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Kraków

W środę 2 listopada odbyło się posiedzenie zarządu KRH. Po
omówieniu bieżących spraw związkowych przewodniczący Roman
Wątkowski zdał sprawozdanie z przebiegu Sesji Rady Miasta Krako-
wa, w której uczestniczył tydzień wcześniej. Jak już informowaliśmy,
jednym z głównych tematów poruszanych przez radnych był Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat”, który
dotyczy terenów użytkowanych przez hutę i spółki współpracujące.
Ze strony miasta projekt planu przedstawił wiceprezydent Jerzy
Muzyk. Jak podkreślił Roman Wątkowski, od samego początku huta,
będąca w zdecydowanej większości użytkownikiem wieczystym rze-
czonych gruntów, wnosiła wiele zastrzeżeń do przedłożonego planu.
Zdaniem zarządu AMP S.A., którego wyrazicielem podczas Sesji był
Andrzej Morzonek z Administracji i Zarządzania Majątkiem z oddzia-
łu krakowskiego,  naniesione w planie zmiany stanowią bardzo duże
zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju Spółki. Huta nie będzie w
stanie funkcjonować w ramach prawnych, przewidzianych w proce-
dowanym projekcie. Przewodniczący Wątkowski, reprezentujący stro-
nę społeczną, zwrócił uwagę radnych na wiele potencjalnych zagro-
żeń. Nawiązał m.in. do sytuacji sprzed 2 lat, kiedy zamknięto część
surowcową, skutkiem czego wielu pracowników musiało odejść z
huty. Podobne zagrożenie odnośnie funkcjonowania kombinatu
wniosą zaprojektowane trzy drogi publiczne przecinające wewnętrzną
część huty. Praktycznie poszatkują one teren kombinatu, dzieląc jego
spójność. Współpraca z oddzielonymi częściami zakładu stanie się
niemożliwa, chociażby przez zakłócenie transportu wewnętrznego
oraz mediów energetycznych. Stwierdził dalej, że w nowym planie
całkowicie pominięto kwestie dotyczące bezpieczeństwa publiczne-
go. Wielu radnych pozytywnie odniosło się do zastrzeżeń huty, któ-
ra wnosiła o odrzucenie projektu, ewentualnie o uwzględnienie tych
zastrzeżeń. Decyzją Rady Miasta dalsze procedowanie zostało prze-
sunięte o miesiąc.

Powracając do spotkania Zarządu KRH, w dalszej jego części Wie-
sław Zając omówił tematy poruszane podczas spotkania z Dyrekto-
rem Generalnym Frederikiem Van De Velde z dnia 26.10. br. (relacja w
osobnym artykule na str. 3 i 4).

Następnie przewodniczący Roman Wątkowski omówił
ostatnie spotkanie TOP6, podczas którego Jadwiga Rado-
wiecka poinformowała, że do Głównej Komisji Świadczeń
Socjalnych wpłynęło wspólne stanowisko wszystkich
związków zawodowych w sprawie zapisów Regulaminu
ZFŚS na rok 2023. W związku z powyższym strona praco-
dawcy przystąpiła do przeliczania kosztów i przychodów
funduszu w roku przyszłym, co pozwoli odnieść się do pro-
pozycji społecznej i przystąpić do konkretnych prac nad
zapisami nowego Regulaminu. Cezary Koziński poinformo-
wał, że w związku z wpłynięciem „Stanowiska Strony Związ-
kowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za
pracę Pracowników AMP S.A. i Spółek Grupy ArcelorMit-
tal w 2023 roku” strona pracodawcy przystępuje do roz-
mów. Tą drogą zwrócił się do wszystkich stron o rozważne
negocjacje.

W sprawach bieżących głos na posiedzeniu zarządu KRH
zabrał Stanisław Lebiest, który poinformował, że w tym ty-
godniu rozpoczną się rozmowy z szefostwem Cognor S.A w
sprawie planowanej reorganizacji zatrudnienia i przyszłorocz-
nej modernizacji krakowskiego oddziału tej spółki.

Czesław Bujak podzielił się informacjami dotyczącymi
rozpoczynającego się w I połowie listopada generalnego
remontu na wytrawialni i walcarce. Prace przygotowawcze
rozpoczęły się kilkanaście dni temu. Głównym realizatorem
jest firma Promontin. Założeniem przeprowadzanego remon-
tu jest zwiększenie wydajności produkcji wytrawialni i wal-
carki. Efektem modernizacji będzie likwidacja kilku stano-
wisk na linii, a co za tym idzie niewielkie zmniejszenie ob-
sad. W żadnym wypadku nie oznacza to zwolnień (zaplano-
wane są m.in. odejścia na emerytury). O szczegółach poin-
formujemy w najbliższym czasie.

Roman Wątkowski zwrócił się z prośbą do przewodni-
czących o zmobilizowanie członków Związku do wyjazdu
na Marsz Godności, zaplanowanego 17 listopada w War-
szawie. Osoby, które chcą wesprzeć protest proszone są o
zapisywanie się do końca tego tygodnia u przewodniczą-
cych na swoich oddziałach.         (dokończenie na stronie 2)

Z dwóch ostatnich posiedzeń Zarządu KRH

Dodatkowe pieniądze w listopadzie
Zgodnie z treścią Porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej

nagrody dla pracowników AMP S.A. zawartego w lipcu br. wraz z
listopadową wypłatą zostanie pracownikom wypłacona druga część
nagrody w wysokości 700 PLN/pracownika.

Natomiast od 1 listopada br. pracownicy uprawnieni do korzysta-
nia z ZFŚS mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie finansowe
przed Świętami Bożego Narodzenia. W przypadku pracowników z
Krakowa wniosek należy złożyć w terminie od 01.11.2022 r. do
23.12.2022r. w Hut – Pus. Dla przypomnienia podajemy kryteria w
zakresie wysokości świadczenia: przy dochodzie na osobę w rodzi-
nie do 3.000,00 zł - wysokość świadczenia wynosi 750 zł, przy docho-
dzie od 3.000,01 do 6.000,00 zł –  wysokość świadczenia wynosi 650
zł, powyżej 6.000,00 zł –  świadczenie nie przysługuje.

11 listopada przypada 104. rocznica od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Z tej
okazji Zarząd KRH zachęca do udziału w
krakowskich obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości. O godz. 10 w Katedrze

Wawelskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji Oj-
czyzny. Następnie poczty sztandarowe pochylą się przed
krzyżem katyńskim, gdzie zostaną złożone kwiaty. Głów-
na część uroczystości z udziałem Wojska Polskiego bę-
dzie miała miejsce przed Grobem Nieznanego Żołnierza
i zakończy się defiladą wzdłuż ulicy Basztowej.
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Zebranie przewodniczących z 7 listopada

Dobre zmiany w prawie pracy
Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z

zaakceptowania postulatów NSZZ”S”, jak również z dyrek-
tyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa
krajowego od 1 stycznia 2023 r.

 W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony
będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju
umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem
po zakończeniu okresu próbnego:

1) Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc
jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umo-
wę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.

2) Dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 12
miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 mie-
siące. W obu powyższych przypadkach omawiany termin
będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli jest to uzasad-
nione rodzajem świadczonej pracy.

3) Jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas
określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres
próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.

 Ważną nowością będzie też zrównanie na wielu płaszczy-
znach umów zawieranych na czas określony z tymi na czas
nieokreślony.

Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowie-
dzenia umowy na czas określony przez pracodawcę. Do tej
pory obowiązek taki występował jedynie w przypadku umów
na czas nieokreślony.

Ponadto pracodawca będzie musiał zawiadomić organiza-
cję związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umo-
wy na czas określony. Niedotrzymanie któregoś z wymienio-
nych obowiązków będzie skutkować przywróceniem pracow-
nika do pracy.

 Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie nowego ro-
dzaju wniosku dla pracowników. Będą oni mogli zwrócić się
do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia. Jedynym wa-
runkiem, który musi spełnić pracownik, aby móc złożyć taki
wniosek, jest zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.

Pracodawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na każdy
taki wniosek oraz uzasadnić ewentualną odmowę. Wniosek
o zmianę formy zatrudnienia nie może też być przyczyną
zerwania umowy z pracownikiem.

Media związkowe donoszą:

List otwarty do prezesa PiS od górników
3 listopada związkowcy z górniczej „Solidarności” skiero-

wali do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego list otwarty, w
którym wyrazili oburzenie jego niedawną wypowiedzią na te-
mat górnictwa.

(...) Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarno-
ści”, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” oraz Bogusław Hutek,
lider górniczej „Solidarności” w liście otwartym skierowanym
do prezesa PiS wskazali, że słowa Kaczyńskiego zawierają
„manipulacje, półprawdy i całkowite przekłamania”.

Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 26 paździer-
nika wygłoszoną podczas spotkania z wyborcami w Rado-
miu. Szef partii rządzącej powiedział m.in., że węgiel ze ślą-
skich kopalń jest słabej jakości, kopalnie przynoszą „stałe
straty” i w gospodarce rynkowej nie można ich utrzymywać.
Zaznaczył też, że rząd zamierza inwestować w energetykę wia-
trową i atomową.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu KRH przew. Wątkowski omó-
wił tematy poruszane na TOP6 w dniu 3 listopada. Jeden z ważniej-
szych tematów dotyczył funkcjonowania MPKZP. Zgodnie z zapi-
sami ustawy z sierpnia ubr. w jednym zakładzie pracy może funkcjo-
nować tylko jedna kasa zapomogowo-pożyczkowa. Jak poinformo-
wał dyr. HR Stanisław Ból, w przypadku ArcelorMittal Poland do
marca przyszłego roku powinno nastapić połączenie wszystkich
kas funkcjonujących w poszczególnych oddziałach. W tym celu
dyrektor wystąpił do działu prawnego o podjęcie stosownych dzia-
łań. Roman Wątkowski podkreślił, że wszystkie strony muszą doło-
żyć starań, by w rezultacie osiągnąć czytelne, zgodne z prawem
rozwiązania. Jako przykład istotnych różnic, z jakimi mamy obecnie
do czynienia podał fakt, że nie we wszystkich oddziałowych kasach
funkcjonuje tzw. kasa pośmiertna.

Strona pracodawcy, odnosząc się do stanowiska związków zawo-
dowych odnośnie podwyżek płac na przyszły rok poinformowała,
że w dalszym ciągu trwają prace dotyczące wyliczenia skutków fi-
nansowych propozycji związkowych. W związku z powyższym od-
powiedź pracodawcy powinna się ukazać w II połowie listopada.

Część informacji jakie przewodniczący uzyskali na poniedziałko-
wym zebraniu przekazaliśmy wcześniej w relacji z posiedzeń Zarzą-
du KRH, dlatego też w tym miejscu je pominiemy. Jeśli chodzi o
nowe informacje to dotyczyły one m.in. liczby dni postojowych w
ostatnich tygodniach, które to przekazał przewodniczący KRH. Po-
stoje związane są na ogół z brakiem zamówień oraz remontami pro-
wadzonymi na różnych instalacjach. Dla przykładu: modernizacja
wytrawialni rozpocznie się 14 listopada i planowana jest do 12 grud-
nia. W tym samym czasie będą trwały prace remontowo-moderniza-
cyjne walcarki. Wszystko to służyć będzie zwiększeniu wydajności
produkcyjnej obu urządzeń. W dalszym ciągu prowadzone są prace
na wyżarzalni dotyczące budowy nowych pieców wodorowych.
Pierwsze kręgi wyżarzone w wodorowej atmosferze ochronnej
opuszczą stanowiska pieców na przełomie I i II kwartału 2023 r.

Kontynuując, Roman Wątkowski zwrócił się do przewodniczą-
cych, by zgłaszali pytania, jakie mógłby w ich imieniu zadać dyrek-
torowi generalnemu podczas najbliższego zdalnego spotkania, w
którym uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji związkowych.

Obecny na zebraniu Andrzej Grabski przypomniał, że 28 listopada
w oddziale krakowskim odbędą się wybory na Zakładowego Spo-
łecznego Inspektora Pracy. W najbliższym czasie Zarząd KRH po-
dejmie uchwałę, w której z ramienia NSZZ „Solidarność” wskaże
kandydata na ZSIP O/ Kraków. Kolejnym tematem jaki poruszył
Andrzej Grabski jest bulwersująca sprawa zmiany operatora karetki
pogotowia bez konsultacji ze stroną społeczną (chodzi o zakupioną
przez Hutniczą Fundację Zdrowia karetkę stacjonującą w straży
pożarnej). Dotychczasową obsługę karetki zapewniało Centrum
Medyczne, które zatrudniało wykwalifikowanych ratowników po-
siadających wszelkie uprawnienia. W związku z niską wyceną usłu-
gi dyrektor ds. Opieki Ambulatoryjnej p. Ewa Dębska wypowiedzia-
ła AMP umowę. W odpowiedzi Spółka przeprowadziła przetarg na
nowego usługodawcę, o czym nie poinformowała związków zawo-
dowych z Krakowa, jak również Społecznej Inspekcji Pracy. Jak po-
wiedział A. Grabski, największe organizacje związkowe z krakow-
skiej huty oraz SIP będą domagały się unieważnienia przetargu i
przeprowadzenia go ponownie. Zdaniem naszego Związku nowy
podmiot, który został wyłoniony w przetargu nie spełnia oczekiwa-
nych standardów. Potwierdzeniem  tego jest wypowiedzenie przez
Tauron świadczenia analogicznej usługi w trzech kopalniach. Do
sprawy powrócimy niebawem.



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

dokończenie na str. 4

Liderzy regionalnych i branżowych struktur „Solidarności” odnieśli
się do najbardziej w ich ocenie bulwersujących tez wypowiedzianych
przez Jarosława Kaczyńskiego, m.in. do słów o nierentownych kopal-
niach oraz spadających cenach węgla.

– Istotnie, tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę węgiel kamienny na
europejskich rynkach kosztował nawet 420 USD/t. Obecnie cena ta
wynosi ok 240 USD/t, czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 1150 zł.
Tymczasem polskie kopalnie sprzedają węgiel do elektrowni za ok. 400
zł – czytamy w liście. – Tylko i wyłącznie dzięki taniemu polskiemu
węglowi cena energii w Polsce od wielu miesięcy należy do najniż-
szych w Europie. Przez długie okresy była ona 2, a nawet 3 razy niższa
w porównaniu do Niemiec, Francji, czy innych, znacznie bogatszych
od naszego krajów zachodnich. Gdyby polskie kopalnie sprzedawały
węgiel energetyce po cenie rynkowej, inflacja w naszym kraju wynosi-
łaby dwa razy więcej niż obecnie, a polska gospodarka znajdowałaby
się dziś w kompletnej ruinie – podkreślili związkowcy.

Wskazali, że pomimo faktu, iż spółki górnicze sprzedają węgiel ener-
getyce znacznie poniżej jego wartości rynkowej, polskie kopalnie przy-
noszą zyski. – Górnictwo nie tylko samo jest rentowne. Ta branża
ratuje rentowność całej polskiej gospodarki – zaznaczono w piśmie.

Sprzeciw liderów regionalnych i branżowych struktur „Solidarno-
ści” wzbudziła również deklaracja prezesa PiS, zgodnie z którą rząd ma
obecnie stawiać na energetykę wiatrową. Związkowcy określili te pla-
ny mianem sabotażu gospodarczego i działaniem na szkodę bezpie-
czeństwa naszego kraju. – Jeśli kopalnie należy likwidować, bo rzeko-
mo przynoszą straty, to energia odnawialna w ogóle nie ma racji bytu
w gospodarce wolnorynkowej. Na świecie nie ma kraju, w którym ener-
getyka odnawialna działa na zasadach rynkowych. Funkcjonuje ona
wyłącznie dzięki olbrzymim dopłatom. Dla przykładu tylko w 2020 roku
Niemcy dopłacili do OZE niemal 31 mld euro, a szacuje się, że do 2030
roku dopłacą kolejne 860 mld euro – napisali Dominik Kolorz, Jarosław
Grzesik i Bogusław Hutek.

Związkowcy wyrazili też oburzenie słowami Jarosława Kaczyńskie-
go, według których polski węgiel jest słabej jakości. Podkreślili, że jest
przeciwnie, o czym najlepiej świadczy ogromny popyt na rodzimy su-
rowiec. – Węgiel ze śląskich kopalń jest nieporównywalnie lepszej
jakości niż znacznie droższy surowiec importowany przez rząd w pani-
ce, w całkowicie chaotyczny sposób z całego świata – zaznaczyli au-
torzy wystąpienia. Ich zdaniem wypowiedź Kaczyńskiego stawia pod
znakiem zapytania realizację umowy społecznej dotyczącej transfor-
macji górnictwa, która została podpisana przez rząd i związki zawodo-
we w maju ubiegłego roku. Dokument ten określa szczegóły funkcjo-
nowania branży do 2049 roku. Znajduje się w nim również m.in. kata-
log inwestycji w nowoczesne technologie, które pozwalają produko-
wać tanią energię z węgla w sposób przyjazny dla środowiska. Związ-
kowcy obawiają się, że przeciąganie notyfikacji umowy w Komisji Eu-
ropejskiej oraz brak realizacji elementów umowy nie wymagających
zgody instytucji unijnych mogą być – w świetle wypowiedzi prezesa
PiS – celowym działaniem rządu.

W liście otwartym związkowcy przypomnieli również prezesowi PiS,
co mówił o górnictwie w styczniu 2015 roku, będąc wówczas w opozy-
cji do rządu PO-PSL. – Polskie górnictwo będzie miało szanse, będzie
podstawą energetyki, będziecie mieli pracę, a środki, które przecież
także ta władza chce przeznaczyć na to, by likwidować kopalnie,
będą przeznaczone na inwestycje, na rozwój – powiedział Jarosław
Kaczyński 7 lat temu przed kopalnią Pokój. Wówczas górnicy prote-
stowali przeciwko planom likwidacji zakładu.

– Czas brutalnie zweryfikował Pańskie obietnice. Kopalnia Pokój,
pod którą zostały one złożone, dziś już nie istnieje – napisali związ-
kowcy. Zaznaczyli, że podczas rządów PiS zlikwidowano również inne
kopalnie, w tym m.in. KWK Krupiński i KWK Makoszowy. – Górnic-

two nie otrzymało obiecanej przez Pana szansy. Zamiast
inwestycji i rozwoju, była powolna likwidacja i kolejne pu-
ste obietnice – czytamy w liście otwartym do Jarosława
Kaczyńskiego.

Dominik Kolorz, Jarosław Grzesik i Bogusław Hutek pod-
kreślili, że protesty na Śląsku w 2015 roku przyczyniły się
do późniejszego upadku rządu Ewy Kopacz. – Jedną z przy-
czyn tego upadku była arogancja i lekceważenie okazywa-
ne mieszkańcom Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go. Były niedotrzymane obietnice i niezrealizowane poro-
zumienia. Dzisiaj Pan i Pańskie ugrupowanie podążacie
dokładnie tą samą ścieżką. Nie oczekujemy, że nagle stanie
się Pan ekspertem od górnictwa i energetyki. Jednak opo-
wiadając publicznie kompletne niedorzeczności na temat
węgla, wykazuje się Pan nie tylko brakiem wiedzy, ale przede
wszystkim skrajną arogancją. Arogancją wobec ciężkiej
pracy górników, wobec całego Górnego Śląska – napisali
związkowcy. Przestrzegli, że rząd PiS może powtórzyć sce-
nariusz, który w 2015 roku stał się udziałem poprzedniej
koalicji rządzącej. – Dla mieszkańców naszego regionu od-
powiedzialność za słowo to ogromna wartość. Każdy, kto
o tym zapomina, przegrywa u nas wybory. Z kolei doświad-
czenie pokazuje, że kto przegrywa na Śląsku, ten traci wła-
dzę w całym kraju. Tak było w 2015 roku. Jeśli Zjednoczona
Prawica się nie opamięta, tak będzie również w roku 2023 –
czytamy w liście otwartym.(tysol.pl)

 Ze spotkania z Dyrektorem Generalnym
Spotkanie Dyrektora Generalnego Frederika Van De Vel-

de i służb HR z przewodniczącymi największych organiza-
cji związkowych AMP odbyło się 26.10. br. na platformie
Teams. Tematy poruszane przez uczestników dotyczyły
m.in. bieżącej sytuacji produkcyjnej Spółki, planowanych
inwestycji i głównych remontów instalacji. Niestety, wg
słów dyrektora, sytuacja produkcyjna w IV kwartale nie
wygląda dobrze. Ceny wyrobów w stosunku do ponoszo-
nych kosztów kształtują się na granicy opłacalności. Spó-
łka podejmuje niezbędne działania w celu obniżenia kosz-
tów. Planowane jest jak największe wykorzystanie peletu i
rudy z Ukrainy, co pozwoli obniżyć koszty w porównaniu
do surowców importowanych spoza Europy.

Poważny problem stanowią: niski poziom zamówień oraz
wysokie ceny energii. Nie bez znaczenia jest 25-30% spa-
dek zamówień na blachy ocynkowane dla przemysłu sa-
mochodowego. Oznacza to uwolnienie mocy produkcyj-
nych ocynkowni zlokalizowanych na terenie Europy. W
tym kontekście dyrektor nawiązał do planowanej inwesty-
cji budowy trzeciej linii cynkowania w Krakowie. W dal-
szym ciągu trwają negocjacje dotyczące wyboru wyko-
nawcy. Według jego słów przed wakacjami przyszłego roku
powinna być podjęta ostateczna decyzja odnośnie budo-
wy nowej linii. Jak to określił, aktualnie trudniej bronić jest
3. linii, ale nie poddajemy się. Chcemy tej linii, ale obecne
spadki zamówień stanowią poważny problem. Gdyby ta
linia stała - powiedział - mielibyśmy mocniejszą pozycję.
Przypomniał, że linia nr 3 jest w agendzie od 10 lat.

Wiele uwagi dyrektor poświęcił inwestycjom dotyczą-
cym pieców elektrycznych, które będą budowane w dą-
browskim oddziale. Przy tej okazji poruszono temat energii
elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania pieców. AMP
czyni kroki w celu usunięcia „energetycznych wąskich



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 4

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

dokończenie ze str. 3

Zapraszamy do uczestnictwa w wycieczce

"SYLWESTER 2022 na Roztoczu"
w dniach od 31 grudnia 2022 r. do 3 stycznia 2023 r.

od soboty do wtorku (4 dni / 3 noclegi)
KOSZT UCZESTNICTWA (od 1 osoby, nie od pary!) - 650,00 zł
W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ: przejazdy autokarem klasy LUX,

3 razy noclegi, 3 razy śniadania, 3 razy obiady, opłata uzdrowisko-
wa, ZABAWA SYLWESTROWA (z menu ciepłym i zimnym oraz
muzyką taneczną).

ZAKWATEROWANIE w m. Horyniec-Zdrój, w pensjonacie
„Hetman”, pokoje: 2 lub 3 osobowe z łazienką, odbiornikiem TV,
czajnikiem bezprzewodowym i lodówką na korytarzu.

ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW -  w sobotę 31 grud-
nia br. o godz. 7:20 na pętli autobusowej w Mistrzejowicach po-
między osiedlem Złotego Wieku a ul. Ks. Kazimierza Jancarza.

WYJAZD – o godz. 7:30.
POWRÓT – we wtorek 3 stycznia 2023 r.  ok. godz.18.00.
INFORMACJA  i  REZERWACJE: rezerwacja miejsc osobiście,

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (uczestnicy pro-
szeni są o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail) w dniach:

10 - 30 listopada br. lub do wyczerpania miejsc, tylko i wyłącz-
nie u prowadzącego wycieczkę.

Informacji udziela, zgłoszenia przyjmuje oraz wycieczkę prowa-
dzi: Ryszard Wawiórko, tel. 793 539 904.

Węgiel dla AMP za ponad 7 mld zł
W latach 2023-2025 Jastrzębska Spółka Węglowa dostarczy

koncernowi hutniczemu ArcelorMittal Poland węgiel koksowy
o wartości przekraczającej 7 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglo-
wa i ArcelorMittal Poland podpisały niedawno stosowny aneks
do wieloletniej umowy na dostawy węgla.

szy czas dojazdu do pracy (36 proc.). Co trzeci pracownik stwier-
dził, że może poświęcić więcej czasu na realizowanie pozazawo-
dowych aktywności. (...) Wyniki badania pokazują też, że pra-
cownicy oczekują sprawiedliwego wynagrodzenia (94 proc.) i bez-
piecznych warunków pracy (89 proc.). Dla 87 proc. ważna jest
praca z osobami, którym ufają i z którymi się dogadują. Pracowni-
cy chcą też, by kierownictwo doceniało efekty ich pracy (81 proc.).
Motywacja do pracy liczy się dla 76% ankietowanych, a możli-
wość zdobywania nowych umiejętności dla 75 proc.

„W dobie niedoboru talentów na rynku pracy, firmy muszą sze-
rzej patrzeć na potrzeby pracowników odpowiadając na ich ocze-
kiwania. Pracownicy zwracają coraz większą uwagę na elementy
pozapłacowe, kluczowym elementem jest także motywacja i pasja
do pracy. Dzisiejszy pracownik nie chce tylko wykonywać tożsa-
mych zadań przez całą swoją karierę, to osoba o wysokich ambi-
cjach i chęci do rozwijania swoich umiejętności” - powiedział dy-
rektor Manpower w Polsce Kamil Sadowniczyk.

W badaniu poruszono też kwestie zdrowia psychicznego, wy-
palenia zawodowego i wsparcia talentów przez firmy w tym ob-
szarze. Ponad połowa (51 proc.) pracowników mówi o tym, że w
zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pomocna byłaby większa
pula dni urlopowych, a 44 proc. wskazało zapewnienie elastycz-
ności w pracy, jak na przykład wybór czasu i miejsca, z jakiego
wykonuje pracę. 39 proc. zatrudnionych deklaruje, że chciałoby
się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, a 36 proc. oczekiwa-
łoby od organizacji dodatkowych dni wolnych w celu zadbania o
zdrowie psychiczne.

Zgłoszenia na Hutniczy Turniej Siatkówki
W sobotę 3 grudnia br. rozpocznie się kolejny, jesienny tur-

niej piłki siatkowej, do udziału w którym zaproszone są hutnicze
drużyny siatkarzy. W imieniu organizatorów turnieju zwracamy
się do kapitanów i opiekunów drużyn o zgłaszanie chęci udziału
w tej imprezie Bogusławowi Pieruckiemu tel. 668 472 686.

UWAGA! Paczki mikołajowe będą dostarczane komisjom
oddziałowym 21 i 23 listopada. Po tym terminie przewodniczą-
cy przekażą je uprawnionym związkowcom.

gardeł”. Według założeń powinno to nastąpić w latach 2026 -
2028 (wraz z budową kolejnych pieców łukowych).

Obecnie wstrzymana jest produkcja wielkiego pieca nr 3. Co-
raz częściej docierają informacje, że w grudniu br. piec ten powi-
nien wznowić pracę. Zdaniem dyrektora w I kwartale przyszłego
roku w Dąbrowie Górniczej będą pracować dwa wielkie piece.
Nawiązując do grudniowego terminu wznowienia pracy pieca
nr 3 dyrektor stwierdził, że wszystko zależy od zamówień na
surówkę. Dlatego w kontrakcie określono termin zakończenia
prac remontowych na 10 grudnia. Planowany generalny re-
mont WP nr 2 w Dąbrowie nie ulega zmianie i rozpocznie się w
II kwartale przyszłego roku. Koszt remontu opiewa na ok. 140
mln zł. Po remoncie piec powinien pracować ponad 20 lat.
Wspomniano też o innej inwestycji jaką jest budowa COS nr 3
w dąbrowskiej hucie. Wszystko to, łącznie z nowymi piecami elek-
trycznymi, służyć będzie zwiększeniu produkcji stali w Polsce.

Wśród omawianych spraw znalazła się relacja własnościowa
spółki Tameh w stosunku do miasta Kraków, a także temat Re-
fractories pod kątem współpracy z TRL Krosaki (dyrektor poin-
formował, że do połowy przyszłego roku planowane jest sfina-
lizowanie założenia spółki joint venture).

Jak wynika z czerwcowego badania ManpowerGroup, 73 proc.
z ponad tysiaca ankietowanych pracowników chciałoby praco-
wać 4 dni w tygodniu z zachowaniem wynagrodzenia za 5 dni.
17 proc. wskazało możliwość 7-dniowej dostępności z możliwo-
ścią wykonywania obowiązków w dowolnym czasie, a 10 proc.
ankietowanych chciałoby realizować działania służbowe 4 dni w
tygodniu w zamian za proporcjonalnie zmniejszoną wypłatę. An-
kietowani uważają, że większa elastyczność, np. możliwość wy-
boru, czy pracują z domu, czy z biura, zwiększa jakość ich pracy.

Badanie pokazuje, że pracownicy cenią sobie większą swo-
bodę w wykonywaniu obowiązków zawodowych zyskaną pod-
czas pandemii, jak np. praca z domu. 93 proc. respondentów
uznało, że elastyczność poprawiła jakość ich pracy. Dla 53 proc.
ważna jest możliwość wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia
pracy. Badani wśród istotnych aspektów wskazali też pełną ela-
styczność w zakresie wyboru miejsca pracy (41 proc.) oraz dłuż-
szy urlop (41 proc.), zwiększenie liczby dni płatnego urlopu wy-
poczynkowego (33 proc.) oraz możliwość częstszej realizacji za-
dań z domu niż biura (23 proc.). (...)Wśród korzyści płynących z
elastyczności w miejscu pracy respondenci wymienili: więcej
czasu spędzanego z rodziną i przyjaciółmi (46 proc.) oraz prze-
znaczonego na odpoczynek i regenerację (44 proc.), a także krót-

Przeczytaliśmy w Internecie

Dobrze postrzegana elastyczność pracy


