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Kraków

Zapraszamy obecnych i byłych członków NSZZ „Solidarność”
z rodzinami oraz osoby, które współpracują czy sympatyzują z naszą
organizacją związkową na coroczne uroczystości obchodzone w
rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

 W bieżącym roku mijają 42 lata od pamiętnego dnia 31 sierpnia
1980, kiedy to Lech Wałęsa stojący na czele Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego w gdańskiej stoczni podpisał  tzw. Porozu-
mienie Gdańskie z przedstawicielami ówczesnych władz wchodzą-
cych w skład Komisji Rządowej. To porozumienie, jak i pozostałe
zawarte w tym czasie w Jastrzębiu-Zdroju, Szczecinie i Hucie Kato-
wice otworzyło drogę ku demokratyzacji kraju i zmianie dotychcza-
sowych relacji: władza a obywatel. Aby podkreślić znaczenie tego
bezprecedensowego w historii Polski wydarzenia, Sejm RP w 2005
roku ustanowił dzień 31 sierpnia świętem państwowym obchodzo-
nym odtąd jako „Dzień Solidarności i Wolności”.

Tego dnia w Krakowie Nowej Hucie, przy pomniku „Solidarno-
ści” na placu Centralnym o godz. 12:00 nastąpi, w obecności
Zarządu Komisji Robotniczej Hutników i zaproszonych gości, uro-
czyste złożenie wieńców. Natomiast o godz. 17:30 w katedrze na
Wawelu rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji Ojczy-
zny i ”Solidarności”. Po mszy św. nastąpi przemarsz z pocztami
sztandarowymi pod Krzyż Katyński.

Zdjęcia z uroczystości ukażą się w galerii na portalu krhhts.pl

Aktualności:

Przypomnienia, informacje, ogłoszenia

Krakowskie obchody „Dnia Solidarności i Wolności”

 Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez
Biuro HR informujemy, że 26 sierpnia br. upływa termin składania
oświadczeń dotyczących zgody na potrącenie dodatkowej kwoty
z tytułu korzystania z posiłków regeneracyjnych. Jest to kwota w
wysokości 1,48 zł za każdy wykorzystany w danym miesiacu posi-
łek regeneracyjny. Nie złożenie stosownego oświadczenia w wy-
maganym terminie powoduje, że pracownik w przyszłym miesiącu
traci uprawnienia do posiłków regeneracyjnych, a jego karta posi-
łków zostanie zablokowana. Pracownik taki będzie mógł korzystać
z posiłków wyłacznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żyw-
nościowych. Złożenie ww. oświadczenia po wyznaczonym termi-
nie pozwoli odzyskać uprawnienie w kolejnym miesiącu.

Przypominamy, że nowe oświadczenie musi być złożone w for-
mie podpisanego oryginału (kopie nie będą akceptowane).

Z informacji przekazanych podczas spotkania TOP6 w dniu 19
sierpnia wynika, że do Zespołu HR wpłynęło 3.617 podpisanych
oświadczeń na 5.917 uprawnionych pracowników.
 Biuro Ochrony AMP Kraków poinformowało o zmianie go-

dzin otwarcia bramy nr 2 w krakowskiej hucie. Z dniem 5 września
2022 r. będzie ona zamykana o godz. 17:00, a nie o 18:00 jak dotych-
czas. Nie ulega zmianie godzina otwarcia bramy, tj. godz. 5:00. De-
cyzja skrócenia czasu otwarcia bramy wg Biura Ochrony podykto-
wana jest brakiem ruchu po godzinie 17:00.

 W ostatnim czasie przed budynkiem administracyjnym
„S” przy wyjeździe z trzeciego, najbliższego budynkowi pasa
ruchu zostały zainstalowane pachołki wzdłuż drogi rowero-
wej, które praktycznie uniemożliwiają wyjazd autobusom i bu-
som. Z wspomnianego pasa do tej pory korzystały autobusy i
busy dowożące pracowników lub przewożące na zorganizo-
wane przez hutę wycieczki. Obecna sytuacja uniemożliwia do-
tychczasowe korzystanie z pasa drogi. Powyższy problem zgło-
sił podczas posiedzenia TOP6 przew. Roman Wątkowski. Za-
wnioskował on o sprawdzenie, czyją własnością jest wspo-
mniany odcinek drogi. Według przewodniczącego „Solidarno-
ści” problem należy pilnie rozwiązać, by zlikwidować niepo-
trzebne utrudnienia. Skoro przez dziesiątki lat nie było z tym
kłopotu, to nie należy tego psuć.
Po raz kolejny przewodniczący związkowi zwracali uwa-

gę na niekoszone trawy zarastające tereny huty , a także poja-
wianie się dzikich zwierząt (dziki, sarny).
 Zarząd Komisji Robotniczej Hutników zdecydował o przy-

wróceniu, po okresie urlopowym, cotygodniowych, poniedzia-
łkowych zebrań przewodniczących, poczynając od dnia 5 wrze-
śnia 2022 r.

W dniu 12 września o godz. 14:15 zebranie przewodni-
czących odbędzie się w sali 101 w bud. S. Połączone ono
będzie z posiedzeniem Komitetu Organizacyjnego Biegu Me-
moriałowego i Bogdana Włosika. Z powodu ważnych te-
matów obecność obowiązkowa.

Kontrola trzeźwości
W ostatnim czasie podczas spotkań HR z przedstawicielami

organizacji związkowych kilkukrotnie podnoszony był temat
znaczącej liczby wykrytych przypadków nietrzeźwości wśród
pracowników. O tym zjawisku informowaliśmy w naszych biu-
letynach. Nie trzeba powtarzać, że naruszenie obowiązku trzeź-
wości w pracy jest ciężkim przewinieniem. W przypadku pra-
cowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych kończy się
to najsurowszą karą, czyli zwolnieniem dyscyplinarnym.

Pracownicy, którym zdarzyło się przekroczyć bramę po spo-
życiu alkoholu często tłumaczą się, że nie zdawali sobie spra-
wy, że w ich organizmie nadal utrzymuje się alkohol. Tymcza-
sem mają oni możliwość samodzielnego poddania się kontroli
trzeźwości, której być może są nieświadomi.

Procedura jest bardzo prosta i jednoznaczna. Pracownik
oddziału krakowskiego, który chce się upewnić, że wszystko
jest w porządku może skorzystać z alkomatu dostępnego u
pracowników ochrony przy bramie nr 1. W tym celu musi naci-
snąć dzwonek umieszczony  po prawej stronie przy wejściu do
kontenera. Po wejściu do wnetrza kontenera zobowiązany jest
powiadomić pracownika ochrony o chęci poddania się kon-
troli trzeźwości. Przed przystapieniem do kontroli trzeźwości
nie oddaje swojej przepustki. Pracownik ochrony dokonuje
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XXVI Pielgrzymka 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 hutni-

ków i ich rodzin, po której tradycyjnie nastapi przemarsz do
Ołtarza Hutników w Golgocie Kałkowskiej

około 14:30 - planowane zakończenie
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce odsyła-

my do kol. Andrzeja Gębary, przewodniczącego Regionalnej Sek-
cji Hutnictwa.

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy
Komisja Robotnicza Hutników organizuje 18 września 2022

jedniodniowy wyjazd na jubileuszową 40. Ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

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.

Pracownicy ArcelorMittal Poland, którzy chcą przystapić do
programu szczepień przeciw grypie proszeni są o pobranie i wy-
pełnienie deklaracji, jaka znajduje się na stronie studnia/bhp/ty-
dzien zdrowia 2022. Wypełnioną deklarację należy w terminie
do 18 września 2022 dostarczyć do Biura BHP (oddział Kraków:
budynek straży pożarnej, pok. 16) lub w formie skanu/zdjęcia
przesłać na adres zdrowie@arcelormittal.com, ewentualnie wy-
słać zdjęcie z telefonu na nr 660 682 430, 664 781 806. Ze
szczepionek mogą skorzystać również członkowie rodzin pracow-
ników zamieszkujący w tym samym gospodarstwie domowym.
Koszt szczepień pokrywa pracodawca. Koszty podatku i ubez-
pieczeń społecznych ponosi pracownik i zostaną one potrącone
przez listę płac.

Polacy muszą dorabiać, bo rosną ich wydatki
Jak wynika z raportu SeniorApp, liczba osób zainteresowa-

nych dodatkową pracą od stycznia do czerwca br. zwiększyła się
o 165 proc. Wzrosło też zainteresowanie pracą tymczasową i se-
zonową.

Według danych Grupy Progres, o 20 proc. więcej kandydatów
niż rok temu, stara się o taką formę zatrudnienia. Sytuacja ta po-
kazuje, że znaczna grupa osób broni się przed narastającymi dłu-
gami. Robią to również ludzie młodzi. Sporo z nich studiuje, a ich
nauka i utrzymanie są dużym kosztem dla rodziców, których nie
zawsze stać na zapewnienie uczącemu się dziecku godnych wa-
runków. Dlatego młodzi coraz częściej podejmują pracę tymcza-
sową lub dodatkową. Co potwierdzają dane Grupy Progres, z
których wynika, że w czerwcu br. aż 49 proc. pracowników tym-
czasowych miało nie więcej niż 26 lat. Podobne zainteresowanie
młodych zarabianiem odnotowało SeniorApp – aż 54 proc. użyt-
kowników oferujących swoje usługi stanowią obecnie ludzie mię-
dzy 18 a 29 r.ż.

57 proc. Polaków twierdzi, że obecna sytuacja gospodarcza już
wpłynęła negatywnie na ich oszczędności, 67 proc. responden-

Koledze Markowi Jędrszczykowi
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają koleżanki i koledzy z Eko-Energii

Koks opałowy z AMP dla gospodarstw domowych
Spółka ArcelorMittal Poland chce sprzedawać koks opałowy

podmiotom fizycznym na potrzeby ogrzewania gospodarstw do-
mowych, o czym jakiś czas temu poinformowano media.

Koks opałowy jest doskonałym paliwem służącym do ogrze-
wania domów, czy budynków, które posiadają piece czy kotły
węglowe. Koks ma w porównaniu do nieprzetworzonego węgla
kamiennego dużo lepsze wartości kaloryczne. W tym znaczeniu
tona koksu to tyle co minimum 1,3 do 1,5 tony węgla. Koks jest
pozbawiony substancji smolistych, dzięki czemu jego użycie w
gospodarstwach domowych pozwala zminimalizować powstawa-
nie smogu.

W sprawie szczegółów zamówienia i odbioru koksu należy kon-
taktować się z p. Aleksandrem Krupą:

tel: 77 445 23 44; aleksander.krupa@arcelormittal.com

Darmowe szczepienia przeciw grypie

stosownego pomiaru. W przypadku stwierdzenia obecności al-
koholu we krwi pracownik wycofuje się z bramy, nie ponosząc
żadnych konsekwencji. Może wystąpić o udzielenie w tym dniu
urlopu. Gdy takowy nie zostanie mu udzielony, wtedy informuje
przełożonego o zaistniałej sytuacji. Wówczas dzień nieobecno-
ści traktowany jest jako usprawiedliwiony, niepłatny. Należy ro-
zumieć, że powyższa procedura jest jedyną drogą uniknięcia bar-
dzo poważnych konsekwencji i należy z niej korzystać w wyjąt-
kowej sytuacji.

tów spodziewa się wzrostu wydatków swoich gospodarstw do-
mowych w najbliższych miesiącach, a 25 proc. obawia się o
pracę swoją i swoich bliskich.

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów
Od 25 sierpnia ZUS rozpoczął wypłaty czternastej emerytury.

Kolejne terminy wypłat pokrywają się z wypłatami zusowskich
świadczeń i będą to 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast osoby
pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc, otrzy-
mają „czternastkę” w październiku.

Czternasta emerytura na rękę wyniesie 1217,98 zł. Świadcze-
nie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku
osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka
będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Mi-
nimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

W sumie czternastki trafią do około 9 mln osób.
„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorni-

czych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o
pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu „Rodzi-
na 500 plus” dla niesamodzielnych.

Na początku sierpnia minister Maląg poinformowała, że trwają
prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Zapo-
wiedziała, że ostateczny kształt projektu ustawy zostanie przed-
stawiony na początku 2023 r.


