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Zebranie KRH

40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
17 i 18 września odbyła się jubileuszowa 40. Ogólnopolska

Pielgrzymka Ludzi Pracy. W pielgrzymce, poza tysiącami związkow-
ców z „Solidarności” i setkami pocztów sztandarowych, uczestni-
czyli m.in. bliscy kapelana i patrona związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki
– siostra Teresa i brat Józef z rodzinami oraz przedstawicie władz
państwowych. Krakowscy hutnicy zebrali się pod sztandarem Komi-
sji Robotniczej Hutników oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Mszy św., która jest centralnym punktem pielgrzymki, przewod-
niczył arcybiskup Józef Kupny – delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a homilię wygłosił biskup
toruński Wiesław Śmigiel, który najwięcej czasu w swym wystą-
pieniu poświęcił postaci inicjatora pielgrzymek, a obecnie ich pa-
trona, bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

– Niewierzący powiedzą, że to zbieg okoliczności skierował go
do ludzi pracy, aby opiekował się nimi duchowo w czasie strajków
i walki o wolność i prawa człowieka. Jednak dla nas, ludzi wiary, to
Boża Opatrzność przygotowała i skierowała tego prostolinijnego,
szczerego i bardzo uważnego kapłana do wielkich i trudnych za-
dań. Z czasem jego posługa duszpasterska stawała się coraz szer-
sza, bardziej dojrzała i znana przez wielu. Obejmowała nie tylko
troskę duszpasterską, ale i pomoc materialną i organizacyjną, a
opierała się na kapłańskiej wierze, miłości do drugiego człowieka,
ludzkiej solidarności oraz przyjaźni z konkretnymi ludźmi. Taka
postawa budziła niepokój i agresję sił zła, które wówczas uważały,
że są niezwyciężone i wszystko im wolno – powiedział bp Śmigiel.

Przewodniczący Związku Piotr Duda w swoim wystąpieniu wspo-
mniał, że żyjemy w trudnych czasach. – Jak widać - powiedział -
pogoda nas nie rozpieszcza, ale na modlitwę zawsze jest dobry
czas i dobra pogoda. Dlatego jak co roku tu na Jasnej Górze, w
trzecią sobotę i niedzielę września, spotykają się ludzie pracy. Nie
jednego zawodu, nie jednej branży, tylko tak jak sobie życzył ks.
Jerzy Popiełuszko - ludzie pracy. Aby podziękować Jasnogórskiej

Pani za opiekę (…) Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy,
martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elek-
trycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego bę-
dziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to
będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować
rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki,
tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata (…) Zawsze wy-
jeżdżamy z Jasnej Góry z tą wielką nadzieją, że będziemy mogli
pracować przez najbliższy rok w zdrowiu, że nie spotka nas
nieszczęśliwy wypadek w miejscu pracy i że przede wszystkim
to miejsce pracy zostanie utrzymane i będzie godnie wynagra-
dzane, a pracownicy w zakładzie pracy będą traktowani w spo-
sób podmiotowy, a nie przedmiotowy.

- Ks. Jerzy Popiełuszko wzywał nas do tego, abyśmy jako
„Solidarność” stali na straży wartości - przypomniał przewod-
niczący KK Piotr Duda pątnikom zebranym na Jasnej Górze.

Wcześniej przeor klasztoru na Jasnej Górze Samuel Pachol-
ski OSPPE witając przybyłych gości powiedział: Księże Jerzy,
jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament. Z takim zawoła-
niem, które jest hasłem jubileuszowej 40. Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy przybywacie na Jasną Górę przed oblicze
naszej Matki i Królowej. Kochani Bracia i Siostry, ludzie cięż-
kiej fizycznej pracy, jesteście tutaj dzisiaj, bo chcecie być wier-
ni przesłaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarno-
ści, który przyprowadził was pierwszy raz w 1983 roku po smut-
nym czasie stanu wojennego i drugiej pielgrzymki Jana Pawła
II do Polski. Przywiódł was przed oblicze Maryi, bo doskonale
wiedział, że aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężać, trzeba być blisko serca Matki, która stała pod krzyżem
swojego Syna. Trzeba uchwycić się tej, która potrafiła wyba-
czyć oprawcom i zachować do końca wiarę w zwycięstwo do-
bra, miłości i życia.

Członkowie Komisji Robotniczej Hutników zebrali się 19 wrze-
śnia w historycznej sali 101 w budynku „S”, aby powołać Główną
Hutniczą Komisję Wyborczą MOZ NSZZ „Solidarność” AMP
S.A. - oddział Kraków na kadencję 2023-2028.

W zebraniu udział wzięło 22 członków KRH, którzy jedno-
głośnie podjęli uchwałę powołującą Główną Komisję w nastę-
pującym składzie: Czesław Bujak, Andrzej Gębara (przewodni-
czący), Janusz Klimaszewski, Stanisław Lebiest i Beata Suder.
Pozostałe funkcje w GHKW określone zostaną na pierwszym
posiedzeniu Komisji.

Następnie uchwałą nr 2 Komisja Robotnicza Hutników po-
stanowiła na kadencję 2023-2028 powołać 21 okręgów wybor-
czych , w skład których wchodzą obecne Komisje Oddziałowe.
Dodatkowo uchwalono, że jeden delegat na Walne Zebranie
Delegatów MOZ NSZZ „S” AMP S.A. - Kraków wybierany
będzie na każde rozpoczęte 20 członków Związku w danym
Okręgu Wyborczym.



I. Patronat
1. Patronat obejmuje matka Bogdana Włosika - Pani Irena Włosik.
2. Patronat honorowy nad Biegiem sprawuje: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

oraz Przewodniczący Rady Miasta Rafał Komarewicz.
II. Cel
1.  Uczczenie pamięci Bogdana Włosika i innych ofiar stanu wojennego.
2.  Promocja miasta Krakowa i Nowej Huty.
3. Popularyzacja sportu, biegów rekreacyjno-sportowych, postaw patriotycznych i solidarno-

ści społecznej.
III. Organizator
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków.
IV. Termin i miejsce Biegu
1. 15  października 2022 r. (sobota) - godz. 12.15 (start).
2. Trasa ok. 4,2 km ulicami Krakowa - Nowej Huty: start - Brama Główna ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków. Trasa przebiega dalej;

al. Solidarności, Plac Centralny, ul. gen. Wł. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża. Meta znajduje się w bramie Zespołu
Szkół Gastronomicznych nr 1 przy ul. Obrońców Krzyża.

V. Patronat medialny
1. Gazeta Dziennik Polski
2. Gazeta Głos Tygodnik Nowohucki
3. Tygodnik Solidarność
4. Radio Kraków
VI. Uczestnictwo
1. W biegu mają prawo startu wszystkie osoby od lat 12 (rocznik 2010 i starsi),  które dokonają zgłoszenia przez stronę internetową

MOZ NSZZ „Solidarność” www.krhhts.pl .
2. Wydawanie numerów startowych od godz. 9.30 do 11.00 w dniu startu w dawnym budynku administracyjnym „S” ArcelorMittal

Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Ujastek 1.
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
      a) posiadanie dokumentu tożsamości,
      b) dla osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców,
      c) w kategorii członków NSZZ „Solidarność” przynależność  do Związku, (legitymacja związkowa lub zaświadczenie z komisji)
      d) otrzymanie numeru startowego z chipem.
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na

udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w
biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

4. Nie posiadanie przez uczestnika biegu numeru startowego i chipa skutkuje nie sklasyfikowaniem.
VII. Zgłoszenia udziału w biegu dokonuje się:
a) wyłącznie internetowo: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej MOZ NSZZ „Solidarność”

www.krhhts.pl w zakładce XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika, od dnia 12 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r.
do godziny 20.00 włącznie. Uczestnik biegu odpowiada za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod rygorem unie-
ważnienia zgłoszenia;

b) zgłoszenia grupowe szkół (klasyfikacja drużynowa) również dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie internetowej organizatora www.krhhts.pl w zakładce XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Opiekun grupy dostar-
cza do Komisji Sędziowskiej imienny wykaz zawodników z potwierdzeniem od lekarza o zdolności do biegu tych osób oraz pieczątką
dyrekcji szkoły - w dniu zawodów przed wydaniem numerów startowych..

c) Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”, budynek LTT,pok.106, ArcelorMittal
Poland S.A. 31-752 Kraków, ul. Tadeusza Sendzimira 1, tel. 12 290 18 19 lub 12 290 37 72.

VIII. Zasady zachowania się uczestników Biegu istotne dla bezpieczeństwa zawodników i ruchu drogowego
1. Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.
2. W czasie startu panują szczególne warunki zagęszczenia zawodników i związane z tym ryzyko potknięcia o innych uczestników

i utrata równowagi. Dlatego zawodnicy są zobowiązani  do zachowania szczególnej ostrożności.
3. Zawodnicy biegną wyłącznie wyznaczoną przez Organizatora trasą (tylko po jezdni wyznaczonych ulic). Zabronione jest korzy-

stanie z dróg rowerowych i chodników wzdłuż trasy Biegu. Zawodnicy biegnący poza wyznaczonym pasem jezdni, po trawniku, po
chodniku dla pieszych lub po drodze dla rowerów  będą dyskwalifikowani.

4. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się decyzjom Służb Porządkowych Organizatora i Policji Państwowej.
5. W związku z elektronicznym pomiarem czasu biegu, czas zawodnika rozliczony jest indywidualnie (czas netto).
IX. Klasyfikacja
1. Kobiety (K)
kat. K-I - rocznik 2010 – 2009
kat. K-II - rocznik 2008 - 2006
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kat. K-III - rocznik 2005 i starsze
kat. KZ- zawodniczki zrzeszone od rocznika 2004 i starsze
kat. K-Sol - członkinie NSZZ „Solidarność”
2. Mężczyźni (M)
kat. M-I  - rocznik 2010 – 2009
kat. M-II - rocznik 2008 - 2006
kat. M-III - rocznik 2005 - 1990
kat. M-IV - rocznik 1989 - 1967
kat. M-V - rocznik  1966 i starsi
kat. MZ - zawodnicy zrzeszeni od rocznika 2004 i starsi
kat. M-Sol - członkowie NSZZ „Solidarność”
3. Uczestnicy z roczników 2004 i starsi zrzeszeni w klubach sportowych w dyscyplinach biegowych LA, biegach narciarskich i

biathlonie oraz triathlonie mogą rejestrować się tylko w kategorii zawodników zrzeszonych.
4. Zasady punktacji grupowej dla szkół.
1). Klasyfikacją objęte są szkoły, do których uczęszczają uczniowie biorący udział w biegu memoriałowym.
2). Szkoła ujęta zostaje w klasyfikacji grupowej jeżeli :
a) w podanych wyżej kategoriach lub w jednej z nich zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 10-ciu zawodników z danej szkoły.
b) punktacja :
      za zajęcie miejsca w danej kategorii odpowiednio:

1 miejsce  – 15 pkt.   4 miejsce  –  8 pkt. 7 miejsce  –  4 pkt.
2 miejsce  – 12 pkt.   5 miejsce  –  7 pkt. 8 miejsce  –  3 pkt.
3 miejsce  – 10 pkt.   6 miejsce  –  6 pkt. 9 miejsce  –  2 pkt. 10 miejsce  –  1 pkt.

3). O kolejności zdobytego miejsca przez szkołę decyduje większa suma punktów przyznanych za klasyfikację w kategoriach
zgodnie z punktem IX.6.

4). Przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje ilość wyższych zajętych miejsc objętych punktacją.
5). Premiowane nagrodami są szkoły, które zajmą jedno z 3 pierwszych miejsc.
6). Punktacja szkół obejmuje kategorie:
      a) K-I, K-II i w kategorii K-III (roczniki 2005 i starsze),
      b) M-I, M-II i  M-III  (rocznik 2005-1990)
X. Zakończenie Biegu
1. Złożenie kwiatów przed pomnikiem Bogdana Włosika.
2. Uroczyste zakończenie Biegu na placu przed Kościołem Arka Pana.
3. Ogłoszenie wyników, dekoracja i rozdanie nagród nastąpi ok. 30 min. po zakończeniu Biegu przez ostatniego uczestnika.
XI. Postanowienia końcowe
1. Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin XXVI Biegu.
2. Uczestników obowiązuje strój sportowy.
3. Wszyscy uczestnicy Biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Podczas biegu i na mecie uczestnicy muszą posiadać przypięty chip i numer startowy. Chip i numer startowy są indywidualnym

oznaczeniem uczestnika i nie mogą być użyte przez inną osobę. Uchybienia w tym zakresie powodują nie sklasyfikowanie uczestnika
biegu.

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma
chip wbudowany, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.

6. Uczestnicy, którzy pokonają dystans niezgodnie z wytyczoną trasą nie zostaną sklasyfikowani.
7. Po przebiegnięciu mety i przed rozpoczęciem dekoracji zawodników uczestnik zobowiązany jest do oddania chipu. Numer

startowy pozostaje pamiątką zawodnika. Po oddaniu chipa otrzyma bon na posiłek.
8. Protesty pisemne przyjmuje Komisja Sędziowska na mecie Biegu, do 20 minut po zakończonym biegu.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biegających na trasie biegu przed jego rozpoczęciem i po jego

zakończeniu.
10. Ze względu na ilość zgłoszeń organizator może dokonać zmian regulaminowych dotyczących pkt. IX niniejszego Regulaminu.
11. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i szatni w oznakowanych autokarach. Przed startem

autokary - szatnie przejadą na linię mety. Zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie
rzeczy w szatni. Za pozostawione w szatni dokumenty, cenne przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Organizator zapewnia obsługę medyczną w czasie biegu.
13. Pierwszym 400 uczestnikom, którzy zgłoszą się na starcie, Organizator zapewnia koszulki z logo Biegu.
14. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
15. Klasyfikację grupową (szkół) określają zasady dla tej kategorii ujęte w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
16. Cała klasyfikacja Biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.krhhts.pl.
17. Przy odbiorze nagrody wymagany jest dokument tożsamości, dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja związkowa

członka „Solidarności”.
18. Inne ustalenia zostaną ogłoszone przed startem.
19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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...Słońce w ciągu godziny dostarcza do Ziemi tyle energii, ile
cała ludzkość zużywa w ciągu roku. Jednocześnie cywilizacja
boryka się z emisją gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku
węgla. Dlatego wiele zespołów badawczych usilnie pracuje nad
sposobami zamiany CO

2
 w inne, przydatne substancje przy wy-

korzystaniu energii słonecznej. Niedawno na łamach periodyku
"Nature Communications" grupa ekspertów z Lund opisała po-
tencjalnie przełomowy krok w tym kierunku. Skutek działania
opracowanego przez nich systemu jest taki, że pod wpływem
słońca CO

2
 zamienia się w tlenek węgla, który można wykorzy-

stać do produkcji różnych substancji, na przykład paliw. Badacze
liczą na to, że po rozwinięciu ich metody, będzie można tworzyć
duże, oparte na odkryciu systemy stosowane na globalną skalę.

Czy wiesz, że...

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
W drugą sobotę września obchodzony był Światowy Dzień

Pierwszej Pomocy, ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Mię-
dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na
celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierw-
szej pomocy. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w
sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa natu-
ralna, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

Ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych i profilaktycz-
nych oraz wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej
pomocy. Pamiętajmy, że chociaż specjalistyczna pomoc może oka-
zać się niezbędna, to każdy z nas może zareagować i udzielić psy-
chicznej „pierwszej pomocy” w momencie kryzysowym.

TELEFON  ZAUFANIA: Jeśli chcesz porozmawiać bezpośred-
nio z psychologiem, bez pośredników, całkowicie anonimowo,
zadzwoń pod numer tel.  +48 728 750 729

Problemy ogólne ze stresem: pod telefonem dostępny psy-
cholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
w Katowickim Instytucie Psychoterapii, absowentka szkoleń w
Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Krakowskiej Szkole
Psychoterapii Krótkoterminowej (czwartki, godz. 14:00 - 15:00)

Problemy z uzależnieniem: magister pedagogiki, specjalista psy-
choterapii uzależnień - koncentruje się na pracy z osobami uzależ-
nionymi, współuzależnionymi, prowadzi terapie małżeńską i tera-
pię par. Specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mediator sądowy, posiada
uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych i rodzinnych oraz
w sprawach w nieletnich. (poniedziałek, godz. 19:00 - 20:00)

Link do zapisów na XXVI Bieg Memoriałowy
Od ponad tygodnia przyjmowane są zapisy na tegoroczny

XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika, który zaplano-
wany został przez jego organizatorów na sobotę 15 października.

Zgłoszenia do biegu należy składać wyłącznie internetowo do
13 października 2022 r. do godziny 20.00 włącznie, poprzez link
dostępny na  www.krhhts.pl pod zakładką Działalność_Bieg me-
moriałowy. Natomiast na stronie głównej w Aktualnościach pod
informacją o rozpoczęciu zapisów na bieg dostępny jest Regula-
min, który można pobrać w formie elektronicznej. Dla osób, któ-
rym wystarczy forma papierowa, drukujemy uaktualniony tekst
Regulaminu biegu w tym biuletynie.

Zapisy dopiero się rozkręcają. Z doświadczenia wiemy, że więk-
szość zainteresowanych czeka z tym do ostatniej chwili, co może
nadmiernie obciążyć system informatyczny i spowolnić cały pro-
ces. Dlatego lepiej jest dokonać tej czynności na spokojnie i z
pewnym wyprzedzeniem. Zachęcamy biegaczy do zmierzenia się
z tym sportowym wyzwaniem.

Dział HR poinformował pracowników AMP,  że można się już
rejestrować na szczepienie przeciw COVID-19 drugą dawką przy-
pominającą. Zaszczepić się mogą wszystkie osoby powyżej 12
roku życia, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przy-
najmniej trzy miesiące wcześniej. 

Szczepienie drugą dawką przypominającą będzie wykonywane
preparatami przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5. W bli-
sko 90 proc. przypadków chronią one przed ciężkim przebiegiem
choroby COVID-19 lub hospitalizacją. Pacjenci, którzy zgłoszą
się na szczepienie, otrzymają szczepionkę adaptowaną, którą
aktualnie posiada punkt szczepień.

Szczepienia możliwe będą również w ośrodkach medycyny
pracy, z którymi współpracujemy. Szczepionki przeciw warian-
tom Omikron BA.1 i BA.4/5 są w trakcie zamawiania. Kontakt w
Krakowie: Centrum Medyczne Ujastek – tel.: 12 683-38-44

Posiedzenie Zarządu KRH
Członkowie Zarządu wysłuchali relacji przew. Romana Wąt-

kowskiego z czwartkowego i piątkowego spotkania TOP6.
Czwartkowe spotkanie w głównej mierze odnosiło się do pisma

strony związkowej odnośnie udzielenia przez pracodawcę pisem-
nych gwarancji ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3.
Dyr. Stanisław Ból stwierdził, że pismo zostało przyjęte i ma upo-
ważnienie ze strony MC do prowadzenia ustaleń i negocjacji w
tej sprawie. Jak to ujął, „chcemy aby ustne gwarancje przelać na
papier”. Zarząd AMP deklaruje, że nie będzie zwolnień grupo-
wych oraz że zostaną określone zasady kierowania na postojo-
we. Będą one przygotowane na początku przyszłego tygodnia.
Dyrektor, odpowiadając na pytania strony społecznej dotyczące
możliwości zniesienia zapisu o potrącaniu dodatku zmianowego
dla pracowników przebywających na postojowym stwierdził, że
w tym przypadku konieczna byłaby zmiana zapisów ZUZP. Do-
datkowo obecne wyliczenie postojowego jest bardziej korzystne
dla pracowników niż obowiązujące w poprzednich okresach, kie-
dy było uzależnione od długości przebywania na postojowym.
Chcemy - powiedział dyrektor - aby pracownicy poczuli stabil-
ność zatrudnienia. Dodatkowo HR wystąpi o przedłużenie E-48.

Piątkowe spotkanie TOP6 poświęcono w większości sprawom
pracowniczym. Dyr. Ból zapewnił, że nie będzie nacisków na
postojowe i zaznaczył, że będzie ono udzielane solidarnościo-
wo, tzn. dotyczyć będzie zarówno pracowników produkcyjnych
i nieprodukcyjnych. W porozumieniu znajdzie się też zapis, że w
przypadku zatrudnienia w AMP współmałżonków, na postojowe
w tym samym czasie może być wysłane tylko jedno z nich.

Dyr. Agnieszka Kukla poinformowała o ogólnych tendencjach
w zatrudnieniu. Od początku roku do końca sierpnia odeszło z
AMP 478 osób. W tym czasie zakończono proces rekrutacji 405
pracowników. W trakcie realizacji jest 205 dodatkowych wnio-
sków o zatrudnienie.

Wskaźnik absencji, pomimo nieznacznego pogorszenia w lip-
cu i sierpniu, w dalszym ciągu utrzymuje się  na dobrym poziomie.
Stałemu zmniejszeniu ulega rezerwa urlopowa.

Przewodnicząca Głównej Komisji Socjalnej Jadwiga Radowiec-
ka poinformowała, że 22 września odbędzie się posiedzenie
GKFŚS, na którym planuje się dokonać podziału środków w wys.
2,5 mln zł, o które został zwiększony fundusz socjalny na pod-
stawie decyzji pracodawcy z 10 czerwca 2022 r.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19
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