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Kraków

W czas BO¯EGO NARODZENIA:
dni prawdziwie œwi¹tecznych, ciep³ych w sercu, a na zewn¹trz zimowych i œnie¿nych,
jaœniej¹cych pierwsz¹ gwiazdk¹, okraszonych œmiechem, rozbrzmiewaj¹cych weso³¹ kolêd¹
i nios¹cych nadziejê na lepszy nowy rok, bez chorób, wojen i nienawiœci.

Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.
oraz hutniczych Spó³ek
¿yczenia zdrowych, radosnych Œwi¹t
oraz szczêœliwego Nowego Roku
sk³ada
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarnoœæ”



Od 5 grudnia 2022 r. do 27 lutego 2023 r. w Pałacu Krzysztofory
można podziwiać krakowskie szopki nagrodzone na tegorocznym
80. Jubileuszowym Konkursie Szopek Krakowskich. Lecz to nie je-
dyne miejsce, gdzie zobaczymy te kolorowe, misternie wykonane
dzieła modelarskie krakowskich szopkarzy. Jak co roku będą one
wystawiane w witrynach sklepów, hoteli i restauracji, w galeriach
handlowych, na krakowskich placach i w parkach, o czym infor-
mują organizatorzy tego wydarzenia, któremu od lat patronuje Mu-
zeum Krakowa. Ze strony internetowej muzeum dowiadujemy się,
że krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX
wieku. Niestety, po I wojnie światowej zwyczaj ten zaczął powoli
zanikać. Od zapomnienia uratował go Jerzy Dobrzycki, pracownik
krakowskiego magistratu, który w 1937 roku zorganizował pierwszy
Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy
wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, konty-
nuujące tę tradycję do dziś. Jak czytamy, celem konkursu jest za-
chowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, których wy-
krystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska
– stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej reno-
mie i popularności. Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w
2014 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Ponadto od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierw-
szym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego
dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Szopka krakowska to smukła, wielopoziomo-
wa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skon-
struowana z lekkich, nietrwałych materiałów.
Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyj-
nie przetworzonych i połączonych ze sobą zmi-
niaturyzowanych elementów zabytkowej archi-
tektury Krakowa, w których scenerię przenie-
siona została scena Bożego Narodzenia.

W tym roku do konkursu zgłoszono  142
szopki – 59 szopek w kategorii seniorów, 7
szopek w kategorii szopek młodzieżowych,
24 szopki rodzinne, 20 szopek dziecięcych
indywidualnych oraz 32 szopki szkolne.



Wystawa szopek krakowskich

Tylko dwa numery dzielą nas od okrągłego 1700 numeru
Nowohuckiego Biuletynu Solidarności. Jubileusz obcho-
dzić będziemy na początku przyszłego roku. Z tej okazji
cofniemy się w przeszłość i przypomnimy, o czym na łamach
związkowego biuletynu pisali ówcześni redaktorzy i jakie
tematy były wówczas najbardziej gorące. Już dziś zapra-
szamy na tę krótką podróż do przeszłości krakowskiej huty,
w której w roku 1980 powstała silna organizacja pracowni-
cza NSZZ „Solidarność”, jedna z najliczniejszych w kraju.
Inną, ważna dla nas rocznicą będzie obchodzona w przy-
szłym roku 35. rocznica strajków kwietniowo-majowych.
Zachęcamy do śledzenia zamieszczanych w NBS aktual-
ności oraz do uczestnictwa w zapowiadanych uroczysto-
ściach rocznicowych.

Od Redakcji:
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Zebranie przewodniczących
z 12 grudnia 2022 r.

Obawy o przyszłość największej polskiej huty
W dniu 12 grudnia na portalu wnp.pl w dziale Hutnictwo

ukazał się artykuł red. Bartosza Dyląga dotyczący odłożenia
terminu ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w
Dąbrowie Górniczej. We wspomnianym artykule napisano:

W poniedziałek odbyło się ostatnie przed
świętami zebranie przewodniczących, po-

nieważ równo za tydzień wszyscy spotykają się na związkowym
spotkaniu opłatkowym.

Roman Wątkowski w ubiegłym tygodniu reprezentował kra-
kowską „Solidarność” w 5 spotkaniach z pracodawcą, w tym trzech
spotkaniach TOP6 oraz dwóch posiedzeniach Zespołu Centralne-
go. Przewodnim tematem wszystkich spotkań były toczące się
negocjacje płacowe na rok przyszły. Niestety, w dalszym ciągu
strony nie osiągnęły znaczącego postępu. Dlatego nie jest to czas,
aby przedstawiać wstępne propozycje, które zapewne ulegną jesz-
cze zmianie. Z chwilą kiedy rozmowy wejdą w etap decydujący bę-
dziemy informować o szczegółach. Przewodniczący organizacji związ-
kowych zwracali uwagę, że jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumie-
nie rekompensujące inflację, to istnieje duża obawa, że część pra-
cowników zacznie poszukiwać nowego pracodawcy.

Innym tematem poruszanym na TOP6 była kwestia oceny pra-
cowników produkcyjnych. To powód dużego zaniepokojenia, po-
nieważ zdaniem ocenianych pracowników wystawiona ocena w
HRapce jest zazwyczaj niższa niż wynikająca z oceny bezpośred-
nich przełożonych. Pomimo pytań zadawanych przełożonym nikt z
nich nie jest w stanie odpowiedzieć jaki algorytm został zastosowa-
ny w celu przeniesienia oceny do HRapki. Pracownicy informują, że
praktycznie wystawiane są im niskie oceny (np. D w skali od A do
G). W celu wyjaśnienia tej sprawy przew. Wątkowski zwrócił się z
prośbą do HR o przedstawienie statystyki wystawianych ocen, co
pozwoli ocenić wprowadzony system. Zdaniem strony społecznej
liczba zgłaszanych przez pracowników zastrzeżeń świadczy o wadli-
wości stosowanych rozwiązań. To system kar, a nie nagród - uwa-
żają oceniani pracownicy. W tym świetle daje do myślenia zapew-
nienie pracodawcy, że nikt z tego powodu nie zostanie ukarany.
Czekamy na rzetelne przedstawienie funkcjonowania systemu ocen.

Zagadnienia poruszane na Głównej Komisji BHP były kolejnym
tematem omawianym na zebraniu. W sprawie zmian dotyczących
sposobu wydawania napojów strona pracodawcy zapewniła, że jesz-
cze nie ma opracowanych ostatecznych rozwiązań. Wszelkie pro-
pozycje jakie pojawią się w tej sprawie będą konsultowane ze stroną
społeczną. Podobnie ma się sprawa zmiany operatora Ratownictwa
Medycznego w oddziale krakowskim. Wszyscy dają sobie czas na
ocenę realizowanej usługi.

Zakładowy SIP Andrzej Grabski wraz z Romanem Wątkowskim
ponownie poruszyli temat złej organizacji ruchu w rejonie bramy nr
5, domagając się od pracodawcy działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa przejeżdżających przez tę bramę pracowników.

Wszystkie tematy omawiane na zebraniu były szeroko dyskuto-
wane. Przewodniczący wyrazili obawy, czy wzorem ostatnich lat
rozmowy płacowe nie będą przeciągane na rok przyszły, powodując
niepokój wśród załogi.

Spotkanie z dyr. wyrobów płaskich
W dniu wczorajszym w formie telekonferencji

odbyło się spotkanie dyr. Wojciecha Koszuty z
przedstawicielami trzech największych organi-
zacji związkowych oddziału krakowskiego.
Tradycyjnie zagadnienia dotyczące stanu
bhp zajęły pierwszą część spotkania. Dy-
rektor z uznaniem odniósł się do utrzyma-
nia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w oddziale.  Podziękował pracownikom

za odpowiedzialne podejście do pracy i bezpieczną realizację
zadań. Następnie omówił stan prac modernizacyjnych na wy-
trawialni oraz prac remontowych na poszczególnych liniach.
Prace modernizacyjne na wytrawialni zbliżają się ku końcowi
i być może w poniedziałek 19 grudnia wytrawialnię opuści
pierwszy krąg. O ile rozruch linii odbędzie się zgodnie z zało-
żeniami to zaraz po świętach, być może 26-27 grudnia, linia
zostanie uruchomiona. Kontynuując temat inwestycji Woj-
ciech Koszuta poinformował, że nowa szlifierka walców zo-
stała uruchomiona. Wszystkie dostępne walce zostały oszli-
fowane. Teraz kolejna partia walców dostarczona będzie po
uruchomieniu walcarki. Równolegle z uruchomieniem no-
wej szlifierki prowadzone jest szkolenie obsługujących ją
pracowników. Prace inwestycyjne na wyżarzalni przebiegają
bez zakłóceń, tak by na przełomie I i II kwartału przyszłego
roku pierwsze kręgi wyżarzane w atmosferze wodorowej opu-
ściły stanowiska.

Nie chcąc zapeszać, dyrektor poinformował, że aktualnie
zbierane są zamówienia na styczeń przyszłego roku. Wstęp-
nie wszystko na to wskazuje, że będzie on lepszy niż niedaw-
no zakładano. Największe problemy są z ocynkownią nr 1,
która w dalszym ciągu będzie zatrzymana. Po świątecznych
przestojach z początkiem nowego roku będą dokonywane
przesunięcia pracowników z zatrzymanych urządzeń. Odpo-
wiadając na pytanie Wiesława Zająca, czy prawdą jest że moż-
liwe będą alokacje pracowników poza oddział krakowski dy-
rektor stwierdził że wszystkie czasowe przesunięcia odbywać
się będą w ramach walcowni zimnej, oczywiście do czasu uru-
chomienia zatrzymanej linii. Jak to ujął, nie możemy sobie
pozwolić na rozproszenie załogi, ani też na przebywanie na
postojowym. Każdego należy wykorzystać w celu poprawy
technicznej urządzeń. Przew. Marek Siwak z S-80 pytał czy
będzie zmiana zasad funkcjonowania narzędziowni. Konkret-
nie, czy ma być bezobsługowa. Zdaniem szefa wyrobów pła-
skich za wzór należy brać narzędziownię z krakowskiej wal-
cowni gorącej. Zamierzamy implementować taki wzór. Jest ona
bezobsługowa i w pełni spełnia oczekiwania z niej korzystają-
cych pracowników.

Zarząd ArcelorMittal Poland (AMP) odłożył termin ponow-
nego uruchomienia pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Zapew-
niamy, że wielki piec nr 3 zostanie z pewnością przywrócony
do pracy przed planowanym remontem wielkiego pieca nr 2 -
podaje spółka.

- Na przełomie listopada i grudnia zarząd poinformował nas,
że wielki piec nr 3 zostanie ponownie uruchomiony między 10
a 20 grudnia. Teraz dowiedzieliśmy się, że ma to nastąpić na
początku stycznia, ale konkretna data nie padła. To zaczyna
przypominać sytuację z krakowskiego oddziału AMP, gdzie
w 2020 roku ponowne uruchomienie wielkiego pieca również
przekładano kilka razy, a ostatecznie został on definitywnie
zatrzymany - mówi Lech Majchrzak, przewodniczący NSZZ
Solidarność w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

„Na początku września informowaliśmy, że zostaliśmy zmu-
szeni dostosować nasz poziom produkcji do trudnej sytuacji
na rynku spowodowanej m. in. spowolnieniem gospodarczym,
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Wcześniej w tej samej sprawie głos zabrał Dyrektor Generalny
AMP S.A.W środę, 7 grudnia br. w poczcie elektronicznej zamie-
ścił następującą informację:

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Na początku września informowaliśmy Was, że zostaliśmy zmu-

szeni dostosować nasz poziom produkcji do trudnej sytuacji na
rynku, spowodowanej m.in. spowolnieniem gospodarczym, wy-
sokimi cenami energii. W związku z tym ogłosiliśmy tymczasowe
wstrzymanie pracy wielkiego pieca nr 3, mając nadzieję na jak
najszybsze jego uruchomienie.

Od tego czasu bacznie obserwujemy rynek i prognozy w za-
kresie możliwego wzrostu popytu, długo oczekiwanej poprawy
aktywności w Europie. Niestety tak się jeszcze nie dzieje. I nie
widzimy żadnych oznak ożywienia rynku w nadchodzących ty-
godniach. Nadal widzimy, że nasz portfel zamówień utrzymuje
się poniżej poziomu pracy technologicznego minimum dwóch
wielkich pieców. Niestety, z tych powodów nie będziemy mogli
wznowić pracy wielkiego pieca nr 3 przed końcem tego roku.

Nadal jesteśmy cały czas przygotowani na ponowne uru-
chomienie, jednak dokładna data będzie zależała od sytuacji
rynkowej.

Chcę Was wszystkich zapewnić, że nie oznacza to żadnych
zmian w zobowiązaniach, które podjęliśmy w związku z czaso-
wym wstrzymaniem. Kontynuujemy przygotowania do pracy
dwoma wielkimi piecami, a piec trzeci zostanie z pewnością
przywrócony do pracy przed planowanym remontem wielkiego
pieca nr 2.

Z poważaniem
dyrektor generalny Frederik Van De Velde

Rada Sekretariatu Metalowców
W Poznaniu w siedzibie NSZZ „Soli-

darność” Zakładów Volkswagen Polska w
dn. 6.XII. br. odbyło się posiedzenie Rady
Krajowego Sekretariatu Metalowców.

Podczas zebrania przyjęto rozliczenie preliminarza za 11 mie-
sięcy br. oraz został omówiony wstępny projekt budżetu na
2023 rok, który ostatecznie zostanie przyjęty na kolejnym ze-
braniu Rady na początku 2023 roku.

Na zebraniu omówiono sytuację w branżach reprezentowa-
nych przez Sekretariat Metalowców, szczególnie w branży hut-
niczej, zbrojeniowej, stoczniowej i motoryzacyjnej. Omówiono
także problemy jakie mają nasze Sekcje w pracach Zespołów
Trójstronnych.

Dyskutowano również o trwających już wyborach w po-
szczególnych zakładach naszej branży, przypomniano o ter-
minach zebrań wyborczych we wszystkich siedmiu Krajowych
Sekcjach zrzeszonych w Sekretariacie, które to zebrania od-
będą się w kwietniu i maju 2023 r. Przypomniano, że kongres
wyborczy Krajowego Sekretariatu Metalowców odbędzie się
w ostatnim tygodniu czerwca 2023. Ustalono klucz wyborczy
jednakowy dla wszystkich Sekcji Krajowych, wg którego będą
wybierani Delegaci na Krajowy Kongres Metalowców.
Uchwałą została powołana Komisja Wyborcza Sekretariatu
Metalowców, której Przewodniczącym został Andrzej Gębara
z Sekcji Hutnictwa.

Członkowie Rady zwiedzili odlewnię zakładów Volkswagena,
która została odkupiona od Zakładów Cegielskiego dokładnie
25 lat temu. W odlewni produkowane są m.in. bloki silników,
skrzyni biegów oraz obudowy kierownic dla prawie wszystkich
samochodów grupy VW takich jak : VW, Audi, Porsche i in.

W tym samym dniu, tuż przed posiedzeniem Rady Metalow-
ców odbyła się miła uroczystość wręczenia pucharu i nagrody
dla członkini „Solidarności” z VW Poznań. Koleżanka ta, po-
znanianka, brała udział w Biegu Memoriałowym im. B. Włosika
i nie spodziewając się jakiejkolwiek nagrody po zawodach po
prostu ubrała się i wyjechała do Poznania. Tymczasem ona
właśnie wygrała I miejsce w kategorii kobiet członków „Soli-
darności”. Puchar ufundowany przez Przewodniczącego Ko-
misji Krajowej Piotra Dudę i nagroda została wręczona w obec-
ności  Przewodniczącego Komisji Zakładowej  VW Polska Pio-
tra Olbrysia. Dodajmy, że 2 dni później Piotr Olbryś został po-
nownie wybrany na Przewodniczącego na nową kadencję 2023
– 2028 w największej obecnie Komisji Zakładowej „Solidarno-
ści” w Polsce, liczącej ponad 7 tysięcy członków.  A.Gębara

wysokimi cenami energii. W związku z tym ogłosiliśmy tymczasowe
wstrzymanie pracy wielkiego pieca nr 3, mając nadzieję na jak naj-
szybsze jego ponowne uruchomienie. Od tego czasu bacznie ob-
serwowaliśmy rynek i prognozy w zakresie możliwego wzrostu po-
pytu, długo oczekiwanej poprawy aktywności w Europie. Niestety
tak się jeszcze nie dzieje. I nie widzimy żadnych oznak ożywienia
rynku w nadchodzących tygodniach. Nadal widzimy, że nasz port-
fel zamówień utrzymuje się poniżej poziomu pracy technologiczne-
go minimum dwóch wielkich pieców” - czytamy w komunikacie Ar-
celorMittal Poland. „Niestety, z tych powodów nie będziemy mogli
wznowić pracę wielkiego pieca nr 3 przed końcem tego roku. Nadal
jesteśmy cały czas przygotowani na to ponowne uruchomienie,
jednak dokładna data będzie zależała od sytuacji rynkowej”.

ArcelorMittal Poland podkreśla: Zapewniamy, że kontynuuje-
my przygotowania do pracy dwoma wielkimi piecami, a wielki piec
nr 3 zostanie z pewnością przywrócony do pracy przed planowa-
nym remontem wielkiego pieca nr 2.

- Nie zakładamy scenariusza, że dwa piece równocześnie nie
będą pracować. Po postoju, remoncie oba piece będą działać -
wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Monika Olech z ArcelorMittal
Poland. - Pracownicy mogą spać spokojnie i w żadnym wypadku
nie obawiać się o pracę. Podpisane porozumienie nadal obowią-
zuje, jest w mocy.

Niepokój wśród pracowników AMP w Dąbrowie Górniczej ro-
śnie. - Zarząd takim przesuwaniem terminów, które sam wcześniej
wyznaczył, podkopuje swoją wiarygodność. Zamiast uspokajać
załogę, sprawia, że niepokój wśród pracowników rośnie - dodaje
przewodniczący L. Majchrzak.

* * *

13 grudnia pod pomnikiem Solidarności na pl. Central-
nym razem z Zarządem Regionu Małopolskiego, władzami
samorzadowymi oraz wojewodą małopolskim oddaliśmy
hołd ofiarom stanu wojennego 1981 r. Na zdjęciu delegacja
z Zarządu KRH składa wieniec pod pomnikiem.

Informujemy, że w dniach 22 - 23 grudnia 2022 r. Kasa oraz
Ksiegowość KRH będą nieczynne, w związku z czym prosimy
o załatwianie spraw przed tym terminem.
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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

Pełnych radości, pokoju i szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2023
życzą Rada i Zarząd Hutniczej
Fundacji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej

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 stycznia 2023 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 8,00%**
 RRRS 8,88%
 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: Telefon: 12 688 69 00
Wykaz placówek: krakowskaskok.pl
*Prowizja 0% dotyczy Pożyczki przeznaczonej na spłatę kredytów

i pożyczek w innych bankach z możliwością dobrania dodatkowych
środków na dowolny cel w wysokości do 25% konsolidowanej kwoty
bez możliwości spłaty posiadanych pożyczek/kredytów w Krakow-
skiej SKOK.

** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi
8,88%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 80
000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 118 345,71 zł oprocentowanie
nominalne zmienne 8,00 %, całkowity koszt pożyczki 38 345,71 zł (w
tym: prowizja 1760,00 zł, odsetki 36 490,71 zł,  opłata przygotowaw-
cza 95,00 zł),  120 miesięcznych ratach, 119 rat równych w wysokości
970,75 zł, ostatnia 120 rata w wysokości 971,46 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 23.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cy-
wilnego. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej wnioskodawcy.

Zaufaj Krakowskiej SKOK

TURNIEJ SIATKARSKI JESIEŃ 2022
Po przerwie związanej z okresem pandemii, w so-

botę 3 grudnia 2022 roku wznowiliśmy rozgrywki
siatkarskie. W turnieju wzięło udział 8 zespołów,
które podzielono na dwie grupy. Graliśmy sys-
temem dwa sety i 20 punkt kończy set.  Oto
wyniki rywalizacji :

                    GRUPA „A”
GU – ZK OLDBOJE  0-2 (19-20, 9-20)



Serdeczne życzenia zdrowych i beztroskich
świąt Bożego Narodzenia

oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku
składa Państwu Biuro Obsługi PZU Życie



Radosnego przeżywania
świąt Bożego Narodzenia oraz

zdrowia i rodzinnego szczęścia w Nowym 2023 Roku
życzy Towarzystwo Solidarnej Pomocy

im. Kazimierza Fugla

ZSZ HTS -  HTS NAUCZYCIELE  2-0 (20-17, 20-5)
GU - HTS NAUCZYCIELE  0-2 (8-20, 19-20)
ZSZ HTS - ZK OLDBOJE  2-0 (20-7, 20-24)
GU - ZSZ HTS  0-2 (20-14, 20-9)
ZK OLDBOJE - HTS NAUCZYCIELE  1-1 (20-12, 18-20)
Awans do finału A: ZSZ HTS i ZK OLDBOJE (0,99),
a do finału B: GU i HTS NAUCZYCIELE (0,90).
                  GRUPA „B”
TUBULAR – ZK MŁODZI  1-1 (20-19, 7-20)
ZK REPREZENTACJA – PSK/BWG  2-0 (20-12, 20-10)
TUBULAR - PSK/BWG  2-0 (20-18, 20-14)
ZK REPREZENTACJA - ZK MŁODZI  1-1 (13-20, 20-12)
TUBULAR - ZK MŁODZI  1-1 (20-13,19-20)
ZK REPREZENTACJA - PSK/BWG  2-0 (20-15, 20-12)
Awans do finału A:
ZK MŁODZI(1,27) i ZK REPREZENTACJA (1,14),
a do finału B: TUBULAR(1,03) i PSK/BWG.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
MPKZP przy AMP S.A. Oddział w Krakowie
W ubiegłą środę w sali Hut-Pus odbyło się nadzwyczajne

Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomo-
gowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w
Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło 29 delegatów z 40 wy-
branych. W świetle nowo wprowadzonej Ustawy z dnia 11 sierp-
nia 2021 roku  o kasach zapomogowo-pożyczkowych, Zarząd
krakowskiej Kasy zobowiązany jest dostosować statut, regula-
min i zasady funkcjonowania do nowych przepisów prawa, co z
kolei wymaga podjęcia wielu czynności i konsultacji prawnych.

W tym celu delegaci jednogłośnie podjęli cztery Uchwały.
Pierwszą o przedłużeniu o rok kadencji organów MPKZP przy
ArcelorMittal Poland S.A. Drugą o wystąpieniu do Krajowego
Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej o nadanie
numeru REGON. Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o
kasach zapomogowo-pożyczkowych należy dostosować nowe
nazewnictwo Kas, dlatego Walne Zebranie podjęło trzecią
Uchwałę mówiącą o wykreśleniu z nazwy Statutu  Międzyza-
kładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy
ArcelorMittal Poland S.A. oddział Kraków słowa (Pracowni-
czej). Nowa nazwa będzie brzmiała: Międzyzakładowa Kasa Za-
pomogowo-Pożyczkowa przy ArcelorMittal Poland S.A. oddział
Kraków. Ostatnia Uchwała mówi o połączeniu się kas MPKZP
działających przy ArcelorMittal Poland S.A. Liczymy, że związ-
ki zawodowe z wszystkich oddziałów osiągną w tej sprawie
porozumienie.


