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Kraków

Region Małopolski NSZZ ”Solidarność” serdecznie zapra-
sza na uroczystą mszę koncelebrowaną przez Metropolitę Kra-
kowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w 42. rocz-
nicę podpisania Porozumień Sierpniowych w dniu 31 sierpnia
2022 r. Poniżej program uroczystości:

17:00 – zbiórka pocztów sztandarowych przed Katedrą Wa-
welską w Krakowie,

17:30 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i ”Solidar-
ności” w Katedrze Wawelskiej.

Po mszy św. przemarsz pod Krzyż Katyński.
Przemówienie Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopol-

skiego NSZZ ”Solidarność” oraz składanie kwiatów.
Przypominamy, że tego dnia o godzinie 12:00 delegacja z Ko-

misji Robotniczej Hutników złoży kwiaty pod pomnikiem Soli-
darności na placu Centralnym. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w tej uroczystości.

W piątkowym (12 sierpnia br.) spotkaniu TOP6 prowadzonym
zdalnie w Teams wzięli udział dyr. Stanisław Ból, dyr. Agnieszka
Gałka-Woźniak, dyr. Grzegorz Maracha oraz główny specjalista
Cezary Koziński.

W związku z krążącymi plotkami, zwłaszcza w oddziale dąbrow-
skim, o możliwości zamknięcia wielkiego pieca, przewodniczący
największych organizacji związkowych zawnioskowali, by w spo-
tkaniu uczestniczył dyrektor części surowcowej Grzegorz Mara-
cha. Już na wstępie zaprzeczył on rozpowszechnianym informa-
cjom jakoby wielki piec w Dąbrowie Górniczej miał zostać zamknię-
ty. – Nie ma żadnej decyzji na obecną chwilę by wyłączyć lub
zatrzymać pracę wielkiego pieca - powiedział.

Na WP3 rozpoczęto montaż rynny. Piec powinien pracować,
aby zapewnić zapas slabów dla walcowni gorącej w Krakowie.
Opracowywany jest plan zwiększający produktywność, którego
celem będzie optymalizacja, automatyzacja, outsorsing nie „coro-
wych” stanowisk oraz możliwość dużych kontraktów. Dyr. Mara-
cha zapewniał, że wdrożenie planu nie spowoduje utraty miejsc
pracy, ewentualnie będą prowadzone alokacje pracowników w
ramach AMP.

Koledzy z Dąbrowy Górniczej zwracali uwagę, że w wielu ob-
szarach stosowany już jest częściowy outsorsing. Takim przykła-
dem jest baza przeładunkowa czy granulacja. Ich zdaniem czyn-
ności wykonywane przez podmioty zewnętrzne nie sprawdzają
się. Innego zdania był dyrektor Maracha. Stwierdził, że współpra-
ca z firmą wykonującą prace na terenie bazy przeładunkowej jest
bardzo dobra. W przypadku granulacji, gdzie 70% pracy wykonu-
je firma zewnętrzna a 30% pracownicy AMP, odpowiedzialność
powinna spoczywać na jednym podmiocie.

Od przewodniczących z Krakowa padły pytania dotyczące
przygotowań do przyszłorocznego remontu WP oraz na jakim
etapie są prace rozbiórkowe części surowcowej w oddziale kra-
kowskim. Otóż remont WP2 będzie przeprowadzany w II kwarta-
le 2023 r., a jego koszt wyniesie kilka mln euro. Jeśli chodzi o część
krakowską to zakończył się I etap likwidacji części surowcowej,
czyli taśmy spiekalniczej, składowiska rud oraz transporterów.
Trwa likwidacja estakady i stripera. Roman Wątkowski poruszył
kwestię ewentualnej budowy pieców elektrycznych na terenie
AMP. Dyr. G. Maracha odpowiedział, że tym zagadnieniem zajmu-
je się zespół ds. dekarbonizacji powołany na poziomie korporacji.
Trwają prace nad przygotowaniem składowisk złomowych oraz
ich lokalizacji. Trwają także prace symulacyjne dotyczące tzw.
wąskich gardeł czy też całej logistyki. Wyniki tych prac powinny
być znane do końca września br.

Zakłada się, że zakłady produkujące wyroby płaskie będą miały
takie same piece, inne zaś będą dla zakładów produkujących wy-
roby długie.

Na zakończenie dyr. Maracha podziękował związkom zawodo-
wym za dobrą współpracę. Na koniec odniósł się do informacji
dotyczącej uruchomienia przez Węglokoks wielkiego pieca o zdol-
ności produkcyjnej 1 mln ton (patrz notatka na str. 2). Zadaniem

dyrektora będą tam prawdopodobnie produkowane blachy gru-
be na potrzeby zbrojeniowe i przemysłu stoczniowego. Prze-
wodniczących z Krakowa dyrektor zaprosił na spotkanie w naj-
bliższy piątek.

Następnie dyr. Stanisław Ból przedstawił statystykę doty-
czącą zatrudnienia. W lipcu br. zatrudnionych zostało 48 no-
wych pracowników. Zwiększyła się liczba pracowników ze sta-
żem do 5 lat rezygnujących z pracy w AMP. Takich osób w lipcu
było trzynaście. W oddziale krakowskim w ubiegłym miesiącu
12 osób przeszło na emeryturę. Dyrektor Ból poinformował po-
nadto, że absencja chorobowa jest obecnie na niskim poziomie
i od początku roku spada. W lipcu wynosiła ona 3,59%, pod-
czas gdy w styczniu 6,99%. Zakładano również, że w lipcu pra-
cownicy będą mieli wykorzystanych średnio po 21 dni urlopu,
a okazało się, że mają 18,8 dni. Tak więc na koniec roku przyjmu-
je się, że średnio pracownikowi pozostanie 6 dni urlopu. Kon-
sekwencją powyższego będzie konieczność utworzenia rezer-
wy na niewykorzystany tegoroczny urlop w przyszłorocznym
budżecie.

Z piątkowego TOP6

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI i WOLNOŚCI

 Informacje nie tylko covidowe
Ostatnie posiedzenie Sztabu Kryzysowego AMP odbyło się

2 sierpnia. Uaktualnione informacje przedstawiciele organizacji
zwiazkowych uzyskali wczoraj od p. Jadwigi Radowieckiej. Na
razie w Spółce nie występuje zwiększone zagrożenie zachoro-
waniami na COVID-19, o czym świadczy stosunkowo niska ab-
sencja chorobowa. W związku z sezonem wakacyjnym wielu
pracowników (około 1200 osób) przebywa na urlopie. W ostat-
nim czasie z uwagi na brak zamówień na postojowym przeby-
wało 99 pracowników.

Na marginesie: 16 sierpnia br. w całym Krakowie oficjalnie
potwierdzono 18 nowych zakażeń koronawirusem, nie było żad-
nych przypadków śmierci z tego powodu.



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 2

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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Andrzej Karol, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnic-
twa NSZZ „Solidarność” zaprasza w imieniu księdza Zbigniewa
Staniosa, kustosza Sanktuarium w Kałkowie oraz MOZ NSZZ
„Solidarność” Celsa Huta Ostrowiec do udziału w

XXVI Pielgrzymce Hutników
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski

w Kałkowie-Godowie
w dniu 1 października 2022 r.

Program Pielgrzymki:
od 9:00 - możliwość zwiedzania Sanktuarium
11:30 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem
12:00 - uroczysta rocznicowa Msza Święta w intencji hutników
            i ich rodzin, po której tradycyjnie nastapi przemarsz do
            Ołtarza Hutników w Golgocie Kałkowskiej
około 14:30 - planowane zakończenie

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

jedniodniowy wyjazd na jubileuszową 40. Ogólnopolską Pielgrzym-
kę Ludzi Pracy na Jasną Górę, której hasło przewodnie brzmi: „Księ-
że Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.

„Pielgrzymka Ludzi Pracy - napisał Piotr Duda, zachęcajac człon-
ków i sympatyków NSZZ „Solidarność” do przyjazdu na Jasną
Górę - to duchowy testament naszego Patrona błogosławionego
ksiedza Jerzego Popiełuszki, który zapoczątkował wrześniowe
pielgrzymowanie w najczarniejszym okresie naszej historii, dając
w zniewoleniu nadzieję i wewnętrzną wolność”.

Zapisy z wpłatami 30 zł (w tym koszt przejazdu i ubezpiecze-
nie NNW) przyjmowane są u przewodniczących, w sekretaria-
cie KRH (bud. LTT, pokój 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.

 Tydzień Zdrowia 2022 

Szczepienia przeciw grypie -  już od 1. września!
Zdrowy Tydzień - Zdrowy Rok - ZDROWE ŻYCIE!
To nasze tegoroczne motto organizowanego jesienią Tygo-

dnia Zdrowia, którego celem jest podnoszenie świadomości i
wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocja działań proz-
drowotnych wśród pracowników ArcelorMittal Poland, spółek
zależnych oraz naszych wykonawców. 

Po trudnym czasie epidemii, mamy nadzieje, że uda się nam
powrócić do sztandarowych akcji takich jak Marszobieg Chary-
tatywny czy Bieg Hutnika. W tym roku program sportowych
wyzwań będzie zapoczątkowany akcją jesienną, ale już w kwiet-
niu „Podejmij wyzwanie - dla zdrowia” będzie miało swoją kon-
tynuację w edycji wiosennej. 

Grypa jest chorobą wirusową. Zachorowalność wzrasta od
jesieni i utrzymuje się aż do wczesnej wiosny. Wirus grypy prze-
nosi się drogą kropelkową lub poprzez dotyk również od osób,
które potencjalnie wyglądają na zdrowe.

Każdego roku skład szczepionki przeciw grypie się zmienia.
Firmy farmaceutyczne opracowują skład na podstawie wytycz-
nych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zmiany wynikają
ze zgromadzonych danych i z przewidywanych możliwości mu-
tacji wirusów grypy w danym sezonie. 

Szczepienie na grypę pozwala w dużym stopniu zmniejszyć
ryzyko powikłań pogrypowych. Sezon grypowy wiąże się ze
wzrostem zgonów spowodowanych powikłaniami pogrypowy-
mi, zwłaszcza dotyczącymi chorób sercowo-naczyniowych. Na
stronie Państwowego Zakładu Higieny podawane są bieżące in-
formacje na temat liczby zachorowań na grypę i liczby zgonów
nią spowodowanych. Od początku 2018 r. w Polsce na grypę oraz
choroby grypopodobne zachorowało ponad 4 mln osób.  

Szczepienie można wykonać w dowolnym momencie, a od-
porność na grypę organizm nabywa po 7–10 dniach od chwili
szczepienia.

Szczepionka nie może wywołać grypy, bo nie ma w niej żywe-
go wirusa. Szczepionka przeciwko grypie może jedynie, ale nie
musi, wywołać niewielkie objawy poszczepienne, takie jak:

* stan podgorączkowy, * ból głowy, * uczucie rozbicia.
Możliwe jest również wystąpienie łagodnych objawów miej-

scowych, tj. ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, które szybko
ustępują i nie wpływają na aktywność. 

Pracownicy ArcelorMittal Poland, którzy chcą przystapić
do programu szczepień przeciw grypie proszeni są o pobra-
nie i wypełnienie deklaracji, jaka znajduje się na stronie stud-
nia/bhp/tydzien zdrowia 2022. Wypełnioną deklarację nale-
ży w terminie do 18 września 2022 dostarczyć do Biura
BHP (oddział Kraków: budynek straży pożarnej, pok. 16) lub
w formie skanu/zdjecia przesłać na adres zdrowie@arcelor-
mittal.com, ewentualnie wysłać zdjęcie z telefonu na nr 660
682 430, 664 781 806.

Ze szczepionek mogą skorzystać również członkowie ro-
dzin pracowników zamieszkujący w tym samym gospodar-
stwie domowym. Koszt szczepień pokrywa pracodawca.
Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych ponosi pracow-
nik i zostaną one potrącone przez listę płac.

26. Pielgrzymka Hutników

Uwaga, KRH nie organizuje zbiorowego wyjazdu do Kałkowa.
Osoby zainteresowane odsyłamy do Regionalnej Sekcji Hutnic-
twa przy ZR Małopolska tel. 12 421-83-95.

W dniu 9 sierpnia br. na stronie wnp.pl ukazała się informacja
PAP, w której czytamy że podczas spotkania w Węglokoksie Ja-
cek Sasin poinformował o planach budowy stalowni dla hutni-
czych spółek tej grupy.

Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 5 mld zł.
Do 2027 r. katowicki Węglokoks zamierza wybudować w Ru-

dzie Śląskiej nową stalownię o zdolności produkcyjnej 1 mln ton
stali rocznie. „Jesteśmy zdecydowani, żeby polski przemysł sta-
lowy - ten, który jest w rękach państwa - został odbudowany” -
zadeklarował wicepremier Jacek Sasin.

Nowa, zeroemisyjna stalownia o mocy 1 mln ton rocznie ma
powstać na terenie dawnej stalowni konwektorowej w Rudzie
Śląskiej. Jak się szacuje, przychody nowej stalowni ze sprzedaży
wyniosą 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą sprzedaży w wyso-
kości 8 proc.

Dodatkowy milion ton slabów na polskim rynku bardzo by się
przydał, ale na razie zapowiedzi dotyczące budowy stalowni w Ru-
dzie Śląskiej trzeba traktować jak wstęp do dalszej dyskusji, a nie
jej zakończenie.

Będzie nowa stalownia w Rudzie Śląskiej?


