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Tegoroczna Majówka „Solidarności” odbędzie się w sobotę 28
maja na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku
koło Bochni. Organizatorami imprezy są Komisja Robotnicza Hut-
ników oraz Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Część kosztów za pracowników huty pokrywa Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland. Na miejscu
zapewniona będzie opieka medyczna. Za catering odpowiada
CAW. Oczywiście będzie możliwość zakupu dodatkowych posi-
łków (poza tymi zagwarantowanymi przez organizatorów) oraz
ciepłych i zimnych napojów.

Uczestników majówki czekają liczne atrakcje, w tym konkursy z
nagrodami dla dzieci i dla dorosłych. Na przykład dorośli będą
mogli zagrać w siatkówkę: rekreacyjnie lub zapisując się do uczest-
nictwa w turnieju. Inni mogą wziąć udział w konkursach zręczno-
ściowych przygotowanych przez kolegów z komisji oddziałowych.
Zespół animatorów z Piekar Śląskich poprowadzi zabawę dla naj-
młodszych uczestników. Jak to jest w wieloletnim zwyczaju, każ-
de z dzieci dostanie od Komisji Robotniczej Hutników specjalny
podarek. Ponadto za niedużą opłatą ośrodek w Borku oferuje
dodatkowe aktywności, na przykład zjazd na linie czy jazda na
kucyku. Do dyspozycji dzieci będą dmuchańce i oryginalne pla-
ce zabaw (w kształcie drewnianej warowni lub pirackiego statku).
Przy ośrodku funkcjonuje również mini zoo.

Zapisy tylko do 11 maja przyjmują przewodniczący komisji od-
działowych. Zainteresowanych prosimy o szybką decyzję, po-
nieważ czasu nie zostało dużo.

Koszty biletów (gwarantują przejazd, ubezpieczenie NNW, je-
den ciepły posiłek, napoje):

*członkowie „Solidarności” i ich rodziny: 25 zł - dorosły, 15 zł
- dziecko do lat 18, przy czym koszt uczestnictwa dzieci naszych
członków pokrywa odpowiednia Komisja Oddziałowa,

*pracownicy i inne osoby uprawnione do ZFŚS AMP:
  dorośli - 42 zł , dzieci do 18 lat - 27 zł,
*pozostałe osoby dorosłe - 80 zł i ich dzieci do lat 18 - 55 zł.
Odjazd autokarów spod bramy głównej huty o godz. 9:00,
rozpoczęcie majówki o godz. 11:00,  od 11:00 do 17:00 konkursy

i animacje, na koniec tańce przy muzyce DJ.
Powrót autokarami do Krakowa nastąpi między 18:00 a 19:00.

Przy zapisie należy podać, kto jedzie autokarem, a kto prywatnym
autem. Zgłaszając uczestnictwo dzieci, należy podać wiek dziecka.

Zapraszamy na Majówkę z Solidarnością Wypłata „Małego Hutnika”
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ZUZP, pracownikom Arcelor-

Mittal Poland S.A. z okazji „Dnia Hutnika” wypłacane jest rok-
rocznie świadczenie okolicznościowe zwane „Małym Hutni-
kiem”. Dodatek ten przysługuje raz w roku każdemu pracowni-
kowi zatrudnionemu w Spółce nie krócej niż 12 miesięcy i za-
trudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty,
bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.
Kwota Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w Spółce z
I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W ubie-
głym roku wysokość tego dodatku wynosiła 427,24 zł.

Nagroda EBITDA
Jak już informowaliśmy EBITDA za I kwartał br. została zna-

cząco przekroczona. Oznacza to, że zgodnie z zapisami zawarty-
mi w Porozumieniu w zakresie wzrostu płac w roku 2022 wraz z
wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostanie wypłacona I część
nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika.

Niestety na dzień dzisiejszy pracodawca nie podał informacji
dotyczącej wysokości przekroczenia EBITDA, dlatego nie zna-
my wielkości zwiększenia nagrody EBITDA (max. 20%). Wie-
rzymy jednak, że będzie to 20%, co w przeliczeniu od kwoty
bazowej da kolejne 240 PLN/pracownika.

W roku bieżącym „Mały Hutnik”
wynosi 500,35 zł i będzie wypłacony

10 maja 2021 wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.

Zebranie przewodniczących
Święta spowodowały, że zebranie przewodniczących zostało

przesunięte na środę 20 kwietnia. Z tego względu mieliśmy zbyt
mało czasu, aby przygotować dla Państwa dokładną relację z
tego spotkania. Szczegóły przekażemy w przyszłym tygodniu, a
teraz podamy jedynie najważniejsze informacje.

W tygodniu przedświątecznym odbyły się trzy spotkania z
udziałem przedstawicieli organizacji zwiazkowych.

 Pierwsze dotyczyło komunikacji zewnętrznej. Podczas dru-
giego (TOP 6) poinformowano między innymi o zgodzie na pod-
pisanie przez wszystkie organizacje związkowe Aneksu do PPE.
Wchodzą w życie zapisy Aneksu (zgodnie z § 58 ZUZP oraz §3
Porozumienia płacowego na 2022) w sprawie programu Opieka
Medyczna w wersji Komfort.

Po 20 kwietnia po weryfikacji plików z indywidualnymi pod-
wyżkami będą wydawane tym osobom nowe umowy o pracę.

Trzecim było spotkanie z dyrektorem generalnym Frederikiem
Van De Velde, podczas którego dyrektor przedstawił dane doty-
czące produkcji i sytuacji w hutnictwie i  AMP (o tym napisze-
my za tydzień). Dyrektor odpowiedział na pytanie zadane przez
Romana Wątkowskiego, przewodniczącego Zarządu KRH.
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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100 proc. podwyżki dla Rady, 3 proc. dla pracowników
Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyznała sobie 100 proc.

podwyżki, podczas gdy jednostronnie, bez konsultacji przyznała
pracownikom 3 proc. „Solidarność” wszczęła spór zbiorowy, któ-
rego pracodawca – powołując się na układ zbiorowy – nie uznaje.
Tymczasem NFZ ma coraz większe problemy kadrowe, bo pracow-
nicy merytoryczni, od których zależy poziom usług, zarabiają śred-
nio 3,5 tys. zł brutto odchodzą z pracy. W skali kraju ubytek pra-
cowników sięga nawet kilkunastu proc. 

Podwyżki przyznane bez konsultacji i zgody związku organiza-
cja zakładowa „S” uznaje za niezgodne z obowiązującym wewnątrz
firmy prawem i na tej podstawie „Solidarność” wszczęła spór zbio-
rowy. Zgodnie z obowiązującym w firmie układem zbiorowym
pracodawca w końcówce 2021 roku powinien był zasiąść do roz-
mów płacowych, czego nie uczynił, a podwyżki uruchomił jedno-
stronnie.

Zakładowa „Solidarność” ostrzega, ze sytuacja doszła do takie-
go momentu, że nie można się już wycofać. Z punktu widzenia
szeregowych pracowników, szczególnie w oddziałach wojewódz-
kich jest – jak to określa - bieda i nędza. Dlatego ludzie odchodzą.
Fluktuacja kadr jest duża, co powoduje kilkunastoprocentowy
spadek zatrudnienia. Za chwilę nie będzie miał kto przeprowadzić
konkursów na świadczenia medyczne.

Nowa oferta PZU Życie dla załogi Kolprem

W sobotę 23 kwietnia o godz. 17:00 w historycznej sali „Sokoła”
przy ul. Piłsudskiego 27 w Krakowie odbędzie się prezentacja książki
prof. Andrzeja Nowaka. Książka, która będzie dostępna w promo-
cyjnej cenie, dotyczy bardzo aktualnych tematów i nosi tytuł „Pol-
ska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.”

Podczas spotkania prof. Nowak wygłosi prelekcję o tym, „skąd
się wzięła Ukraina”. Wstęp wolny. W redakcji NBS można odebrać
zaproszenia na to spotkanie (zaproszenie ważne na dwie osoby).

„Polska i Rosja”

Spotkanie w PED
Przed świętami odbyło się spotkanie Związków Zawodowych

Zakładu Energetycznego z nową dyrektor Justyną Kołtonik.
NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący tego za-
kładu Paweł Orzeł. Rozmowy dotyczyły dalszych planów re-
strukturyzacji Zakładu Energetycznego na rok 2022.

Jak poinformowała nas obecna dyrektor J. Kołtonik, zamknię-
cie zakładu PSK, czyli wygaszenie ostatniego krakowskiego
pieca, w dalszym ciągu jest odczuwalne dla załogi i niestety w
dużej części dotyczy to naszego zakładu PED. W prowadzo-
nych rozmowach związki zawodowe są zapewniane o zagwa-
rantowaniu pracownikom rzetelnej pomocy, przy likwidacji da-
nego stanowiska, ale od pracowników słyszymy inne opinie
na ten temat. Pracownicy, którzy przepracowali w krakowskim
zakładzie połowę swojego życia oczekują od dyrekcji godnego
traktowania i profesjonalnego podejścia do sprawy alokacji.
Dlatego oczekujemy, że nowa pani dyrektor zmotywuje osoby
odpowiedzialne za przesunięcia pracowników między zakłada-
mi do zdecydowanie większej aktywności, co zapewni pracow-
nikowi poczucie godnego traktowania na jakie zasługuje. Ko-
lejny temat, jaki został poruszony, dotyczył stanu sanitariatów
w naszym zakładzie, które nie były remontowane przez około
20 lat. Jak poinformował nas pan Mariusz Kulesza, zastępca
pani dyrektor Kołtonik,  sprawa jest już realizowana przez od-
powiednie służby. Wszelkie uwagi ze strony załogi PED prosi-
my kierować do Zakładowego SIP Krzysztofa Kuśmirka.

Paweł Orzeł

Z prasy związkowej

W swoim pytaniu R. Wątkowski odniósł się do okoliczności
wyłączenia jedynego, nowo wyremontowanego wielkiego pie-
ca w Krakowie w 2020 r., które przez pracowników i organizacje
związkowe było oceniane negatywnie. Także dla członków do-
zoru, kierownictwa i części dyrekcji decyzja ta była dość kon-
trowersyjna. W obecnej sytuacji ta decyzja sprzed dwóch lat
jest przez wszystkich oceniana krytycznie, tak w kategoriach
społecznych, jak również gospodarczych oraz finansowych.
W związku z powyższym przewodniczący zwrócił się do dyrek-
tora, czy rozważa się ponowne uruchomienie WP w krakow-
skim oddziale?

W odpowiedzi dyrektor stwierdził, że na sytuację z zamknię-
ciem WP 5 oraz stalowni trzeba spojrzeć długoterminowo. Trud-
no jest obecnie podjąć decyzję o ich uruchomieniu, bo wyma-
gałoby to czasu: mniej więcej 6 - 9 miesięcy.  Dzisiaj, w dyna-
micznie zmieniającej się sytuacji, byłoby to bardzo ryzykowne.
Wielki piec w Krakowie nie miał dobrej struktury kosztowej, co
wielokrotnie słyszeliśmy przed wyłączeniem WP 5. Teraz, mówił
dyrektor, trzeba przede wszystkim podejmować decyzje o usu-
waniu „wąskich gardeł” w produkcji. Tutaj wspomniał problem
z rozładunkiem slabów na walcowni gorącej. Należy pomyśleć
o nowej, alternatywnej produkcji stali, powiedział. Polska obec-
nie eksportuje około 1 mln ton złomu rocznie. Chcemy to wy-
korzystać i uruchomić piec elektryczny, ale potrzeba na to ok. 3
lat, poczynając od wszelkiego rodzaju zgód i pozwoleń. Takie
podejście wydaje się bardziej logiczne, niż ponowne urucho-
mienie wielkiego pieca w Krakowie, co wiązałoby się ponow-
nie ze szkoleniem pracowników.  Dyrektor stwierdził, że głów-
na produkcja będzie realizowana w Dąbrowie Górnioczej, a w
Krakowie następował będzie dalszy rozwój finalnej produkcji
np. linii cynkowania. (dokończenie za tydzień)

Zebranie przewodniczących - ciąg dalszy

Dobiega końca wdrażanie programu ubezpieczeniowego PPlus
w AMP SA. Następna w kolejce będzie spółka KOLPREM. Jej
załoga również będzie objęta tym programem, o czym w odpowied-
niej chwili pracownicy będą poinformowani. Zarząd spółki jest już
po rozmowach z przedstawicielami PZU Życie.

Z końcem tego tygodnia upływa termin podpisywania deklara-
cji przystąpienia do nowego Programu ubezpieczeniowego dla
pracowników ArcelorMittal Poland SA.

Prosimy osoby, które składały nową polisę elektronicznie przez
mojepzu, ale nie zakończyły tej procedury prawidłowo i nie otrzy-
mały potwierdzenia drogą mailową, aby potwierdziły zawarcie umo-
wy w Biurze Obsługi PZU Życie - Polishut, ul. Mrozowa 1, w
godzinach od 8:00 do 15:00; tel. 788  655 124, 788  523 796.

Ważna informacja z PZU Życie


