
Nr 27/1677
13 lipca 2022 r.

Kraków

Piątkowe spotkanie TOP 6 z przedstawicielami HR

Piątkowe spotkanie liderów związkowych tzw. „szóstki” z
przedstawicielami HR odbyło się bez udziału dyr. personalnego
Stanisława Bóla, który pojechał do Luksemburga, gdzie w towa-
rzystwie szefów HR z innych hut europejskich uczestniczył w
rozmowach m.in. na temat wypłaty dodatku wyrównawczego.

Dyr. Agnieszka Kukla zapoznała przewodniczących sześciu
największych w AMP organizacji związkowych ze statystyką
dotyczącą poziomu zaszczepienia na COVID-19 wśród pracow-
ników i - co się z tym bezpośrednio wiąże - liczbie wypłaconych
„bonusów covidowych”. Przypomnijmy, że zaraz po wprowa-
dzeniu bonusu 22,2 % pracowników zdecydowało się na przyję-
cie szczepionki. Do 30 czerwca br. pierwszą dawkę przyjęło 74,7%
wszystkich pracowników. Maksymalną kwotę po przyjęciu
wszystkich trzech dawek wypłacono jak dotąd 59,3% osób pra-
cujących w AMP.

Z kolei Cezary Koziński zapowiedział, że w przyszłym tygo-
dniu przedstawi liczby ilustrujące ilu pracowników w poszcze-
gólnych lokalizacjach zdecydowało się podpisać deklarację
przystąpienia do dofinansowywanej przez pracodawcę Opieki
Medycznej.

Tym razem więcej uwagi poświęcono  planowanym przestojom
w pracy. Pracownikom, którzy mają zaplanowane urlopy np. we
wrześniu umożliwia się przeniesienie urlopów na lipiec lub sier-
pień, tj. na czas postojów. W najbliższych dniach postojowe obej-
mować będzie 15 pracowników z BWG w terminie od 8 do 14 lipca
(z sumaryczną ilością 27 dni) oraz BTL - 1 osoba na 7 dni. Wcze-
śniej, od 24 do 30 czerwca, na postojowym przebywało 24 pra-
cowników wyrobów długich (sumarycznie 99 dni). Jak widać, czas
przestoju za każdym razem nie przekraczał jednego tygodnia.

Zgodnie z zapowiedzią, w ostatni piątek lipca w spotkaniu z
TOP 6 poświęconym transformacji weźmie udział dyr. Łukasz
Skorupa.

Wtorkowe spotkanie z dyr. Koszutą

We wtorek (12.07) w oddziale krakowskim dyr. zarządzający Od-
działu Wyrobów Płaskich Wojciech Koszuta uczestniczył w cy-
klicznym spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych.

Dyrektor rozpoczął od spraw dotyczących bezpieczeństwa. Prze-
kazał, że w czerwcu było tylko jedno zdarzenie potencjalnie wy-
padkowe. Następnie przeszedł do spraw produkcyjnych. W cią-
gu ostatnich 3-4 tygodni sytuacja produkcyjna uległa pogorsze-
niu. Biuro planowania opracowało na najbliższe miesiące dwa
scenariusze: pozytywny i negatywny. Niestety, z ilości zamówień
wynika, że obraz jaki się rysuje jest raczej obrazem negatywnym.
Najmniej zamówień jest na ocynkowni nr 1 i prawdopodobnie z
tego powodu zostanie wyłączona w lipcu i sierpniu. Brakuje także
zamówień w Świętochłowicach.

Dobrze, że nadchodzące miesiące to okres urlopowy. Z powo-
du niskich zamówień pracownicy namawiani są do wykorzysty-

wania w pierwszej kolejności zaległych urlopów, wykorzystania
szkoleń, zaległych UDW oraz oczywiście bieżących urlopów.

Pracownicy obawiają się sporego załamania produkcji w IV
kwartale. Jak na razie wydaje się, że najgorsza sytuacja czeka
nas w sierpniu. Według dyrektora wrześniowa produkcja po-
winna być na poziomie lipcowej.

We wrześniu na komitecie wykonawczym Grupy AM oczeku-
je się ostatecznej decyzji w sprawie instalacji ocynkowni nr 3.

Dyrektor zwrócił uwagę na trudną sytuację związaną z czaso-
wym (czy na pewno?) zamknięciem Nord Stream 1. Konserwacja
gazociągu ma według planów potrwać od 11 do 21 lipca, jednak
trudno przewidzieć jak postąpi Rosja. Jeżeli sytuacja rozwinie
się według najgorszych przewidywań, gospodarka niemiecka
może mieć ogromne problemy. Jak na razie wielkie piece w Dą-
browie Górniczej pracują „na full”, powiedział dyrektor w kon-
tekście dostaw slabów do krakowskich walcowni.

W bieżącym tygodniu we wtorek rozpoczęły się negocjacje
odnośnie dodatkowej nagrody dla pracowników AMP. Do roz-
mów ze stroną zwiazkową przystąpił dyr. Stanisław Ból i dyr.
Agnieszka Kukla.

Rozpoczynając spotkanie dyr. personalny Stanisław Ból po-
wiedział: - Tak jak obiecaliśmy, przystępujemy do negocjacji.
Uzyskaliśmy do tego mandat. Jesteśmy otwarci i chcemy pozy-
tywnie odpowiadać na każdy rozsądny wniosek ze strony związ-
ków zawodowych. Nie było łatwo uzyskać taką zgodę od władz
koncernu, gdyż wg negocjacyjnych reguł wzrost wynagrodzeń
negocjujemy raz w roku. Dyrektor przypomniał, że przez 5 ostat-
nich lat kwoty wynegocjowanych podwyżek były wyższe niż
inflacja. W tym roku jednak, pomimo znacznie wyższych niż w
latach poprzednich podwyżek, inflacja okazała się być wyższa
od wynegocjowanych kwot.

Rozpoczęte we wtorek negocjacje jeszcze się nie skończyły.
Rozmowy będą kontynuowane w najbliższy czwartek.

Rozpoczęto negocjacje w spr. dodatkowej nagrody

Szczepienia przeciw grypie
Pracownicy AMP mogą już teraz zadeklarować chęć przystą-

pienia do corocznego programu szczepień przeciw grypie w
sezonie 2022/2023. Samo szczepienie oraz koszt szczepionki
pokrywa pracodawca. Z tej możliwości może skorzystać zarów-
no pracownik, jak i członkowie jego rodziny wspólnie z nim
zamieszkujący.

Formularz deklaracji przystąpienia do programu można po-
brać ze strony studnia/bhp/tydzień zdrowia 2022.

Wypełnioną deklarację należy w formie skanu lub zdjęcia z
telefonu wysłać na adres e-mail zdrowie@arcelormittal.com
w terminie do 18 września br. Podpisany dokument można rów-
nież dostarczyć do Biura BHP lub wsparcia BHP w swoim
oddziale.
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 22 lipca br.
w siedzibie Zarządu KRH będzie nieczynna związkowa

Ksiegowość i Kasa. Za utrudnienia przepraszamy,
a interesantów zapraszamy od 25 lipca 2022 r.

w godzinach od 7:30 do 14:30.

Tankowanie z kartą lojalnościową
35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na

gaz – to zniżki wynegocjowane dla członków Solidarności po-
siadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach progra-
mu elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeci-
wieństwie do innych posiadaczy kart lojalnościowych związ-
kowcy tankują bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki
w sklepach na stacjach Lotos. 

Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na podstawowe pali-
wa sprzedawane na stacjach Lotos dla posiadaczy związkowych
kart „Lotos Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dynamic,
a 10 gr za autogaz. To dobra wiadomość na starcie sezonu urlo-
powego. Dobra jest również taka, że w przeciwieństwie do in-
nych klientów, którym zniżki naliczane są tylko do 150 litrów
miesięcznie, członków Solidarności takie limity nie obowiązują.

– Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje
dobre podstawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby
przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do
walki o prawa pracownicze, ale również liczne zniżki i udogod-
nienia – skomentował Marek Lewandowski, rzecznik przewod-
niczącego KK.

Jednocześnie Lewandowski przypomina o innych zniżkach w
ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpie-
czenia w PZU.

– Jeśli ktoś w oparciu o związkowe zniżki tankuje paliwo, ubez-
piecza dom i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową,
która obowiązuje już od tego roku, to w większości przypadków
cała jego składka związkowa wróci do niego – wylicza.

Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach pro-
gramu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200
tys. członków Związku. Aby otrzymać elektroniczną legityma-
cję związkową należy zwrócić się bezpośrednio do swojej ma-
cierzystej organizacji. (tysol.pl)

Od początku 2022 r. osoby posiadające działki budowlane
mogą z wykorzystaniem uproszczonej procedury wybudować
dom o powierzchni do 70 m2. Na stronie Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego znajdują się darmowe projekty tego
typu domów.

Minister Waldemar Buda w komunikacie wydanym przez kie-
rowane przez niego Ministerstwo Rozwoju i Technologii  poin-
formował, że: „realizując politykę sprzyjającą zaspokojeniu po-
trzeb mieszkaniowych obywateli, chcemy rozszerzyć możliwość
budowania w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych
na własny użytek, bez limitu powierzchni użytkowej.(...) Dom
bez formalności ma ułatwić Polakom realizację marzeń o wła-
snych czterech kątach. To szczególnie ważne dla młodych ludzi,
młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej”. Według nowego
prawa odpowiedzialność za proces budowlany bierze architekt,
który przygotował projekt oraz kierownik budowy. Usunięta
zostaje końcowa procedura odbioru z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie.

Ustawa likwidująca pozwolenia na budowę domów jednoro-
dzinnych niezależnie od powierzchni użytkowej umożliwi zaosz-
czędzenie nawet kilku miesięcy w skali budowy. Ustawa pojawi
się jesienią tego roku, a wprowadzona zostanie w życie w stycz-
niu 2023 r.

„Dom bez formalności”
od nowego roku bez limitu powierzchni użytkowej

Media związkowe donoszą

W niedzielę 4 września 2022 r. w życie wchodzi kolejna część
tak zwanego pakietu deregulacyjnego dla kierowców - przypomi-
na portal autokult.pl. Do tej pory w ramach wspomnianego pro-
gramu zniknął obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych po za-
kupie używanego pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Polsce
czy obowiązek posiadania przy sobie krajowego prawa jazdy o-
raz dowodu rejestracyjnego – jeśli pojazd jest zarejestrowany w
kraju. We wrześniu znikną kolejne dwa obowiązki.

Pierwszy to nakaz posiadania na szybie nalepki kontrolnej z
powtórzonym numerem rejestracyjnym. Od 4 września urzędy nie
będą już wydawać ich przy rejestracji. Nie będą również musiały
być one naklejone na szybach pojazdów, które zostały zareje-
strowane już wcześniej. Kierowcy, którzy się na to zdecydują,
będą mogli zdjąć ją z przedniej szyby.

Drugą zmianą, wchodzącą w życie 4 września, jest zaprzestanie
wydawania przez urzędy karty pojazdu. Rządzący uznali, że w
czasach łatwego dostępu do wszelkich informacji drogą elektro-
niczną – poprzez aplikację mObywatel czy usługę Historia Pojaz-
du – nie jest ona już potrzebna.

Karty pojazdu i ich wtórniki wydane na obecnych zasadach 4
września 2022 r. stracą ważność. W razie sprzedaży samochodu
zniknie również obowiązek przekazywania karty pojazdu kolejne-
mu właścicielowi. Posiadacz karty pojazdu może zachować ją jako
pamiątkę, zniszczyć lub oddać dokument w starostwie.

Rezygnacja z karty pojazdu i nalepki kontrolnej przyniesie
oszczędności zmotoryzowanym rejestrującym pojazdy. Jak infor-
muje PAP, od 4 września osoba rejestrująca pojazd sprowadzony
z zagranicy zaoszczędzi 94,5 zł – w tym 75 zł za kartę pojazdu, 18,5
zł za nalepkę kontrolną oraz 1 zł za opłatę ewidencyjną. W przy-
padku rejestracji samochodu już wcześniej zarejestrowanego w
kraju oszczędność wyniesie 19 zł.

Od 4 września koszt zarejestrowania samochodu osobowego
będzie wynosił 161,50 zł (dziś jest to 256 zł), a koszt zarejestrowa-
nia samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego w kraju
bez zachowania dotychczasowych tablic 180,5 zł. Koszt zareje-
strowania samochodu osobowego przy zachowaniu tablic reje-
stracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w
przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego 67 zł.

Od 4 września taniej zarejestrujesz samochód

MPK Kraków informuje, że...
...z powodu etapu II gwarancyjnego remontu nawierzchni w

torowisku na skrzyżowaniach ul. Basztowej i Długiej (zachodnia
strona skrzyżowania), od dnia 16.07.2022 r. (sobota) na okres
około 1 tygodnia zostanie wyłączony ruch tramwajów i innych
pojazdów na odcinku Stary Kleparz – Teatr Bagatela. Nadal
pozostaje wyłączony ruch tramwajowy na odcinkach Plac Cen-
tralny im. R. Reagana – Bardosa oraz Dworzec Towarowy –
Krowodrza Górka.


