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Prosimy wolontariuszy o pomoc podczas Biegu Włosika
XXVI Bieg Memoriałowy im. B. Włosika odbędzie się w sobotę 15 października w Krakowie - Nowej Hucie. Uczestnicy startują

spod bramy głównej kombinatu o godz. 12.15. Jak co roku zwracamy się do członków naszej organizacji oraz wszystkich innych
chętnych osób o pomoc w trakcie trwania biegu, który ma swój finał pod kościołem Arka Pana. Osoby deklarujące taką pomoc
prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji oddziałowej „Solidarności” lub bezpośrednio z kol. Januszem Klimaszewskim, tel.
12 290 27 20 lub 12 290 18 19. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia zawodników przyjmowane są wyłącznie internetowo
poprzez link dostępny na  www.krhhts.pl pod zakładką Działalność_Bieg memoriałowy do 13 października 2022 r. godz. 20:00.

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland oraz Organizacje Związkowe uzgodnili porozumienie regulujące sprawy pracownicze w
okresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, której efektem są ograniczenia produkcji.

W Porozumieniu Pracodawca potwierdził, że będzie dążył do utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej w Dąbro-
wie Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch wielkich pieców, dodając jednocześnie, że ponowne uruchomienie wielkiego
pieca nr 3 (WP3) nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania WP2 w roku 2023 do planowanego remontu.
Porozumienie zawiera także gwarancje, że wstrzymanie pracy WP3 nie będzie stanowiło podstawy do zwolnień pracowników.

Zgodnie z Porozumieniem pracownicy będą mogli być kierowani na tzw. „postojowe”. Przed skierowaniem na „postojowe”
uprzednio będą stosowane: maksymalizacja szkoleń, urlopów zaległych i bieżących niezaplanowanych do końca roku oraz wyko-
rzystywanie dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako w6 oraz wn i wś.

W przypadku wystąpienia takiej możliwości pracownicy będą mogli być także zatrudniani na innym, stanowisku pracy, a koszt
ewentualnego przekwalifikowania poniesie Spółka.

Przypominamy, że w okresie przebywania na „postojowym” pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy zasadniczej.

I. Biorąc pod uwagę fakt, iż wspólnym celem Stron Dialogu
Społecznego jest utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnie-
nia w okresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrz-
nych sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. – zwa-
nej dalej Spółką, w tym w okresie tymczasowego wstrzymania
pracy WP3.

1. Pracodawca potwierdza, że będzie dążył do utrzymania zdol-
ności produkcyjnych części surowcowej Spółki w Dąbrowie
Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch Wielkich Pieców,
przy uwzględnieniu planów Spółki w zakresie dekarbonizacji.

2. Uwzględniając ust. 1, Pracodawca zapewnia, że:
1) podejmie niezbędne oraz ekonomicznie uzasadnione działa-

nia celem jak najszybszego ponownego uruchomienia WP3 oraz
utrzymania stanu zatrudnienia niezbędnego do wznowienia jego
działania.

Spółka zapewnia jednocześnie, że ponowne uruchomienie WP3
nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania WP2
w roku 2023,

2) z uwzględnieniem ust.11. cz.II., okresowe wstrzymanie pra-
cy WP3 nie będzie stanowiło podstawy do dokonywania wypo-
wiedzeń (w tym wypowiedzeń zmieniających wysokość otrzy-
mywanego wynagrodzenia) umów o pracę pracowników Spółki,

3) w Spółce kontynuowany będzie proces rekrutacji.

3. Strony:
1) zobowiązują się podejmować niezbędne i uzasadnione dzia-

łania wspierające, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, aby
umożliwić Spółce utrzymanie zdolności produkcyjnych części
surowcowej Spółki w Dąbrowie Górniczej,

2) ustalają, iż jednym z elementów realizacji wewnętrznych dzia-
łań wspierających,

o których mowa w ppk.1 powyżej, jest stosowanie rozwiązań
określonych w cz.II. poniżej:

II. Strony uzgadniają, iż w związku ze zmienną sytuacją pro-
dukcyjną w ArcelorMittal

Poland S.A. jak również w związku z podjętą decyzją o okreso-
wym wstrzymaniu pracy WP3,

w stosunku do wszystkich pracowników komórek organiza-
cyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia pro-
dukcji lub nastąpi ograniczenie produkcji - zwanych dalej Pra-
cownikami:

 1. Nastąpi maksymalizacja wykorzystania:
1) szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych,
2) dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako

w6 (w tym dawne UDW12) oraz wn i wś, których celem jest

POROZUMIENIE
ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki,
w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji
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obniżenie ilości zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgodne-
go z normą okresu rozliczeniowego,

3) urlopów zaległych i nierozplanowanych urlopów bieżących,
2. W przypadku wystąpienia takiej możliwości, Pracownicy

mogą być także zatrudniani:
1) na innym, niż dotychczas zajmowane, stanowisku pracy

(z uwzględnieniem możliwości przekwalifikowania na koszt
Spółki) w ramach danego Zakładu/Działu/Biura lub Oddziału
Spółki, którego lokalizacja stanowi dla Pracownika stałe miej-
sce świadczenia pracy,

a po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w ppkt.1. po-
wyżej

2) w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym rów-
nież niestałych miejscach świadczenia pracy,

każdorazowo z zachowaniem odpowiednich postanowień ZUZP.
3. W przypadku wyczerpania możliwości zastosowania dzia-

łań określonych w ust. 1 lub 2 powyżej, lub w razie niemożności
ich zastosowania, Pracownik może zostać decyzją Pracodawcy
skierowany na „postojowe” tj. zostać zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie pracy,
przy czym:

1) informację o udzieleniu lub zakończeniu „postojowego” i
obowiązku powrotu do pracy Pracownik otrzymuje z co najmniej
2 dniowym (dni robocze, tj. dni, które dla danego Pracownika są
dniami pracy) wyprzedzeniem,

2) informacja o skierowaniu na „postojowe” i powrocie z „po-
stojowego” przekazywana jest Pracownikowi bezpośrednio przez
bezpośredniego przełożonego,

3) w okresie przebywania na „postojowym” Pracownik otrzy-
muje wynagrodzenie

w wysokości płacy zasadniczej.
4. Przyjmuje się do stosowania zasadę, zgodnie z którą zwal-

nianie z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym cza-
sie w danym Zakładzie/Dziale/Biurze nie powinno w tym sa-
mym okresie czasu dotyczyć wszystkich członków jednej ro-
dziny, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia przez nich zgody na
powyższe działanie.

5. W okresie wstrzymania pracy WP 3  przyjmuje się do stoso-
wania zasadę, że Pracownicy zatrudnieni na stanowisku mistrza
oraz pełniący funkcję brygadzisty, którym w w/w okresie powie-
rzona zostanie do wykonywania inna praca, uprawnieni będą (
za wyjątkiem wystąpienia sytuacji awansu na wyższe stanowi-
sko) do otrzymywania dodatku mistrzowskiego/brygadzistow-
skiego w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających
powierzenie innej pracy.

6. W sytuacji udzielenia pracownikowi „postojowego” jedno-
razowo na okres powyżej kolejnych 40 dni roboczych (tj. dni,
które dla danego Pracownika są dniami pracy), informację

o obowiązku powrotu do pracy, Pracownik otrzymuje z co naj-
mniej 5 dniowym (ww. dni robocze) wyprzedzeniem.

7. Pracownicy wytypowani przez Pracodawcę do utrzymywa-
nia we właściwym stanie instalacji technologicznych będą - w
miarę możliwości oraz posiadanych kompetencji zawodowych  -
podlegali okresowej rotacji, celem zapewnienia możliwości świad-
czenia pracy jak największej liczbie pracowników.

8. W celu zachęcenia Pracowników Spółki do skorzystania z
posiadanych uprawnień emerytalnych, Pracodawca zapewnia, że:

1) dla osób, które rozwiążą umowę o pracę w związku z odej-
ściem na emeryturę

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od osiągnięcia wieku
emerytalnego lub obniżonego wieku emerytalnego (emerytury
pomostowe),

2) dla Pracowników, którzy w dacie wejścia w życie niniejsze-
go porozumienia posiadają uprawnienia emerytalne (uwzględ-
niając obniżony wiek emerytalny i emerytury pomostowe) i któ-
rzy  rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę

w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wejścia w życie
niniejszego porozumienia,

podstawę wymiaru odprawy emerytalnej będzie stanowiło
średnie wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 3 miesiące za-
trudnienia, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynko-
wy, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres przebywania Pra-
cownika na „postojowym”.

9. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie cyklicznie - co
najmniej raz na dwa tygodnie - przedstawiać Stronie Związkowej
– sygnatariuszom niniejszego Porozumienia, informacje doty-
czące realizacji Porozumienia.

10. Strony wyrażają wolę przedłużenia na rok 2023 „Porozu-
mienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikają-
cych z realizacji procesów restrukturyzacyjnych

w ArcelorMittal Poland S.A.” Podpisanie stosownych uzgod-
nień w w/w zakresie nastąpi

w odrębnym trybie.
11. Zawarcie i stosowanie niniejszego Porozumienia nie wpły-

wa na treść i zasady realizacji „Porozumienia w zakresie łagodze-
nia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów
restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.”

12. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem [xxx] 2022
roku i obowiązuje do czasu pełnego uruchomienia pracy WP3.

Przed rozpoczęciem zatrzymywania WP2 w roku 2023 Strony
zobowiązują się jednocześnie, do uregulowania kwestii społecz-
nych jakie będą stosowane w okresie postoju WP2.

13. Strony przewidują możliwość zgodnego przedłużenia obo-
wiązywania niniejszego Porozumienia.

ciąg dalszy POROZUMIENIA...

Zebranie przewodniczących z dnia 26 września
Zebranie rozpoczęto krótkim podsumowaniem szkolenia związ-

kowego, jakie odbyło się pod koniec ubiegłego tygodnia. Szko-
lenie dotyczące spraw związkowych prowadził prawnik Witold
Witkowski, zatrudniony w dziale prawnym Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego, który udzielał wskazówek gdzie i w jaki sposób szu-
kać źródłowych materiałów prawnych potrzebnych w pracy
związkowej. Drugą zaproszoną prelegentką była przedstawiciel-
ka PZU p. Anna Kargul, która przedstawiła korzyści płynące z
przystąpienia do Opieki Medycznej PZU i objaśniała jak z niej
korzystać, a przy okazji wyjaśniała wątpliwości i odpowiadała na
pytania osób korzystających już z tej opcji. Cykl szkoleń zakoń-
czono kursem udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
O tym jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację u osób nie-
przytomnych mówił i pokazywał Andrzej Grabski (Zakładowy
SIP). W sumie organizacja i przebieg tego szkolenia zostały bar-
dzo dobrze ocenione przez jego uczestników, co pozwala przy-
puszczać, że chętnie wezmą udział w kolejnych tego typu przed-
sięwzięciach.

Relację z piątkowego TOP6 przedstawił przewodniczący Ro-
man Wątkowski, który skupił się przede wszystkim na rozmo-
wach dotyczących porozumienia z pracodawcą odnośnie po-
stojowego wynikającego z ograniczenia produkcji w AMP. Po-
nieważ porozumienie to zostało już zaakceptowane przez Zespół



Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
W Zakopanem w dn. 22-23.09. br. odbyło się posiedzenie Ko-

misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Region Małopolski repre-
zentowali członkowie KK: Adam Lach, Andrzej Gębara, Daniel
Pokuta, Jerzy Smoła i Tadeusz Szumlański.

W pierwszym dniu przed południem na zaproszenie przewod-
niczącego Piotra Dudy gośćmi KK byli ministrowie: Min. Pracy
Marlena Maląg, Min. Klimatu Anna Moskwa, Min. Rozwoju
Waldemar Buda, Wicemin. Aktywów Maciej Małecki, Wicemin.
Finansów Artur Soboń. Tematem kilkugodzinnych rozmów i dys-
kusji były m.in. ceny energii i problemy klimatyczne w kontek-
ście drożejących nośników energii i gazu, spowodowanych m.in.
wojną wywołaną przez Rosję w Ukrainie, a także wysokich opłat
za emisję CO

2
 oraz wykupu darmowych emisji CO

2
 tzw. ETS.

Obecnie cena za tonę CO
2 
dochodzi już do 100 euro. Zgodzono

się, że sprawy ekologii są bardzo ważne, ale nie za wszelką cenę.
Musimy wszyscy wiedzieć, że nie jest to tylko problem hutnic-

twa czy energetyki i zakładów energochłonnych, jest to sprawa
bardzo ważna dla całego społeczeństwa i dla całej gospodarki.
Ze względu na wysoką cenę gazu bardzo wzrosły ceny nawozów
sztucznych produkowanych m.in. przez tarnowskie Azoty, które
są potrzebne do produkcji zbóż i żywności. Bardzo dużo energii
pobierają także zakłady meblarskie, przez co wzrastają ceny me-
bli. Z tego samego względu wzrosły ceny papieru potrzebnego
do powszechnego użytku.

Min. Małecki przypomniał, że 2 lata temu cena energii 1 MWh
kosztowała ok. 15 euro, kilka miesięcy temu cena doszła do 370
euro za MWh, następnie spadła do 170 euro, a teraz znowu wzro-
sła do 215 euro za 1 MWh. Ponieważ gaz jest bardzo drogi, tym
samym energia wytworzona z gazu będzie bardzo droga, ale w
Polsce z gazu produkuje się tylko ok. 4-6% energii. Z odnawial-
nych źródeł energii (OZE) również mało czerpiemy. Dla przykła-
du Niemcy z OZE produkują ok. 43% energii, w Polsce większość
energii produkujemy z węgla.

W trakcie obrad mówiono m.in. o konieczności zawieszenia
pakietu nowych przepisów klimatycznych „Fit For 55”, czyli ina-
czej „Gotowi na 55”, gdzie 55 odnosi się do 55 procent jako no-
wego celu przejściowego redukcji emisji w Unii Europejskiej na
2030 rok.

Minister M. Maląg nawiązała do emerytur stażowych, wyna-
grodzeń minimalnych i do rozszerzenia tego pojęcia na stawki
godzinowe. Przewodniczący Piotr Duda mówił o rozpoczęciu roz-
mów nt. podwyżek w szeroko rozumianej „budżetówce”, w tym
straży pożarnej, straży miejskiej, więziennictwie itp.

Po obiedzie pierwszego dnia rozpoczęła się robocza cześć ob-
rad Komisji Krajowej. Na początku odbyło się ślubowanie no-
wych członków KK, którzy byli wybrani w wyborach uzupełnia-
jących podczas Zjazdu Krajowego w maju br. Było to 5 osób, w
tym 2 osoby z Małopolski (Andrzej Gębara z AMP oraz Daniel
Pokuta ze Straży Miejskiej). W tym gronie był też przewodniczą-
cy Krajowej Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol.

Poinformowano, że w Polsce jest 5.631 organizacji związkowych
„Solidarności”, z czego ok. 3 % to organizacje do 100 członków.

Podczas obrad długo dyskutowano nt. rejestracji Krajowej Sek-
cji Policji, co jest w gestii Prezydium KK. Rozmawiano i rozważa-
no przygotowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w przy-
padku nie podjęcia działań przez stronę rządową w następują-
cych tematach: ubóstwo energetyczne, emerytury stażowe oraz
podwyżki w szeroko rozumianej sferze publicznej. W następnym
Biuletynie opublikujemy w całości Stanowisko KK w sprawie
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Centralny i oczekuje tylko na podpisanie przez związki zawodo-
we, co zacznie się od przyszłego tygodnia, zamieszczamy jego
treść w tym numerze NBS.

Tematem przewijającym się od ubiegłego tygodnia jest kata-
strofa w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, jaka wyda-
rzyła się 22 września br. W zakładzie należącym do Grupy Kapita-
łowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej w budynku technologicz-
nym służącym do mielenia węgla doszło do wybuchu, w którym
poszkodowanych zostało sześć osób. Jak wiemy, huta w Dąbro-
wie otrzymywała z tej koksowni gaz koksowniczy, lecz wskutek
awarii nastąpiło wstrzymanie tych dostaw.

W trakcie zebrania rozmawiano na temat rozpoczynających
się w tym roku wyborów, w których nasi związkowcy wybierać
będą związkowe władze na kadencję 2023-2028. Na niedawnym
posiedzeniu Prezydium ZOK podjęto decyzję, że najbliższe Wal-
ne Zebranie Delegatów ZOK odbędzie się 12 października.

Trwają intensywne przygotowania do tegorocznego Biegu
Memoriałowego im. Bogdana Włosika. Przy tej okazji należy
wspomnieć, że w tym roku mija okrągła 40. rocznica śmierci pa-
trona biegu zastrzelonego 13 października 1982 r. podczas mani-
festacji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

Przewodniczący KRH zwrócił się z prośbą do przedstawicieli
wszystkich komisji oddziałowych o udział w uroczystościach
rocznicowych pod pomnikiem Bogdana Włosika naprzeciw ko-
ścioła Arka Pana w Bieńczycach. To wydarzenie odbędzie się w
czwartek 13.10. zaraz po nabożeństwie fatimskim, które roz-
poczyna się o godz. 18:00.
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Spotkanie z Dyrektorem Generalnym AMP
W tym tygodniu we wtorek przedstawiciele największych or-

ganizacji związkowych spotkali się z dyr. Frederikiem Van De
Velde, na którym to spotkaniu otrzymali informacje na temat obec-
nej sytuacji w Spółce. Jak można się domyślić, sytuacja nie nale-
ży do najłatwiejszych. W ostatnim okresie nastąpił spadek sprze-
daży. Klienci nie składają nowych zamówień, bo korzystają z
posiadanych zapasów. Wzrosły ceny energii, co przekłada się
na koszty produkcji i wzrost cen naszych wyrobów. Jak powie-
dział dyrektor, nawet gdybyśmy mieli sprzedawać wyroby bez
zysku, to i tak klientów by nie przybyło. Inni producenci również
zmuszeni są ograniczać produkcję, stąd doniesienia o wyłącze-
niach wielkich pieców w kolejnych europejskich hutach. Na przy-
kład w Dunkierce działa obecnie tylko jeden piec, podobnie jak
w Bremie czy Eisenhüttenstadt. Z powodów oszczędnościowych
wyłączane są piece elektryczno-łukowe. Również poza Europą
widać skutki pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-gospodar-
czej. Znacznie spadło tempo rozwoju w Chinach. Import z Rosji i
Ukrainy został częściowo przejęty przez Indie, a wojna rozpoczę-
ta przez Rosję bardzo utrudniła przepływ surowców i towarów.

Dyrektor odniósł się do skutków tragedii jaka wydarzyła się w
koksowni Przyjaźń i mówił o konsekwencjach jakie ponosi z tego
tytułu ArcelorMittal Poland. Aktualnie AMP otrzymuje z kok-
sowni Przyjaźń do 25% zamawianego wcześniej gazu koksowni-
czego, którego cena może wzrosnąć. Produkcja naszych kok-
sowni wzrosła maksymalnie, żeby podołać zapotrzebowaniu.
Poinformowano, że linie ocynkowania korzystają z gazu ziemne-
go. Jeśli chodzi o budowę nowej linii ocynkowni nr 3, to wyko-
nawca zażądał znacznie wyższych kwot od pierwotnie podanych.
Dyrektor zapewnił, że jest to dla AMP priorytet inwestycyjny.

Roman Wątkowski, który w związku z zatrzymaniem WP nr 3
pytał o powrót naszych pracowników dojeżdżających do Dą-
browy (ok. 80 osób) otrzymał zapewnienie, że planowane są ocze-
kiwane przez pracowników zmiany w tej kwestii.
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Do wyboru są trzy rodzaje kart:
1/ MultiSport Plus - z dostępem do ponad 4500 obiektów spor-

towych w całej Polsce. Można z nich korzystać kilkukrotnie w
ciągu dnia. Cena dla pracownika: 164,44 zł.

2/ MultiSport Classic - umożliwia dostęp do ponad 2600 obiek-
tów sportowych w całej Polsce raz każdego dnia. Cena dla pra-
cownika: 100,70 zł

3/ MultiSport Light z dostępem do ponad 2500 obiektów spor-
towych w całej Polsce 8 razy w miesiącu, nie częściej niż raz
dziennie. Cena dla pracownika: 95,50 zł.

Każda osoba posiadająca kartę typu "Pracownik" może za-
mówić dwie karty dla Osoby Towarzyszącej powyżej 15. roku
życia: Osoby A tj. członka rodziny uprawnionego do ZFŚS lub
jedną kartę dla Osoby Towarzyszącej B tj. partnera życiowego.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru pomiędzy typami kart
dla Pracownika i Osoby Towarzyszącej, np. Pracownik wybiera
kartę Plus, a Osoba Towarzysząca kartę Light. Brak limitu na
ilość kart dla dzieci (Kids, Kids Aqua, Student) dla członka ro-
dziny uprawnionego do ZFŚS. Jest możliwość zamówienia mak-
symalnie dwóch kart Senior w tym: karty dla Seniora A – tj.
członka rodziny uprawnionego do ZFŚS lub karty dla Seniora B.

Szczegółowe informacje otrzymasz w firmie Hut-Pus S.A
Obiekty sportowe dostępne dla posiadaczy karty znajdują się

na www.kartamultisport.pl/obiekty
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protestu, które zostało przyjęte jednogłośnie. Dyskutowano na
temat podwyższenia diet w delegacjach, które od kilkunastu lat
nie były zmieniane. Przewodniczący Piotr Duda poinformował,
że w najbliższym Kongresie EKZZ „Solidarność” nie weźmie
udziału m.in. ze względu na udział w nim reprezentantów Rosji i
nie wykluczenie ich z tej organizacji, mimo protestów z kilku kra-
jów. Podczas obrad przyjęto kilka Uchwał, m.in. o jednolitej de-
klaracji członkowskiej, jednolitej ankiety osobowej oraz poinfor-
mowano o przyjęciu wzorcowej Ordynacji Wyborczej na naj-
bliższą kadencję 2023 – 2028.

Posiedzenie RKS Metalowców
W Skarżysku Kamiennej w dniach 23-24.09. br. odbyło się po-

siedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców. Gospoda-
rzem obrad była Komisja NSZZ „S” MESKO z przewodniczącym
Stanisławem Głowackim. W obradach udział wzięli przewodni-
czący Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol oraz wiceprzewodniczący
Andrzej Gębara.

Podczas posiedzenia omówiono sytuację w poszczególnych
branżach i sektorach zrzeszonych w Sekretariacie Metalowców.
Przedstawiciel motoryzacji przedstawił sytuację w zakładach, w
których były lub nadal są przestoje: w Gliwicach w Stelantis
(dawny Opel) odbyły się akcje protestacyjne, w Tychach rów-
nież było pogotowie strajkowe. Natomiast w VW są przestoje z
powodu braku dostaw niektórych komponentów. Branża moto-
ryzacyjna, podobnie jak pozostałe branże odczuwa dotkliwie
wzrost cen energii. Z kolei przemysł lotniczy odczuwa brak wy-
kwalifikowanych pracowników. Na rynku pracy jest dużo osób
do zagospodarowania, ale nie wszyscy nadają się do pracy w
tym przemyśle.

Kryzys w związku z cenami energii przeżywają zakłady hutni-
cze. Przekazano informację o przestoju wielkiego pieca nr 3 w
AMP w Dąbrowie Górniczej i wyrażono obawę, by nie powtó-
rzyła się sytuacja, jaka miała miejsce 2 lata temu w krakowskim
oddziale AMP.

Choć z powodu wojny na Ukrainie przemysł zbrojeniowy roz-
winął produkcję, to również i on przeżywa problemy. Jakiś czas
temu zamykano produkcję i zwalniano pracowników, więc teraz
nie ma kto pracować. Władze krajowe chciałyby zwiększyć pro-
dukcję, lecz przeszkodą jest przestarzały park maszynowy. Infor-
macje na temat sytuacji w przemyśle stoczniowym, elektroma-
szynowym i zakładów AGD zakończyły tę część posiedzenia.

Następnie Rada przyjęła rozliczenie budżetu za I półrocze 2022 r.
Przyjęto także uchwałę o miejscu i terminie wyborczego Kongre-
su Metalowców (czerwiec 2023). Odbędą się wtedy wybory no-
wych władz Sekretariatu Metalowców na kadencję 2023-2028.
Klucz wyborczy dla delegatów na Kongres z poszczególnych
siedmiu sekcji krajowych zostanie ustalony na następnym po-
siedzeniu w grudniu br. Wtedy również zostanie powołana Ko-
misja Wyborcza Sekretariatu Metalowców. Podano terminy wy-
borczych WZD dla poszczególnych sekcji. Odbywać się one
będą od kwietnia do maja 2023.

W drugim dniu obrad, w sobotę, odbyła się 27. Pielgrzymka
Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego do Sanktuarium
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Uroczy-
stość tą uświetniło ponad 40 sztandarów z całego kraju, w tym
sztandar Krajowej Sekcji Hutnictwa. Na tę uroczystość przybyły
władze państwowe z ministrami odpowiednich branż, lokalne wła-
dze województwa oraz prezesi wszystkich krajowych zakładów
zbrojeniowych i lotniczych z przewodniczącym Związku Praco-
dawców Przemysłu Obronnego Henrykiem Łabędziem. A. Gębara

 A.Gębara

Karty Multisport - zapisy od 01.10.2022 r.
Zespół HR informuje, że od października 2022 r. (zapisy na

listopad 2022 r.) będą obowiązywały nowe zasady i ceny kart
MultiSport.

Zasadnicze zmiany to:
• wprowadzenie kilku nowych Kart Classic, Student, Senior,
• wzrost cen dotychczas dostępnych kart (poprzednie ceny

obowiązywały przez 5 lat od 2017 roku),
• zmiana zasad zakupu kart - pracownik musi być posiadaczem

karty, aby móc zakupić kartę do pozostałych osób. Ponadto za-
przestanie korzystania z karty przez pracownika będzie skutko-
wało zakończeniem korzystania z Programu MultiSport osób
dodatkowych.

UWAGA!
Przed opłaceniem lub złożeniem wniosku na kartę – wymaga-

ny jest bezpośredni kontakt z właściwą firmą obsługującą ZFŚS
tj. Hut-Pus lub Sanpro Synergy.

Telefony kontaktowe do Hut Pus:
12 643 – 87 43; 12 643 - 87- 42

Mimo niesprzyjającej jesiennej pogody grupy pracowników z
różnych komórek organizacyjnych oddziału krakowskiego sta-
wiły się na starcie VIII Biegu Charytatywnego, by wziąć w nim
udział, a tym samym wesprzeć leczenie i rehabilitację dzieci ocze-
kujących pomocy. Grupa reprezentująca NSZZ „Solidarność”
była prawdopodobnie najliczniejsza spośród uczestników w od-
dziale krakowskim. Można przyłączyć się do tej akcji wpłacając
datek na konto Fundacji Nasze Dzieci: 87 1050 0086 1000 0090
3007 3085 z dopiskiem Darowizna - VIII Marszobieg 2022.

21 września uczestniczyliśmy w Biegu Charytatywnym


