
Nr 39/1689
5 października 2022 r.

Kraków

Ś. † P. Mieczysław Gil (1944 - 2022)

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. w piątek 7 października br. o godz. 12:00 w kościele Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Rakowickiej 18. Następnie kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz Rakowicki,
gdzie Zmarły zostanie pochowany z honorami w kwaterze w Alei Zasłużonych.

Mieczysław Gil był przewodniczącym Zarządu Małopolskiej „Solidarności” i organizatorem strajków w Nowej Hucie i Małopol-
sce po wprowadzeniu stanu wojennego, za co został skazany na 4 lata więzienia. Od 1977 redagował gazetę zakładową „Głos Nowej
Huty”. W sierpniu 1980 roku został rzecznikiem strajku hutników, następnie przewodniczył Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
„Solidarność” w ówczesnej  w Hucie im. Lenina. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego i p.o. przewodniczącego Zarządu
Regionu Małopolska Związku. Brał udział w negocjacjach Związku z rządem na temat ustawy o samorządzie i przedsiębiorstwie
państwowym, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Od 26 kwietnia 1988 r. uczestniczył w strajku w hucie, wraz
z Janem Ciesielskim i Stanisławem Handzlikiem przejął kierowanie strajkiem. Po jego pacyfikacji został pobity, a 5 maja aresztowany.

W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie społecznej. W czerwcu 1989 r. został wybrany posłem do Sejmu
kontraktowego z ramienia Komitetu Obywatelskiego w okręgu nowohuckim, uzyskując najlepszy indywidualny wynik w tych
wyborach (89,3%). W 1990 r. zakładał krakowski dziennik „Czas”, w 1993 był redaktorem naczelnym „Nowej Gazety”. W 1991 r. po
raz drugi uzyskał mandat poselski z listy Krakowskiej Koalicji Solidarni z Prezydentem w okręgu krakowskim. Od 1996 działał
w Partii Chrześcijańskich Demokratów. W latach 1998–2002 był radnym Sejmiku Małopolskiego I kadencji z ramienia Akcji Wybor-
czej Solidarność. W 2005 został przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W wyborach parlamen-
tarnych 2011 został wybrany liczbą 45 526 głosów senatorem VIII kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przez kilkanaście lat był
współpracownikiem i stałym felietonistą „Tygodnika Solidarność”.

29 września 2022 r. zmarł Mieczysław Gil,
działacz związkowy z Nowej Huty, opozycjo-
nista prześladowany i więziony w okresie PRL,
uczestnik obrad Okrągłego Stołu, były poseł
i senator, za swoje zasługi odznaczony m.in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Żegnamy Cię drogi Przyjacielu!
Łączymy się w smutku

z RODZINĄ i BLISKIMI,
którym składamy
serdeczne wyrazy współczucia

    w imieniu całej hutniczej
    „Solidarności”

Komisja Robotnicza Hutników
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Zebranie przewodniczących z dnia 3 października
Rozpoczynając zebranie przew. Roman Wątkowski nawiązał do

smutnej wiadomości o śmierci byłego przewodniczącego Komisji
Robotniczej Hutników, opozycjonisty i organizatora strajków w
krakowskiej hucie w 80. latach - Mieczysława Gila. Poinformował,
że staraniem Zarządu KRH pogrzeb Mietka będzie miał charakter
państwowy. Jednocześnie KRH wystąpiło do Kancelarii Prezyden-
ta RP o przyznanie mu pośmiertnie odznaczenia państwowego.

Kolejny temat dotyczył ostatniego piątkowego TOP6,w któ-
rym niestety nie mógł uczestniczyć nasz przedstawiciel. Z tego
powodu informacje zostały podane w dużym skrócie. Po pierw-
sze trwają prace nad przyszłorocznym Regulaminem Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podstawowe zasady będą
podobne do tych obowiązujących w roku bieżącym, uproszczone
zostały niektóre wzory dokumentów. Organizacje związkowe otrzy-
mały materiały na temat wykorzystania świadczeń socjalnych od
2020 roku w rozbiciu na oddziały i poszczególne grupy pracowni-
cze. Wykorzystamy te informacje w kolejnym biuletynie.

Równolegle do zapowiadanych zmian w Kodeksie pracy odno-
śnie uprawnień pracodawcy do badania trzeźwości pracowników,
w AMP przygotowuje się w tym zakresie pewne zmiany regulami-
nowe, które w odpowiednim czasie będą wprowadzone aneksem
do ZUZP.

W tym tygodniu przedstawiciele związków zawodowych skła-
dają swoje podpisy pod „porozumieniem postojowym”, którego
pełną treść zamieściliśmy w NBS tydzień temu. Korzystając z in-
formacji uzyskanych od pracodawcy, przew. Wątkowski zapo-
znał związkowców z raportem dotyczącym wykorzystania dni po-
stojowych w poszczególnych zakładach oddziału krakowskie-
go. I tak we wrześniu:

w BTL 28 pracowników korzystało z 62 dni postojowego,
w BWZ 134 pracowników było na postojowym łącznie 343 dni,
w BWG tylko 1 pracownik przebywał na postojowym 1 dzień.
Janusz Klimaszewski, szef organizacyjny Biegu Memoriałowe-

go im. B. Włosika, opowiedział o postępie prac, które przebiegają
zgodnie z planem. Również i w tym roku sponsorzy nas nie zawie-
dli. Otrzymaliśmy też zapewnienie stawienia się do pomocy w
czasie biegu 50 wolontariuszy - uczniów ZSZ HTS.

W przyszły poniedziałek 10 października zebranie przewodni-
czących połączone będzie z Komitetem Organizacyjnym Biegu,
dlatego też odbywać się będzie w budynku S w związkowej sali
101. W tym roku przypada 40. rocznica śmierci Bogdana Włosi-
ka, wobec czego wystosowana została prośba do naszych związ-
kowców, aby wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem
Włosika znajdującym się vis a vis Arki Pana. Zaraz po nabożeń-
stwie fatimskim 13 października br. reprezentacja KRH z pocz-
tem sztandarowym „Solidarności” i w asyście księdza uda się
pod pomnik, gdzie zostaną złożone okolicznościowe wieńce.

Korzystając z obecności ZSIP Andrzeja Grabskiego, przewod-
niczący Janusz Kukułka poprosił o informację, czy podjęte zosta-
ły jakieś działania, aby pasy na przejściach dla pieszych nie były
tak śliskie jak dotąd, gdyż ludzie się na nich wywracają, szczegól-
nie kiedy pada i jest mokro. Andrzej Grabski poinformował, że
zgłoszono spółce PTS, która ma pod swoją pieczą drogi w obrę-
bie kombinatu, aby używała do malowania pasów specjalnej far-
by antypoślizgowej. Ponieważ farba ta jest droga, spółka dała
warunek, że będzie korzystała z niej kiedy usługa dotyczyć będzie
powierzchni co najmniej 100 m2.

Drugi temat wywołany przez przewodniczącego z BWG doty-
czył odejść na E-48. Mimo, że są zainteresowani skorzystaniem z
takiej możliwości, to nie każdy może liczyć na zgodę pracodawcy.
W każdym takim przypadku decyzja ostateczna zależy od dyrek-

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy
w krakowskim oddziale

Zgodnie z zawartym w dniu 14 lipca br., porozumieniem przed-
stawicieli zakładowych organizacji związkowych AMP Oddział
Kraków w sprawie Społecznej Inspekcji Pracy AMP Oddział
Kraków rozpoczęły się wybory SIP na kadencję 2023 – 2026.
Powołana została Główna Komisja Wyborcza dla naszego od-
działu. Zakończono również procedury dotyczące wyborów
Zakładowych Komisji Wyborczych SIP. Na dzień dzisiejszy we
wszystkich zakładach, zgodnie z przyjętym schematem organi-
zacyjnym SIP dla poszczególnych zakładów, dokonano zgło-
szeń na poszczególne funkcje. Stosowne informacje zostały
ogłoszone w sposób określony przepisami. Pierwsze zakłady
rozpoczęły już wybory. Poniżej przedstawiamy harmonogramy
wyborcze dla czterech z sześciu zakładów.

Tą drogą zwracamy się z prośbą o poparcie w wyborach kan-
dydatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” (przedsta-
wiamy ich dla każdego zakładu – nazwiska „wytłuszczone”).
Zapewniamy, że są to osoby posiadające duże doświadczenie
w sprawach pracowniczych, a co się z tym wiąże gwarantują
skuteczne reprezentowanie interesów pracowniczych przed pra-
codawcą. Uznając wagę Społecznej Inspekcji Pracy w kształto-
waniu bezpieczeństwa i higieny pracy w ArcelorMittal Poland
S.A. jesteśmy pewni, że osoby rekomendowane przez nasz zwią-
zek kierować się będą nadrzędnym celem jakim jest dobro i bez-
pieczeństwo pracowników.

Wybory wydziałowych i oddziałowych SIP w BTL odbędą się
w następujących terminach:

06.10.2022 –  Zm. D/Zm. C, BTL – 1, BTL – 3, w godz. 12.00 –
15.00 – Bud. Adm. BWZ – B1 (hol główny), Kantorek suwnico-
wych B – 1

07.10.2022 – Zm. B/Zm. C, BTL – 1, BTL -3,  w godz. 12.00 –
15.00 – Kantorek suwnicowych B – 2, Stołówka nr 3 (wysyłka)

10.10.2022 – Zm. B/Zm. D, BTL -2, w godz. 12.30 – 14.30,
Kantorek suwnicowych BWG

11.10.2022 – Zm. A/Zm. D, BTL – 1, BTL – 3, w godz. 12.00 –
15.00, Kantorek suwnicowych B – 2, Stołówka nr 3 (wysyłka)

12.10.2022 – Zm. A/Zm. B, BTL – 1, BTL -3, w godz. 12.00 –
15.00, Bud. Adm. BWZ-B1 (hol główny), Kantorek suwnico-
wych B-1

17.10.2022 – Zm. C/Zm. A, BTL – 2, w godz. 12.30 – 14.30,
Kantorek suwnicowych BWG                                             

18.10.2022 – Zm. C/Zm. A, BTL – 1, BTL – 2, BTL – 3, w godz.
12.30 – 14.30, Bud. Adm. BTL-2 (szatnia)

19.10.2022 – Zm. B/Zm. D, BTL – 1, BTL – 2, BTL – 3, w godz.
05.30 – 07.00, Bud. Adm. BTL-2 (szatnia)

Naszymi kandydatami są: oddziałowy SIP BTL zm. A/B Miro-
sław Kotański, oddziałowy SIP BTL zm. C/D Rafał Gałdyn.

Wybory wydziałowych i oddziałowych SIP w BWZ odbędą
się w następujących terminach:

tora zakładu. Jeżeli dyrektor uzna, że pracownik jest potrzebny
na tym stanowisku, może wstrzymać mu pozwolenie przejścia
na E-48. Przewodniczący Roman Wątkowski dodał, że choć
decyzji ostatecznej nie ma, wszystko wskazuje na to, że opcja
korzystania z odprawy z tytułu E-48 zostanie przedłużona w
czasie i obowiązywać będzie również w przyszłym roku.

W związku z tym, że wkraczamy właśnie w fazę wyborów do
Społecznej Inspekcji Pracy, więc tym tematem zakończono po-
niedziałkowe zebranie. Aktualne informacje o wyborach w SIP
zamieszczamy poniżej.
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04.10.2022 – zm. C / zm. D Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR  w godz.  12.00 – 15.00, Bud. Adm.
BWZ  ( hol główny )

05.10.2022 – zm. C / zm. D Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR  w godz. 12.00 – 15.00, Szatnia
BWZ – 2

06.10.2022 – zm. C / zm. D Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR  w godz. 12.00 - 15.00, Szatnia
Wytrawialnia

12.10.2022 – zm. A / zm. B Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR w godz. 12.00 – 15.00, Szatnia
wytrawialni

13.10.2022 – zm. A / zm. B Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR  w godz. 12.00 – 15.00, Szatnia
BWZ – 2

14.10.2022 – zm. A / zm. B Wydziałowy BWZ – 1, BWZ – 2,
BWZ – 3, BWZ – 5, BWZ – UR  w godz. 12.00 – 15.00, Bud. Adm.
BWZ (hol główny)

Naszymi kandydatami są: oddziałowy SIP BWZ zm. A Zbi-
gniew Heretyk, oddziałowy SIP BWZ zm. D Grzegorz Rybiń-
ski, wydziałowy SIP BWZ – 1 Adam Sobczak, wydziałowy SIP
BWZ – 3 Leszek Grabowski.

Wybory wydziałowych SIP w ZK odbędą się w następujących
terminach:

03.10.2022 – ZKK 1, ZKK 2, ZKK 3 (Zmiany A/D) w godz.
12.15 – 15.00, Sala Konferencyjna ZKK

04.10.2022 – ZKK 4 w godz. 12.15 – 14.00, Biurowiec Dyrekcyj-
ny pok. Nr 2

07.10.2022 – ZKK 1, ZKK 2, ZKK 3 (Zmiany B/C) w godz. 12.15
– 15.00, Sala Konferencyjna ZKK

Naszymi kandydatami są: wydziałowy SIP ZKK 1 Roman Świ-
goń, wydziałowy SIP ZKK 3 Marcin Nosek.

Wybory wydziałowych i oddziałowego SIP w PED odbędą się
w następujących terminach:

12.10.2022 w godz. 06.00 – 13.00 w salce WCM na Wydziale
Wodnym

12.10.2022 w godz. 13.00 – 15.00 w miejscach gdzie pracowni-
cy nie mogą opuszczać swojego miejsca pracy

20.10.2022 w godz. 06.00 – 13.00 w salce WCM na Wydziale
Wodnym

20.10.2022 w godz. 13.00 – 15.00 w miejscach gdzie pracowni-
cy nie mogą opuszczać swojego miejsca pracy

 Naszymi kandydatami są: Krzysztof Kuśmirek wydziałowy
SIP PED2 Solidarność, Robert Dziadoń wydziałowy SIP PED1 So-
lidarność, Stanisław Kubala wydziałowy SIP PED0 Solidarność. 

Zakładowa Komisja Wyborcza SIP BWG nie ustaliła jeszcze
terminów wyborów wydziałowych SIP BWG. O szczegółowych
terminach poinformujemy z chwilą otrzymania stosownego har-
monogramu. Już teraz chcemy prosić o oddanie głosów na kole-
gów, którzy zostali zgłoszeni przez „Solidarność” i będą uczest-
niczyć w wyborach na wydziałowych SIP BWG. Naszymi kan-
dydatami są: BWG – 0 Lubański Andrzej, BWG i Adm. Manijak
Wiesław, BWG – 2 Strzebak Jan, BWG – 42 Kotula Jacek,
BWG – 43 Gręda Andrzej.

Również Zakładowa Komisja Wyborcza SIP Centrala Kraków
na dzień dzisiejszy nie przedstawiła kalendarza wyborczego wy-
działowych SIP. Analogicznie jak w przypadku BWG o termi-
nach powiadomimy niezwłocznie. Już dzisiaj znamy naszych kan-
dydatów, którzy będą startować w wyborach na wydziałowych
SIP w następujących komórkach. Są nimi: komórka BJ, DB,
DHC6K1, PSK Jacek Sania oraz komórka CO2, DT2, GM, GN,
K23, DE, EPO, GC2, G2, C3, C1, CL19 Donata Boćniewicz.

Na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „S” w dniach 22–23
września br. w Zakopanem przyjęto stanowisko, w którym wska-
zano trzy najważniejsze problemy, przed jakimi stoją polscy pra-
cownicy. Są to: systemowe powstrzymanie wzrostu cen energii
uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, za-
pewnienie godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pra-
cowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych
oraz przyjęcie ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. Soli-
darność uznała te problemy za pilne i zaapelowała do rządu RP o
podjęcie rzetelnego dialogu z Solidarnością. 
Powstrzymanie wzrostu cen energii!
Głównym powodem wysokiej inflacji w Polsce i całej Europie

są rosnące ceny energii. Kilkukrotne podwyżki cen gazu czy węgla
to problem, z którym mogą nie poradzić sobie zarówno firmy ener-
gochłonne, jak i gospodarstwa domowe.

 – To nie tylko kwestia samych zakładów energochłonnych,
ale chodzi przede wszystkim o ubóstwo energetyczne, które obej-
mie wiele milionów obywateli naszego kraju. To już nie jest kwe-
stia 10–15%, bo jeśli nie zostaną zatrzymane ceny energii dla
podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych na przyzwo-
itym poziomie, to ubóstwo energetyczne będzie na poziomie 50–
60% społeczeństwa – podkreślił Piotr Duda.
Podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych!
W ocenie struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Służb

Publicznych planowany przez rząd wzrost płac w sferze budżeto-
wej średnio o 7,8 proc. w 2023 roku jest zdecydowanie niewystar-
czający do zrekompensowania skutków inflacji.

 – Praktycznie każdego roku musimy walczyć o waloryzację
naszych płac. Chcielibyśmy, żeby wprowadzono rozwiązania sys-
temowe, które dałyby pracownikom budżetówki pewność, że ich
pensje będą rosnąć w każdym roku. Należy stworzyć przepisy
gwarantujące to, że płace będą nadążały za zawirowaniami infla-
cyjnymi czy jakimikolwiek innymi. Jeśli tak się stanie, to nie bę-
dzie potrzeby ciągłych interwencji i dopominania się co roku o
podwyżki – powiedział nam Bartłomiej Mickiewicz, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych.
Przyjęcie ustawy dot. emerytur stażowych!
W środę 27 lipca lider Solidarności Piotr Duda wystosował do

marszałek Sejmu Elżbiety Witek list, w którym wyraził swoje obu-
rzenie wobec zamrożenia prac nad obywatelskim projektem usta-
wy o emeryturach stażowych. Upomniał się również o projekt
prezydencki w tej sprawie, który nie miał nawet pierwszego czy-
tania, mimo że wpłynął do Sejmu 8 miesięcy temu.

„Jako inicjator obywatelskiego projektu ustawy o «Emerytu-
rach stażowych», którego pierwsze czytanie odbyło się 14 grud-
nia 2021 r., wyrażam oburzenie z powodu mrożenia prac nad tą
niezwykle ważną społecznie ustawą” – napisał w liście P. Duda.

W projekcie obywatelskim złożonym przez Solidarność zapisa-
no, że na emeryturę będzie można przechodzić po 35 latach pracy
w przypadku kobiet i 40 latach pracy w przypadku mężczyzn. W
prezydenckim – po 39 latach pracy w przypadku kobiet i 44 latach
pracy w przypadku mężczyzn.

Żądamy spełnienia postulatów 3xP

ZAPRASZAMY na
XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika

Bieg odbędzie się w sobotę 15 października bez względu na
pogodę. Start o godz. 12:15 spod Bramy Głównej Huty. Zgło-
szenia zawodników przyjmowane są wyłącznie internetowo
do 13.10.2022 r. do godz. 20:00 poprzez link dostępny na
www.krhhts.pl pod zakładką Działalność_Bieg memoriałowy.
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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

Z tekstu dostępnego na Studni, autorstwa Violetty Kałużny,
dowiadujemy się, że „w krakowskim oddziale pracują dwa  robo-
ty szwedzkiej firmy Lamiflex, które mają za zadanie pakowanie
kręgów zimnowalcowanych przygotowanych na agregatach cię-
cia w BTL oraz kręgów ocynkowanych i powlekanych w ocyn-
kowni. Pierwszy uruchomiono w listopadzie, a drugi wiosną tego
roku. Z początkiem roku oddano też do użytku urządzenie paku-
jące w Świętochłowicach”.

Jak zaznacza kierownik liniowy BTL1 Jakub Jakubek: - Nieza-
leżnie od stopnia automatyzacji i zaawansowania technicznego
„robotów”, nad wszystkim czuwa wykwalifikowany pracownik
(...) niezbędny w całym procesie produkcyjnym.

Aby spełnić oczekiwania klientów - czytamy we wspomnia-
nym tekście - i zrealizować ich zamówienia na czas, nie wystar-
czy sama automatyzacja procesu pakowania kręgów. Liczą się
też dodatkowe zagadnienia związane z logistyką wewnętrzną, w
szczególności transport materiału gotowego na składy magazy-
nowe, a następnie sprawna wysyłka do klienta. 

- Przed nami wyzwania związane z wdrażaniem sprawdzonych,
ale i nowych rozwiązań automatyzacji dla takich procesów, jak
obsługa torów kolejowych, pilotażowe wdrożenie autonomicz-
nych suwnic, wdrażanie najnowszych narzędzi IT - stwierdza szef
BTL Grzegorz Bielski. - Chciałbym podziękować pracownikom za
bardzo duże zaangażowanie w procesy rozruchowe urządzeń oraz
ich doskonalenie w ostatnich miesiącach. Bardzo dobrze poradzi-
li sobie z adaptacją w nowych warunkach procesowych.

Roboty do pakowania kręgów

Krajowa Sekcja Hutnictwa
W okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, 30 września, odby-

ło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „So-
lidarność”. W posiedzeniu udział wzięli nasi przedstawiciele:
Andrzej Gębara, Czesław Bujak, Konrad Korepta, Paweł Orzeł i
Krzysztof Kantor z Krakodlewu.

W pierwszej części zebrania udział wziął prezes Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, który prezesem
HIPH został 100 dni wcześniej, przejmując to stanowisko po
Stefanie Dzienniaku. Kolejnym gościem był senator Ziemi Świę-
tokrzyskiej Jarosław Rusiecki, przewodniczący parlamentarnej
Komisji ds. Obronności.

Prezes HIPH rozpoczął stwierdzeniem, że bez hutnictwa nie
ma nowoczesnej gospodarki. Tak jest w całym świecie i np.
gospodarka koreańska swoje hutnictwo budowała od podstaw
ok. 30 lat, aby osiągnąć obecny wysoki poziom nowoczesno-
ści. Także wiele krajów, w których do tej pory nawet nie słysza-
no o hutnictwie, np. Arabia Saudyjska, Egipt, Bangladesz,
Mozambik, Namibia i wiele innych od zera buduje hutnictwo.
Polska w świecie jest uznawana jako kraj bogaty i rozwinięty.
Wciąż rośnie tu zużycie stali i potrzeba jej coraz więcej ze względu
na budowę dróg, mostów, inwestycji takich jak przekop Mierzei
Wiślanej czy tunel pod Świną i na Zakopiance. Wszędzie tam
potrzebne są wielkie ilości stali, o czym bardzo dobrze wiedzą
konkurencyjne kraje i cieszą się, kiedy u nas zamykane są huty
i stalownie oraz wyłączane wielkie piece. Krajom sąsiednim ta-
kim jak Niemcy, Rosja czy Białoruś bardzo odpowiada, że w
Polsce zwija się hutnictwo, choć nadal potrzebujemy dużych
ilości stali. W Polsce obecnie pracują tylko 2 wielkie piece w
Dąbrowie Górniczej, z czego jeden jest hamowany, a przy dru-
gim od wiosny 2023 zaplanowany jest remont.

Do tej pory nikt jeszcze nie wymyślił innej technologii wy-
topu żelaza niż z rudy w wielkich piecach, mówiono w trakcie
dyskusji. Są w świecie technologie, ale dopiero w powijakach,
wytopu żelaza przy pomocy wodoru. Są to instalacje bardzo
energochłonne i z tego typu wytopów otrzymuje się  inną stal.
Ratunkiem dla hutnictwa jest budowa pieców elektrycznych.
Wsadem do tych pieców jest złom, ale jak stwierdzono „złom
nie występuje w przyrodzie”. Aby powstał złom najpierw musi
powstać w wielkich piecach i stalowniach pierwotny produkt,
który dopiero po minimum 10 latach stanie się złomem. W dzi-
siejszych czasach złom jest bardzo poszukiwanym towarem
na świecie. Np. w ubiegłym tygodniu z Polski wypłynęło stat-
kiem do Bangladeszu aż ok. 40.000 t złomu tylko w jednym
transporcie.

Do tej produkcji są też potrzebne bardzo wielkie ilości energii,
która obecnie jest bardzo droga. Polska ma bardzo zły system
liczenia ceny energii, bo za podstawę bierze się ceny gazu, pod-
czas gdy z gazu produkowane jest tylko 4-6% energii elektrycz-
nej. „Solidarność” protestuje przeciwko temu systemowi i wy-
stępuje z tym tematem na różnych forach, gdzie się tylko da.

Produkcja stali w Europie w stosunku do roku ubiegłego
zmniejszyła się średnio o -6%, a w Polsce o -4%, co nie jest
pocieszeniem. Cena koksu wzrosła dwukrotnie w stosunku do
roku ubiegłego. W naszym kraju produkuje się ok. 8 mln t stali,
natomiast zużywamy jej ok. 15,3 mln ton i obserwujemy tenden-
cję wzrostową. Przyjmuje się, że w Polsce jest ok. 1.200 przed-
siębiorstw energochłonnych.

Senator Rusiecki wysłuchał całej dyskusji i obiecał wsparcie.
Powiedział, że niebawem wiele spraw interesujących hutnictwo
stanie na obradach Sejmu i Senatu.

Kontynuując obrady Rada Sekcji Hutnictwa przystąpiła do
części roboczej. Poinformowano o wykonaniu budżetu za 8
miesięcy, przyjęto klucz wyborczy do wyboru delegatów na
WZD Sekcji Hutnictwa. Ustalono, że z zakładów hutniczych
wybierany będzie 1 delegat na każdych 120 członków Związ-
ku, ponadto przedstawiono informacje wyborcze oraz wyło-
niono Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w
Sekcji Hutnictwa na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym
Komisji został Andrzej Gębara (Kraków), a także Mirosław
Nowak (Dąbrowa Górnicza) oraz Michał Karlik (Huta Buczek).
Poinformowano o nadchodzącym w Czechach spotkaniu
Związków Zawodowych i Pracodawców z Polski, Czech i Sło-
wacji, z którego notatkę zamieścimy w biuletynie.

W dniu kolejnym odbyła się 26. Pielgrzymka Hutników do
Kałkowa, w której udział wzięło 17 sztandarów hutniczych z
całej Polski. Oczywiście nie zabrakło naszego sztandaru Komi-
sji Robotniczej Hutników z AMP Kraków. W trakcie pielgrzym-
ki dopisała pogoda, mimo deszczu padającego dzień wcze-
śniej. Musimy podkreślić, że z roku na rok w Pielgrzymce Hut-
ników bierze coraz więcej osób z zakładów hutniczych z całe-
go kraju, wśród przedstawicieli Solidarności udział wzięło kil-
ku szefów Zarządów Regionów, poza tym lokalne władze sa-
morządowe oraz przedstawiciele parlamentu.

Na zakończenie uroczystości kustosz sanktuarium w Kałko-
wie ksiądz Zbigniew Stanios wraz z przewodniczącym Sekcji
Hutnictwa Andrzejem Karolem zaprosili wszystkich na kolejną
Pielgrzymkę w przyszłym roku, która tradycyjnie odbędzie się
w pierwszą sobotę października. Andrzej Gębara


