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Kraków

dokończenie na str. 2

Relacja ze spotkania TOP6 w dniu 5 sierpnia br.
W spotkaniu realizowanym w aplikacji Teams udział wzięli:
Stanisław Ból (dyrektor personalny), Agnieszka Gałka-Woźniak,

Cezary Koziński (HR) oraz Jacek Kurlandt (Rozwój Pracowników
i Projekty HR).

Zaproszony na spotkanie J. Kurlandt przedstawił obecny stan
alokacji pracowników byłego zakładu surowcowego w krakow-
skim oddziale. Już pod koniec 2019 r., kiedy czasowo została wstrzy-
mana praca wielkiego pieca w Krakowie, część pracowników do-
jeżdżała do hut śląskich. Jednak dopiero decyzja o zamknięciu
pracy krakowskiej części surowcowej spowodowała, że od maja
2020 r. 172 pracowników naszego oddziału zaczęło dojeżdżać do
pracy do Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Świętochłowic. Z tej
ilości pracowników 44 osoby odeszły już na emerytury lub wzięły
odprawy z tzw. E-48, a kolejne 45 osób powróciło do pracy w
Krakowie. Pozostało 79 pracowników, którzy już od ponad 2 lat
dojeżdżają do pracy w oddziałach dąbrowskim i sosnowieckim.
Do tej ilości doszły jeszcze 4 osoby (po 2 osoby dojeżdżające do
Dąbrowy G. i Sosnowca). W sumie mamy 83 osoby, które w wyni-
ku transformacji w dalszym ciągu muszą przemieszczać się do hut
śląskich. W tej liczbie 11 pracowników ma oddelegowania czaso-
we (porozumienia stron 3 lub 6-miesięczne).

Jak stwierdził szef Rozwoju Pracowników i Projektów HR, pro-
ces powrotu pracowników jest realizowany, choć jak przyznał,
w ostatnich miesiącach dość wolno. Powodów jest kilka. Po
pierwsze pracownicy ci pracują bardzo często na kluczowych
stanowiskach linii walcowniczych. Aby powrócić do pracy w
swoim miejscu zamieszkania muszą otrzymać zgodę dyrektora
dąbrowskiego oddziału, a przyuczenie nowych pracowników
trwa często kilka miesięcy. Do tego trzeba dodać małą liczbę
wakatów w krakowskim oddziale.

W tym roku do pracy w Krakowie powróciło 8 pracowników.
Przedstawiciele organizacji związkowych zwracali uwagę, że

pracownicy obciążeni dodatkowo kilkugodzinnym dojazdem są
coraz bardziej zmęczeni na ogół 2,5 rocznymi dojazdami. Ich zda-
niem są wakaty nieobsadzonych stanowisk w Krakowie. Poza
tym, jak zauważył Roman Wątkowski, zmienia się czasami sytu-
acja rodzinna tych pracowników, np. zachodzi konieczność zwięk-
szonej opieki nad członkiem rodziny.

Dyr. Stanisław Ból powiedział, że sytuacja ta powinna ulec po-
prawie, ponieważ wyrażona została zgoda na dodatkowe zatrud-
nienie 46 osób w „longach” i 13 w „primary”. Jednak jak zazna-
czył, zakończenie procesu powrotu wszystkich pracowników kra-
kowskiego oddziału - w wersji optymistycznej - potrwa jeszcze
około 2 lat.

W trakcie spotkania poruszony został temat dotyczący przy-
padków wejścia pracowników na teren AMP pod wpływem alko-
holu. Jak poinformował dyr. Ból, nie ma tygodn, by ochrona nie
zatrzymała przy wejściu na teren zakładu pracy osób będących
pod wpływem alkoholu. Znamiennym przykładem jest zatrzyma-
nie pracownika, któremu tylko 1 miesiąc brakował do emerytury.

Innym tematem były badania okresowe. Przypomnijmy, że pra-
codawca ma obowiązek wystawić skierowanie na badanie okre-
sowe pracownikowi, kiedy kończy się jego termin zdolności do
pracy. Przedstawiciele związków zawodowych zwracali uwagę
na wcale nie rzadkie przypadki, kiedy pracodawca wymuszał na
pracowniku jak najszybszy termin realizacji badań Tymczasem w
związku z zagrożeniem pandemią i obowiazujacymi w dalszym
ciągu przepisami, pracownika nie można zmusić do szybkiego
poddaniu się badaniom, ponieważ ma on na to 6 miesiecy czasu.

Na kolejne TOP6 zaproszony będzie dyr. Grzegorz Maracha.

17-18.09 Jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy
Komisja Robotnicza Hutników organizuje 18 września 2022

jedniodniowy wyjazd na jubileuszową 40. Ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, której hasło przewodnie
brzmi: „Księże Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.

Zapisy z wpłatami 30 zł (w tym koszt przejazdu i ubezpiecze-
nie NNW) przyjmowane są w sekretariacie KRH (bud. LTT, po-
kój nr 106 / I piętro, tel. 12 290 18 19) oraz w Komisji Emerytów
i Rencistów (bud. LTT, pokój nr 8 / parter, tel. 12 290 60 55).

Wyjazd autokarów z pielgrzymami w niedzielę 18 września br.
spod głównej bramy huty o godz. 7:30.

„Jako inicjator obywatelskiego projektu ustawy o «Eme-
ryturach stażowych», którego pierwsze czytanie odbyło się
14 grudnia 2021 r., wyrażam oburzenie z powodu mrożenia
prac nad tą niezwykle ważną społecznie ustawą” – napisał
Piotr Duda do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, o czym dowia-
dujemy się z tekstu zamieszczonego na portalu tysol.pl. Dalej
czytamy, że w odpowiedzi Centrum Informacyjne Sejmu zapew-
niło przewodniczącego „Solidarności”o niezwłocznym złożeniu
obywatelskiego projektu do Biura Analiz Sejmowych oraz Biu-
ra Legislacyjnego, po czym marszałek Sejmu nadała projektowi
numer druku oraz skierowała go do pierwszego czytania na
posiedzeniu Sejmu, a następnie zaplanowała jego rozpatrzenie
w porządku obrad. Czytanie projektu odbyło się w grudniu ubie-
głego roku.

„Warto dodać, że pomimo złożonego w trakcie pierwszego
czytania wniosku o odrzucenie projektu już na tym etapie prac,
za dalszym jego procedowaniem w Komisji opowiedziała się
przytłaczająca większość posłów –  poinformowało CI Rządu.
W komunikacie zapowiedziano, że projekt ustawy, który obec-
nie znajduje się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jest
ujęty w planie prac na II półrocze 2022 roku. Okazuje się jednak,
że samo ujęcie w planie jeszcze nie przesądza o tym, że Komisja
zamierza w najbliższym czasie nim się zająć.(...)

- Czy to prawda, że nie rozpatrujemy tego projektu, dlatego że
nie ma stanowiska rządu? -  przewodniczącą Komisji pytał poseł

Co z tą ustawą ?
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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Dokończenie - Co z tą ustawą?

ArcelorMittal Poland

Tadeusz Tomaszewski, który uważa, że politycy z PiS nie mają
odwagi, żeby powiedzieć, że pan premier Mateusz Morawiecki
jest przeciwko temu projektowi obywatelskiemu.

 Przewodnicząca komisji Urszula Rusecka (PiS) nie dała wy-
raźnej odpowiedzi, kiedy projekt będzie rozpatrywany. Odpo-
wiedziała jedynie, że członkowie komisji dowiedzą się o tym w
konstytucyjnym terminie. (...) Proszę wierzyć, że nam wszystkim
zależy na wsparciu dla seniorów - zapewniała przewodnicząca.

 Przypomnijmy, pod obywatelskim projektem o emeryturach stażo-
wych zebrano 235 tys. podpisów. Przewiduje on, że prawo do emerytu-
ry stażowej miałyby kobiety po przepracowaniu 35 lat okresów skład-
kowych i nieskładkowych, a mężczyźni po 40 latach, pod warunkiem,
że jej wysokość nie byłaby niższa od minimalnej emerytury.

Mniejszy popyt na stal?
W walcowni huty w Eisenhüttenstadt, należącej do Arcelor-

Mittal, zredukowano godziny pracy - podaje portal wnp.pl.  Skró-
cone godziny pracy w walcowni ArcelorMittal to wynik zmniej-
szonego zapotrzebowania na wyroby płaskie. Nie dotyczy to sta-
lowni, która pracuje jak dotychczas.

Decyzje o wstrzymaniu pracy części instalacji podjęło kilku
innych producentów w Europie. Wszyscy czekają na spodzie-
wany we wrześniu powrót popytu. Po panicznych zakupach, wy-
wołanych przez wybuch wojny na Ukrainie, na rynku wciąż po-
zostaje wysoki poziom zapasów.

Jednak nie tylko europejskie huty zmniejszają produkcję. We-
dług danych chińskiego stowarzyszenia producentów stali CISA
23 firmy wstrzymały produkcję ze względu na prace serwisowe.
Chińskie huty szukają oddechu w remontach – czytamy. Niski
popyt i spadające ceny nie sprzyjają produkcji. Lepiej jest ten
czas przeznaczyć na remonty i prace serwisowe.

W pierwszej połowie roku produkcja stali na świecie spadła
według Worldsteel o 5,5 proc., a w Chinach o 6,5 proc.

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

PROGRAM
40. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy

Sobota, 17 września br.
17:00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego
            Popiełuszki
18:30 - wspólna modlitwa zgromadzonych przed Szczytem
19:00 - Msza Święta na Szczycie
21:00 - Apel Jasnogórski
21:30 - Droga Krzyzowa na wałach
22:30- 23:00 - milczące czuwanie przy Cudownym Obrazie
                         Matki Boskiej
Niedziela, 18 września br.
9:30 - wykład diakona prof. hab. dra Waldemara Rozynkow-

skiego: „Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się
męstwem”

10:15 - różaniec
10:30 - przywitanie pielgrzymów przez przeora Jasnej Góry
         - wystapienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
        - wystapienie przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”
           Piotra Dudy
11:00 - uroczysta Msza Święta

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 następujących hutniczych spółek: PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, Arcelor-
Mittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k., PUW HKW, ArcelorMittal Recykling
Polska Sp. z o.o. oddział w Dąbrowie Górniczej, a także pracownicy Sanpro Synergy i ABC świad-
czący pracę na rzecz ArcelorMittal Poland.

VIII MARSZOBIEG CHARYTATYWNY  - zgłoszenia do 26 sierpnia

Przypominamy
Za trzy tygodnie obchodzić będziemy 42. rocznicę podpisania

Porozumień Sierpniowych. Już wkrótce na łamach NBS ukaże się
komunikat z programem ogólnopolskich oraz krakowskich uro-
czystości z tej okazji.

ArcelorMittal Poland od lat chwali się swoim zaangażowa-
niem w edukację prozdrowotną. Jednym z przejawów takiego
zaangażowania jest organizowany corocznie we wrześniu „Ty-
dzień Zdrowia”. Głównym zamysłem tego projektu jest promo-
wanie aktywności fizycznej wśród pracowników.

Właśnie we wszystkich oddziałach firmy ukazały się plakaty
namawiające do podjęcia określonej aktywności fizycznej przez
okres 3 miesięcy. Wyzwanie należy podjąć, w pojedynkę lub
grupowo, zaczynając od 1 września 2022 r. Rejestrując swoją
aktywność w aplikacji mobilnej MapMyRun otrzymuje się szan-
sę na wygranie nagrody. Aby uzyskać potrzebne informacje
wejdź na Studnię, kliknij w zakładkę BHP-H&S, następnie w
Aktualności „Tydzień Zdrowia 2022”, potem w odsyłacz Zo-
bacz szczegóły - tutaj, na koniec kliknij link Podejmij wyzwanie -
dla zdrowia! Akcja Jesień, gdzie znajdziesz formularz zgłosze-
niowy, regulamin konkursu oraz instrukcję MapMyRun.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres
zdrowie@arcelormittal.com ewentualnie w formie zdjęcia na nr
660 682 430 lub pocztą tradycyjną do Biura BHP. Termin skła-
dania zgłoszeń upływa z dniem 21 sierpnia 2022 roku.


