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Kraków

Krótkie podsumowanie XXVI Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika

W ciepłą, słoneczną sobotę 15 października br. ponad 370 zawod-
ników biorących udział w 26. edycji Biegu Memoriałowego im. Bog-
dana Włosika wystartowało spod bramy głównej krakowskiej huty.
Stałym czytelnikom naszego biuletynu nie trzeba oczywiście przy-
pominać, że organizatorem tej imprezy sportowej jest Komisja Ro-
botnicza Hutników NSZZ „Solidarność” działająca przy krakowskiej
hucie. Wiedzą oni również, że jednym z powodów podjęcia takiej
inicjatywy było upamiętnienie ofiar stanu wojennego, a przede

Dotyczy: wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
               i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku.

STANOWISKO STRONY ZWIĄZKOWEJ

Mając na uwadze wysoki wskaźnik inflacji i drastyczny wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych oraz dążąc  do
sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim rynku pracy, a także do utrzymania najwyższych standardów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2023 roku następujących zmian
płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

    1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 20%
średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland S.A. z Ill kwartału 2022 roku, metodą uzgodnioną przez Strony
ZUZP w porozumieniu płacowym.

    2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2022 roku w wysokości 4000 złotych
dla każdego pracownika, który był zatrudniony w 2022 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi na rzecz
ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być
zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA.

    3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBITDA w wysokości 1000 złotych dla każdego uprawnionego pra-
cownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego
wyniku EBITDA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP w ww. porozumieniu płacowym.

    4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP dotyczącego odstąpienia z dniem 01.01.2023 roku od zasady finansowania w 50 %
przez pracowników Spółki zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 roku ceny posiłków regeneracyjnych, tj. odstąpienie od stosowania
zapisów  § 7 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 05.05.2021 r. zawartego na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracownik6w AMP S.A.

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., celem wypełnie-
nia przez Strony ZUZP zobowiązań, które są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.

Organizacje związkowe AMP S.A. uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie podwyżek dla pracowników w roku 2023,  które
zamieszczamy poniżej.

wszystkim dwudziestoletniego hutnika Bogdana Włosika,
który zginął od kuli funkcjonariusza SB w trakcie demonstra-
cji prosolidarnościowej przed bieńczyckim kościołem 13 paź-
dziernika 1982 r. Zgodnie z tradycją po zakończeniu biegu
przedstawiciele organizatorów, sponsorów, zawodników i
młodzieży szkolnej składają wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem B. Włosika na os. Przy Arce. Blisko tego miejsca, a
mianowicie w bramie Technikum Gastronomicznego przy ul.
Obrońców Krzyża ustawiono metę, po której przekroczeniu
czekały na zawodników panie z Hut-Pusu wydające kanapki
i napoje. Dodajmy, że zawodnicy
przy odbieraniu numeru startowe-
go otrzymał  pamiątkową koszulkę z
logo biegu.

W tym roku pierwszym na mecie,
z czasem 11:42.15, był Adam Czer-
wiński z UKS Lider Siercza, śred-
niodystansowiec, m.in. dwukrotny
wicemistrz Polski w biegu na 1500
m, halowy mistrz kraju na tym dy-
stansie i dwukrotny uczestnik halo-

dokończenie na str. 2 i 3
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Z przyjemnością cytujemy list adresowany do przewod-
niczącego NSZZ ,,Solidarność" oddziału krakowskie-
go AMP Romana Wątkowskiego,  którego autorem jest
stały sponsor naszego biegu - Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Rafał Komarewicz:

SPONSORZY XXVI Biegu Memoriałowego im. B. Włosika:
ARCELORMITTAL POLAND SA., MPO Sp. z o.o., PHT Supon Sp. z o.o., Sol-Hut Sp. z o.o., Ergosystem Sp. z o.o., KOLPREM Sp.

z o.o., Fundacja Własności Pracowniczej, PPHU Anex, Cognor S.A – oddział Ferrostal Łabędy, Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność”, Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, ZPZ Złomex S.A., PW Karabela Sp. z o.o., Stalprodukt S.A., KM NSZZ
„Solidarność” Philip Morris, Eko-Energia Sp. z o.o., Madrohut Sp. z o.o., Complex Sp. z o.o., Krakowska SKOK, Krajowa Sekcja
Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, ZD Projekt Sp. z o.o., Krakodlew S.A., Biuro Podróży Galeon, HUT-PUS S.A., PZU Życie S.A.,
Cognor S.A. oddział PTS, KM NSZZ „Solidarność” Refractories Sp. z o.o., POLISHUT Sp. z o.o., Towarzystwo Solidarnej Pomocy,
Sed-Hut Sp. z o.o., Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W imieniu własnym, jak i zawodników startujących w biegu, wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania. To dzięki
Wam corocznie startuje liczna rzesza młodych ludzi kształtująca swój charakter w zdrowej, sportowej rywalizacji. Dziękujemy również:
Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, Zarządowi Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o.o., dyrekcji Centrum Medycznego
Ujastek, Dyrekcji Szkoły Gastronomicznej nr 1, Zespołowi Szkół Zawodowych HTS, Zakładowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego,
mediom: redakcji Dziennika Polskiego, Gazecie Krakowskiej, TVP3, Głosowi TN oraz Policji, Straży Miejskiej, firmie Konsalnet Seris,
a także wszystkim instytucjom i osobom, które pomagały nam przy organizacji XXVI Biegu im. Bogdana Włosika.

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ “Solidarność”

Szanownie Panie Przewodniczący!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na XXVI Bieg Me-

moriałowy im. Bogdana Włosika. Proszę przyjąć wyrazy
uznania, za organizację wydarzenia, którego celem jest
uczczenie pamięci Bogdana Włosika oraz pozostałych
ofiar stanu wojennego.

W codziennym zabieganiu, gdy tysiące spraw zaprząta
nam głowę, warto zatrzymać się na chwilę i zdać sobie
sprawę ile zawdzięczamy Bogdanowi Włosikowi i wszyst-
kim osobom, które walczyły i poniosły ofiarę podczas stanu
wojennego. Dzięki ich odwadze, zaangażowaniu i poświę-
ceniu żyjemy w wolnej Polsce.

Bardzo żałuję, że ze względu na liczne obowiązki służbo-
we nie będę mógł wziąć udziału w organizowanym przez
Państwa biegu. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem dum-
ny i ogromnie wdzięczny za Państwa zaangażowanie w wy-
pełnianiu swojej wyjątkowej misji - dbałości o pamięć o
ofiarach stanu wojennego.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania organizatorom
Biegu za ich ciężką pracę i wysiłek włożony w jego przy-
gotowanie. Wyrażam wdzięczność także wszystkim oso-
bom biorącym w nim udział, gratuluję doskonałej formy,
odwagi i siły. Jesteście Państwo naprawdę wyjątkowi!

                        Rafał Komarewicz
                         Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

wych mistrzostw Europy.  Startował w Biegu Włosika kilka-
naście razy, po raz pierwszy jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej w Wiśniowej.
Na najwyższym podium stawał kilkakrotnie, ostatnio wygrał Bieg Wło-
sika trzy lata temu.

Pierwszą zawodniczką, która przekroczyła linię mety była Paulina
Gaj z BZ Training System z Jaworzna. Jej czas to 14:36.85.

W klasyfikacji obejmującej szkoły, których uczniowie startowali w
biegu i zdobyli najwięcej punktów w swoich kategoriach wiekowych
pierwsze miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 91 im. Janusza
Kusocińskiego w Krakowie na os. Handlowym 4, drugie miejsce wy-
walczyli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sen-
dzimira przy os. Złotej Jesieni 2, trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespo-
łu Szkół Budowlanych "Chemobudowa" Kraków S.A.

Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, to musimy zaznaczyć, że rów-
nież w tym roku licznie uczestniczyły w naszym biegu, co w dużym
stopniu jest zasługą ich nauczycieli od WF-u. W tym miejscu chcemy
wyróżnić najlepszą zawodniczkę z najmłodszej grupy wiekowej – Maję
Labisko z Bukowna (rocznik 2009), która osiągnęła na mecie czas
17:34.87. Jej kolega, Krzysztof Jasica (rocz. 2009), również ze szkoły w
Bukownie był najlepszy w najmłodszej kategorii męskiej z czasem
15:50.87. Brawo, Bukowno!

W specjalnej kategorii dla człon-
ków NSZZ „Solidarność” z kobiet
najlepszą okazała się Violetta Eder
reprezentująca KO NSZZ „Solidar-
ność” Volkswagen Poznań. Kolej-
ne miejsca zajęły krakowianki: Ma-
łgorzata Hajto, Monika Jastrząb
i Anna Morawska. Spośród startu-
jących mężczyzn – członków „Soli-
darności”najlepszy wynik (14:30.51)
osiągnął Szymon Markowicz z
Krakowa. Kolejne dwa miejsca za-
jęli również krakowianie: Bogusław
Opryszek oraz Tadeusz Maj.

Od kilku dobrych już lat pełną listę biegaczy z osiągniętymi przez nich
czasami w podziale na kategorie, zgodnie z Regulaminem Biegu,  publi-
kuje na swojej stronie firma Sport-Timing Poland, która podczas trwa-
nia naszej sportowej imprezy zajmuje się profesjonalnym pomiarem cza-
su zawodników. Link do strony z tablicami wyników podajemy w ramce
na dole strony.

https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/xxvi-bieg-memorialowy-im-bogdana-wlosika-live-2

Pod tym adresem znajdziesz wyniki wszystkich sportowców, którzy ukończyli XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika:

Na ceremonii wręczania nagród obecni byli jak zawsze
przedstawiciele sponsorów, aby mogli osobiście pogra-
tulować zwycięzcom i wręczyć ufundowane nagrody.
Długą listę sponsorów biegu przedstawiamy powyżej.

Gratulujemy zarówno zwycięzcom w poszczególnych
kategoriach, jak również wszystkim pozostałym biega-
czom, którzy podjęli wysiłek by zmierzyć się z tym sporto-
wym wyzwaniem. Słowa uznania należą się też wszyst-
kim, którzy czuwali nad sprawną organizacją biegu i  przy-
gotowaniem trasy od startu do mety.
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W tym roku po raz czwarty Komisja Robotnicza Hutników NSZZ
Solidarność przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Huty im.
Tadeusza Sendzimira zorganizowała konkurs historyczny o dziejach
Nowej Huty ze szczególnym uwzględnieniem postaci Bogdana Włosi-
ka oraz historii powstania przy nowohuckim kombinacie związku za-
wodowego „Solidarność”.

Konkurs był adresowany do uczniów nowohuckich zespołów szkół
zawodowych. Dwa etapy konkursu obejmowały zakresem tematycz-
nym przebieg i skutki strajków robotniczych w Nowej Hucie, życiorys
Bogdana Włosika (ucznia Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimi-
ra, a następnie młodego hutnika, zastrzelonego w 1982 r. przez funk-
cjonariusza SB), a także historię Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
Solidarność. Celem konkursu było też upowszechnianie wiedzy o
Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa, która z założenia powojennych ko-
munistycznych władz miała być wzorcowym miastem socjalistycznym,
a zarazem przeciwwagą dla intelektualnej stolicy Polski. Dzieje, budo-
wa, rozwój Nowej Huty w latach 1949-2022, architektura, kultura oraz
historyczna i współczesna topografia dzielnicy to kolejne obszary wie-
dzy jakimi musieli wykazać się uczniowie. Do I etapu konkursu w dniu
11 października br. przystąpiło26 uczniów z następujących szkół: Ze-
spół Szkół  Ekonomicznych nr  2 im. I. Daszyńskiego os. Spółdzielcze
6, Zespół Szkół Elektrycznych nr 3 os. Szkolne 26, Zespół Szkół Ga-
stronomicznych nr 1 os. Złotej Jesieni 16, Zespół Szkół Mechanicz-
nych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego os. Szkolne 37, Zespół Szkół  Poli-
graficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza os. Tysiąclecia
38, Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira os. Złotej Jesie-
ni 2. Pierwszy etap miał formę testów i odbył się w budynku Zespołu
Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira, współorganizatora konkursu.

Podczas, gdy jury sprawdzało testy, o historii powstania i działalno-
ści Komisji Robotniczej Hutników, o przebiegu strajku kwietniowo -
majowego z 1988 roku opowiadał uczniom Roman Wątkowski, prze-
wodniczący KRH. W krótkim rysie historycznym omówił okoliczności
śmierci Bogdana Włosika, postawienia pomnika jego imienia, a także
genezę biegu memoriałowego. Spotkanie z uczestnikami konkursu za-
kończono projekcją filmu pt. „Wiosna Solidarności”.

Do  finałowego II etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie
(kolejność zależna od liczby osiągniętych punktów): Jakub Rybka z
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2, Patrycja Jastrzębska z Zespołu
Szkół Gastronomicznych nr 1, Jakub Rypień z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych nr 3, Amelia Chipała-Maziarz z Zespołu Szkół Zawodowych
Huty im. T. Sendzimira, Bartosz Korzec z Zespołu Szkół Zawodowych
Huty im.T. Sendzimira.

Finał konkursu odbył się na mecie Biegu Memoriałowego im. Bog-
dana Włosika. Tuż po zakończeniu biegu czworo uczniów odpowia-

KONKURS HISTORYCZNY
z okazji XXVI Biegu Memoriałowego  im. Bogdana Wosika

„Historia Bogdana Włosika i jego nowohuckiej małej ojczyzny
oraz Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność”.

dało na wylosowane zestawy pytań. Jury konkursu wyło-
niło zwycięską trójkę. Najlepszą okazała się Patrycja Ja-
strzębska, drugie miejsce uzyskał Jakub Rypień, nato-
miast trzecie miejsce zajął  Jakub Rybka. Komisja Robotni-
cza Hutników dla zwycięzców ufundowała bony podarun-
kowe w kwocie 700, 500 i 400 zł.

Na zakończenie słowa podziękowania za przygotowanie
i uczestnictwo w konkursie wyraził przewodniczący Soli-
darności. W sposób szczególny podziękował koordyna-
torce konkursu, wicedyrektor dr Katarzynie Grudzińskiej,
przewodniczącej komisji konkursowej mgr Ewie Dybaś oraz
autorowi testu i pytań mgr Grzegorzowi Wyderce. Słowa
uznania przekazano również nauczycielom  za dodatkowy
trud włożony w zorganizowanie okolicznościowej wysta-
wy, a także za pracę w komisji konkursowej.

XXX Rocznica Koronacji MB Fatimskiej
i 40. Rocznica mordu Bogdana Włosika
W czwartek 13 października br. w Nowohuckiej Arce Pana

odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie.
Podczas Mszy Świętej wierni obchodzili trzydziestą rocz-
nicę koronacji Matki Bożej Fatimskiej. Na ten dzień przy-
padała również 40. Rocznica mordu Bogdana Włosika, który
13 października 1982 r. będąc niespełna 20-letnim uczniem
technikum wieczorowego i pracownikiem Huty, natenczas
im. Lenina, został zabity strzałem w brzuch przez funkcjo-
nariusza SB Andrzeja Augustyna przed Arką Pana. Pra-
gnąc oddać hołd walczącym o wolność i niepodległość
Polski, uczestniczący w nabożeństwie fatimskim, po mszy
udali się pod Pomnik Bogdana. W imieniu Komisji Robot-
niczej Hutników NSZZ „Solidarność” przewodniczący Ro-
man Wątkowski podziękował za pamięć i wspólne spotka-
nie. Szczególne podziękowania skierował do proboszcza
Arki Pana ks. dr Jerzego Czerwienia, dyrektora Macieja
Wilamowskiego – przedstawiciela Kancelarii Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, Łukasza Kmity – wojewody małopol-
skiego, Grzegorza Surdy – przedstawiciela marszałka woje-
wództwa małopolskiego, Michała Wenklara – przedstawi-
ciela krakowskiego IPN, przedstawicieli Rady Miasta Kra-
kowa na czele z Edwardem Porębskim, przewodniczącego
Rady Dzielnicy XVI Zygmunta Bińczyckiego, przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, Grze-
gorza Gorczycy szefa Stowarzyszenia Pamięci Konrada Mo-
rawieckiego oraz przedstawicieli Zarządu Regionu Mało-
polskiej Solidarności na czele z wiceprzewodniczącą Anną
Skólską. Po krótkich wystąpieniach, w tym siostry Bogda-
na Włosika p. Aliny, pod pomnikiem złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa oraz
odśpiewanie hymnu Solidarności.

ciąg dalszy na str. 4

Zebranie przewodniczących z dnia 17 października
Zebranie rozpoczęto krótkim podsumowaniem 26. Biegu

Memoriałowego im. Bogdana Włosika. Zarząd KRH wyraził
serdeczne podziękowanie wszystkim osobom za zaangażo-
wanie w organizację i bezpieczne przeprowadzenie biegu.

Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie TOP6 to nie wniosło
ono nic szczególnego, o czym byśmy już nie pisali. Dyrek-
tor Stanislaw Ból przedstawił ogólne tendencje dotyczące
danych kadrowych. Wynika z nich, że ilość rezygnacji z
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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

Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci
Od 3 października możliwe jest szczepienie dzieci w wieku 5-

11 lat pierwszą dawką przypominającą Pfizer Junior przeciw
COVID-19.  Odstęp miedzy szczepieniem podstawowym, a bo-
osterem musi wynieść 6 miesięcy.  Osoby powyżej 12 roku życia,
mogą się zaszczepić drugą dawką przypominającą, jeśli od szcze-
pienia pierwszą dawką przypominającą minęły trzy miesiące.

Więcej o szczepieniach przeciw COVID-19 można się dowie-
dzieć z nowej strony internetowej przygotowanej w ramach rzą-
dowej kampanii  „Chcę zrozumieć”:

https://www.gov.pl/web/chcezrozumiec

Wydawanie posiłków w okresie modernizacji BWZ
W czwartek 13 października, na wniosek przewodniczących

organizacji związkowych Walcowni Zimnej: Czesława Bujaka
(NSZZ „Solidarność”) oraz Mirosława Kopcia (NSZZ Pracowni-
ków AMP) odbyło się spotkanie z dyrektorem BWZ Dawidem
Latkowskim. Głównym tematem była zmiana godzin wydawania
posiłków na zmianie popołudniowej.

Dla jasności sprawy należy nadmienić, że do chwili obecnej
posiłki na zmianie popołudniowej w halach tzw. walcowni karose-
ryjnej były wydawane o godz. 17.00 w czterech punktach tj. w
stołówce nr 2 (wygładzarka), stołówce nr 3 (wysyłka) oraz w punk-
cie cateringowym na wytrawialni i walcarce. Dotychczasowy po-
rządek dostaw posiłków został zakłócony w związku z rozpoczy-
nającym się kolejnym etapem modernizacji wytrawialni i walcarki,
który potrwa około dwóch miesięcy. Głównym wykonawcą mo-
dernizacji jest Spółka Promontin, która planuje dwunastogodzin-
ny dzień pracy. W związku z powyższym podstawowy posiłek dla
pracowników spółki wydawany o godz. 15.15 jest najlepszym
rozwiązaniem. Charakterystyka prowadzonych prac wymusza
stałą współpracę zarówno pracowników Promontinu jak i części
pracowników BWZ, którzy dotychczas popołudniowy posiłek
spożywali o godz. 17.00. Powodowałoby to dwie przerwy posi-
łkowe, znacznie wydłużające przestój, dlatego zaplanowano prze-
niesienie posiłku popołudniowego dla wszystkich pracowników
karoseryjnej na godz. 15.15. Takie rozwiązanie spotkało się z dez-
aprobatą pozostałych pracowników BWZ, nie uczestniczących
w pracach modernizacyjnych, ponieważ między rozpoczęciem
pracy o godz. 14.00, a udaniem się na posiłek o godz. 15.15, mija
zbyt mało czasu.

W wyniku rzeczowych rozmów z dyrektorem BWZ uzgodnio-
no kompromisowe rozwiązanie, które spełnia oczekiwanie pra-
cowników oraz potrzebę sprawnego prowadzenia prac moderni-
zacyjnych. Ostatecznie ustalono, że pracownikom Spółki Promon-
tin, a także pracownikom BWZ współpracującym z firmą będą
wydawane posiłki o godz. 15.15 na stołówce nr 2 (wygładzarka),
natomiast dla pozostałych pracowników BWZ godzina wydawa-
nia posiłków, czyli godz. 17.00, nie ulega zmianie i dotyczy to
stołówki nr 3 (wysyłka) oraz punktów cateringowych na wytra-
wialni i walcarce.  Czesław Bujak

Dialog Społeczny w sektorze stalowym
W Brukseli w dn. 14 października br. odbyła się Konferencja

plenarna ds. Dialogu Społecznego w sektorze stalowym. Była
to wspólna konferencja pracodawców hutniczych (EUROFER) i
związków zawodowych (INDUSTRIALL, którego częścią po-
przez Sekretariat Metalowców jest Krajowa Sekcja Hutnictwa
„Solidarność”). Stronę polską na Konferencji reprezentowali
przewodniczący KSH Andrzej Karol oraz wiceprzewodniczacy
Andrzej Gębara z AMP Kraków.

Zastępca dyrektora Euroferu przedstawił prezentację nt. kli-
matu i energii. Poinformował, że ceny gazu i energii wzrosły w
Europie średnio 8-10 krotnie. Podkreślił, że w innych częściach
świata nie ma aż tak wysokich wzrostów cen energii. W ciągu
10 dni odbyły się 3 spotkania dotyczące EU ETS oraz CBAM.
Zwrócono uwagę, że w Europie węgiel jest dużo droższy niż w
innych częściach świata, a wszystko to jest spowodowane naj-
pierw pandemią COVID-19, a teraz napaścią Rosji na Ukrainę.
Wspomniano, że na wyroby stalowe z Rosji, które przechodzą
przez Turcję również będą nałożone dodatkowe opłaty, ale do-
piero... od 2024 roku.

Strona związkowa podkreślała, że ponad 50% społeczeństwa
Europy nie dotrzymuje „do końca miesiąca”, drastycznie rosną
nie tylko ceny energii, ale i żywności. Opłaty za EU ETS ciągle
rosną, strona polska na różnych forach ciągle nakłania do obni-
żenia lub zawieszenia opłat za EU ETS. W Europie nie tylko
pogłębia się kryzys energetyczny, ale również narasta coraz więk-
szy kryzys surowców. CBAM (tj. podatek graniczny na wyroby
stalowe spoza UE) jest sprawą bardzo pilną, ale nie jest to pana-
ceum na rozwiązanie kryzysu.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że przemysł stalowy jest jed-
nym z najważniejszych i bardzo potrzebnych rynków europej-
skich. Z powodu wojny został przerwany łańcuch dostaw. Naj-
bardziej odczuwalny jest brak rud żelaza oraz niklu, które w więk-
szości pochodziły z Rosji, Ukrainy i Białorusi. UE obecnie musi
ocenić jakie surowce są najbardziej potrzebne i najbardziej stra-
tegiczne. W przyszłym roku największy problem może być wła-
śnie z surowcami.

Europie grozi duża recesja. Inflacja w niektórych krajach jest
coraz większa, np. w Czechach przekroczyła 20%, podobnie w
krajach bałtyckich, nawet w Niemczech osiągnęła 11%.  Inflację
nakręca kilka czynników, m.in. ceny paliw i energii. Wszyscy
zgodnie mówią, że podwyżki płac mają bardzo nikły wpływ na
inflację. Specjaliści i ekonomiści mają nadzieję, że obecny kry-
zys może być mniejszy niż kryzys wywołany pandemią.

Największy kryzys dopadł budownictwo oraz przemysł moto-
ryzacyjny, czyli te które zużywają najwięcej stali.

Na zakończenie przyjęto wspólne siedmiopunktowe oświad-
czenie stron społecznych działających w przemyśle stalowym w
Europie, które zostanie przekazane do Parlamentu Europejskie-
go, Komisji Europejskiej i innych instytucji zajmujących się tymi
sprawami.  Andrzej Gębara

pracy za 9 miesięcy tego roku jest mniejsza niż w ubiegłym roku.
Znacząco wzrosła liczba rekrutacji. Pracuje już 464 pracowników,
kolejnych 62 podpisało listy intencyjne, a z 90 prowadzone są
rozmowy.

Obecni na zebraniu przewodniczący zapoznali się ze Stanowi-
skiem Strony Związkowej (patrz str. 1) dotyczącym wzrostu mie-
sięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Po-
land S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku, które zostało
przyjęte podczas posiedzenia ZOK w dniu 12 października br.

Zarząd poinformował przewodniczących o podjęciu uchwały o
zakupie paczek mikołajowych dla dzieci pracowników będących
członkami związku oraz paczek świątecznych dla członków związ-
ku. Przewodniczący zobowiązani są dokonać weryfikacji list osób
uprawnionych do paczek do dnia 10 listopada br.

dokończenie Zebrania przewodniczących ze str. 3


