i ks. Adolfa Chojnackiego na cmen-
tarzu w Juszczynie. Od wielu lat członkowie naszej organizacji
związkowej składają kwiaty i zapalają znicze na ich grobach.

Ksiądz Kazimierz Jancarz z nowohuckich Mistrzejowic po-
łożył wielkie zasługi dla rodzącej się Solidarności. Są one tak
duże, że trzeba by wielu stron, aby je wszystkie spisać. Po ogło-

dokończenie na str. 2

Małopolska „Solidarność” zaprasza na obchody 41. rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych, które odbędą się 31
sierpnia w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.

O godz. 17:00 nastąpi wprowadzenie obrazu Matki Bożej
Solidarności Robotników oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki i kopii Krzyża Nowohuckiego w ramach przygotowania
do XXXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. O godz. 17:30
rozpocznie się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i „Soli-
darności” koncelebrowana przez Metropolitę Krakowskiego Ks.
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po mszy nastąpi prze-
marsz pod Krzyż Katyński, złożenie wieńców oraz przemówie-
nie Przewodniczącego ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Tego samego dnia o godz. 12:00 na Pl. Centralnym pod po-
mnikiem „Solidarności” delegacje z Komisji Robotniczej Hutni-
ków, Zarządu Regionu Małopolskiego, przedstawicieli radnych
Miasta i Dzielnicy złożą kwiaty i zapalą znicze. Zapraszamy człon-
ków i sympatyków Solidarności na rocznicowe uroczystości.

Świętujemy Dzień SolidarnościSpotkanie z dyrektorem Wojciechem Koszutą

Do kolejnego spotkania dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich
Wojciecha Koszuty z liderami trzech największych organizacji związ-
kowych oddziału krakowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pra-
cowników AMP, NSZZ Solidarność`80) doszło w środę 18 sierp-
nia br. Zagadnienia związane z BHP jak zawsze stanowiły pierwszą
część informacji.

W ostatnim czasie nie odnotowano żadnych wypadków, czyli
pracujemy bezpiecznie. Co prawda zaistniały dwa zdarzenia po-
tencjalnie niebezpieczne. Pierwsze dotyczyło transportu kręgu
na walcarkę czteroklatkową w BWZ. Prawdopodobną przyczyną
było powtórne uruchomienie sekwencji. Jak zauważył dyrektor,
gdyby nawet tak było, to powinno zadziałać zabezpieczenie. Dla-
tego prowadzona jest dokładna analiza zdarzenia. W przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia prawidłowego przebiegu se-
kwencji transportu kręgów zostaną wprowadzone nowe rozwią-
zania, które w przyszłości zapobiegną tego typu zdarzeniom. Dru-
gie zdarzenie niebezpieczne to wypadek drogowy, podczas któ-
rego nikt nie odniósł obrażeń. Brak nowych przypadków COVID-
19 w AMP S.A. od końca czerwca to też dobra informacja. Obec-
nie tylko jedna osoba w Kolpremie przebywa na kwarantannie.

Realizacja planów produkcyjnych to kolejny temat, który przed-
stawił dyr. Wojciech Koszuta. Aktualnie wszystkie zakłady w ob-
szarze wyrobów płaskich mają pełny portfel zamówień i pracują
pełną mocą produkcyjną. W lipcu Walcownia Zimna borykała się
z pewnymi kłopotami związanymi z dużymi opadami deszczu. Bar-
dzo duża powierzchnia dachów hal produkcyjnych kumuluje mnó-
stwo wody. Wszelkie nieszczelności, bądź niedrożności odpły-
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ciag dalszy: Pielgrzymka do grobów kapłanów Solidarności

szeniu stanu wojennego ks. Jancarz został duszpasterzem robotni-
ków, powołując działające do dziś Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Był
duchowym przewodnikiem dla swoich parafian i wielu innych krako-
wian, którzy w tamtym czasie gromadzili się wokół kościoła w Mi-
strzejowicach. Zapoczątkował czwartkowe msze święte w intencji
ojczyzny. Z jego inicjatywy przy mistrzejowickim kościele powstał
w 1984 roku Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego.

Ksiądz kanonik Adolf Chojnacki był w latach 80-tych i na po-
czątku 90-tych proboszczem juszczyńskiej parafii. On także udzielał
wsparcia ofiarom systemowych represji i ludziom, którzy przeciw-
stawiali się komunistycznemu reżimowi, w tym byłym żołnierzom
Armii Krajowej. Organizował zjazdy działaczy „Solidarności” oraz
kontynuowane do dzisiaj msze za ojczyznę na Polanie Malinowej.
Na tej Polanie w październiku 1983, dzięki staraniom dawnych par-
tyzantów AK, postawiono murowaną kapliczkę, nazywaną Kapliczką
Matki Boskiej AK-owskiej, a nieopodal w murowanej grocie założo-
no partyzanckie mauzoleum.

Jak informuje przewodniczący Komisji EiR Henryk Rasała, są jesz-
cze wolne miejsca na wspomniany wyjazd (uwaga, liczba miejsc
ograniczona). Autokar wyruszy spod budynku administracyjnego
„S” w sobotę 11 września o godzinie siódmej rano.

Powrót tego samego dnia około godz. 18. Podczas podróży po-
wrotnej zaplanowany jest postój na Suchej Polanie na ciepły bigos
i kiełbaski.

Koszt uczestnictwa: 25 zł (w tym przejazd, ubezpieczenie i tury-
styczny posiłek).

Zapisy w siedzibie Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” na parterze w bud. LTT przy bramie nr 2, tylko w czasie pełnio-
nych dyżurów tj. w poniedziałki i czwartki w godz. od 10:00 do 13:00.

ciag dalszy: Spotkanie z dyr. Wojciechem Koszutą

W ubiegłotygodniowym Biuletynie nr 32/1632 zamieściliśmy infor-
mację dot. powołania „Komisji ds. zwrotów kosztów leczenia/rehabi-
litacji pracowników, którzy w wyniku choroby zawodowej lub wy-
padku przy pracy, doznali długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a
ich leczenie i rehabilitacja wykraczają poza zakres świadczeń zdro-
wotnych, przysługujących osobom ubezpieczonym, wynikających z
przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym świadczenia te
są uzasadnione stanem zdrowia pracowników, potwierdzonym sto-
sownym zaświadczeniem lekarskim”.

W związku z powyższym napłynęło do nas kilka pytań dotyczą-
cych komu przysługuje zwrot kosztów. Konkretnie, czy do tej grupy
zaliczają się emeryci. Odpowiadając na to pytanie informujemy, iż
Zasady postępowania w celu udzielenia pomocy przez ArcelorMittal
Poland S.A. przy organizacji i finansowaniu leczenia/rehabilitacji
pracowników ujęte zostały w Załączniku do Zarządzenia Nr 1 / 2018
DK z dnia 2018.02.07. W § I pkt. 3 została przedstawiona wykładnia
osoby poszkodowanej. Brzmi ona następująco: „Poszkodowany - ro-
zumie się przez to pracownika (tj. osobę pozostającą w stosunku pra-
cy ze Spółką z wyjątkiem osób przebywających na urlopach bezpłat-
nych), który uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy lub który w wyni-
ku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, doznał długotrwałe-
go uszczerbku na zdrowiu.”

Komu przysługuje zwrot kosztów za rehabilitację?

wów skutkują przeciekami, które powodują zalania pomiesz-
czeń wewnątrz hal. Szczególnie dotyczy to podstacji elek-
trycznych umieszczonych zazwyczaj na łączeniu hal. Takie
zdarzenia były przyczyną chwilowego wstrzymywania prac
m.in. walcarki i ocynkowni. W tym czasie praca walcowni
gorącej przebiegała bez zakłóceń (na jeden piec). Nie ozna-
czało to braku innych problemów, ponieważ mimo zapowie-
dzi, w lipcu Zakład BWG nie pracował dwoma piecami. Przy-
czyna to brak slabów wynikający z nieprzewidzianych awarii
pieców w Dąbrowie Górniczej, braku płynności dostaw sla-
bów i konieczność sprowadzania ich z Huty Częstochowa,
Huty w Gent oraz Huty Ostrava. Dodatkowo pewną niedo-
godność w produkcji stanowią slaby z Ostrawy, ponieważ są
małe co powoduje niepotrzebne zwiększenie ilości kręgów, a
zatem zwolnienie produkcji. Jednakże z przekazanych nam
informacji wynika, że na chwilę obecną udało się zgromadzić
odpowiedni zapas slabów zapewniający pracę walcowni go-
rącej w pełnym cyklu tj. na dwa piece. Ma to nastąpić od 1
września. Na miesiąc wrzesień wyroby płaskie mają potwier-
dzony portfel zamówień.

Następnie dyrektor Wojciech Koszuta poinformował o
zbliżających się remontach. Od dnia 27 września rusza 3
tygodniowy remont walcarki czteroklatkowej na walcowni
zimnej. Będzie to kolejna modernizacja napędu. Zakres prac
obejmuje wymianę silnika napędu głównego klatki walcow-
niczej nr 2 i klatki walców zębatych, wymianę układu kine-
matycznego klatki walców zębatych napędu 3 klatki wal-
cowniczej. Równolegle w tym samym czasie przeprowadzo-
ny zostanie remont na wytrawialni. Będzie to tzw. remont
odtworzeniowy. W tym czasie zostaną wymienione progi w
wannach kwasowych oraz płuczących. Uzupełnione i napra-
wione zostanie ogumienie wanien. Oczywiście to główny za-
kres tych remontów, ponieważ jak zawsze czas przestoju wy-
korzystywany jest do generalnego przeglądu i usuwania uste-
rek urządzeń zarówno po stronie elektrycznej jak i mechanicz-
nej. Dyrektor potwierdził informacje dotyczące montażu
dwóch urządzeń do automatycznego pakowania kręgów. Będą
obsługiwać linię cynkowania 1 i 2 oraz agregaty cięcia nr 3 i 4.
Ostateczna data montażu nie została podana. Wiadomo jest,
że nowe urządzenie do pakowania z założenia ma nadzorować
jeden pracownik. Dotychczas prace takie wykonuje po kilka
osób na każdej zmianie. Oznacza to konieczność znalezienia
dla nich pracy. Wojciech Koszuta potwierdził, że z chwilą
uruchomienia urządzeń do pakowania wszyscy „uwolnieni”
pracownicy zostaną alokowani w ramach zakładu. Obecnie
są prowadzone rozmowy z tymi pracownikami.

Na zakończenie strona społeczna została poinformowana, iż
została wyrażona zgoda na dodatkowe zatrudnienie w BWZ
sześciu osób. Aktualnie występujące wakaty na poszczegól-
nych stanowiskach są uzupełniane pracownikami z oddziału
krakowskiego.

Temat dotyczący zatrudnienia zakończył spotkanie. Swoją
drogą, po uzyskaniu tych ogólnie mówiąc dobrych informa-
cji, mimowolnie nasuwa się jedno spostrzeżenie. Strona związ-
kowa od samego początku przestrzegała, że wyłączenie kra-
kowskiego wielkiego pieca i zamknięcie części surowcowej to
zła decyzja. Mówiliśmy, że ta produkcja zapewni bezproble-
mowe zaopatrzenie w slaby. Mamy tu też na myśli od dłuższe-
go czasu zapowiadaną inwestycję jaką jest budowa III Linii
Cynkowania.


