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XXV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - Kraków

Od czwartku ubiegłego tygodnia (24.03) Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa „Solidarność” oddziału krakowskiego
ArcelorMittal Poland ma nowego przewodniczącego. Po rezy-
gnacji złożonej przez Władysława Kieliana, który szefował
Związkowi przez ostatnie 33 lata, delegaci z krakowskiej huty i
spółek wybrali na jego następcę Romana Wątkowskiego. Dla
większości naszych związkowców, a także innych osób spoza
Związku,  Roman jest osobą dobrze znaną, gdyż od początku lat
90-tych aż do 2010 roku był redaktorem odpowiedzialnym za tre-
ści ukazujące się w związkowym biuletynie. Od października 1989,
za wyjątkiem jednej kadencji, zasiadał w Zarządzie KRH, ostatnio
jako wiceprzewodniczący i sekretarz KRH. Na nim m.in. spoczy-
wał obowiązek kontaktu z mediami zewnętrznymi.

Wybory przewodniczącego zostały przeprowadzone podczas
25. Walnego Zebrania Delegatów, w którym wzięło udział 62 z 71
delegatów reprezentujących komisje oddziałowe Solidarności ze
wszystkich komórek organizacyjnych huty oraz z kilkunastu spó-
łek i firm związanych z hutą, jak również liczną grupę byłych
pracowników zrzeszonych w Komisji Emerytów i Rencistów.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwało dwóch prowadzą-
cych: Krzysztof Stypuła i Andrzej Grabski. Po wyborze prowa-
dzących, nastąpił wybór protokolantek, a następnie składów
komisji: uchwał i wniosków oraz skrutacyjno-mandatowej.

Zgodnie z utartym zwyczajem Zarząd KRH na coroczne WZD
zaprasza przedstawicieli pracodawcy oraz innych gości. W tym
roku byli to: przewodniczący Zarządu Regionu Adam Lach, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol, dyrektor
ds. kadr, płac i dialogu społecznego Agnieszka Kukla, dyrektor
HR Stanisław Ból, członek Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal
Poland oraz o. Augustyn Piotr Spasowicz OCist, który rozpoczął
obrady modlitwą. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w mi-
nionym roku kolegów.

Jako pierwszy z zaproszonych osób głos zabrał Andrzej Ka-
rol, który odniósł się do bieżącej sytuacji w Europie, wskazując
że nie sprzyja ona hutnictwu. Wśród  niesprzyjających czynni-
ków wymienił niedobór materiału wsadowego, który m.in. przy-
chodził do nas z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Braki dotyczą również
złomu, który na dodatek
w milionach ton wypro-
wadzany jest zagranicę.
Hutnictwo będące
branżą energochłonną
potrzebuje taniej energii,
mówił, a taką może po-
zyskać z elektrowni wia-
trowych, do których bu-
dowy niezbędnym mate-
riałem jest stal. Do kon-
strukcji wież dla elek-
trowni wiatrowych wy-

korzystywane są grube blachy, których jedynym producentem
w Polsce jest Huta Częstochowa. Przewodniczący KSH zwrócił
uwagę na pomijany fakt, że stal jest materiałem jak najbardziej
ekologicznym, ponieważ może ulegać wielokrotnemu recyklin-
gowi. Jedynie na początku, przy jej wytopie, jednorazowo emi-
towane są gazy cieplarniane jak CO

2
.

Pozyskanie tak zwanej zielonej energii jest jednym z najważ-
niejszych wyzwań, przed którymi stoimy, powiedział. Krajowa
Sekcja Hutnictwa uczestniczy w rozmowach z rządem w ramach
Zespołu Trójstronnego i występuje z wieloma inicjatywami
wspierającymi branżę. Przykładem cytowana ostatnio w naszym
biuletynie korespondencja z Ministerstwem Klimatu i Środowi-
ska w sprawie tzw. zielonych certyfikatów.

Jako drugi do delegatów zwrócił się przew. Zarządu Regionu
Adam Lach, który rozpoczął informacją o pomocy świadczonej
przez Solidarność uchodźcom z Ukrainy. Region Małopolski na
ten cel przeznaczył 100 tys. zł. Następnie skupił się na proble-
mach wewnątrzzwiązkowych. - Nadszedł ten czas, kiedy zaczy-
na ubywać doświadczonych działaczy, którzy odchodzą na eme-
ryturę - powiedział. Czeka nas wkrótce duża wymiana związko-
wych kadr. Trzeba młodych zachęcać do pracy w Związku i po-
zwolić im się uczyć, nabywać doświadczenia. Władze związko-
we muszą stawiać na rozwój Związku i przyciągać nowych człon-
ków. Sam przewodniczący niewiele zdziała, jeśli nie będzie wokół
niego zgranego zespołu, chętnego do współpracy. Na koniec
życzył delegatom podejmowania trafnych decyzji podczas związ-
kowych wyborów.

Po krótkiej przerwie delegaci wysłuchali wystąpień dyr.
Agnieszki Kukli oraz dyr. Stanisława Bóla.

Agnieszka Kukla wymieniła zadania realizowane w ostat-
nim okresie przez HR i dokonała podsumowania tych działań.
O większości z nich pisaliśmy na bieżąco w NBS-ie, jak np. o
wydawaniu nowych angaży i o wypłatach wynegocjowanych
w tym roku wynagrodzeń, o przyznanych nagrodach i zwiększo-
nym dodatku zmianowym, dlatego w tej relacji je pominiemy. Za
dyr. Agnieszką Kuklą jedynie przypomnimy, że od 1 kwietnia
ruszają podwyżki indywidualne, na które przeznacza się średnio

20 zł /prac. (10 zł z puli Dy-
rektora Generalnego + 10 zł
do dyspozycji w zakładach i
biurach). Ciekawą informacją,
którą podała i którą warto
przytoczyć, jest wdrożony
jakiś czas temu w AMP „pro-
gram poleceń pracowni-
czych”. Na jego podstawie
osoba, która sprowadzi no-
wego kandydata do pracy w
Spółce otrzymuje od praco-
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dawcy 1500 zł, pod warunkiem, że zarekomendowany pracownik
przepracuje w hucie co najmniej 3 miesiące.

Stanisław Ból skupił się na planach zatrudnieniowych w AMP,
rozwijając temat pozyskiwania nowych pracowników. Z jego
wypowiedzi wynotowaliśmy kilka liczb obrazujących dokonywa-
ne ruchy w zatrudnieniu. I tak w minionym roku 370 osób znalazło
pracę poprzez alokacje, 460 osób zostało przyjętych z zewnątrz,
177 pracowników przyjęto do AMP z interimów. Systematycznie
zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w interimach, które
świadczą pracę w Spółce. W 2019 r. takich osób było 707, obecnie
jest 311, a w zamierzeniach na koniec 2022 ma ich być 240.

Jeśli skupimy się tylko na bieżącym roku to od stycznia zostało
przyjętych z zewnątrz aż 116 nowych pracowników, 9 osób otrzy-
mało miejsce pracy poprzez alokację, a kolejnych 56 pracowni-
ków przeszło z interimów do Spółki. Pracodawca zapowiada kon-
tynuację stabilizacji zatrudnienia (w tym zmniejszenie udziału in-
terimów) oraz redukcję do zera przypadków, kiedy pracownik za
swoją pracę dostaje mniej niż 70% zapłaty rynkowej.

Dyrektor HR podziękował wszystkim za przestrzeganie regula-
cji covidowych, dzięki czemu firma mogła utrzymać ciągłość pro-
dukcji. Wprowadzenie, na wniosek związków zawodowych, bonu
covidowego okazało się dobrym pomysłem. Już samo jego wdro-
żenie zmobilizowało 1800 pracowników do przyjęcia szczepień.
Obecnie 73% załogi jest zaszczepiona. Pracodawca liczy, że pro-
cent ten jeszcze wzrośnie. W tym celu zabudżetowano pieniądze,
które starczą nawet dla w 100 procentach zaszczepionej załogi.

Z innych wątków, które pojawiły się w przemówieniu dyr. Bóla
wymienić trzeba restrukturyzację (każdy pracownik dotknięty re-
strukturyzacją ma dostać propozycję nowej pracy), przewarto-
ściowania w taryfikatorze (w tym roku przede wszystkim dla pra-
cowników IT), wzmocnienie roli kobiet w firmie (kobiety na sta-
nowiskach menadżerskich oraz po studiach inżynierskich na sta-
nowiskach technicznych), a także proces dekarbonizacji oparty o
piece elektryczne oraz instalacje bezpośredniej redukcji żelaza
DRI wykorzystujące wodór.

Delegaci mieli sporo szczegółowych pytań do gości z dyrek-
cji, ale temu poświęcimy więcej uwagi w następnym numerze
biuletynu.

Kiedy zaproszeni goście opuścili salę, głos oddano Władysła-
wowi Kielianowi, który w obszernym przemówieniu podsumował
swoją trwającą ponad 3 dekady obecność w Zarządzie KRH.
Mówił o największych wyzwaniach, z którymi musiał się mierzyć,
o trudnych decyzjach, ciężkich negocjacjach i wygranych bitwach
(fragmenty tego wystąpienia zamieścimy za tydzień).

Po tym wystąpieniu nastąpił do-
bry moment, aby podziękować
ustępującemu przewodniczącemu
i życzyć mu sił i chęci do dalszego
działania. Po odczytaniu podzięko-
wań wręczono mu bukiet z 33 czer-
wonych róż symbolizujący 33 lata
kierowania Związkiem. Miłym prze-
rywnikiem obrad był pokaz zdjęć
ilustrujących obecność Władysła-
wa w ważnych wydarzeniach jego
związkowego, i nie tylko, życia.

Zgodnie z porządkiem obrad,
jako kolejny wystąpił przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Jerzy Wojcieszak, który odczytał spra-
wozdanie KR za rok 2021. Korzystając ze swoich uprawnień wniósł

o przyjęcie bilansu za rok 2021, sporządzonego przez księgo-
wość KRH. Ponieważ nie było uwag do sprawozdania Komisji
Rewizyjnej ani do stanu związkowych finansów, przystąpiono
do przegłosowania pierwszej uchwały, w której delegaci jedno-
głośnie przyjęli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok
ubiegły razem z podanymi sumami bilansowymi.

Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających poddano
pod głosowanie uchwałę z numerem drugim, w której delegaci
przyjęli, że liczba tur w trakcie wszystkich głosowań nie prze-
kroczy trzech.

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej wpłynęły dwa zgłosze-
nia kandydatów na funkcję przewodniczącego Zarządu. Roma-
na Wątkowskiego zgłosił i zarekomendował Wł. Kielian, dru-
gim zgłoszonym przez Krzysztofa Kuśmirka kandydatem był
Paweł Orzeł, przewodniczący w PED i członek Zarządu KRH od
połowy czerwca ubiegłego roku. Każdy z kandydatów miał czas
na zaprezentowanie swojej osoby i przedstawienie swojego „pro-
gramu wyborczego”. Paweł Orzeł położył nacisk na poprawę
zarządzania wewnątrzzwiązkowego, zaangażowanie i uaktyw-
nienie najmniejszych liczebnie komisji, pomoc w sprawach ne-
gocjacyjnych w małych spółkach potrzebujących takiego wspar-
cia, wyjście naprzeciw emerytom, ale też zwrot w kierunku mło-
dych pracowników m.in. poprzez media społecznościowe.

- Przywróćmy  ludziom wiarę, że warto być w Związku – po-
wiedział Paweł na koniec swojego wystąpienia.

Roman Wątkowski rozpoczął swoją mowę symbolicznym ukło-
nem w stronę ustępującego przewodniczącego, wyliczając jego
zasługi, załatwione sprawy, rozwiązane problemy, a wszystko to
kosztem zdrowia i poświęceniem prywatnego życia. „Dziesiąt-
ki organizowanych protestów, strajków, manifestacji w walce
o podmiotowość pracowników, o wynagrodzenia nie tylko
naszych zakładów.(…) Decyzje związane z przekształceniami,
ze sprzedażą Huty, z zamykaniem poszczególnych zakładów,
wydziałów i spółek, o których decydował jednostronnie wła-
ściciel. Decyzje, gdzie trzeba było wybierać pomiędzy złym i
jeszcze gorszym rozwiązaniem.(…) Możemy jedynie przypusz-
czać ile nerwów, ile nieprzespanych nocy zaliczył Przewodni-
czący. I za to jeszcze raz składam Mu, myślę że w imieniu Was
wszystkich, serdeczne podziękowania i chylę czoła.”

W swoim wystąpieniu deklarował rzetelną, uczciwą pracę na
rzecz hutniczej „Solidarności”, która w dalszym ciągu powinna
być najsprawniej działającą organizacją związkową. Jeżeli Pań-
stwo swoimi głosami zdecydują o wyborze mojej osoby na funk-
cję przewodniczącego z każdym przewodniczącym Komisji Od-
działowej będę rozmawiał o problemach jakie występują w
jego komórce organizacyjnej – powiedział, zaznaczając że to
jaki jest odbiór Związku zależy w dużej mierze od przewodniczą-
cych oddziałowych, od ich zaangażowania, chęci niesienia po-
mocy, udzielenia porady, czy podjęcia zwykłej rozmowy. Pod-
kreślił potrzebę wspólnych działań mających na celu zwiększe-
nie liczebności członków NSZZ „Solidarność”, bo: Kto nie ma
armii nie może iść na wojnę. Mówił też o konieczności przepro-
wadzenia większej ilości szkoleń związkowych. Jako związko-
wiec od dziesiątków lat działający w środowisku hutniczym
wyraził gotowość do podjęcia dobrej współpracy z międzyza-
kładowymi organizacjami związkowymi NSZZ „Solidarność” ze
wszystkich oddziałów ArcelorMittal Poland, a także z pozosta-
łymi organizacjami związkowym.

Po wystąpieniach kandydatów delegaci mieli możliwość zada-
wania im pytań. Słowa Romana Wątkowskiego, że nie chciałby
do końca tej kadencji zmieniać składu osobowego Zarządu, za-
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Zebranie Przewodniczących

skoczyły tych, którzy myśleli, że Władysław Kielian ma zamiar całkiem
opuścić Zarząd. Tymczasem pojawiła się jasna deklaracja, że były prze-
wodniczący chce wspierać swoich kolegów jeszcze przez jakiś czas.
Przypomnijmy tutaj, że najbliższe wybory do władz podstawowych
jednostek organizacyjnych Związku  (komisje zakładowe, MOZ i ZOK)
odbędą się w terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Po krótkiej, dość burzliwej dyskusji, w której ścierali się zwolenni-
cy i przeciwnicy obu kandydatów, przystąpiono do procedury wy-
borczej. Na 62 wydane karty do głosowania oddano 61 głosów waż-
nych i 1 nieważny. Wynik głosowania po I turze był następujący:
Paweł Orzeł – 23 głosy, Roman Wątkowski 30 głosów, 8 kart zwróco-
no bez skreśleń (głos ważnie oddany). Ponieważ na sali był obecny
przedstawiciel Zarządu Regionu, prawnik Witold Witkowski, po-
proszono go o interpretację takiej sytuacji, kiedy żaden z kandyda-
tów nie otrzymał wymaganej większości głosów. Zgodnie z zapisem
w związkowej ordynacji wyborczej do drugiej tury wyborów prze-
chodzi osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów, czyli w tym
przypadku Roman Wątkowski. Po podliczeniu oddanych w II turze
głosów, Roman Wątkowski uzyskał poparcie od 34 delegatów i tym
samym został nowym przewodniczącym Zarządu KRH i szefem „So-
lidarności” w krakowskim oddziale AMP S.A.

Po ogłoszeniu wyników Roman Wątkowski podziękował wszyst-
kim delegatom za udział w głoso-
waniu, a szczególnie tym, którzy
oddali na niego głos. Jednocześnie
stwierdził, że swoim działaniem po-
stara się przekonać do swojej oso-
by delegatów nieprzekonanych.

Kolejnym punktem 25. Walnego
Zebrania Delegatów były wybory
uzupełniające członków Komisji
Robotniczej Hutników MOZ NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Po-
land S.A. – Kraków. Wybrano ko-
legów: Władysława Kieliana, Bog-

dana Kusiora, Krzysztofa Kuśmirka oraz Andrzeja Michałka. Walne
Zebranie zakończono przyjęciem Stanowiska potępiającego ban-
dycką agresję militarną Rosji na Ukrainę (tekst poniżej)

Bezpośrednio po 25. WZD odbyło się posiedzenie Komisji Robot-
niczej Hutników w uzupełnionym składzie. Przewodniczył mu Ro-
man Wątkowski, który przedstawił propozycje zmian w Regulaminie
Zarządu KRH. Następnie zawnioskował do członków komisji o za-
twierdzenie 8 osobowego składu Zarządu KRH. Po krótkiej wymia-
nie zdań członkowie KRH zatwierdzili skład Zarządu oraz Regulamin
Zarządu KRH. Był to ostatni punkt czwartkowego zebrania.

Skład Zarządu oraz funkcje i obowiązki jego członków przedsta-
wimy w kolejnym wydaniu NBS.

STANOWISKO
XXV Walnego Zebrania Delegatów

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność
ArcelorMittal Poland SA - Kraków

Mając na względzie idee solidarności międzyludzkiej oraz nad-
rzędne prawo człowieka do wolności z całą stanowczością potępia-
my bandycką agresję militarną Rosji na Ukrainę, która jest regular-
nym działaniem wojennym pozbawionym wszelkich zasad etycznych.
Trudno być obojętnym wobec brutalnych ataków na szpitale, domy
pomocy społecznej, przedszkola, obracanie w proch kolejnych miast
i wsi, bezmyślnej zemsty, zwłaszcza na niewinnych ludziach – dzie-
ciach, kobietach, osobach starszych.

Myślami jesteśmy z dzielnym Narodem ukraińskim wraz z Jego
Prezydentem, którzy walczą o suwerenność swojego Państwa.

Staramy się wykorzystać wszystkie możliwości, aby choć
w drobnej mierze przyczynić się do wspierania Was w walce
o zwycięstwo dobra i sprawiedliwości, o powrót do normal-
nego życia na Waszej ziemi.

Wiemy, że wielu członków naszego Związku zaangażowa-
ło się już w pomoc dla osób poszkodowanych przez szaleń-
cze decyzje jednego, niepoczytalnego osobnika. Ponownie
jednak zwracamy się do członków naszego Związku, do pra-
cowników ArcelorMittal Poland oraz hutniczych spółek o
pomoc dla uchodźców, którą koordynujemy poprzez Towa-
rzystwo Solidarnej Pomocy.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę pomoc składamy
WIELKIE DZIĘKI.

W miniony piątek na TOP6 po raz pierwszy pojawił się
nowy przewodniczący Zarządu KRH Roman Wątkowski,
który informacje z tego spotkania przekazał na zebraniu prze-
wodniczących. Nie wszystkie poruszane na „szóstce” tema-
ty dotyczyły krakowskiej huty, ale o jednym trzeba nadmie-
nić, a mianowicie o awarii wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie
Górniczej. Awaria wydaje się dość poważna, jednak szcze-
gółów nie podano i musimy poczekać aż spłynie do nas wię-
cej informacji. Jak powiedział Andrzej Gębara, wskutek awa-
rii pieca stanęła dąbrowska Stalownia i PCI w Krakowie. Do
„prac ratunkowych” zaangażowano pracowników z krakow-
skiego PTS, co potwierdził Bogdan Kusior.

Jak poinformowała dyr. Agnieszka Kukla, na początku ty-
godnia odbędzie się spotkanie z dyrektorem generalnym
AMP Frederikiem Van De Velde w sprawie przydziału pod-
wyżek indywidualnych. Pani dyrektor skomentowała rządo-
we informacje o szykowanych od lipca zmianach w tzw. Pol-
skim Ładzie. Stwierdziła, że odbije się to niekorzystnie na
pracy osób zajmujących się płacami w Spółce. Nadmieniła,
że wszystkie zmiany muszą być wgrane do SAP.

Przewodniczący podjęli na zebraniu dyskusję na temat
składanych pracodawcy deklaracji w sprawie rozliczenia
podatkowego. Jeśli do ustawy wejdą takie zmiany, jak np.
zniesienie ulgi dla klasy średniej, to czy wypełnianie wspo-
mnianych deklaracji ma sens? - pytano. Niektórzy przewod-
niczący proponowali, by jeszcze raz przypomnieć w biulety-
nie, czego pracownik może się spodziewać na koniec roku,
gdy przyjdzie mu się rozliczać z podatku dochodowego.
Dyskusję tę uciął Roman Wątkowski mówiąc, że przekazy-
wanie tego rodzaju informacji należy do pracodawcy, który
ma do tego odpowiednie służby.

Ostatnią część zebrania poświęcono podsumowaniu wal-
nego zebrania delegatów krakowskiej PKZP, o które popro-
szono Andrzeja Grabskiego, delegata z ramienia NSZZ „S”.
Do pracowniczej kasy należy 7.198 członków, z czego dużą
część stanowią byli pracownicy huty i hutniczych spółek.
W sierpniu 2021 r. wyszła ustawa, która zakłada istnienie
tylko jednej kasy zapomogowo-pożyczkowej w jednym przed-
siębiorstwie. Wymusza to połączenie kas z oddziału krakow-
skiego i dąbrowskiego. Rodzić to będzie sporo komplikacji
(na przykład: co z Kasą Pośmiertną, której nie ma w Dąbro-
wie?). Na koniec przypominamy osobom występującym o
pożyczkę w PKZP, że jeden z żyrantów musi być członkiem
kasy. W trudnych sytuacjach członek kasy może ubiegać
się o bezzwrotną zapomogę (średnio 232 zł).
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Czy „S” pozostanie w strukturach międzynarodowych?
Z ogromnym oburzeniem szefowie regionów i branż NSZZ „So-

lidarność” przyjęli stanowisko Komitetu Wykonawczego Euro-
pejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), które nie
potępiło Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji
(FNPR), popierającej napaść Rosji na Ukrainę.

W związku z powyższym dyskusja nad zasadnością funkcjono-
wania „Solidarności” w międzynarodowych strukturach związko-
wych zdominowała ubiegłowtorkowe, hybrydowe spotkanie lide-
rów Związku. Zgodnie oceniono, że ewentualne decyzje w tym
względzie muszą zapaść na Krajowym Zjeździe Delegatów, który
odbędzie się już w maju.

Podczas cyklicznego spotkania liderów „Solidarności” najważ-
niejszym punktem była ocena ostatnich działań „Solidarności” na
forum międzynarodowym, zmierzających do izolowania rosyjskich
central związkowych, które popierają agresję na Ukrainę. Szcze-
gólnie największą FNPR, która jawnie popiera działania Rosji, pro-
wadząc aktywną działalność informacyjną. 

- W sytuacji, w której wszelkie organizacje na świecie izolują
Rosjan popierających agresję, m.in. w sporcie, polityce, biznesie,
postawa międzynarodowego ruchu związkowego jest skandalicz-
na – powiedział Piotr Duda.

Odniósł się przede wszystkim do ostatniego posiedzenia Komi-
tetu Wykonawczego EKZZ, który wbrew wnioskowi „Solidarno-
ści” nie zdecydował się na jednoznaczną reakcję. Szczególnie kry-
tycznie ocenił postawę Luci Visentiniego, sekretarza generalnego
EKZZ. Uznał, że w „Solidarności” musi odbyć się dyskusja nad
zasadnością funkcjonowania Związku w międzynarodowych struk-
turach związkowych, takich jak m.in. EKZZ, MKZZ, PERC. - Naj-
lepszym miejscem do takiej dyskusji jest Krajowy Zjazd Delega-
tów. Na szczęście odbywa się już za 2 miesiące - podsumował.

Kolejnym ważnym tematem na omawianym spotkaniu był zbli-
żający się Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w końcu
maja w Zakopanem.

Przewodniczący Duda wspomniał też o przyjętej specustawie
dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy, w której związki zawo-
dowe zostały wpisane na wprost, jako podmioty mogące przyjmo-
wać zadania zlecone przez władze publiczne poza przetargami. To
istotne, bo „Solidarność” bardzo silnie angażuje się w pomoc
uchodźcom i będzie mogła korzystać z takich samych możliwości
jak organizacje pożytku publicznego.

Częściowe zniesienie obostrzeń epidemiologicznych
Sztab kryzysowy ArcelorMittal Poland podjął następujące

decyzje dotyczące obostrzeń epidemicznych:
1. W ArcelorMittal Poland nadal obowiązuje zasłanianie ust

i nosa za pomocą maseczki:
> wewnątrz pomieszczeń, gdy znajduje się w nich więcej niż

jedna osoba (z wyłączeniem stołówek w trakcie konsumpcji),
> w częściach wspólnych budynków i zakładów (np. koryta-

rze, windy, aneksy kuchenne),
> w transporcie samochodowym na terenie ArcelorMittal

Poland, jeśli jedziemy z pasażerami,
> w transporcie autobusowym na terenie AMP,
2. W ArcelorMittal Poland nie obowiązuje zasłanianie ust i

nosa za pomocą maseczki:
> na zewnątrz budynków, w przestrzeni otwartej na terenie

ArcelorMittal Poland,
> w halach produkcyjnych, za wyjątkiem sterowni, mostków,

pomieszczeń, gdzie znajduje się więcej niż jedna osoba (podczas
przemieszczania się po hali rekomendujemy noszenie maseczki).

3. Badania okresowe:
> rekomendujemy, aby pracownicy udawali się na badania

okresowe. Stan epidemii spowodował wycofanie się społeczeń-
stwa i zaniedbanie profilaktyki zdrowotnej związanej z innymi
zagrożeniami niż COVID-19. Pamiętajmy, że badania pomagają
we wczesnym wykrywaniu chorób, dlatego warto już dzisiaj
pomyśleć o uzupełnieniu badań okresowych. W punktach
medycznych obowiązują maseczki.  

4. Praca hybrydowa:
> od początku kwietnia tj. 4.04 przechodzimy na pracę hybry-

dową, w uzgodnieniu z dyrektorem biura, który decyduje o
pracy zespołu,

> dyrektor biura może wyrazić zgodę na pracę zdalną (home-
office) również jeśli pracownik wykazuje oznaki złego samopo-
czucia,

> docelowa forma pracy zostanie omówiona przez dyrekcję
wykonawczą, odpowiednie zalecenia zostaną wówczas zako-
munikowane.

5. Spotkania i delegacje:
> spotkania mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjo-

narnej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i z masecz-
kami

> utrzymujemy limity osobowe w salach z zachowaniem dy-
stansu społecznego min. 1,5 m

> podtrzymane są zasady dot. powstrzymana się od serwo-
wania cateringu w trakcie spotkań w pomieszczeniach zamknię-
tych. W przypadku długich spotkań rekomendowane są prze-
kąski w formie indywidualnych pakietów do pobrania przez
uczestników bez możliwości wielokrotnego dotykania tych sa-
mych elementów przez różne osoby, jak np. wspólne termosy,
wspólna patera z przekąskami, kubki ustawione jeden na drugim

> nie rekomendujemy spotkań typu off-site
> delegacje zagraniczne wymagają zgody dyrektora zarzą-

dzającego, podtrzymujemy zasady testowania przed i po pod-
róży.

6. Transport:
> w transporcie samochodowym, autobusowym oraz w in-

nych środkach transportu na terenie ArcelorMittal Poland zo-
stają zniesione limity osobowe.

7. Pracownicy firm zewnętrznych:
> obowiązują te same zasady, co pracowników ArcelorMittal

Poland

> nie będą wymagane oświadczenia od pracowników firm ze-
wnętrznych wchodzących na teren ArcelorMittal Poland o pra-
cownikach „zdrowych” – nieobjętych kwarantanną lub izolacją.

8. Przedszkola:
> nasze zakładowe przedszkola w Dąbrowie Górniczej i Krako-

wie stosują się do wytycznych sanitarnych Ministerstwa Eduka-
cji, rekomendowane jest stosowanie maseczek w pomieszczeniach
wspólnych.       

Cały czas pamiętajmy, że pandemia nadal trwa i musimy zacho-
wać czujność. Dlatego tak ważne jest stałe monitorowania swoje-
go stanu zdrowia, a także dystans, dezynfekcja oraz maseczki, w
sytuacjach, które identyfikujemy jako związane ze zwiększonym
ryzykiem zakażenia. 


