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Kraków

Organizacje Związkowe w AMP S.A. o/ Kraków oraz Społeczna In-
spekcja Pracy AMP S.A. o/ Kraków są zbulwersowane i uważają za
skandaliczną decyzję, jaką było rozpisanie przetargu na nowego ope-
ratora Ratownictwa Medycznego w oddziale krakowskim bez poinfor-
mowania o tym związków zawodowych, jak również SIP.

Sprawy ratowania życia i bezpieczeństwa ludzkiego są dla nas, po-
dobnie jak dla Pracodawcy, priorytetem i powinny być rozpatrywane
w uzgodnieniu, co oznacza wcześniejsze poinformowanie wszystkich
zainteresowanych stron. Niestety EPO organizując przetarg nie wzięło
pod uwagę opinii strony społecznej.

W związku z powyższym ŻĄDAMY natychmiastowego unieważ-
nienia przeprowadzonego przetargu.

   Uzasadnienie:
Funkcjonowanie na terenie krakowskiego oddziału AMP stacji Ra-

townictwa Medycznego działało bez najmniejszych zastrzeżeń do
chwili obecnej. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy przez Cen-
trum Medyczne Ujastek spowodowane było niskimi stawkami jakie
AMP S.A. płaciła zatrudnionym ratownikom medycznym. Odpowie-
dzią Huty było ogłoszenie przetargu na nowego operatora Ratownic-
twa Medycznego w krakowskim oddziale. Naszym zdaniem o powyż-
szej decyzji bezwzględnie powinna być poinformowana strona spo-
łeczna.

Pracodawca szczyci się wysokim poziomem dialogu społecznego w
firmie i wszędzie podkreśla fakt uzyskania certyfikatu ResponsibleSte-
el. Pytamy więc, jak to się ma do faktu, że w tak niezwykle ważnej
sprawie nikt nie poinformował strony społecznej  o podjętych działa-
niach?

Obsadę karetki, zakupionej przez Hutniczą Fundację Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Społecznej,  powinna stanowić wysoko wykwalifikowa-
na załoga ratownictwa medycznego, a takiej pewności nie mamy w
przypadku wyłonionego w przetargu operatora.

Ogólnie wiadomo, że firma, która wygrała przetarg otrzymała wiele
negatywnych opinii z innych zakładów pracy, które rozwiązały z nią
umowy. Czyżby najważniejszym aspektem przetargu była cena, a nie
jakość usług? Czy życie i zdrowie pracowników nie powinno być na
pierwszym miejscu?

Unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego, w którego rozstrzy-
gnięciu brana będzie pod uwagę opinia strony społecznej pozwoli
uniknąć niepotrzebnych konfliktów.

Nie zgadzamy się na eliminowanie związków zawodowych i Społecz-
nej Inspekcji Pracy z procesu decyzyjnego dotyczącego bezpośred-
nio pracowników, których jesteśmy ustawowymi reprezentantami.

Oczekujemy szybkich decyzji i informacji w tym temacie.

Podpisały:         Organizacje związkowe ArcelorMittal Poland S.A.
                           Oddział Kraków

Kraków dn. 12.11.2022 r.

Stanowisko Organizacji Związkowych
w sprawie zmiany operatora Ratownictwa Medycznego

w oddziale krakowskim AMP S.A.

Spotkanie z dyrektorem Wyrobów Płaskich
W środę 15 listopada odbyło się spotkanie dyrektora

Wojciecha Koszuty z przedstawicielami trzech największych
w krakowskiej hucie organizacji związkowych.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia stanu bezpieczeń-
stwa w krakowskim oddziale. Jak wynika ze słów dyrekto-
ra, cały czas pracujemy bezpiecznie. Na żadnej z linii pro-
dukcyjnych nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Uczest-
nicy spotkania wyrazili z tego powodu uznanie dla załogi,
mając nadzieję, że nadal będą przestrzegane wszystkie stan-
dardy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Następnie Wojciech Koszuta nakreślił bieżącą sytuację
dotyczącą zamówień produkcyjnych. Jak powiedział, sy-
tuacja w dalszym ciągu jest dramatyczna. Dotyczy to koń-
ca bieżącego roku, jak również I kwartału roku przyszłego.
Aktualnie bardzo ciężko określić jest w jaki sposób w naj-
bliższym okresie zachowa się rynek stali. Wojna tocząca
się na Ukrainie powoduje, że wszystkie rynki są rozchwia-
ne. Chodzi tu przede wszystkim o wysokie koszty energii,
co wpływa na koszty ogółem i w ostateczności skutkuje
niskim portfelem zamówień. Spółka dokłada wszelkich sta-
rań by pozyskać jak najwięcej zamówień, dlatego jeszcze w
grudniu otwarta jest możliwość ich składania. Być może
takie się jeszcze pojawią, a to poprawiłoby sytuację. Wiele
powinno się wyjaśnić po planowanych postojach świą-
tecznych. W pierwszym kwartale przyszłego roku zakłada-
na produkcja będzie oscylować w granicach 50 - 60% moż-
liwości produkcyjnych.

Aktualnie tj. 14 listopada br. rozpoczęła się generalna
modernizacja wytrawialni połączona z pracami remonto-
wymi walcarki. Przewidywany czas modernizacji wynosi
25 dni, co oznacza że planowany rozruch powinien nastą-
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Informacja z ostatniej chwili!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na zwołanym
dzisiaj (16.11) nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła de-
cyzję o zawieszeniu Marszu Godności, który miał się
odbyć 17 listopada br. w Warszawie. Członkowie Komi-
sji podjęli tę decyzję mając na względzie aktualną sytu-
ację w kraju w związku z poniedziałkowymi wydarzenia-
mi w Przewodowie.

Posiedzenie KK odbyło się w formie telekonferencji
i wzięło w nim udział 91 członków ze 108 osobowego
składu Komisji. Po dyskusji większość członków Ko-
misji, w tym przewodniczący Piotr Duda, zagłosowali
za rezygnacją z przeprowadzenia Marszu Godności w
ustalonym wcześniej terminie.

Jutrzejszy Marsz Godności odwołany
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pić w drugim tygodniu grudnia. Zgodnie z założeniami, w okresie
od rozruchu wytrawialni i walcarki do świąt Bożego Narodzenia
linie powinny zrealizować wszystkie grudniowe zamówienia.
Wstępnie postój urządzeń oddziału płaskiego może potrwać od
świąt nawet do Trzech Króli. Szczegółowe dane dotyczące posto-
ju przekażemy po otrzymaniu informacji od dyrektora, tj. za dwa
tygodnie. Na chwilę obecną dyr. Koszuta stwierdził, że w okresie
postoju pracownicy powinni wykorzystać zaległe urlopy, a po
Nowym Roku te przyszłoroczne, o ile zabraknie im tegorocznych
urlopów. W sytuacji, gdy pracownik nie posiada już urlopu to do
końca roku może być skierowany na postojowe, a od 1 stycznia
na nowy urlop.

W dyskusji związkowcy poruszyli sprawę odbierania przez pra-
cowników ruchu czterobrygadowego wolnych dni za ponadnor-
matywny czas pracy. Na przykład część pracowników ocynkowni
nr 1, którzy są oddelegowani do pracy na innych urządzeniach
otrzymuje wynagrodzenie za ten czas, podczas gdy ich koledzy
pracujący na ocynkowni odbierają ponadnormatywny czas pracy
bez zapłaty w formie dni wolnych. W odpowiedzi dyrektor stwier-
dził, że nie jest intencją zakładu, nierówne traktowanie pracowni-
ków. Dlatego jego zdaniem zasadnym jest wprowadzenie rotacji,
by sprawiedliwie eliminować powstałe różnice. W tym celu po
zakończeniu modernizacji w zakładzie planuje spotkanie z pracow-
nikami ocynkowni nr 1, aby przedstawić propozycje rozwiązań dla
wszystkich zatrudnionych. Możliwa jest czasowa alokacja do in-
nych brygad jednakże pod warunkiem że po zakończeniu postoju
ocynkowni nr 1 pracownicy powrócą na swoje dotychczasowe
miejsca pracy. Zakładu nie stać jest na nieprzemyślane rozprosze-
nie załogi, co doprowadziłoby do problemu ponownego urucho-
mienia linii. Dyrektor jeszcze raz potwierdził, że zależy mu na każ-
dym pracowniku i nie wchodzą w rachubę zwolnienia z pracy.

Posiedzenie Zespołu Centralnego

We wtorek odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego tj.
przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych oraz Zespołu
HR, który reprezentowali: dyr. personalny Stanisław Ból, dyr. Kadr,
Płac i Dialogu Społecznego Agnieszka Kukla, a także Jadwiga Ra-
dowiecka i Cezary Koziński odpowiedzialni za dialog społeczny.

Jedynym tematem spotkania, które odbyło się w formie telekon-
ferencji, było rozpoczęcie negocjacji płacowych na 2023 rok. Jak
można było się spodziewać, pierwsze rozpoczynające negocjacje
spotkanie poświęcone było zapoznaniu się ze stanowiskami stron
i określeniu ogólnych zasad negocjacji. Dopiero kolejne spotka-
nia będą służyły wypracowaniu konkretnych rozwiązań.

Dyrektor Stanisław Ból w imieniu pracodawcy poinformował,
że Zespół na którego czele stoi, szczegółowo przeanalizował Sta-
nowisko Strony Związkowej z dnia 12 października 2022 doty-
czące „wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowni-
ków ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w
2023 roku”.

Jak podkreślił, po lekturze ww. stanowiska nasunęło mu się wie-
le uwag dotyczących interpretacji zapisów w nim zawartych. In-
formujemy, że stanowisko to zostało podpisane przez wszystkie
organizacje związkowe będące sygnatariuszami Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy oraz dodatkowo przez jeden związek spoza
tej grupy. Odnośnie wspomnianych uwag; wątpliwości między
innymi dotyczyły określenia wysokości kwoty, od której wylicza-
ło by się procentową podwyżkę płac. Kolejne wątpliwości doty-
czyły określenia maksymalnego wskaźnika wzrostu EBITDA. Dy-

dokończenie ze str. 1 rektor Ból poprosił o krótką przerwę, by strona społeczna do-
precyzowała swoje stanowisko.

Po przerwie kol. Lech Majchrzak, przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” w imieniu wszystkich związków udzielił odpowiedzi,
zwracając uwagę że wysokość podwyżek, o które wnioskuje-
my i tak nie uwzględnia zapowiadanego wzrostu inflacji. Za
przykład podał prognozy inflacji jakie dzień wcześniej ogłosił
Bank Centralny, który zazwyczaj oszczędnie posługuje się tego
typu liczbami. W dyskusji pojawił się głos przypominający, że
w ubiegłym roku AMP uzyskało bardzo dobre wyniki finanso-
we. Obecnie inflacja doprowadziła do znacznego zubożenia
rodzin pracowników. Kolejne widmo strachu stanowi progno-
zowany przyszłoroczny wzrost cen nośników energii. To wszyst-
ko zdaniem strony związkowej świadczy o tym, że przedstawio-
ne propozycje podwyżek są zasadne i uwzględniają rzeczywi-
stość gospodarczą.

W odpowiedzi na przedłożone przez stronę związkową racje
dyrektor zadeklarował, że strona pracodawcy nie ma zamiaru
„ukrywać” żadnych środków, które mogły by być przeznaczo-
ne na podwyżki dla pracowników w przyszłym roku. Pracodaw-
ca jest skłonny przeznaczyć na podwyżki wszystkie dostępne
środki jakie może przeznaczyć na ten cel. Z zadowoleniem od-
niósł się do - jak to określił - pozytywnej oceny, jaka wyłania się
z wypowiedzi związkowców oceniających AMP jako stabilne-
go pracodawcę. Ogólnie zgodził się z opinią dotyczącą trudnej
sytuacji rynkowej i zagrożeń wynikających z panującej inflacji.
Będąc reprezentantem Zarządu AMP był zobowiązany do przed-
stawienia dwóch najważniejszych priorytetów, które wg praco-
dawcy mają wpływ na rozpoczynające się negocjacje. Pierw-
szym z nich jest utrzymanie stabilności zatrudnienia z dalszym
uzupełnianiem wakatów. Drugim jest rozsądny wzrost płac, któ-
ry niestety w całości nie zrekompensuje tak wysokiej inflacji.
Zdaniem dyrektora, wszyscy zdają sobie sprawę, że negocjacje
będą trudne, ale jest przekonany, że ostatecznie dojdziemy do
porozumienia. Ma nadzieję, że do końca roku lub najdalej w
styczniu negocjacje się zakończą, tak by podwyżki trafiły do
pracowników 10 lutego wraz z wypłatą za styczeń.

Kończąc Stanisław Ból stwierdził, że w związku z doprecyzo-
waniem wyjściowego stanowiska przez stronę społeczną od-
powiedź praccodawcy będzie udzielona po spotkaniu HR z Za-
rządem Spółki.

Więcej informacji będziemy przekazywać wraz z postępem
rozmów.

PACZKI MIKOŁAJOWE DLA DZIECI
naszych związkowców będą dostarczane komisjom od-

działowym 21 i 23 listopada, a następnie przekazywane
uprawnionym osobom.

Paczki świąteczne z trójdzielnymi kalendarzami na
rok 2023 będą gotowe prawdopodobnie już na przeło-
mie listopada i grudnia. Rozprowadzanie paczek, które
powinny trafić do każdego członka Związku (oprócz eme-
rytów i rencistów objętych oddzielną akcją przedświą-
teczną) powierzono przewodniczącym komisji oddziało-
wych.

W sobotę 3 grudnia br. rozpocznie się jesienny Hutniczy
Turniej Piłki Siatkowej. Zgłoszenia od kapitanów i opiekunów
drużyn siatkarzy przyjmuje Bogusław Pierucki tel. 668 472 686.

Finał turnieju, rozgrywanego w sali ZSZ HTS na os. Złotej
Jesieni 2, odbędzie się w styczniu 2023.
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Główna Hutnicza Komisja Wyborcza informuje, że w MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - oddział Kraków trwają
wybory związkowe na kolejną kadencję 2023-2028.

Przypominamy o konieczności powołania do dnia 21 listopada br. Oddziałowych Komisji Wyborczych.
Podstawowe informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów wewnątrzzwiązkowych znajdują się w NBS nr 42/

1692 z 26 października 2022 r., dostępnym na stronie krhhts.pl.
Uwaga! Podpisane przez członków Komisji Wyborczych komunikaty o zgłaszaniu kandydatów na przewodniczącego

Komisji Oddziałowej, członków Zarządu KO oraz delegatów powinny być wywieszone na ogólno dostępnych tablicach
przez minimum 7 dni.

Fot. Zbigniew Galicki

Tak obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości
Na krakowskie uroczystości

z okazji 104 rocznicy Narodo-
wego Święta Niepodległości
jak co roku licznie stawili się
mieszkańcy naszego miasta, a
wśród nich członkowie „Soli-
darności” na czele z regional-
nymi władzami związkowymi.
Trzyosobowy poczet sztanda-
rowy z KRH stanął wśród in-
nych licznych pocztów jakie
towarzyszyły wiernym w Mszy
Św. w Katedrze Wawelskiej,
której przewodniczył  abp Ma-
rek Jędraszewski.
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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 pożyczek

w innych bankach i instytucjach finansowych oraz na dowolny
cel*,

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

wskazane przez Ciebie konta w innych instytucjach finansowych,
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 informacja 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 kre-
dytów i pożyczek w innych bankach z możliwością dobrania
dodatkowych środków na dowolny cel w wysokości do 25%
konsolidowanej kwoty bez możliwości spłaty posiadanych po-
życzek/kredytów w Krakowskiej SKOK Warunki obowiązują do
31.11.2022 r. Oprocentowanie 7,20%  dotyczy nowych klientów.

** RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania Rzeczy-
wista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,49%, ca-
łkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 37 000,00
zł, całkowita kwota do zapłaty 46 947,45 zł oprocentowanie nomi-
nalne 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 zosta-
ła dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykła-
dzie. Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ko-
deksu Cywilnego. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Jak podają światowe media, 15 listopada 2022 r. przyszedł na
świat 8-miliardowy człowiek. Oznacza to, że w ciągu ostatnich
11 lat liczba mieszkańców Ziemi wzrosła o dodatkowy miliard.
Dla zobrazowania tempa przyrostu dodajmy, że do pierwszego
miliarda ludzi na globie doszliśmy na początku XIX w.

Obecnie najwięcej na Ziemi jest Chińczyków (ok. 1,45 mld)
oraz Hindusów (ok. 1,4 mld).  Liczba mieszkańców USA sięga
ok. 330 mln. Powyżej 200 mln ludzi mieszka m.in. w Indonezji,
Pakistanie, Nigerii i Brazylii.

Prognozuje się, że tempo przyrostu ludności na świecie w ko-
lejnych latach wyhamuje. Liczba ludności we wszystkich krajach
OECD do 2030 r. wzrośnie nieznacznie do 1,48 mld osób. W Pol-
sce prawdopodobnie będzie mniej aż o ok. 1 mln urodzeń.

Urodził się ośmiomilionowy obywatel świata

Krakowskie inwestycje z budżetu obywatelskiego

„Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”, zagospodarowanie
Bagrów oraz „Kraków zrywa z betonem” – to projekty ogólno-
miejskie, które zyskały największe poparcie mieszkańców pod-
czas głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim dla Kra-
kowa. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 38
mln zł, z tego 30 mln 400 tys. zł na projekty dzielnicowe, natomiast
7 mln 600 tys. zł na wnioski ogólnomiejskie. Pod głosowanie pod-
dano 93 projekty ogólnomiejskie i 465 dzielnicowych.

We wszystkich dzielnicach realizowane będą 172 projekty.

80. Konkurs Krakowskich Szopek

Od16 listopada AMP rozpoczyna coroczną zbiórkę dla zwie-
rząt. Potrzebne są koce, ręczniki (również papierowe), żwirek
oraz karma dla psów i kotów. Zebrane rzeczy zostaną przekaza-
ne schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Osobne zbiórki or-
ganizowane w biurach czy wydziałach prosimy zgłaszać na ad-
res e-mail: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com lub telefo-
nicznie: 608 554 880.


