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Kraków

Z posiedzenia Zarządu KRH
Poniedziałkowe spotkanie Zarządu KRH poprowadził

przewodniczący Roman Wątkowski, który na początku
omówił piątkowe (29 lipca) spotkanie TOP 6. Wspomniał,
że stronę pracodawcy reprezentowali m.in. Stanisław Ból,
Agnieszka Kukla, Jadwiga Radowiecka, Agnieszka Gałka-
Woźniak, Cezary Koziński, Wojciech Kozak, Łukasz Sko-
rupa, Jarosław Olender oraz Jarosław Hadasz.

Na wstępie dyrektor Wojciech Kozak (BHP) poprosił o
przyłączenie się do VIII Marszobiegu Charytatywnego.
Zwrócił się do wszystkich,  w tym za pośrednictwem związ-
ków zawodowych, o pomoc w rozpowszechnieniu infor-
macji w celu zgłoszenia jak największej liczby uczestników
Marszobiegu. Aby dziecko zostało podopiecznym tego-
rocznego Marszobiegu należy złożyć zgłoszenie dające
możliwość uzyskania zwrotu kosztów leczenia i rehabilita-
cji dziecka. Więcej na ten temat w Aktualnościach na na-
szej stronie www.krhhts.pl

 Dyrektor Łukasz Skorupa (Transformacja Biznesu)
przedstawił podstawowe zasady, głównie logistyki,  prze-
prowadzanej transformacji w tym budynków oraz urządzeń,
które można zlikwidować. Aktualnie w opracowaniu jest
około 50 projektów takich likwidacji. Z tego tytułu możli-
we są do osiągnięcia duże oszczędności. Również wpro-
wadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie prze-
stoju wagonów, a także sprzętu ciężkiego znacząco wpły-
nie na zwiększenie oszczędności. W swojej wypowiedzi
dyrektor odniósł się również do przeglądu stanowisk pra-
cy. Ogólnie opisał zasady przeglądu, podkreślając, że
wszystkie działania realizowane są w ścisłej współpracy i
porozumieniu z dyrektorami poszczególnych obszarów.
Wtedy to powstają konkretne projekty, które omawiane
są z dyrekcją i kadrą danego zakładu, a następnie z Zarzą-
dem, po czym następuje ich realizacja. W ostatnim czasie
poddano analizie różnego rodzaju raportowanie, których
miesięcznie sporządzanych jest około 2500. Do przygoto-
wania takiej ilości potrzeba wielu pracowników. Różnie to
wygląda w poszczególnych oddziałach i zakładach. We-
dług dyrektora taka ilość generuje zbędne koszty. Nową
inicjatywą jaką zajmie się zespół Transformacji Biznesu bę-
dzie dążenie do minimalizacji liczby raportów. Ze względu
na ograniczony czas Łukasza Skorupy możliwość zadawa-
nia pytań była ograniczona. Podczas kolejnych spotkań
zapewne skorzystamy z takiej możliwości – powiedział Ro-
man Wątkowski podsumowując wypowiedź dyrektora.

Następne omawiane na TOP 6 zagadnienie dotyczyło
wykazu aktywności HR w zakresie zatrudnienia w 2022
roku. Dyrektor Stanisław Ból wraz z Jarosławem Hadaszem
(Raportowanie i Budżetowanie HR-Szef) przedstawili ana-
lizę danych dotyczących bieżącej fluktuacji pracowników.

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Wyrobów Płaskich
W dniu wczorajszym odbyło się w formie telekonferencji spotkanie

dyrektora Oddziału Wyrobów Płaskich Wojciecha Koszuty z przedsta-
wicielami trzech największych organizacji związkowych oddziału kra-
kowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników ArcelorMittal
Poland oraz NSZZ Solidarność`80). Tradycyjnie zagadnienia dotyczą-
ce stanu BHP zajęły pierwszą część spotkania. Dyrektor ponownie
nawiązał do tragicznego w skutkach wypadku jaki miał miejsce w
zdzieszowickiej koksowni, któremu uległ pracownik firmy zewnętrz-
nej. Jest to tragiczne zdarzenie wskazujące na bezwzględną koniecz-
ność przestrzegania zasad BHP, w tym obowiązujących Standardów
Bezpieczeństwa AM. Śmiertelny wypadek z jakim mieliśmy do czynie-
nia ewidentnie pokazał, że podstawowe zasady postępowania okre-
ślone Standardem BHP AM 003 „Prace na wysokości” zostały złama-
ne. Dlatego wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań, ponieważ jest
jeszcze wiele do poprawy. W tym kontekście Wojciech Koszuta nawią-
zał do trwających prac na linii ocynkowni 2 dotyczących czyszczenia
pieca na wysokości. Zasada świadomej odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo każdego jednoznacznie stanowi, że w przypadku zauważenia
odstępstw od obowiązujących standardów należy przerwać taką pra-
cę i zgłosić to osobie odpowiedzialnej za realizację robót, bądź przeło-
żonemu. Przypomniał też o zbliżającym się we wrześniu Tygodniu Zdro-
wia, będącym pozytywną kampanią promującą zdrowy tryb życia.

Bieżąca produkcja była kolejnym tematem spotkania. Ogólnie rzecz
ujmując sytuacja jest bardzo trudna. Gospodarka zwalnia zdecydowa-
nie o czym świadczą różne wskaźniki, w tym wskaźnik PMI, który przy
wysokości 50% uznawany jest za neutralny. Obecnie kształtuje się na
poziomie powyżej 40% potwierdzając duże spowolnienie. Pozytyw-
nym jest fakt zwiększenia zamówień dla walcowni gorącej w miesiącu
sierpniu. Początkowo portfel zamówień kształtował się na poziomie
poniżej 100 tys. ton co stanowi połowę możliwości produkcyjnych.
Dzięki dodatkowemu przedłużeniu terminu składania zamówień plan
produkcji wzrósł do 152 tys. ton i osiągnął 75% możliwości produkcyj-
nych. Niestety na walcowni zimnej jest znacznie gorzej. Wszystkie
instalacje stoją do piątku, a ocynkownia ogniowa 1 cały sierpień. W
miesiącu wrześniu zakłada się większą produkcję ocynku natomiast
mniejszą powleków. Ponieważ sytuacja jest zmienna na chwilę obecną
trudno określić plany na wrzesień. Szef Flatów odniósł się do oddele-
gowań pracowników na postojowe. Wszyscy znają obowiązującą za-
sadę tj. w pierwszej kolejności szkolenia, wykorzystanie urlopów i go-
dzin ponadnormatywnych dopiero postojowe. Liczymy na poprawę,
lecz gdy sytuacja się nie poprawi to postojowe będzie jeszcze trochę
doskwierać. Trzeba też powiedzieć, że niewielka część pracowników
gotowa jest pójść na krótkie postojowe. Ja wolę mieć pracowników w
pracy, a nie na postojowym, stwierdził dyrektor. Okres postoju należy
wykorzystać na przeprowadzenie remontów oraz przeglądów, które
wypadły w trakcie wzmożonej produkcji. Takie działanie zwiększy pro-
duktywność oraz niezawodność w okresie koniunktury.

Jeden z poruszanych tematów dotyczył realizacji zaplanowanych
remontów generalnych i modernizacji urządzeń. W odpowiedzi usły-
szeliśmy, że modernizacja wytrawialni nie jest zagrożona. W ostatnim
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W roku bieżącym zatrudnionych zostało 321 osób (w tym
przejścia z Interim). Od czerwca 2021 do końca czerwca 2022 roku
zatrudnienie obniżyło się o 226 osób. W I półroczu br. wskaźnik
rezygnacji pracowników ze stażem poniżej 5 lat był niższy o pra-
wie 50% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Obecnie średni czas rekrutacji wynosi 68 dni, przy czym uwzględnić
należy w tym czasie okres wypowiedzenia u innych pracodaw-
ców. Dyrektor Stanisław Ból odniósł się do pytania Romana
Wątkowskiego, co do możliwości przedłużenia porozumienia
dotyczącego  odejść na E-48, które obowiązuje do końca roku.
Strona społeczna planuje takie wystąpienie. Stanisław Ból stwier-
dził, że część zaplanowanych w tym temacie projektów przenie-
siono na kolejne okresy. Zdaniem dyrektora istnieje możliwość
prolongowania okresu obowiązywania porozumienia, tym bardziej,
że stosowne środki finansowe są zabezpieczone w budżecie.

STANOWISKO
Strony Pracowników i Strony Pracodawców

z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie zagrożeń dla polskiej gospodarki powodowanych
ograniczeniem podaży na europejskim rynku gazu ziemnego

W dniu 19 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji
Hutnictwa poświęcone sytuacji hutnictwa stali w obliczu obec-
nych wyzwań gospodarczych. Szczególną uwagę strony dialo-
gu skierowały na zagrożenia dla polskiej gospodarki, w tym dla
hutnictwa, powodowanych ograniczeniem podaży na europej-
skim rynku gazu ziemnego.

Strona Pracowników i Strona Pracodawców wyrażają uznanie
dla Rządu RP za strategiczną wizję, która przejawiła się w wielo-
letnich wysiłkach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeń-
stwa Polski w zakresie stworzenia infrastruktury do odbioru gazu
ziemnego w celu uniezależnienia od dostaw z Rosji.

Tym niemniej, skala wyzwań przed którymi stoi świat w wyni-
ku agresywnej postawy Rosji każe przygotować się na scena-
riusz, w którym gazu w Europie, a więc także w Polsce, nie bę-
dzie w okresie jesienno-zimowym w wystarczającej ilości.

Zwracamy uwagę, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie
ograniczeń w poborze gazu ziemnego nie przystają do obecnej
rzeczywistości. Dlatego, chociaż mamy nadzieję, że Polska zdo-
ła uniknąć ograniczeń w dostępie do gazu zmiennego, pilnie
potrzebne jest przygotowanie się naszego kraju do wystąpienia
takich ograniczeń. Na szali jest bowiem pomyślność całej pol-
skiej gospodarki i bezpieczeństwo naszego kraju. W tym zakre-
sie proponujemy:

1. W zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego
2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego (Dz. U. poz. 549) dostosowanie ograni-
czeń w poborze gazu do specyfiki pracy przemysłu:

* Stosowanie ograniczeń ilościowych rozliczanych w dłuż-
szym okresie np. miesiąca, a nie w każdej godzinie doby dla
odbiorców przemysłowych.

* Zapisanie wprost w rozporządzeniu możliwości indywidual-
nego schematu ograniczenia poboru.

* Realizacja i weryfikacja ograniczeń na poziomie wielu punk-
tów poboru gazu (np. kilku punktów w ramach całego przedsię-
biorstwa lub grupy dobrowolnie zagregowanych odbiorców)

* Wydłużenie czasu wyprzedzenia, z jakim podawana jest in-
formacja o planowanych stopniach zasilania.

2. W zakresie dodatkowych mechanizmów rynkowych, wpro-
wadzenie dobrowolnych ograniczeń zapotrzebowania na gaz za
wynagrodzeniem.

Z posiedzenia Zarządu KRH - ciąg dalszy

Komunikat Biura BHP z dnia 2 sierpnia br.
W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań w Pol-

sce, a także prognozowaną kolejną falą zakażeń na połowę sierp-
nia, Biuro BHP przypomina o podstawowych zasadach, które
mogą nas ochronić przed zachorowaniem:

    • Szczepienia, to cały czas najlepsza ochrona. Od 22 lipca
osoby 60 plus oraz osoby o obniżonej odporności mogą przyjąć
kolejną dawkę szczepionki. Przypominamy również, że w naszej
firmie można jeszcze do 30 września złożyć wniosek razem z certy-
fikatem potwierdzającym przyjęcie przypominającej dawki szcze-
pionki przeciw COVID-19, aby otrzymać wypłatę drugiej części
dodatkowego świadczenia pieniężnego. Nadal można się zaszcze-
pić w ośrodkach medycyny pracy lub poprzez rejestrację pań-
stwową. Kontakt do współpracujących z nami ośrodków medy-
cyny pracy: Unimed w Dąbrowie Górniczej – tel.: 794-59-29; Cen-
trum Medyczne Ujastek w Krakowie – tel.: 12 683-38-44; NZOZ
GPLR w Zdzieszowicach – tel.: 77-484-27-45

    • Dezynfekcja powierzchni;
    • Dystans społeczny, unikanie dużych skupisk ludzi, a jeśli

już w takich się znajdziemy zasłaniajmy usta i nos maseczką.
Te zasady  powinny nas obowiązywać zarówno w pracy jak i w

czasie wolnym. Mamy obecnie sezon urlopowy, dużo się prze-
mieszczamy, podróżujemy, ten letni czas nie powinien uśpić na-
szej czujności.

Dokończenie - Spotkanie z dyrektorem Oddziału...

Marszobieg organizowany przez ArcelorMittal Poland we współpracy z Fundacją Nasze Dzieci
odbędzie się w dniach 20-22 września 2022 r. Środki uzyskane z marszobiegu będą przeznaczone
na leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych, niepełnoletnich dzieci pracowników
AMP oraz hutniczych spółek.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fundacja-naszedzieci.pl, skąd można
pobrać druk zgłoszenia i po wypełnieniu dostarczyć (mailem, pocztą lub osobiście) do Koordyna-
tora Marszobiegu. UWAGA! Zgłoszenia należy dostarczyć nie później niż do 26 sierpnia 2022 r. ArcelorMittal Poland

VIII MARSZOBIEG CHARYTATYWNY  - zgłoszenia do 26 sierpnia

czasie, zgodnie z planem zlikwidowana została suwnica na wytra-
wialni, trwają prace fundamentowe pod nową szlifierkę walców,
która przyjdzie w listopadzie i będzie zamontowana. W dalszym
ciągu kontynuowane są prace likwidacyjne japońskich pieców
Chugairo na Wyżarzalni oraz likwidacja tzw. podpieczy. Według
założeń inwestycyjnych montaż pierwszych pieców wodorowych
nastąpi w drugiej połowie przyszłego roku, natomiast pierwszy
krąg opuści stanowisko nowego pieca w I kwartale 2024 roku.
Jest to bardzo duży projekt na kwotę kilku milionów euro.


