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Kraków

Zebranie przewodniczących z 10 październikaSpotkanie z dyrektorem Oddziału Wyrobów Płaskich
W ubiegłą środę 5 października odbyło się spotkanie dyrektora

Oddziału Wyrobów Płaskich Wojciecha Koszuty z przedstawiciela-
mi trzech największych organizacji związkowych oddziału krakow-
skiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników ArcelorMittal
Poland oraz NSZZ Solidarność`80). Tradycyjnie pierwszą część spo-
tkania zajęły zagadnienia dotyczące stanu BHP. Zdaniem dyrektora
w ostatnim okresie czasu pracowaliśmy bezpiecznie, bez żadnych
wypadków, a to jest najważniejsze. Co prawda nie uniknęliśmy pew-
nych niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych błędami ludzkimi.
Dla przykładu na walcowni zimnej kierujący wózkiem po opuszcze-
niu pojazdu nie zaciągnął hamulca ręcznego. Skutkiem powyższego
było samoistne przemieszczenie wózka, co mogło być przyczyną
poważnego wypadku. Na walcowni gorącej zauważono brak zabez-
pieczenia na haku suwnicy. Nie został ponownie zamontowany po
wcześniejszym zdjęciu. Wydawałoby się proste błędy, ale ich konse-
kwencje mogły być poważne. Jest to dowód, że zawsze należy pra-
cować w sposób bezpieczny i przestrzegać wszystkich obowiązują-
cych procedur. Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko wy-
padku – podkreślił dyrektor.

Bieżąca produkcja była kolejnym tematem spotkania. W tym mie-
siącu na walcowni gorącej zaplanowany jest tygodniowy postój re-
montowy. Jeśli odliczymy ten okres, to walcownia ma w październiku
pełne obłożenie, co należy uznać za dobrą wiadomość. Niestety sy-
tuacja na walcowni zimnej jest tak samo zła jak była we wrześniu.
Ocynkownia nr 1 w dalszym ciągu jest zatrzymana, ocynkownia nr 2
pracuje skokowo na poziomie około połowy miesięcznej możliwości
produkcyjnej. Analogicznie wygląda sytuacja na wytrawialni oraz
walcarce. W Świętochłowicach jest to samo. Można powiedzieć, że
oprócz walcowni gorącej wszystkie nasze instalacje mają połowę
obłożeń. Jedni troszkę więcej, inni troszkę mniej. Jeśli chodzi o wy-
syłki, to ten materiał, który schodzi, jest odbierany przez klientów i
nie zalega na magazynach. Co do zamówień na kolejne miesiące, to
na ten moment wygląda to tak, że wyroby gorącowalcowane utrzy-
mają się na dość dobrym poziomie, przynajmniej jeśli chodzi o listo-
pad, kiedy nie będzie tak złej sytuacji jak w sierpniu i wrześniu. Jeśli
chodzi o wyroby głębiej przetworzone, czyli z naszej walcowni zim-
nej i Świętochłowic, widzimy „małe jaskółki”. Pojawia się troszkę
więcej ocynku i może jest to dobry znak, choć na ten moment trudno
wyrokować czy będzie to trend dłużej się utrzymujący.

Zdaniem dyrektora, w listopadzie będzie troszkę lepiej, lecz gru-
dzień znowu będzie słaby. Jak wszyscy wiemy, koniec roku to nie
jest okres sprzyjający dla budownictwa ani przemysłu, który produ-
kuje urządzenia czy też maszyny. Z tego można wnioskować, że za-
trzymamy się w okolicach przedświątecznych. Jak będzie z walcow-
nią gorącą też nie wiadomo. Oby miała więcej zamówień. Co do przy-
szłego roku to na razie trudno powiedzieć jaki on będzie. Mamy
nadzieję, mówił dyrektor, że powolutku sytuacja będzie się odbudo-
wywać. Wszystko zależy od kilku czynników, np. jak będzie przebie-
gać wojna na Ukrainie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie
zmierzać do zakończenia. Z drugiej strony zdaje się, że kryzys ener-
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Zebranie odbyło się w gronie poszerzonym o Komitet Or-
ganizacyjny Biegu im. B. Włosika.

Najpierw Roman Wątkowski przekazał zwięzłą informację
o ostatnich spotkaniach z udziałem przedstawicieli związ-
ków i pracodawcy. Podczas posiedzenia Zespołu Centralne-
go dyr. Stanisław Ból poinformował o zakończonej procedu-
rze składania przez organizacje związkowe podpisów pod
„Porozumieniem ws. zasad postępowania w stosunku do pra-
cowników komórek organizacyjnych Spółki, w których za-
istnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograni-
czenie produkcji”. Przedstawiono stronie związkowej pro-
jekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych dla pracowników AMP S.A. na rok 2023. Związki zawo-
dowe mają czas do końca października na odniesienie się do
tego projektu i ewentualne wniesienie własnych uwag.

Związkowcy z Dąbrowy Górniczej przedłożyli wniosek
odnośnie wprowadzenia „odwrotnego systemu 4-brygado-
wego” argumentując, że dzięki temu pracownicy uzyskaliby
więcej czasu na odpoczynek.

Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie TOP6 to nie wniosło ono
nic szczególnego, o czym byśmy już nie pisali. Chcemy jedy-
nie nadmienić, że na pytanie jakie zadał przewodniczący KRH
na temat dostaw gazu odpowiedziano mu, że gaz dostarcza-
ny jest w wystarczającej ilości, zgodnie z zamówieniami huty.
Poinformowano też między innymi, że od 26 września do 2
października br. wykorzystano w sumie 416 dni postojowe-
go. W tym miejscu chcemy ponownie przypomnieć, że na-
stępne spotkania TOP6 odbywać się będą w czwartki, a nie
piątki jak dotychczas.

Po tych wstępnych informacjach o bieżącej sytuacji w hucie
osoby uczestniczące w poniedziałkowym zebraniu skupiły
się na omówieniu ostatniego etapu przygotowań przed zbli-
żającym się 26. Biegiem Memoriałowym im. Bogdana Włosi-
ka (sobota, 15 października). Janusz Klimaszewski, szef or-
ganizacyjny biegu, wymienił po kolei jakie czynności zosta-
ły wykonane i co ewentualnie można jeszcze organizacyjnie
dograć. Osoby odpowiedzialne za poszczególne odcinki dzie-
liły się swoimi ostatnimi uwagami i propozycjami. W zasa-
dzie wszystko zostało już zapięte na ostatni guzik, uzyskane
zostały wszelkie pozwolenia, zatwierdzone zmiany w organi-
zacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy. W pomoc
przy jej organizacji i czuwania nad jej bezpiecznym przebie-
giem zaangażowanych jest 90 osób. Do nich  w dniu imprezy
dołączy 50 wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Zawodo-
wych HTS. Przy tej okazji należy wspomnieć, że we wtorek
11 października młodzież szkolna przystąpiła do corocznego
konkursu pt. „Historia B. Włosika i jego nowohuckiej małej
ojczyzny oraz Komisji Robotniczej Hutników”, w którym
sprawdzi swoją wiedzę. Finał konkursu odbędzie się na me-
cie biegu, przed ceremonią wręczania nagród sportowcom.
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Ostatnie pożegnanie śp. Mieczysława Gila
W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy smutną wiadomość o śmier-

ci Mieczysława Gila, współzałożyciela „Solidarności” w Krakowie
i członka pierwszych władz KRH w krakowskim kombinacie, więź-
nia stanu wojennego, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, posła i
senatora RP, samorządowca, dziennikarza, człowieka o wielkim
sercu i wielkich zasługach, których nie sposób
wyliczyć w jednym zdaniu. Jego pogrzeb, poprze-
dzony mszą św. w kościele Karmelitów Bosych,
odbył się 7 października br. Uroczystości pogrze-
bowe miały charakter państwowy. Prócz rodziny,
przyjaciół i bliskich znajomych, stawili się na nim
urzędnicy państwowi z prezydentem RP Andrze-
jem Dudą na czele, dostojnicy kościelni z metropo-
litą krakowskim abp Markiem Jędraszewskim, tak-
że przedstawiciele władz miasta i województwa.

Postanowieniem prezydenta RP Mieczysław Gil
został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski „za osiągnięcia w po-
dejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodo-
wej i publicznej, za działalność na rzecz transfor-
macji ustrojowej w Polsce”. Andrzej Duda, dzie-
ląc się osobistymi wspomnieniami z uczestnikami
nabożeństwa żałobnego powiedział: [w 2011 roku]
pan senator Gil zdobył mandat senatorski, ja zdo-
byłem wtedy mandat poselski. Dzisiaj przede
wszystkim żegnam legendę mojego dzieciństwa,

mojej wczesnej młodości (...) wielkim przeżyciem i zaszczytem
było dla mnie poznać Go osobiście w 2010 r. tutaj w Krako-
wie i móc uścisnąć rękę bohaterowi, którego uważałem za
dosłownie namacalny dowód skutecznej walki o wolność, su-
werenność i niepodległość RP(...) Był rzeczywiście niezwy-
kłym przykładem tego, jak człowiek, robotnik, pracownik wiel-

kiego kombinatu, zwykły hutnik jest
przejawem niezwykłej mądrości, umiejęt-
ności rozpoznawania, gdzie jest praw-
dziwa wolność, prawda, przyzwoitość,
uczciwość. Zawsze był przesiąknięty głę-
boko ideą i potrzebą służenia drugiemu
człowiekowi i współtworzenia dobra,
które nazywamy dobrem wspólnym w
najlepszym tego słowa znaczeniu.

W homilii pogrzebowej abp Jędraszew-
ski podkreślił, że M. Gil chciał budować
wolną suwerenną Polskę na fundamen-
cie Dekalogu oraz prawa miłości Boga i
miłości bliźniego. Przypomniał, że w swo-
jej działalności publicznej i politycznej
były opozycjonista angażował się w wie-
le inicjatyw społecznych o charakterze
chrześcijańskim. Dodajmy, że M. Gil był
członkiem Partii Chrześcijańskich Demo-
kratów. Dziś żegnamy człowieka zmagań
o prawdę, człowieka zmagań o solidar-
ność, człowieka zmagań o wolną Polskę,
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człowieka zmagań o Polskę wierną chrześcijańskim war-
tościom - powiedział metropolita krakowski.  Mieczysław Gil
zabiegał o solidarność, zarówno w rozumieniu solidarno-
ści międzyludzkiej, jak i walki o wolny związek zawodowy,
a w swoim postępowaniu kierował się wskazówkami prze-
kazanymi Polakom przez papieża Jana Pawła II podczas
jego pielgrzymek do kraju. Z kolei premier Mateusz Mora-
wiecki w swoim liście odczytanym przez wojewodę Łukasza
Kmitę zwracał uwagę na ogromne zaangażowanie Zmarłego
w sprawy Polski.

Po wyjściu z kościoła długi kondukt żałobników z orkiestrą
wojskową i pocztami sztandarowymi odprowadził urnę z pro-
chami Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku w Alei
Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim, najstarszej nekro-
polii Krakowa. Orszak rozpoczynała kampania honorowa
Wojska Polskiego z reprezentacyjną orkiestrą wojskową.

Dalej ciągnął się długi szereg pocztów sztandarowych, w
dużej mierze z emblematami „Solidarności”. Za nimi jechały
samochody z wieńcami. Samochód z urną poprzedzali du-
chowni (wśród nich kapelan „Solidarności” ks. Władysław
Palmowski i ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski), dalej szli człon-
kowie najbliższej rodziny, w tym syn Adam i córka Zuzanna
oraz pozostali krewni. W ostatniej drodze Zmarłemu towa-
rzyszyli tłumnie przyjaciele, koledzy, bliżsi i dalsi znajomi, z
którymi współpracował przez długie lata swojego pracowi-
tego życia. Wśród nich był dyrektor Oddziału IPN w Krako-
wie dr hab. Filip Musiał oraz były prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek, prezes Najwyższej Izby Kon-
troli Marian Banaś, senator RP Bogdan Klich, Wojewoda
Małopolski Łukasz Kmita, szef Urzędu ds. Kombatantów
Jan Józef Kasprzyk, poseł Ireneusz Raś, radny Miasta Kra-
kowa Edward Porębski, radny Stanisław Zięba. Bardzo licz-
nie stawili się koledzy i przyjaciele z hutniczej „Solidarności”
- tej pierwszej, sprzed stanu wojennego, tej podziemnej, wal-
czącej i tej obecnie działającej. Zabrakło by miejsca, żeby
wymienić wszystkie nazwiska, więc wspomnijmy choć kilku:
przewodniczącego ZRM Adama Lacha, członków Komisji
Robotniczej Hutników z przew. KRH Romanem Wątkowskim
i byłym przewodniczącym Władysławem Kielianem, Edwar-
da E. Nowaka - działacza solidarnościowego w HiL i dzisiej-
szego szefa stowarzyszenia Sieć Solidarności, organizatora

struktur „S” w HiLStanisława Malarę,
Ryszarda Majdzika, Grzegorza Surdego.

Podczas religijnej ceremonii odbywa-
jącej się na cmentarzu, po złożeniu urny
z prochami śp. Mieczysława Gila, za-
brzmiały werble, a żołnierze 6 Brygady
Powietrznodesantowej im. gen. bryg.
Stanisława Sosabowskiego oddali sal-
wę honorową.

Ostatnim, wzruszającym momentem, zamykającym symboliczną
klamrą tą podniosłą uroczystość było odśpiewanie przez zgroma-
dzonych hymnu „Solidarności”, o co poprosił  znany krakowski spo-
łecznik i „solidarnościowiec” Antoni Wiatr.

Dodajmy, że uroczystościom pogrzebowym towarzyszyli przed-
stawiciele lokalnych i krajowych mediów, a jej przebieg transmitowa-
ny był m.in. w krakowskim radiu.
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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

Chcesz zapewnić sobie komfortową spłatę zobowiązań z in-
nych banków i instytucji finansowych?

Skorzystaj z oferty pożyczki konsolidacyjnej w Krakowskiej
SKOK i spłacaj wygodnie!

Oferta ważna do 31 listopada 2022 roku.
Dlaczego warto skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej w Kra-

kowskiej SKOK.
* pożyczkę możesz przeznaczyć na spłatę kredytów i poży-

czek w innych bankach i instytucjach finansowych oraz na do-
wolny cel*,

* wniosek złożysz szybko i bardzo łatwo,
* automatycznie spłacimy pożyczki i kredyty gotówkowe na

wskazane przez Ciebie konta w innych instytucjach finanso-
wych, a pieniądze na dowolny otrzymasz od ręki

* nie zapłacisz prowizji za udzielenie pożyczki *,
* oprocentowanie od 7,20% **
* RRRS 8,49%
* dla nowych klientów specjalne zniżki
Krakowska SKOK podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki

po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informa-
cja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania: tel. 12 688 69 00
Wykaz placówek na krakskok.pl

Pożyczka konsolidacyjna w Krakowskiej SKOK

* Prowizja 0% dotyczy Pożyczki przeznaczonej na spłatę kredy-
tów i pożyczek w innych bankach z możliwością dobrania dodatko-
wych środków na dowolny cel w wysokości do 25% konsolidowanej
kwoty bez możliwości spłaty posiadanych pożyczek/kredytów w
Krakowskiej SKOK Warunki obowiązują do 31.11.2022 r. Oprocen-
towanie 7,20%  dotyczy nowych klientów.

** RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania Rzeczywi-
sta Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,49%, całkowita
kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 37 000,00 zł, całko-
wita kwota do zapłaty 46 947,45 zł oprocentowanie nominalne zmienne
7,20 %, całkowity koszt pożyczki 9 947,45 zł (w tym: prowizja
925,00 zł, odsetki 8 927,45 zł,  opłata przygotowawcza 95,00 zł),  74
miesięcznych ratach, 73 rat równych w wysokości  620,64 zł, ostatnia
73 rata w wysokości 620,73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień
05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Powyższa treść nie
stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej
wnioskodawcy.

Odbyło się pierwsze zebranie Głównej Hutniczej Komisji Wy-
borczej. Nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji oraz przyjęto
wzorcowy Regulamin wewnętrzny do przeprowadzenia wyborów
i dwie uchwały. Wybory można rozpocząć od 1 października br.
Oddziałowe Komisje Wyborcze wewnątrz MOZ wraz ze spółkami
należy powołać maksymalnie do 21 listopada 2022.

Na zebraniu dyskutowano także wstępnie o terminie WZD
MOZ AMP Kraków. Stwierdzono, że byłoby dobrze, aby zebra-
nie wyborcze na szczeblu KRH odbyło się pod koniec lutego
lub na początku marca. Najpóźniej do końca marca 2023 musi
odbyć się WZD ZOK  "Solidarność" całego ArcelorMittal Po-
land, natomiast w kwietniu 2023 muszą odbyć się WZD Sekcji
Regionalnych, Śląskiej i Małopolskiej.

Z ostatniej chwili:
W piątek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajo-

wej NSZZ "Solidarność" w trybie on-line. Na posiedzeniu zapa-
dła jednogłośnie decyzja o manifestacji w Warszawie 17 listo-
pada. Upominamy się o emerytury stażowe, podwyżki dla szero-
ko rozumianej sfery budżetowej oraz obniżkę cen energii. Szcze-
góły na stronach Komisji Krajowej oraz Regionu Małopolskiego.

Ustalenia w sprawie wyborów
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getyczny dotknął już chyba sufitu, w tym sensie, że ceny na tym
wysokim poziomie ustabilizowały się i słyszy się, że niektóre z
nich lekko spadają. Musimy się do tej nowej rzeczywistości nie-
jako przyzwyczaić i jeśli te dwa czynniki nie wpłyną krytycznie na
sytuację gospodarczą, to można się spodziewać, że w przyszłym
roku, nie mówiąc już o styczniu,  marcu, ale w drugim kwartale lub
pod jego koniec powinno się zrobić lepiej. Trzeba jednak sobie
zdać sprawę, że wszystkie te prognozy oparte są na dość niesta-
bilnych założeniach. Można tak podsumować, że jesteśmy opty-
mistami co do materiałów gorącowalcowanych, zaś ocynki są w
połowie obłożone. Co do ocynkowni nr I, to na razie jest zatrzy-
mana i co dalej niewiadomo. My tej linii nie chcemy zamykać.
Części pracownikom zaproponowano pracę na ocynkowni nr II,
wytrawialni i walcarce. Dla części znaleźliśmy pracę w AMR i o ile
będą zainteresowani to na stanowisku w utrzymaniu ruchu, wóz-
kowy czyli na stanowiskach bardziej wykwalifikowanych. Nie wiem
czy koledzy będą to akceptować, ale słyszałem, że kilka osób jest
zainteresowanych.

Dla wszystkich pracowników z jedynki mamy pracę i pomysł na
ich zagospodarowanie. Nikogo nie chcemy zwolnić, oferta pracy
jest - zapewniał dyrektor. Te działania zaplanowane są na okres
gorszej koniunktury. Wszyscy są potrzebni, ponieważ kiedy na-
stąpi uruchomienie ocynkowni nr I potrzebni będą pracownicy.
Mowa tu o ludziach posiadających niezbędne kwalifikacje, któ-
rych nie znajdziemy na tak zwanym rynku pracy. Dodatkowo, co
najważniejsze, należy pamiętać, że w dalszym ciągu kontynuowa-
ne są prace modernizacyjne na walcowni zimnej. Ta modernizacja
jest projektem strategicznym, który w Europie nie jest rozpatry-
wany pod kątem czy robić czy też nie. Teraz w miesiącu listopa-
dzie prace będą kontynuowane na wytrawialni i w połączeniu z
ubiegłoroczną modernizacją walcarki pozwolą na zwiększenie pro-
dukcji wsadu pod kątem budowy nowej linii cynkowania nr III.
Według przewidywań długoterminowych biura marketingu układ
produkcyjny w Krakowie jest następujący: piece wodorowe oko-
ło 160 tys. ton/rok, ocynkownia nr II (Tallin) razem z sekcją do
malowania około 350 tys. ton/rok i nowa ocynkownia nr III około
450 tys. ton/rok. W dalszym ciągu przewidywana jest możliwość
pracy ocynkowni nr I (dostępność materiału Full Hard). Jak już
wspomniałem z chwilą uruchomienia ocynkowni III pracownicy
będą potrzebni – powiedział, kończąc spotkanie, dyrektor Woj-
ciech Koszuta.

W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą tragicz-
nych wydarzeń pod Arką Pana w krakowskich Bieńczycach,
kiedy to od kuli funkcjonariusza SB śmierć poniósł 20-letni
uczeń i hutnik Bogdan Włosik, Zarząd Komisji Robotniczej
Hutników zaprasza w czwartek 13 października 2022 r. do
uczestnictwa w uroczystościach patriotyczno-religijnych,
jakie odbędą się pod pomnikiem B. Włosika i innych ofiar sta-
nu wojennego, bezpośrednio po nabożeństwie fatimskim w
Arce Pana. Mile widziane poczty sztandarowe.


