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Kraków

dokończenie na str. 2

Zespół HR informuje, że dzięki dodatkowemu zasileniu ZFŚS przez
pracodawcę kwotą 2.5 mln zł Główna Komisja Świadczeń Socjalnych,
w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji
związkowych oraz przedstawiciele AMP S.A., zdecydowała o wypła-
cie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie
wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt
Bożego Narodzenia.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:
1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:
    a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrud-

nieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do
korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

   b) Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne
złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS Arce-
lorMittal Poland w 2022 r.” Dotyczy tylko tych pracowników, którzy
w 2022r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji ule-
gły zmianie.

    c) W przypadku pracowników z Krakowa - wniosek o przyzna-
nie świadczenia należy złożyć w terminie od 01.11.2022 r. do 23.12.2022
r. w Hut-Pus przede wszystkim w formie poczty elektronicznej, na
adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

    d) Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.
2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS
przed świętami Bożego Narodzenia

Zebranie przewodniczących z 24 października

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Wśród osób, które w bieżącym roku odeszły z tego świata

byli nasi związkowi koledzy. W styczniu żegnaliśmy Jerzego
Goińskiego z dąbrowskiej Solidarności, a na początku paź-
dziernika uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych
Mieczysława Gila. Każdy z nich zapisał się w historii naszej
organizacji związkowej, podobnie jak wielu innych, których
od dawna nie ma wśród nas, lecz o których nie zapominamy.
Dowodem tej pamięci jest kultywowany w KRH zwyczaj skła-
dania na ich grobach kwiatów i zapalania zniczy przed dniem
1 listopada. W najbliższych dniach przedstawiciele naszych
władz związkowych odwiedzą krakowskie cmentarze, aby
podtrzymać tę tradycję i pomodlić się za dusze zmarłych ko-
leżanek i kolegów.

Dochód na osobę w rodzinie w zł    Wysokość świadczenia w zł

do 3.000,00                                                            750

od 3.000,01 – 6.000,00                                          650

Powyżej 6.000,00                                           nie przysługuje

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca ob-
sługi socjalnej na Sanpro Synergy proszony jest o złożenie wniosku
za pośrednictwem strony SocialPartner.

UWAGA! Wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia z Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 r. dostępny jest
na naszej stronie krhhts.pl w Plikach do pobrania

Zebranie rozpoczął przew. Roman Wątkowski od omówie-
nia spotkania z dnia 19 października, które odbyło się w Urzę-
dzie Rady Miasta Krakowa. Dotyczyło ono założeń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego „Kombinat”.
Pełniejsza relacja w artykule na str. 3. Następnie Wiesław
Zając omówił przebieg czwartkowego TOP6. Główne tematy
jakie zostały poruszone dotyczyły:

• Narodowego Święta Niepodległości - ponieważ w 2023
roku przypada ono na sobotę postanowiono, że odbiór wol-
nego będzie w poniedziałek 20 listopada 2023 r.;

• związkowcy zapoznali się z danymi dotyczącymi upraw-
nień do emerytur z wieku na lata 2023 – 2025. Z przedłożo-
nych danych wynika, że w 2023 roku w AMP S.A. uprawnie-
nia emerytalne nabędzie 118 pracowników, w roku 2024 –
129, a w roku 2025 -142 pracowników. Daje to liczbę 417
osób. Dla jasności są to prawa nabyte i nie oznaczają auto-
matycznego odejścia z pracy;

Komisja Socjalna w spółce Kolprem podjęła decyzję o przydzie-
leniu pracownikom tej spółki paczek świątecznych finansowanych
ze środków ZFŚS.   Stanisław Lebiest

Redakcja NBS informuje, że ze względu na przypadające w następnym
tygodniu święto, kolejny biuletyn wyjdzie 9 listopada br.

Podczas zaplanowanej na 17 listopada br. manifestacji ulicznej w Warszawie „Solidarność” wystąpi z żąda-
niem realizacji trzech podstawowych postulatów: przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych,
systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośni-
ków, zapewnienia godziwego wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów
publicznych.  „Solidarność” oddziału krakowskiego również dołącza się do tego protestu.

Osoby, które chcą wziąć udział w manifestacji proszone są o zgłaszanie się do swoich
przewodniczących. Każdemu uczestnikowi wypłacona będzie dieta wyjazdowa.
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 „Marsz Godności” - dlaczego "S" zaprotestuje 17 listopada
Zdaniem KK NSZZ "Solidarność" propozycje rządu nie chronią spo-

łeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, nie chronią firm energo-
chłonnych przed upadłością, a w kontekście wysokiej inflacji nie gwa-
rantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery finansów publicznych.
Nie dają też jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi. Dlate-
go Solidarność 17 listopada organizuje w Warszawie manifestację pod
hasłem "Marsz Godności".

(...) Komisja Krajowa po spotkaniach z premierem i przedstawicielami
rządu pozyskała pogłębioną wiedzę na temat działań rządu dotyczącą
wysuniętych przez Związek postulatów. Niestety, z tych spotkań wyni-
ka jednoznacznie, że propozycje rządu nie gwarantują skutecznej ich
realizacji.(...)

 "W przypadku pierwszego postulatu dotyczącego cen energii za-
sadnicza różnica między nami [ tj. stanowiskami rządu i Solidarności]
polega na tym, że rząd uruchamia cały system wsparcia m.in. dla kon-
kretnych firm, podmiotów, organizacji, samorządów, gospodarstw
domowych (wprowadzając jednocześnie limity), zamiast – czego do-
maga się Solidarność – systemowego zablokowania wzrostu cen dla
wszystkich. To skomplikowane i groźne, bo w wielu przypadkach mamy
do czynienia z pomocą publiczną, a ta musi być zgodna z prawem
unijnym. Dla przykładu, jeśli udziela się wsparcia dla firm energo-
chłonnych, to konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. A ta
nie jest oczywista, co mogliśmy obserwować np. wobec hut szkła" -
wyjaśnia Marek Lewandowski, rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ
"Solidarność".

"Jeśli Komisja uzna pomoc za niezgodną z prawem unijnym - mówi
rzecznik - będzie trzeba ją zwrócić, a firmy takie jak huty, cementownie,
zakłady chemiczne będą musiały upaść. To oznacza utratę nawet milio-
na miejsc pracy i nienotowane od lat dwucyfrowe bezrobocie. Zabloko-
wanie wzrostu cen dla wszystkich będzie wymagało wsparcia jedynie
dla wytwórców energii i nie będzie niosło za sobą groźby wzrostu infla-
cji oraz upadłości zakładów przemysłowych. Nie będzie również ko-
nieczny system dotacji, który wielu z takiego wsparcia wyklucza".

 Jeśli chodzi o drugi postulat, Solidarność domaga się podwyżki dla
pracowników z obszarów finansowanych z pieniędzy publicznych i to
jeszcze w tym roku. Chodzi tu również o pracowników finansowanych
przez samorządy. "To również pieniądze publiczne - twierdzi Marek Le-
wandowski - Zgodnie z naszym stanowiskiem do przyszłorocznego bu-
dżetu domagamy się też podwyżek w 2023 roku na poziomie 20 proc.
Tymczasem rząd proponuje w przyszłym roku jedynie 7,8, co stanowi
zaledwie połowę obecnej inflacji. W naszej ocenie nie należy mówić o
podwyżce, ale co najwyżej o regulacji, czy raczej dodatku inflacyjnym".

W przypadku emerytur stażowych, sprawa jest najbardziej oczywi-
sta. Od 10 miesięcy mrożony jest w komisji sejmowej obywatelski
projekt „Solidarności”, który miał pierwsze czytanie w grudniu ub.
roku. Jeszcze gorzej jest z projektem prezydenckim w tej sprawie. Ten
od grudnia nie miał nawet swojego pierwszego czytania. Takie trakto-
wanie głowy państwa to zdaniem Solidarności skandal. "Domagamy
się natychmiastowego odmrożenia prac w sejmie, przeprowadzenia
pierwszego czytania projektu prezydenckiego oraz dialogu. Jesteśmy
otwarci na dialog, ale ten dialog trzeba prowadzić. Co najważniejsze,
podnosząc te argumenty w bezpośrednich rozmowach z rządem, nie
udało nam się przekonać premiera do zmiany stanowiska w powyż-
szych sprawach. Stąd decyzja o skorzystaniu z kolejnego narzędzia w
demokracji – manifestacji na ulicach Warszawy" - przekonuje Marek
Lewandowski.

 Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. Solidarność
jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak związkowcy zaznaczają, że bez
zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów porozumienie
nie będzie możliwe. (www.tysol.pl)

dokończenie Zebrania przewodniczących ze str. 1

Spotkanie z Dyr. Zakładu Energetycznego
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie pracowni-

ków krakowskiego wydziału elektrycznego z dyrektor Ju-
styną Kołtonik. Jednym z kilku problemów nurtujących
ten wydział, jest kolejne w przeciągu roku złożone przez
pracownika wypowiedzenie umowy pracy i na tym się nie
skończy, bo są  już kolejne osoby gotowe na taki krok.
Pracownicy domagają się konkretnych rozwiązań. W sy-
tuacji kiedy następuje likwidacja komórki wewnątrz zakła-
du, to są przekazywane obowiązki do pozostałych podle-
głych komórek już i tak przeciążonych obowiązkami z po-
wodu braku odpowiedniej ilości pracowników. Kolejny
problem to brak czasu na przeszkolenia, żeby obsługiwać
przekazywane urządzenia. Szkolony pracownik powinien
zapoznawać się z daną aparaturą minimum 6 miesięcy. Obo-
wiązków przybywa, a stawki pracowników są jednymi z
najniższych w oddziale. Poruszono również temat odda-
wania wjazdów na samochód, w związku z decyzją pani
dyrektor Justyny Kołtonik. Dotyczy to osób, które po-
siadają więcej niż jeden wjazd  na samochód, a jak zapew-
niła dyrektor, jest to skierowane tylko do tych, którzy nie
korzystają z drugiego wjazdu. Został też poruszony temat
funduszu motywacyjnego, czy jest on dzielony w spo-
sób właściwy. Widać było po twarzach uczestników, że
mało kto z nich taką premię w ogóle otrzymał. Dlatego
należy zwracać się do swoich bezpośrednich przełożo-
nych i przypominać im o zasadach uczciwego podziału
funduszu, szczególnie gdy wykonują prace przekraczają-
ce ustalony zakres obowiązków. Na koniec dyrektor za-
pewniła, że zajmie się wszystkimi zagadnieniami poruszo-
nymi na spotkaniu. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że
rozmowy ze stroną społeczną  w sprawie utworzenia no-
wego Taryfikatora stanowisk i tabel zaszeregowania pra-
cowników będące załącznikiem nr 1 do ZUZP, dojdą do
skutku i pracodawca powróci do tego tematu. Tabela była
bowiem tworzona w porównaniu do zarobków w zawo-
dach wykonywanych poza naszym zakładem. Pytanie, czy
pracodawca będzie skłonny do przekazania odpowied-
nich środków pieniężnych pozwalających na wyrówna-
nie ewentualnej różnicy wynikającej z nowej tabeli zasze-
regowania. Pozostawmy to pytanie do odpowiedzi dla
służb HR.   Paweł Orzeł

• przewodnicząca Głównej Komisji Świadczeń Socjal-
nych Jadwiga Radowiecka poinformowała o dodatkowych
świadczeniach finansowych z ZFŚS przed świętami Bo-
żego Narodzenia - patrz informacja na str. 1;

• rozpoczęła się procedura przetargowa w celu wyłonie-
nia firmy na ochronę terenów AMP. Obecna umowa wy-
gasa z końcem stycznia przyszłego roku.

W dalszej części spotkania przewodniczący omówili
przygotowania do zbliżającej się 17 listopada w Warsza-
wie manifestacji pn. „Marsz Godności”. Tą drogą zachę-
camy do zapisywania się u przewodniczących na wspól-
ny wyjazd. Następnie członkowie Głównej  Hutniczej
Komisji  Wyborczej poinformowali o rozpoczynających
się wyborach związkowych na kolejną kadencję. Przypo-
mnieli o konieczności powołania do dnia 21 listopada br.
Oddziałowych Komisji Wyborczych – regulamin wybo-
rów wewnątrzzwiązkowych w dzisiejszym Biuletynie.
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dokończenie na str. 4

Szanowni Państwo,
jako organizacje związkowe przy ArcelorMittal Poland SA reprezen-

tujące wielotysięczną załogę pragniemy wyrazić nasze głębokie zanie-
pokojenie kształtem projektu nowego planu miejscowego dla obsza-
rów naszego kombinatu. W naszej opinii projekt ten ogranicza możli-
wości inwestowania i rozwoju na tym terenie, ale stwarza również za-
grożenie dla funkcjonowania istniejących zakładów i ryzyko likwidacji
miejsc pracy. Po zapoznaniu się z planami, szczególnie ze zmianami
dotyczącymi dróg, nikt nie potrafił nam odpowiedzieć na pytanie kto
weźmie odpowiedzialność za poruszających się po nowych drogach
kombinatu.

W obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji
oraz zagrożeń wynikających z trwającej wojny na Ukrainie, jak najbar-
dziej uzasadniony lęk przed możliwością utraty pracy, stanowić będzie
znaczne obciążenie dla rodzin hutniczych.

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat”
W ubiegłą środę, 19 października w Urzędzie Rady Miasta Krakowa,

miało miejsce spotkanie Jerzego Muzyka Zastępcy Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Elżbiety Szczepińskiej
Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego z przedstawicielami
strony społecznej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, Roma-
nem Wątkowskim i Krzysztofem Wójcikiem. W trakcie spotkania omó-
wiono założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Kombinat”, które będą procedowane podczas środowej Sesji Rady
Miasta Krakowa. Spółka AMP S.A. jest użytkownikiem wieczystym
większości gruntów objętych miejscowym planem i zdaniem strony
społecznej reprezentowanej przez największe organizacje związkowe
krakowskiego oddziału, a przede wszystkim właściciela AMP S.A.
przedłożony projekt stanowi bardzo duże zagrożenie dla dalszego funk-
cjonowania i rozwoju Spółki. Huta nie będzie w stanie funkcjonować
w ramach prawnych przewidzianych w procedowanym projekcie. Ca-
łkowicie pominięto kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego, a
także bezpieczeństwa funkcjonowania Zakładu. Założenia zezwalają-
ce na budowę dróg o charakterze publicznym na terenach ogrodzo-
nych Zakładu w praktyce eliminują możliwość prowadzenia produkcji
przez rozproszone zakłady m.in. walcownie, koksownię, spółki prze-
twarzające wyroby hutnicze oraz różnych kontrahentów AMP S.A.
Roman Wątkowski zwrócił uwagę, że otwarcie huty, będącej zakładem
o dużym ryzyku wystąpienia zagrożeń, spowoduje dodatkowe niebez-
pieczeństwa dla osób przemieszczjących się. Takie podejście do MPZP
wyklucza funkcjonowanie Huty jako spójnego organizmu i oznacza
jego stopniowe likwidowanie.

Pragnąc przedłożyć zastrzeżenia wobec wprowadzenia w życie zało-
żeń nowego planu „Kombinat” przedstawiciele AMP S.A. Oddział
Kraków: Andrzej Morzonek z Administracji i Zarzadzania Majątkiem
oraz Roman Wątkowski, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
Oddział Kraków w poniedziałek, 24 października uczestniczyli w posie-
dzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Krakowa. Podczas spotkania przedstawili radnym Miasta po-
tencjalne skutki społeczne i gospodarcze wprowadzenia takiej decyzji.
Skutki odszkodowawcze wg Spółki sięgałyby ogromnych kwot. Adam
Morzonek w imieniu Zarządu AMP S.A. złożył na ręce Rafała Komare-
wicza Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pismo sygnowane
przez członków Zarządu Tomasza Ślęzaka i Adama Preiss`a, w którym
wnoszą o dokonanie istotnych poprawek lub jego odrzucenia w gło-
sowaniu przez Radę Miasta Krakowa. Również Roman Wątkowski w
imieniu trzech największych organizacji związkowych krakowskiego
oddziału huty przedłożył pismo skierowane do Radnych Miasta z ape-
lem o dokonanie niezbędnych zmian w celu wyeliminowania zagrożeń.
Treść pisma poniżej.

Zwracamy się z apelem do Rady Miasta o uważne przyj-
rzenie się zapisom planu pod tym kątem oraz o dokonanie
niezbędnych zmian w celu wyeliminowania tych zagrożeń.
Plan miejscowy nie może stać w sprzeczności z przemysłową
tradycją i charakterem tego terenu. Powinien również stwa-
rzać dobre warunki do rozwoju inwestycji i tworzenia miejsc
pracy dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa.

Z poważaniem,
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A.-Kraków - Roman Wąt-
kowski; NSZZ Pracowników AMP S.A. - Krzysztof Wójcik; KM
NSZZ Solidarność`80 Małopolska - Marek Siwak

PODSTAWOWE INFORMACJE dotyczące przeprowa-
dzenia wyborów wewnątrzzwiązkowych w Komisjach Od-
działowych oraz  Spółkach i innych podmiotach wchodzą-
cych w skład  MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland  S.A. - Kraków na kadencję  2023 – 2028

• Zgłoszenie przez Komisje Oddziałowe, Komisji Wybor-
czych do Głównej Hutniczej Komisji Wyborczej MOZ NSZZ
„Solidarność” AMP Kraków - do 21 listopada 2022.

• Powołane i zatwierdzone Oddziałowe Komisje Wy-
borcze w poszczególnych komórkach są zobowiązane do
opracowania i przechowywania wszelkiej dokumentacji
wyborczej.

• KW muszą przygotować ogólne zestawienie wszyst-
kich członków swojego Okręgu Wyborczego wg stanu na
dzień 31 październik 2022 r.

• KW muszą przygotować wykaz „Kół Związkowych” z
zestawieniem nazwisk członków w danym Kole. Koło może
liczyć min. 5 członków, w którym wybierany jest „Przewod-
niczący Koła” (Delegat na zebranie Komisji Oddziałowej),
w „Kołach Związkowych” które liczą ponad 10 członków,
dopuszcza się wybór kolejnego Delegata na Zebranie Od-
działowe (Zastępca Przew. Koła).

• Nie ma obowiązku powoływania „Kół Związkowych”
np. w mniejszych Komisjach lub gdy tak zdecyduje dana
Komisja. W tych Okręgach wybory mogą odbyć się po-
przez Zebranie wszystkich Członków, bądź wybory z tzw.
„Ruchomą Urną” (wybory z urną poza zebraniem) w któ-
rych mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Związ-
ku danego „Okręgu Wyborczego”.

Wybory z „Urną” poza zebraniem wymagają pisemnego
zgłoszenia i zgody GHKW.

• KW wywieszają w miejscach publicznych  OGŁOSZE-
NIE o zgłaszaniu kandydatów na poszczególne funkcje
(Przewodniczącego Koła, Członka Zarządu, Przewodniczą-
cego i Delegata na WZD MOZ KRH). Ogłoszenie takie
musi być wywieszone min. 7 dni (nie dotyczy wyborów
podczas WZD i zebraniu członków)

• Zgłoszenie musi być na piśmie na przygotowanych
drukach.  Zgłaszany kandydat musi pisemnie potwierdzić
zgodę na kandydowanie (nie dotyczy wyborów na WZD i
zebraniu członków).

• Po zamknięciu listy zgłoszeń, KW przygotowuje zbiorczą
listę zgłoszonych kandydatów z opisem na jaką funkcję
każdy kandyduje. Wykaz ten musi być wywieszony w miej-
scu publicznym nie krócej niż 3 dni robocze (nie dotyczy
wyborów podczas WZD i zebraniu członków).

• OKW na 14 dni przed terminem wyborów: Przewodni-
czącego, Zarządu i Delegatów na WZD MOZ KRH zgła-

Ogólne zasady związkowych wyborów
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szają ten fakt GHKW i wywieszają informację na tablicach
ogłoszeń.

• Aby wybory były ważne musi wziąć w nich udział przynaj-
mniej 50% uprawnionych członków lub delegatów.

• Aby osoba wybierana była uznana za wybraną musi uzyskać
ponad 50% ważnie oddanych głosów.

• Wszystkie wybory są  TAJNE.
Opracowała: Główna Hutnicza Komisja Wyborcza

   Przewodniczący: Andrzej Gębara
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