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Narodowe Święto Niepodległości w Krakowie
Dźwięk Dzwonu „Zygmunt” i msza święta w katedrze na Wawelu
rozpoczęły w Krakowie obchody Święta Niepodległości. Mszy za
ojczyznę, która rozpoczęła się o godz. 10.00, przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W czasie kazania przypominał drogę Polski do odzyskania niepodległości i podkreślił, że
wolność została przywrócona dzięki dążeniom wielu pokoleń Polaków. Marek Jędraszewski mówił też o wewnętrznej dumie i poczuciu
polskości, które dziś powinny być w sercu każdego Polaka.
– Nasze zadanie to nie stracić nic z tamtego szczęścia ludzi, którzy
poczuli smak wolności. Nie stracić nic z tego smaku wolności, by
przekazać ją kolejnym pokoleniom - powiedział metropolita.
Po mszy świętej w intencji Ojczyzny zebrani przeszli pod Krzyż
Katyński na pl. o. Studzińskiego, gdzie poczty sztandarowe oddały
hołd poległym za Ojczyznę oraz złożono kwiaty. Hutniczą „Solidarność” reprezentował sztandar Komisji Robotniczej Hutników w asyście kol. Dominiki Zapały i kolegów Andrzeja Grabskiego oraz Krzysztofa Kantora. Potem uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki. Tam odczytano Apel Pamięci zwieńczony salwą honorową. Na koniec pododdziały zaprezentowały się
w uroczystej defiladzie. Wzdłuż ulicy Basztowej odbyła się defilada
Wojska Polskiego i pokaz pojazdów służb mundurowych.
Krakowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości zgromadziły tłumy mieszkańców i turystów. Tradycyjnie popołudniowym
akcentem obchodów Narodowego Święta była lekcja śpiewania, która
odbyła się o godz. 17.00 na Krakowskim Rynku. Motywem przewodnim były oczywiście pieśni patriotyczne.

Wyniki finansowe AM za III kwartał
Polska Agencja Prasowa upubliczniła wydany przez ArcelorMittal
komunikat na temat wyników finansowych za III kwartał 2021 r., z
którego wynika, że w tym czasie koncern osiągnął zysk netto w wysokości 4,6 mld dolarów. Tak dobrych wyników AM nie miało od 13 lat.
Zysk netto w wysokości 4,6 mld dol. w 3 kwartale 2021 to najlepszy wynik od 2008 (w porównaniu do 4,0 mld dol. w 2 kwartale 2021)
- napisano w komunikacie.
dokończenie na str. 2

Zebranie przewodniczących
Porządkując informacje, jakie zostały wymienione podczas
cotygodniowego zebrania przewodniczących, za najważniejszą uznać należy tą o rozpoczęciu w tym tygodniu negocjacji płacowych. Pierwsze spotkanie, z wiadomych względów prowadzone zdalnie, zaplanowano na środę 17 listopada. Nadmieńmy, że pracodawca jeszcze się nie odniósł do
publikowanego trzy tygodnie temu stanowiska organizacji
związkowych dotyczącego wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku. Postępy w negocjacjach na bieżąco będziemy relacjonować w biuletynie.
W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie z udziałem
przedstawicieli związków zawodowych w sprawie zapisów
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na rok 2022. Problem w tym, że zdaniem strony reprezentującej pracodawcę, propozycje strony związkowej są zbyt zawyżone. Szczególnie jeśli chodzi o pulę przeznaczoną na wypoczynek po pracy, która wg związkowców powinna wynosić 14% funduszu, a wg pracodawcy jedynie 3%. Ponieważ
w trakcie pierwszego spotkania związki nie do końca były
zgodne we wszystkich kwestiach, pojawiły się głosy, aby
jeszcze raz przemyśleć swoje propozycje, tak aby zbliżyć się
do poziomu akceptowalnego przez obie strony. Przy okazji
zdobyliśmy ciekawe dane dotyczące sytuacji materialnej pracowników AMP. Wynika z nich, że największa grupa pracowników (3393 osób) mieści się w przedziale 3.001 zł - 5.000
zł dochodu na osobę w rodzinie. Drugą z uwagi na liczebność jest grupa, w której dochód na 1 członka rodziny mieści
się w granicach od 2.101 zł do 3.000 zł. Pracowników o najmniejszym dochodzie poniżej 1.300 zł mamy 290, a na drugim
końcu, z najwyższym dochodem powyżej 5.000 zł - 51 pracowników. Jedynie ta ostatnia grupa, z racji swoich dochodów, praktycznie pozbawiona jest możliwości korzystania z
dofinansowań ZFŚS.
Jak wynika z komunikatu Biura BHP, w okresie od 9 do
15 listopada na terenie AMP i spółek zależnych odnotowano 23 nowe przypadki zachorowań na COVID-19. W międzyczasie 4 osoby pokonały chorobę, co daje w sumie 39 aktywnych zachorowań, w tym 37 na terenie AMP i 2 w spółce
Kolprem. Od początku pandemii w ArcelorMittal Poland i
spółkach zależnych łącznie zachorowało 1925 osób, w tym 4
zmarły z powodu chorób współistniejących, a 15 z powodu
zakażenia COVID-19. Wyzdrowiało 1867 osób.
Z kolei z danych udostępnionych przez HR wyczytać można, że na L-4 przebywa obecnie 313 osób. Zdalnie pracuje
177 osób, a tylko jedna osoba jest na postojowym.
Zarząd KRH otrzymał zaproszenie współuczestniczenia w
uroczystości odsłonięcia przed bieńczyckim kościołem Arka
Pana pomnika upamiętniającego ofiary komunistycznego
cd. na str. 2

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI

Wyniki finansowe AM za III kwartał - dokończenie
Spółka poinformowała, że dochód operacyjny w III kw. 2021
wyniósł 5,3 mld dolarów w porównaniu do 4,4 mld dolarów w II
kw. 2021. Jak wyjaśniono, lepsze wyniki operacyjne w III kw.
2021 r. spowodowane zostały pozytywną zmianą marż na wyroby stalowe, która „więcej niż kompensuje” niższe o 8,4 proc. (w
porównaniu z II kw. 2021) wysyłki stali spowodowane słabszym
popytem (w szczególności anulowanie zamówień z branży motoryzacyjnej) oraz ograniczenia produkcyjne i opóźnienia w
dostawach, co ma ulec zmianie w IV kw. 2021.
„Pomimo zmienności będącej efektem stałej obecności i reperkusji związanych z COVID-19, jest to bardzo dobry rok dla
ArcelorMittal. Nasz bilans uległ zmianie, nastawiliśmy się na
transformację na gospodarkę niskoemisyjną, rozwijamy się strategicznie poprzez udział w wysokojakościowych projektach o
wysokiej rentowności i zwracamy kapitał udziałowcom. Jesteśmy świadomi nadchodzących wyzwań i jednocześnie podekscytowani możliwościami, jakie powstaną w nadchodzących latach dla stali” - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor
generalny ArcelorMittal Aditya Mittal.
Poinformowano, że wynik EBIDTA w III kw. 2021 osiągnął
poziom 6,1 mld dolarów, czyli o 19,9 proc. wyższy niż w II kw.
tego roku. W informacji prasowej wskazano także, że zadłużenie
brutto spółki zmniejszyło się o 1 mld dolarów do wysokości 8,2
mld dolarów (w porównaniu do 9,2 mld dolarów na koniec II kw.
2021 i 12,3 mld dolarów na koniec 2020). Zadłużenie netto zmniejszyło się do 3,9 mld dolarów, tj. najniższego poziomu od czasu
fuzji koncernów Mittal Steel i Arcelor w 2006 r.*)
*) Fuzję Mittal Steel Company z Arcelorem o wartości 24,6
mld euro ogłoszono 25 czerwca 2006 r. w Luksemburgu. Jej
wynikiem było utworzenie największego koncernu stalowego
świata.
***
Również ArcelorMittal Poland osiągnął w tym roku dobre wyniki. Wszystko to skłania nas do wniosku, że podczas rozmów
w sprawie podwyżek płac na 2022 r. pracodawca nie będzie używał argumentu mówiącego o trudnej sytuacji finansowej.
ciąg dalszy Zebranie przewodniczących
reżimu oraz 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego i pacyfikacji nowohuckiego kombinatu. W prace powołanego w tym
celu komitetu budowy zaangażowany jest Stanisław Malara,
znany w hucie działacz „Solidarności” i radny, były pracownik
Walcowni Blach Karoseryjnych (obecnie na emeryturze). Uroczystości odsłonięcia figury pomnika przewidziane są w połowie grudnia, w rocznicę pacyfikacji huty.
Pracodawca nie odniósł się jeszcze do propozycji złożonej
przez PZU Życie dotyczącej zmian polis dla pracowników. Jest
za wcześnie, by pisać o szczegółach, jednak wiemy już, że ewentualne zmiany nie będą obligatoryjne i każdy z ubezpieczonych
sam zdecyduje, którą z proponowanych opcji wybierze. Wybór
nowych polis umożliwiony będzie online poprzez aplikację mojePZU, do której założenia zachęcamy. W tym celu odsyłamy do
Biura Obsługi PZU (Polishut) przy ul. Mrozowej 1.
Na koniec przypomnienie, że paczki mikołajowe rozwożone
będą od początku przyszłego tygodnia. Zamówione są również
paczki świąteczne, które trafią do każdego członka naszego
Związku. Znajdą się w nim jak zwykle kalendarze trójdzielne na
rok 2022. Dodatkowo każda z Komisji Oddziałowych otrzyma
wg rozdzielnika kalendarzyki zmianowe oraz kalendarze plakatowe firmowane przez hutniczą „Solidarność”.
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Spotkanie z dyrektorem Wojciechem Koszutą
Do kolejnego spotkania dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich
Wojciecha Koszuty z przedstawicielami największych organizacji
związkowych oddziału krakowskiego doszło we wtorek 16 listopada br. Zagadnienia związane z BHP jak zawsze stanowiły pierwszą
część informacji. W ostatnim czasie nie odnotowano żadnych wypadków, czyli pracujemy bezpiecznie. Co prawda zaistniało jedno
zdarzenie potencjalnie niebezpieczne na Walcowni Gorącej, jednakże obyło się bez zwolnienia lekarskiego. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa covidowego w naszym oddziale na dzień dzisiejszy
nie budzą zaniepokojenia, co nie zwalnia pracowników od zachowania szczególnej ostrożności. Tym bardziej, że w ostatnim czasie
w AMP wzrosła liczba zarażonych. Kończąc ten temat dyrektor
zaapelował, by wspólnie zadbać o bezpieczeństwo.
Realizacja planów produkcyjnych to kolejny temat, który omówił Wojciech Koszuta. Aktualnie, oprócz Walcowni Gorącej,
wszystkie instalacje pracują na pełnych obrotach, mając 100%
obłożenie. Zmniejszone obłożenie Walcowni Gorącej rekompensowane jest wydłużonymi postojami profilaktycznymi mającymi
na celu poprawienie sprawności urządzeń. Od 15 do 29 listopada
trwa planowany roczny remont Linii Ocynkowni 2. Na chwilę
obecną nie ma jeszcze dokładnych planów produkcyjnych na
grudzień. Koniec roku to okres kiedy odbiorcy „zamykają” portfele zamówień, mając na uwadze przestój świąteczny, aż do święta Trzech Króli. W związku z powyższym jest jeszcze za wcześnie
by mówić o tym, jak wyglądać będzie praca w najbliższe święta.

Do rządów Polski, Czech i Słowacji
Dwa tygodnie temu (NBS nr 42/1642 z 27 października) pisaliśmy o konferencji przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców branży hutniczej z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Efektem tego spotkania było podpisanie „Wspólnej deklaracji przedstawicieli organizacji związkowych przemysłu hutniczego z Republiki Czeskiej, Polski oraz Słowacji”. Została ona
przesłana do rządów tych trzech państw oraz europarlamentarzystów reprezentujących wymienione kraje na forum UE.
Uczestnicy spotkania wzywają rządy Polski, Czech i Słowacji
do pilnego i wspólnego wystąpienia na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego UE w celu przeforsowania koniecznej rewizji pakietu FF55, który w obecnym kształcie zagraża
nie tylko przemysłowi stalowemu naszych krajów, ale całym ich
gospodarkom. Potwierdzili swoją gotowość do pełnego, wzajemnego wsparcia, współpracy oraz wspólnego promowania postulatów zawartych we wspomnianym dokumencie.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Deklaracji, którą zamieszczamy na stronie www.krhhts.pl w plikach do pobrania.

Pływająca farma słoneczna
Korzystając z zachęty rządu Luksemburga, ArcelorMittal we
współpracy z Enovos zrealizował i w październiku br. oddał do
użytku pływającą farmę słoneczną zainstalowaną na dawnym
stawie chłodzącym należącym do ArcelorMittal Differdange.
Farma składa się z 25 000 m2 paneli słonecznych o powierzchni
5,7 hektara. Docelowo uzyskana energia elektryczna będzie w stanie zasilić blisko 800 lokalnych domów i wyniesie 3 GWh/rok.
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