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dokończenie na str. 2

Tak świętowaliśmy Dzień Wolności i Solidarności

Nagroda dodatkowa dla pracowników
Zgodnie z tym, co Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe uzgodnili, pracownicy AMP otrzymają dodatkową nagrodę

w łącznej wysokości 1 700 zł.
Nagroda zostanie wypłacona w dwóch częściach wg poniższych zasad:
1. pierwsza w wysokości 1000 zł - wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022r. (tj. 10 września 2022 r.),
2. druga w wysokości 700 zł - wraz z wynagrodzeniem za październik 2022r. (tj. 10 listopada 2022 r.).
Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są Pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu odpowied-

nio: 01.09.2022 r. oraz 02.11.2022 r.
Dodatkowo w związku z procesem stopniowego zatrudniania w ArcelorMittal Poland S.A. pracowników obecnie zatrudnionych

w „spółkach Interim”, uzgodniono, że w sytuacji gdy data zatrudnienia w ArcelorMittal Poland S.A. będzie przypadała po termi-
nach wypłaty poszczególnych części nagród, pracownikom tym będą wypłacone (przez AMP S.A.) poszczególne części nagrody
wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w AMP S.A.
Przypominamy, że zgodnie z Porozumieniem Płacowym na 2022 rok wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022r. (tj. 10 grudnia 2022 r.)

wypłacona zostanie trzecia część rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 - w wysokości
250 zł. Nagroda ta może zostać dodatkowo powiększona o 170 zł w zależności od wyniku EBITDA za 10 miesięcy b.r.

Powołanie wolnych i niezależnych związków zawodowych, prawo do
strajku, przestrzeganie Konstytucji i wolności słowa – 42. lata temu w
Gdańsku podpisano Porozumienie Sierpniowe. Otworzyło to drogę do
powstania „Solidarności”, pierwszej w krajach bloku sowieckiego, nie-
zależnej od władz legalnej organizacji związkowej, która w efekcie dopro-
wadziła do upadku komunizmu. Bez 31 sierpnia 1980 roku nie byłoby
wolnej Polski, nie byłoby upadku komunizmu w Europie. Od 2005 roku
ten dzień, to Święto Państwowe. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności i
Wolności. Pamięta o tym Kraków, który przybrał barwy biało-czerwone.

31. sierpnia br. Hymn „Solidarności” zabrzmiał w samo południe w
Nowej Hucie, na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana pod pomnikiem
„Solidarności”, rozpoczynając krakowskie świętowanie rocznicy. Zgod-
nie z wieloletnią tradycją pod pomnikiem spotkały się delegacje Komisji
Robotniczej Hutników „Solidarność”, Zarządu Regionu Małopolskiego
„Solidarność”, przedstawicieli radnych Miasta i Dzielnicy, a także inni
uczestnicy tej uroczystości, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uro-
czystość rozpoczął przewodniczący hutniczej „Solidarności” Roman
Wątkowski od wspólnej modlitwy wspominając tych, którzy odeszli do
wieczności. Kończąc powiedział, że dziś najważniejsze są wspomnienia
świadków historii. Następnie zebrani podzielili się rocznicowymi reflek-
sjami stwierdzając, że to właśnie tu, w ówczesnej Hucie im. Lenina 19
sierpnia 1980 roku rozpoczęły się strajki będące konsekwencją tego co

działo się w całym kraju. W następstwie czego dziesiątki
zakładów, a potem setki działających w Małopolsce przy-
stępowały do różnego rodzaju akcji protestacyjnych
solidaryzując się ze stoczniowcami i innymi zakładami w
Polsce. W całym kraju strajkowało wtedy około 700 tys.
pracowników. Skala protestu sprawiła, że 31 sierpnia ko-
munistyczny rząd był zmuszony do podpisania w Gdań-
sku porozumień z przedstawicielami robotników. Efek-
tem było powstanie pierwszego niezależnego związku
zawodowego „Solidarność”. Spotkanie pod pomnikiem,
było okazją do poinformowania zebranych przez radne-
go Edwarda Porębskiego, że pomnik czeka w przyszłym
roku kompleksowa renowacja.

Krakowskie uroczystości upamiętniające datę 31 sierp-
nia 1980 roku rozpoczęły się o godz. 17:30 mszą św. na
wzgórzu Wawelskim, której przewodniczył metropolita
krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii
padły bardzo ważne słowa mówiące o fenomenie „Solidar-
ności”, ale także o osobach, które przyczyniły się do jej
powstania. I tu metropolita mówił m.in. o Świętym Janie
Pawle II: – Toczył batalię o godność człowieka, o god-
ność ludzi pracy, a jednocześnie widział jakieś niezwykłe



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 2

Zebranie Przewodniczących z 5 września

Pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie poprowadził wiceprzewodni-
czący KRH Wiesław Zając, który omówił przebieg piątkowego TOP6, tym
razem już z udziałem dyr. Stanisława Bóla, który wrócił z urlopu.

Związkowcy uczestniczący w TOP6 między innymi uzyskali informacje
na temat:

> uruchomienia Strefy zdrowia z możliwością uzyskania bezpłatnych
konsultacji z kontroli pocovidowej - terminy realizacji badań podajemy na
stronie 4 biuletynu;

> badań okresowych - pracownicy posiadający wysoki poziom glukozy
otrzymują zdolność do pracy na okres 1 roku, a nawet krótszy i niestety
nie ma możliwości odwołania się od decyzji lekarza, ponieważ pracodawca
nie ma na nią żadnego wpływu. Pracownik może złożyć wniosek o ponow-
ne przebadanie i jeżeli wyniki się poprawią będzie to miało wpływ na
przedłużenie okresu dopuszczenia go do pracy;

> wniosków na posiłki rehabilitacyjne po nowej cenie - najwięcej wnio-
sków wpłynęło w oddziale krakowskim, gdzie 90% osób uprawnionych
złożyło takowe wnioski;

> bieżącej produkcji - problemy z sytuacją na rynku są bardzo poważne,
dlatego dział zamówień nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na
wyroby nawet na miesiąc do przodu, a jedynie na 2 tygodnie, co uniemoż-
liwia planowanie postojów;

> w połowie września br. krakowskie instalacje na walcowni zimnej będą
wykorzystane poniżej 50% mocy produkcyjnej. Nieco lepiej sytuacja kszta-
łtuje się na walcowni gorącej, bo z ok. 75% mocy produkcyjnej. Wspo-
mniana sytuacja powoduje, że rentowność produkcji stoi pod znakiem
zapytania;

> zamknięcia, na czas remontu, wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górni-
czej - jak powiedziano, sytuacja jest zmienna, więc związkowcy wyrazili
chęć spotkania z dyrektorem generalnym  AMP p. Frederikiem Van De
Velde, by zapytać go o przyszłość wielkiego pieca.

Związkowcy na TOP6 zgłosili uwagi co do internetowej aplikacji uła-
twiającej przyjęcia do pracy, wykorzystującej oprogramowanie Oracle.
Pracownicy żalą się, że aplikacja jest bardzo trudna w obsłudze. Kolejne
zgłoszenie dotyczyło utrzymania porządku na terenach zielonych w obrę-
bie hut, w tym koszenia wybujałych traw. Na ten temat wypowiadał się
także Zakładowy SIP Andrzej Grabski podczas dyskusji na poniedziałko-
wym Zebraniu przewodniczących, przypominając że każdy zakład w hucie
ma wydzielony teren, na którym zobowiązany jest utrzymać porządek.
Porządek na pozostałym obszarze, w tym koszenie trawy, powierzone zo-
stało firmie zewnętrznej.

Strona pracodawcy po raz kolejny alarmowała, że rośnie liczba przypad-
ków nietrzeźwości wśród pracowników. Od początku tego roku w całym
AMP zatrzymano 93 osoby, u których wykryto zawartość alkoholu we
krwi. Znamienne jest to, że aż 59 osób z tego grona to pracownicy podmio-
tów zewnętrznych. Jeśli chodzi o pozostałe osoby, to zatrzymano 19  pra-
cowników hut, 6 pracowników hutniczych spółek oraz 9 osób spoza tych
firm. Po raz kolejny padł wniosek ze strony związkowców, aby nie nakłada-
no kar finansowych na firmy, jeżeli ich pracownik przychodzi do pracy
pijany, ponieważ spożywał alkohol poza godzinami pracy. Argumentowa-
no, że pracodawca nie ma wpływu na to, co robi pracownik w czasie
wolnym od pracy, nie powinien więc ponosić z tego tytułu konsekwencji.
Pracodawca ponosi konsekwencje dopiero wtedy, kiedy pracownik prze-
bywa już na terenie zakładu pracy.

Jeśli chodzi o tematy poruszane na zebraniu przewodniczących to wspo-
mnieć należy o porozumieniu zawartym 30 sierpnia br. w krakowskim od-
dziale ArcelorMittal Distribution Solutions Poland. Jak poinformował prze-
wodniczący z tej spółki Paweł Brancewicz,  związki zawodowe po negocja-
cjach z pracodawcą osiągnęły porozumienie w sprawie wypłaty dodatko-
wej nagrody w 2022 roku dla pracowników AMDSP Oddział Kraków.
Wysokość dodatkowej nagrody wynosi 1700 zł brutto/pracownika i ana-
logicznie do tej jaką wynegocjowano w AMP będzie wypłacona upraw-

rozdwojenie, bo jedne ręce są do ciężkiej pracy, a dru-
gie należą do Krzyża. Musiał osobiście stawić czoło
wobec tego co działo się w Nowej Hucie. W Nowej Hu-
cie, która miała być miastem całkowicie ateistycznym i
bez Boga.

We mszy św. udział wzięli przedstawiciele Małopol-
skiej „Solidarności” oraz krakowianie. Hutniczą „Soli-
darność” reprezentowali członkowie związku na czele z
KRH. Wśród licznych pocztów sztandarowych znalazł
się sztandar KRH oraz Walcowni Zimnej. Po mszy
uczestnicy spotkali się na Placu im. ojca Adama Stu-
dzińskiego u stóp Krzyża Katyńskiego, gdzie liczne
poczty sztandarowe oddały pokłon, a delegacje złoży-
ły wieńce, a także zapalono znicze. Wydarzenia sprzed
ponad 40 lat przypomnieli m.in. przewodniczący Zarzą-
du Regionu Małopolskiego „Solidarności” Adam Lach
oraz zastępca krakowskiego Oddziału IPN dr Michał
Wenklar. Uroczystości rocznicowe zakończyło wspól-
ne odśpiewanie hymnu „Solidarności”.

Czwartkowa msza św. Za Ojczyznę
W dniu 1 września br. w Kościele pw. św. Maksymi-

liana Marii Kolbego odbyła się tradycyjna, czwartko-
wa msza św. Za Ojczyznę. W tym roku czwartek przy-
padł w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Za-
równo rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych,
jak i wybuchu wojny stanowiły nawiązanie do homilii.
Uczestniczący modlili się o pokój na Ukrainie i Świecie,
a także w intencji ludzi pracy. Hutniczą „Solidarność”
oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy reprezentowały pocz-
ty sztandarowe.

Piotr Duda w Jastrzębiu Zdroju
- Najlepsze co możemy zrobić, aby uczcić bohaterów

tamtych dni, to cierpliwie realizować ich postulaty -
powiedział Piotr Duda po uroczystościach rocznico-
wych w Jastrzębiu Zdroju, gdzie złożył kwiaty pod po-
mnikiem przed Kopalnią Zofiówka. Walczono wtedy nie
tylko o godność, ale i podwyżki, dlatego proponowa-
ny przez rząd poziom płacy minimalnej w przyszłym roku
i podwyżka dla budżetówki jest nie do przyjęcia – po-
wiedział P. Duda, odnosząc się do projektu budżetu
skierowanego przez rząd do Sejmu.

Przypomniał, że Związek oczekuje dwukrotnego wzro-
stu płacy minimalnej do wysokości 3750 zł i 20 proc.
wzrostu wskaźnika dla państwowej sfery budżetowej.

- Podobnie jest z postulatem emerytur stażowych,
którego „Solidarność” nie odpuści. To kwestia wiary-
godności rządu – powiedział szef „Solidarności”.
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W związku z zapytaniami kierowanymi do redakcji Nowohuc-
kiego Biuletynu Solidarności po ukazaniu się w nim artykułu
odnośnie sprzedaży koksu opałowego oraz doniesieniami o nie-
możności skontaktowania się z biurem sprzedaży w koksowni
Zdzieszowice, postanowiliśmy zainteresować się tym tematem.

Po rozmowie z dyrektorem krakowskiej Koksowni p. Ryszar-
dem Opyrchałem możemy jedynie poinformować, że aktualnie
trwają  ustalenia co do zasad sprzedaży koksu odbiorcom indy-
widualnym (w naszym przypadku chodzi nam o pracowników
oddziału krakowskiego). Z rozmowy z dyrektorem wynika, że koks
opałowy będzie dostępny w krakowskim oddziale. Więcej infor-
macji przykażemy w przyszłotygodniowym wydaniu NBS.

Potwierdzamy doniesienia spływające od zainteresowanych,
że od czasu upublicznienia informacji o sprzedaży koksu wskaza-
ny telefon kontaktowy milczy. Dzwoniący słyszą jedynie nagra-
ny komunikat o treści: „W tej chwili nie jest dostępny żaden
abonent”. Uważamy, że znacznie lepszy byłby komunikat mó-
wiący, od kiedy kontakt z osobą zajmująca się sprzedażą zostanie
udostępniony.

Odnośnie sprzedaży koksu opałowego

 Najbliższe zebranie przewodniczących odbędzie się w dniu
12 września w sali 101 w bud. S o godz. 14:15. Połączone ono
będzie z posiedzeniem Komitetu Organizacyjnego Biegu Memo-
riałowego i Bogdana Włosika. Z powodu ważnych tematów obec-
ność obowiązkowa.  19 września br. o godz. 14:15 w sali 101
w budynku „S”odbędzie się posiedzenie Komisji Robotniczej
Hutników. W trakcie posiedzenia członkowie KRH zdecydują o
wyborze składu Głównej Komisji Wyborczej na czas wyborów
na nową kadencję w MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. -
Kraków. Zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory do władz
podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”
odbywać się będą od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

nionym osobom w dwóch ratach: kwota 1.000 zł do 30 września
2022 r. oraz pozostałe 700 zł do 30 listopada 2022 r.

Andrzej Grabski podzielił się informacjami z ostatniego Forum
Bezpieczeństwa w oddziale krakowskim, w trakcie którego pra-
cownicy wizytowanych zakładów dobrze się zaprezentowali.
Odpowiadał też na pytania zadane przez Pawła Orła o wybory
SIP, między innymi o udostępnienie list pracowników z poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych, w uzyskaniu których obie-
cał pomóc. Na koniec przekazał wieści uzyskane z ERZ o ogólnej
sytuacji w europejskich hutach.

Ze spotkania Zespołu Centralnego
We wtorek odbyło się spotkanie Zespołu Centralnego z dy-

rekcją HR. Na wstępie poinformowano o przejściach pracowni-
ków z interimów do ArcelorMittal Poland. Do oddziału w Krako-
wie przeszło kilkanaście takich osób. Następnie dyr. Agnieszka
Kukla przedstawiła statystykę odnośnie złożonych wniosków
na posiłki rehabilitacyjne. Od  1 września każdy z pracowników,
który podpisał wniosek o korzystanie z tych posiłków, będzie
miał potrącane z tego tytułu 1,48 zł za każdy posiłek. Jeżeli pra-
cownik złoży wniosek we wrześniu, to posiłek będzie mu przy-
sługiwał dopiero od następnego miesiąca. Do posiłków rehabi-
litacyjnych uprawnionych jest 5919 pracowników AMP, a do tej
pory wpłynęło 4905 wniosków. W trakcie spotkania odniesiono
się również do przypadków nietrzeźwości wykrytych podczas
rutynowych kontroli osób wchodzących na teren AMP.

Pani Jadwiga Radowiecka mówiła o zmianach dotyczących
Karty MultiSport: będą nowe wyższe ceny za korzystanie z Kar-
ty, a od 1 listopada jej posiadaczom udostępnione zostaną nowe
warianty aktywności. Dyr. Stanisław Ból omówił sprawy związa-
ne z bieżącą produkcją AMP. Stwierdził, że sytuacja w wyrobach
płaskich staje się gorsza niż w okresie pandemii. Spada wskaź-
nik PMI, zmniejsza się zapotrzebowanie na wyroby. Import spo-
za Unii wzrósł aż o 145%. To wszystko powoduje, że nie będzie
nadgodzin, za to będą wykorzystywane zaległe urlopy, uzupe-
łniane zaległości w szkoleniach i kierowanie na okresowe bada-
nia lekarskie.

Prawopodobnie przedłużony zostanie program odejść na tzw.
E-48, ponieważ nie został zrealizowany projekt transformacji i
HR czeka na decyzje ze strony dyrekcji wykonawczej.

Ze strony zwiazkowej padły pytania o ewentualnym zatrzy-
maniu pracy jednego z dwóch wielkich pieców w Dabrowie Gór-
niczej. W odpowiedzi usłyszano, że na razie trwają rozmowy w
jakich kolejnych lokalizacjach europejskich będą wyłączone wiel-
kie piece, ponieważ w kilku europejskich zakładach już ten pro-
ces rozpoczęto.

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Wyrobów Płaskich
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie dyrektora Oddzia-

łu Wyrobów Płaskich Wojciecha Koszuty z przedstawicielami
trzech największych organizacji związkowych oddziału krakow-
skiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników ArcelorMit-
tal Poland oraz NSZZ Solidarność`80). Tradycyjnie zagadnienia
dotyczące stanu BHP zajęły pierwszą część spotkania. Zdaniem
dyrektora w okresie wakacyjnym pracowaliśmy bezpiecznie.
Mowa tu o obszarze segmentu wyrobów płaskich oraz central-
nym utrzymaniu ruchu. Ogólnie rzecz ujmując świadomość wy-
konywania pracy w bezpieczny sposób jest duża. Kończąc ten
temat ponownie omówiono bezwzględną konieczność prawidło-
wego stosowania indywidualnych zabezpieczeń podczas reali-
zacji robót. Odniesieniem był śmiertelny wypadek w Zdzieszo-
wicach, któremu uległ pracownik firmy zewnętrznej.

Bieżąca produkcja była kolejnym tematem spotkania. Niestety
III kwartał cechuje duży spadek zamówień. Co gorsza, podobnie
zapowiada się również ostatni kwartał roku. Bardzo trudna sytu-
acja na rynku stali to efekt m.in. kryzysu energetycznego, infla-
cji, drogich kredytów, co bezpośrednio przekłada się na gospo-
darkę. Widoczny regres w budownictwie i zmniejszające się in-
westycje rządowe skutkują wspomnianym spadkiem zamówień.
Obecnie walcownia gorąca dysponuje jako takim portfelem za-
mówień. Ocynkownia nr 1 zatrzymana będzie przez cały wrze-
sień. Trudną sytuację częściowo ratuje planowana w listopadzie
modernizacja wytrawialni. To wszystko wymusza stałe poszuki-
wanie doraźnych rozwiązań mających za zadanie obniżenie kosz-
tów produkcji. Przykładem jest elastyczne wykorzystanie czasu
pracy niektórych energochłonnych linii. Na przykład dotyczy to
walcarki i wygładzarki. W ciągu doby (tydzień roboczy) cena
energii elektrycznej kształtuje się różnie, w zależności od pory
dnia. Najdroższa jest w godzinach 19 – 24. Dlatego po przepro-
wadzonej analizie kosztów okazało się, że w tych godzinach war-
to zatrzymać wspomniane urządzenia, a „wolny” czas wykorzy-
stać na doraźne przeglądy. Ze względu na niskie zamówienia czas
przestoju można odpracować w kolejne dni. Kończąc, Wojciech
Koszuta stwierdził, że sytuacja jest dynamiczna i w dużej części
mało przewidywalna, ponieważ na jej przebieg ma wpływ bardzo
dużo zmiennych. Życzmy sobie, oby zmiany na rynkach szły w
lepszym kierunku - stwierdził. Ostatni temat dotyczył jakości pro-
dukcji. Jak to ujął dyrektor, w ostatnim czasie trochę się rozregu-
lowała. Pojawiły się wady skutkujące reklamacjami. Przy tak ni-
skim popycie trzeba maksymalnie unikać takich sytuacji.
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Wielu może więcej    Podaruj sobie 1%   KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Partner
Projektu ArcelorMittal Poland
zapraszają
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
- ramach Tygodnia Zdrowia w AMP -
na bezpłatne przesiewowe badanie laboratoryjne
w kierunku nosicielstwa HCV
(Wirusowego Zapalenia Wątroby typu „C”):
        w dniach od 26 września do 6 października 2022 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
20.09.2022 r., w godz. 9.00-13.00, tel.: 12 290 41 58

Badania będą przeprowadzane w Punkcie Pobrań CM Ujastek
po wcześniejszym zgłoszeniu się w Rejestracji do Laboratorium.

Ilość miejsc ograniczona.

W piątek koniec zapisów na Pielgrzymkę
Komisja Robotnicza Hutników organizuje 18 września 2022

jedniodniowy wyjazd na jubileuszową 40. Ogólnopolską Pielgrzym-
kę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Zapisy z wpłatami 30 zł przyjmowane są najpóźniej do 9 wrze-
śnia (piątek) u przewodniczących, ewentualnie w sekretariacie
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).

W cenie koszt przejazdu i ubezpieczenie NNW.
Wyjazd autokarów z pielgrzymami w niedzielę 18 września br.

spod głównej bramy huty o godz. 7:30.

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

Maseczki ochronne - gdzie nadal obowiązują
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przedłużeniu ogra-

niczeń pandemicznych do 30 września. Zaktualizowane przepi-
sy weszły w życie 31 sierpnia. Precyzują one, że noszenie ma-
seczek ochronnych jest obowiązkowe wszędzie tam, gdzie pro-
wadzona jest działalność lecznicza, a więc we wszelkich pla-
cówkach medycznych, w tym przychodniach czy szpitalach,
ale także w aptekach.

Link do zapisów na Bieg Memoriałowy
Tegoroczny XXVI Biegu Memoriałowego im. Bogdana Wło-

sika odbędzie się w sobotę 15 października. Regulamin biegu,
który uległ tylko niewielkim zmianom w stosunku do ubiegło-
rocznego, zamieścimy w przyszłym tygodniu. Zgłoszenia do bie-
gu należy składać internetowo od 12 września 2022 r. do 13 paź-
dziernika 2022 r. do godziny 20.00 włącznie, poprzez link dostęp-
ny na naszej stronie www.krhhts.pl pod zakładką Działalność
_Bieg memoriałowy.

Rząd podnosi akcyzę na popularne używki
Jak wynika z projektu budżetu na przyszły rok, stawka akcyzy

na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłą-
czeniem cydru i perry) oraz na wyroby pośrednie wzrośnie w
przyszłym roku o 5 proc. Stawka akcyzy na papierosy i inne
wyroby tytoniowe pójdzie w górę jeszcze bardziej, bo o 10 proc.
Identyczny będzie wzrost akcyzy na "wyroby nowatorskie" (czyli
na przykład na płyn do e-papierosów).

Jak przypomina rząd, w bieżącym roku przyjęto "mapę dro-
gową" w sprawie akcyzy. Zakłada ona, że do 2027 r. co roku
akcyza na najpopularniejsze produkty alkoholowe będzie rosła
o 5 proc. Obecnie akcyza na piwo wynosi 9,43 zł od 1 hektolitra
za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda stwierdził w wywiadzie
udzielonym pod koniec sierpnia, że „trzeba podjąć decyzję i nie
dopuścić do tego, by tysiące pracowników zatrudnionych w
firmach energochłonnych zostało zwolnionych”. W tym celu
planuje pilne spotkanie z premierem Morawieckim.

Nawiązując do rozmów przedstawicieli firm energochłonnych
z wiceministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą, prze-
wodniczący Piotr Duda powiedział:

– (...) widać, że potrzeba nie tylko decyzji merytorycznych, na
które był przygotowany pan minister Buda i pani wiceminister
klimatu, ale także decyzji politycznych. Dlatego jest potrzebne
pilne spotkanie z panem premierem, by podjąć decyzję i nie do-
puścić do tego, by tysiące pracowników zatrudnionych w fir-
mach energochłonnych zostało zwolnionych.

Stwierdził, że ceny energii elektrycznej i gazu nie są rynkowe,
a spekulacyjne. To samo, jeśli chodzi o emisję CO

2
. Zaznaczył, że

wzrost kosztów jest tak duży, że produkcja w wielu branżach
przestaje być opłacalna. Podkreślił, że w firmach energochłon-
nych zatrudnionych jest ponad milion pracowników. – Nie wy-
obrażam sobie, że nagle na rynek bezrobotnych wyjdzie tylu
pracowników, którzy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, zo-
staną bez miejsca pracy – dodał Duda.

Dodajmy, że zgodnie z informacją podaną przez premiera, rząd
pracuje już nad pakietem pomocowym dla firm energochłonnych.

Ochronić pracowników firm energochłonnych


