
Nr 9/1707
8 marca 2023 r.

Kraków

Z najlepszymi ¿yczeniami dla wszystkich Pañ!

Zbliżają się ważne dla naszej organizacji związkowej obchody
35-lecia strajków kwietniowo-majowych w Hucie im. Lenina. Sze-
roko zakrojony program obchodów, realizowany pod hasłem
„WIOSNA SOLIDARNOŚCI ̀ 88 - strajk w Nowej Hucie”, jest już
gotowy. Prezentujemy go poniżej, mając nadzieję, że na drodze
do jego realizacji nie staną żadne przeszkody.

Program obchodów WIOSNY SOLIDARNOŚCI ̀ 88

Program obchodów
25 MARCA 2023 (sobota)
- obchody 30. rocznicy śmierci kapelana „Solidarności” ks. Ka-

zimierza Jancarza - złożenie kwiatów pod obeliskiem obok kościo-
ła w Mistrzejowicach i pod tablicą w samym kościele oraz ewen-
tualnie ponowienie wystawy o kapelanie „Solidarności”.

25 KWIETNIA 2023 (wtorek)
Sesja naukowa/konferencja na temat strajku kwietniowo-ma-

jowego z 1988 r. zorganizowana przez krakowski oddział IPN dla
młodzieży licealnej.

26 KWIETNIA 2023 (środa)
- otwarcie dwóch wystaw plenerowych (opisy w języku pol-

skim i angielskim) – lokalizacja: okolice pomnika „Solidarności”
na placu Centralnym im. R. Reagana oraz Plac gen. ks. Adama
Studzińskiego;

- emisja przez Pocztę Polską okolicznościowego znaczka w na-
kładzie 100 tys. (we współpracy przedstawicieli Komitetu Orga-
nizacyjnego z grafikami Poczty).

27 KWIETNIA 2023 (czwartek)
- koncert muzyczny w kinie „Kijów” skierowany głównie do

młodzieży, z krótkimi wystąpieniami uczestników strajku.
28 KWIETNIA 2023 (piątek) - główne uroczystości związane z

35-leciem
- w godzinach przedpołudniowych składanie kwiatów pod po-

mnikami i tablicami związanymi z ludźmi „Solidarności”,
- godz. 12.00 - uroczysta Msza św. koncelebrowana przez JE

arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej,

- ok. godz. 13.30 obiad w klasztorze Cystersów os. Szklane
Domy dla zaproszonych osób,

 - ok. godz. 14.00 spotkanie pod tablicą przy Bramie Głównej
ArcelorMittal Poland (wystąpienie długoletniego przewodniczą-
cego Komisji Robotniczej Hutników - Władysława Kieliana),

- ok. godz. 14.30 spotkanie zaproszonych osób w sali teatralnej
w dawnym budynku administracyjnym huty:

 - powitanie uczestników przez przewodniczącego KRH Roma-
na Wątkowskiego,

- odśpiewanie hymnu państwowego,

- minuta ciszy za zmarłych członków „Solidarności”,
- wystąpienie Stanisława Handzlika, uczestnika strajku z 1988 r.
- wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wiceprezesa Rady

Ministrów Piotra Glińskiego, marszałka woj. Małopolskiego Wi-
tolda Kozłowskiego, wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity,
prezydenta m. Krakowa Jacka Majchrowskiego, przewodniczą-
cego „Solidarności” Piotra Dudy,

- wystąpienie (prelekcja, referat) prezesa IPN Karola Nawroc-
kiego lub dyrektora oddziału krakowskiego IPN Filipa Musiała,

- wręczenie odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP,
- film o Mieczysławie Gilu,
- odśpiewanie hymnu „Solidarności”,
- zakończenie uroczystości.
4 CZERWCA 2023 (niedziela)
- debata „Wiosna Wolności” z udziałem Komitetu Organiza-

cyjnego, Kuratora Małopolski oraz przedstawicieli IPN, połą-
czona z wręczeniem nagród w konkursach dla młodzieży z woje-
wództwa małopolskiego

10 CZERWCA 2023 (sobota)
- wystąpienie o odznaczenie honorowe dla Komisji Robotni-

czej Hutników NSZZ „Solidarność” z propozycją Platynowego
Medalu Polonia Minor przyznawanego przez Sejmik i Marszałka
Województwa Małopolskiego.

W skład 25-osobowego Komitetu Organizacyjnego Wiosny
Solidarności 88 wchodzi cały zarząd KRH, który  bierze na siebie
obowiązki gospodarza uroczystości.

Komitet Organizacyjny tworzą:
ze strony KRH - Roman Wątkowski (przewodniczący KO),

Wiesław Zając, Stanisław Lebiest, Beata Suder, Władysław Kie-
lian, Janusz Klimaszewski, Czesław Bujak, Paweł Orzeł,

ze strony ZR NSZZ „Solidarność” Małopolska - Adam Lach,
Tomasz Zaborowski,

ze strony IPN Kraków - Filip Musiał, Andrzej Malik,
ze strony Stowarzyszenia NZS 1980 -  Grzegorz Surdy,
ze strony Stowarzyszenie Sieć Solidarności - Edward E. No-

wak, Stanisław Handzlik, Jan Ciesielski,
ponadto duchowni - ks. Władysław Palmowski, ks. Tadeusz

Isakowicz-Zaleski, O. Augustyn Spasowicz,
oraz Jan Franczyk, Jacek Korbas, Stanisław Malara, Włodzi-

mierz Pietrus, Edward Porębski, Stanisław Zięba.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że honorowy patronat
nad obchodami obejmie Prezydent RP Andrzej Duda. Ponadto
do Komitetu Honorowego zaproszono kolejne osoby i są to:

kontynuacja na str. 2
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Zebranie przewodniczących z 6 marca 2023 r.
Roman Wątkowski rozpoczął zebranie relacją z czwartkowe-

go posiedzenia zespołu TOP6, podczas którego pani Karolina
Muza-Adamiec omówiła dane dotyczące rekrutacji pracowni-
ków. Między innymi podała , że w 2022 roku przyjęto 531 nowych
pracowników. Aktualnie mamy 200 otwartych rekrutacji.

Strategia HR odnośnie pozyskiwania nowych pracowników
określa działania na najbliższe miesiące. I tak w marcu zaplanowa-
no uczestnictwo przedstawicieli pracodawcy w targach pracy w
Politechnice Śląskiej i AGH. W kwietniu w targach pracy na Poli-
technice Częstochowskiej, natomiast w maju przewidziany jest
webinar dla studentów IT, udział w Dniach Otwartych szkół tech-
nicznych oraz rekrutacja na praktyki letnie.

Od ubiegłego roku w AMP funkcjonuje 12-miesięczny płatny
program stażowy. W 2022 roku AMP przyjęło 31 stażystów, z
czego 28 kontynuuje pracę w naszej firmie. W 2023 roku do załogi
AMP dołączyło kolejnych sześciu stażystów.

HR zachęca pracowników do korzystania z programu poleceń.
Za polecenie kandydata, który później zostanie zatrudniony i
będzie pracował dłużej niż trzy miesiące, pracodawca zapłaci oso-
bie polecającej 1.500 zł brutto. W 2022 roku 117 pracowników
otrzymało premię z tego tytułu. Jeżeli jedna osoba poleci kilku
nowych pracowników, którzy spełnią powyższe wymagania,
otrzyma premię za każdego poleconego pracownika.

W dalszej części spotkania TOP6 przedstawiony został harmo-
nogram działań w dąbrowskiej  Fundacji Ochrony Zdrowia oraz
harmonogram działań krakowskiej Hutniczej Fundacji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki na okres od
stycznia do kwietnia 2023. Pomijając badania przeprowadzane
dla pracowników naszego oddziału w lutym tego roku i na po-
czątku marca, przedstawiamy krakowski program badań do koń-
ca kwietnia.
 OSOD - badania w kierunku wczesnego wykrycia Przewle-

kłej Choroby Nerek  - realizacja od 9 marca 500 badań aż do wy-
czerpania miejsc,
 CM Ujastek - badanie kreatyniny w kierunku Przewlekłej

Choroby Nerek - realizacja od 20 marca 50 badań, do wyczerpania
miejsc,
 Diagnostyka SP z o.o. - Światowy Tydzień Zdrowia - marke-

ry nowotworowe jajnika (Ca-125) oraz prostaty (PSA całkowite) -
realizacja od 7 kwietnia - 300 badań do wyczerpania miejsc,
 Angiomedic - badania Dopplerowskie (USG tętnic szyjnych

lub żył w kończynach dolnych) - realizacja 18 kwietnia br. 30
badań.

Ogółem od stycznia do końca kwietnia br. z badań w zakresie
profilaktyki organizowanej przez HFOZiPS skorzysta 995 osób.
Przewidywany koszt akcji wynosi 35 tys. zł.

Dział HR poinformował, że jak dotąd 76,7% pracowników po-
brało swoje PIT-y za pośrednictwem HRapki.

W niedługim czasie zostanie rozstrzygnięta kwestia wzrostu
dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla upraw-
nionych pracowników, na wniosek „Solidarności”.

Trwają prace dotyczące zmian w ZUZP odnośnie dodatku
mentorskiego, a konkretnie zmiany treści paragrafu 73 ZUZP
poprzez rozszerzenie uprawnień do tego dodatku w przypadku
rekrutacji wewnętrznych, jak również na stanowiska nierobotni-
cze w przypadku przyjęć z zewnątrz.

Trwają konsultacje nad projektem zmian do Regulaminu Pra-
cy, który zostanie przyjęty w formie Aneksu nr 8. Uwzględnia on
ustawowe zmiany przepisów prawa pracy (kodeks pracy) doty-
czące zasad przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeź-
wości pracowników. Wspomniany aneks zawiera także propo-
zycje uzupełnienia Regulaminu Pracy o zapisy dotyczące form
nagradzania pracowników. Z chwilą wypracowania wspólnie
uzgodnionego stanowiska pełna treść Aneksu zostanie udo-
stępniona załodze.

Zakładowy SIP Andrzej Grabski zdał sprawozdanie z ubiegło-
tygodniowego posiedzenia Głównej Komisji BHP. Jednym z
tematów, jakimi zajmowała się Komisja, był stan techniczny róż-
nego rodzaju pracowniczych siedzisk, w tym krzeseł, foteli, fo-
teli specjalistycznych itp. Pracodawca zapewnił, że zostaną pod-
jęte szeroko zaplanowane działania mające na celu poprawę wa-
runków ergonomicznych na stanowiskach pracy. W związku z
tym Andrzej Grabski zadeklarował, że podczas wiosennego prze-
glądu bhp uczuli społecznych inspektorów pracy, by zwrócili
szczególną uwagę na to zagadnienie. Wszystkie uwagi doty-
czące siedzisk zostaną przedstawione w szczegółowych rapor-
tach. Jak zaznaczył, pracodawca zapewnił, że na ten cel zostaną
przeznaczone znaczące środki finansowe, co powinno wpłynąć
na  poprawę dotychczasowego stanu.

Ćwiczenia rehabilitacyjne, które corocznie cieszą się dużym
zainteresowaniem pracowników huty również w tym roku będą
kontynuowane. Akcja rozpocznie się tradycyjnie w okresie trwa-
nia Dni Bezpieczeństwa i potrwa w okresie od 2 do 3 tygodni.
Niestety, zbyt mała liczba rehabilitantów nie pozwala na objęcie
rehabilitacją wszystkich zainteresowanych. Pomimo tego wszy-
scy, którzy pragną skorzystać z tych zajęć powinni śledzić infor-
macje jakie będą pojawiać się również w naszym biuletynie związ-
kowym.

W dalszej części zebrania głos zabrał członek Zarządu KRH
Stanisław Lebiest, odpowiedzialny za relacje Związku z władza-
mi hutniczych spółek. Poinformował on o spotkaniu pracodaw-
cy sp. HUT-PUS ze związkami zawodowymi, które miało na celu
uzgodnienie stanowiska co do wysokości odpisu na ZFŚS w
2023 r. Przypominamy, że do związków zawodowych wpłynął
wniosek pracodawcy o zawieszenie naliczania funduszu świad-
czeń socjalnych w 2023 roku, na co związki zawodowe nie wyra-
ziły zgody. Przedstawiciele organizacji związkowych zaprezen-
towali wspólne stanowisko, zgodnie z którym oczekiwali nali-
czenia kwoty funduszu na poziomie 100 tys. zł. Pracodawca
wyraził stanowisko, że spółki nie stać na taki odpis z uwagi na
trudną sytuację finansową spółki.

W notatce z tego spotkania zapisano, że w wyniku negocjacji
strony wspólnie ustaliły wielkość naliczenia do ZFŚS w 2023 r.
w kwocie 60 tys. zł, płatne w terminach zgodnych z ustawą, tj.
75% do końca marca oraz 25% do końca września br. Ogólna
kwota, jaką dysponować będzie komisja socjalna w bieżącym
roku wynosić będzie 160 tys. zł.  z 2 marca br.

kontynuacja ze str. 1

Proponowany skład Komitetu Honorowego: Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliń-
ski, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopol-
ski Łukasz Kmita, Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrow-
ski, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Prezes
IPN Karol Nawrocki, Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Jan
Tadeusz Duda, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał
Komarewicz, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Kasprzyk, Dyrektor Muzeum Krakowa Michał Nie-
zabitowski (większość wymienionych osób wyraziła już zgodę
na uczestnictwo w komitecie).
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40-lecie Duszpasterstwa Hutników
W kościele Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy w

dniu 6 marca br. odbyła się msza święta w 40. rocznicę powstania w
tej parafii Duszpasterstwa Hutników oraz  2. rocznicę śmierci  śp.
Zbigniewa Ferczyka, założyciela i prezesa Duszpasterstwa.

Głównym koncelebransem z dwoma towarzyszącymi kapłanami był
proboszcz o. Augustyn Spasowicz.

W nabożeństwie uczestniczyli członkowie Duszpasterstwa Hutni-
ków z rodzinami, wdowa po śp. Zbigniewie Ferczyku oraz przedsta-
wiciele Komisji Robotniczej Hutników. Uroczystość uświetniły  pocz-
ty sztandarowe, w tym dwa Duszpasterstwa Hutników, Komisji Ro-
botniczej Hutników NSZZ „Solidarność”, a także Komisji Oddziało-
wej Walcowni Zimnej.

Po kazaniu nawiązującym do powstania i działalności Duszpaster-
stwa głos zabrał jeden ze współzałożycieli Lesław Chruścik, który
przedstawił krótki rys historyczny poświęcony powstaniu i działal-
ności Duszpasterstwa Hutników. Tekst ten dzięki uprzejmości kolegi
Leszka cytujemy poniżej.

W tym roku mija 40-sta rocznica powstania Duszpasterstwa Hut-
ników oraz druga rocznica śmierci śp. Zbigniewa Ferczyka, zało-
życiela i prezesa Duszpasterstwa.

Tak się składa, ze również w tym roku przypada 40-sta rocznica
powstania w tym miejscu nowej Parafii pod wezwaniem Matki Bo-
żej Częstochowskiej.  Jej proboszczem został śp. Ojciec Niward
Karsznia. I to dzięki jego pomocy i trosce Duszpasterstwo mogło
prowadzić swoją działalność mając schronienie w salkach kate-
chetycznych nowo powstałej Parafii. To tutaj mogli się spotykać
dwa razy w tygodniu aby swoimi działaniami pomagać członkom
Solidarności i ich rodzinom  w tych trudnych czasach stanu wojen-
nego. We współpracy z Kurią Metropolitarną organizowało pomoc
dla chorych a w trakcie strajków wypłacało ekwiwalent pieniężny
za stracone dniówki oraz opłacało kolegia nałożone na uczestni-
ków strajków i protestów na terenie kombinatu i Nowej Huty.

W grudniu 1983 roku po raz pierwszy organizowano pomoc
dla dzieci w postaci paczek pod choinkę. Od 1984 roku Dusz-

pasterstwo Hutników we współpracy ze Społecznym
Funduszem Pomocy Pracowniczej organizowało kolo-
nie dla dzieci hutników w Grzechini, Zawoi, Rudce Tar-
taku, Kłodzku, Rabce Zdroju i Uhercach.

Po wyniesieniu na ołtarze śp. Rafała Kalinowskiego
przez Jana Pała II w czasie pielgrzymki do ojczyzny w
czerwcu 1983 roku Zbigniew Ferczyk podejmuje decyzję
o corocznym organizowaniu w rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego pielgrzymek do grobu śp. Rafała Kali-
nowskiego w Czernej. Pielgrzymki te organizowane są do
dnia dzisiejszego.

Wielu członków Duszpasterstwa Hutników aktywnie
uczestniczyło w tajnych strukturach Solidarności i innych
niezależnych organizacjach działających na terenie Kra-
kowa i małopolski. Członkowie Duszpasterstwa również
mocno angażowali się w pomoc przy budowie nowej świą-
tyni wykonując proste roboty budowlane. W okresie straj-
ków kwietniowo-majowych 1988 roku Duszpasterstwo
Hutników pod wodzą Zbigniewa Ferczyka organizuje przy
parafii  na osiedlu Szklane Domy Centrum Strajkowe zaj-
mujące się kolportażem dokumentów strajkowych i wy-
mianą informacji.

Już w wolnej Polsce Duszpasterstwo Hutników stara
się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i religijnym
na terenie Nowej Huty i Krakowa.

Poczet sztandarowy Duszpasterstwa w hutniczych stro-
jach bierze udział w różnych uroczystościach z okazji rocz-
nic państwowych, związkowych i religijnych.

Na koniec członkowie Duszpasterstwa składają na ręce
proboszcza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej podzię-
kowania za opiekę i wsparcie jakiego udzielała i udziela
parafia Duszpasterstwu.  Dziękujemy  członkom i sympaty-
kom Duszpasterstwa za wytrwałość w walce o wolność i
niepodległość Ojczyzny. Wszystkim życzymy wszelkiej po-
myślności i dużo zdrowia.

 Szczęść Boże.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy  - rys historyczny

Z ostatniej chwili
Podczas wtorkowego posiedzenia komisji socjalnej w spółce Kolprem zostały rozdysponowane środki na dodatkowe świadczenie

finansowe z okazji świąt wielkanocnych. Od 13 marca do 28 kwietnia pracownicy mogą składać wnioski do biur obsługujących
Fundusz Socjalny w dwóch lokalizacjach spółki.



NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1400 szt.
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W dniu 24 lutego br. pożegnaliśmy Mietka Trembacza, który
zakończył pracę w Koksowni i przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Reprezentujący dyrekcję kierownik UR Piotr Warzecha oraz kole-
żanki i koledzy z ZK podziękowali Mieczysławowi Trembaczowi
za wieloletnią pracę w zakładzie.

Ponieważ przez wiele lat Mietek był przewodniczącym Komisji
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” oraz delegatem na WZD MOZ,
podobne podziękowania otrzymał także od przewodniczącego
Zarządu KRH Romana Wątkowskiego i kolegów związkowców.
Do tego grona należy też zaliczyć siatkarzy z Koksowni, którzy
podczas niedawno zakończonego Hutniczego Turnieju Piłki Siat-
kowej nadali Mieczysławowi Trembaczowi Honorowy Tytuł Opie-
kuna Siatkarzy Koksowni w dowód uznania za wszelką pomoc i
wsparcie. Dyplom z nadanym tytułem wręczył menadżer siatka-
rzy Krzysztof Kozaczka.

Do wszystkich tych życzeń zdrowia i długiego życia dołącza
się niżej podpisany kolega z pracy i opiekun siatkarzy

Tadeusz Kowalczyk

Przewodniczący  z Koksowni odszedł na emeryturę

30 rocznica śmierci ks. Kazimierza Jancarza
2 marca w kościele w Mistrzejowicach obchodzono 30 roczni-

cę śmierci ks. Kazimierza Jancarza, twórcy Duszpasterstwa Ludzi
w okresie stanu wojennego. Uroczystość połączono z nabożeń-
stwem w intencji uczniów i nauczycieli Szkoły podstawowej nr
85, noszącej obecnie imię bohaterskiego kapłana, owa szkoła
obchodziła kolejną rocznicę jej założenia. Po przypomnieniu syl-
wetki legendarnego księdza i wspólnej mszy św. przedstawiciele
Grona Pedagogicznego oraz różnych struktur NSZZ „Solidar-
ność” złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Kazimie-
rza Jancarza. Wśród składających kwiaty byli przedstawiciele
Zarządu Regionu Małopolskiego „Solidarności” z zastępcą prze-
wodniczącego Regionu Krzysztofem Kotowiczem na czele, człon-
kowie Zarządu Komisji Robotnicznej Hutników z przewodniczą-
cym Romanem Wątkowskim,Czesławem Bujakiem i Pawłem Orłem,
członkowie Bractwa Rycerzy Jana Pawła II oraz małopolska Ku-
rator Oświaty Barbara Nowak.

– Czas przedwyborczy to jest okres, w którym można „doci-
snąć” polityków o sprawy pracownicze, które nas najbardziej inte-
resują. Jeżeli Zjednoczona Prawica chce rozwiązywać problemy
społeczne, to będziemy z nią współpracować. Ale nigdy nie bę-
dziemy oficjalnie wspierać ani podpisywać umowy programowej
z jakąkolwiek partią polityczną – powiedział goszczący w Go-
rzowie przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Rozmowa toczyła się na temat bieżących działań związku oraz
rozdzielenia działalności związkowej od politycznej. Pytany o
karierę polityczną byłych związkowców, szef Solidarności od-
parł:- Po naszych doświadczeniach z AWS-em zmieniliśmy statut
Solidarności, wprowadzając rozwiązania, które polegają na tym,
że jeśli związkowiec chce wejść do polityki, rezygnuje z funkcji
związkowych, takich jak szefa Komisji Zakładowej, szefa Regio-
nu, szefa Komisji Krajowej. Wówczas ma prawo kandydować do
Sejmu czy na stanowiska ministerialne.

Bezrobocie w Polsce - najnowsze dane
Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lu-

tym 5,5 proc. i nie zmieniła się względem stycznia - poinformo-
wała PAP w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg. W
porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku nastąpił
spadek stopy bezrobocia o 0,4 punktu procentowego.

 Według szacunków MRiPS w lutym w urzędach pracy zareje-
strowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych, o 55,7 tys. mniej
niż w końcu lutego ub. roku.

Pracodawca zgłosił do urzędów pracy 92,3 tys. wolnych miejsc
pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,3 tys. więcej niż miesiąc
wcześniej.

Dyrektor Generalny spotkał się z załogą PED
Od kilku tygodni dyrekcja AMP wznowiła cykliczne spotka-

nia z pracownikami zakładów. Spotkanie licznej załogi Zakładu
Energetycznego (PED) z Dyrektorem Generalnym Frederikiem
Van De Velde odbyło się w dniu 6 marca 2023. W spotkaniu
uczestniczyli również dyrektor personalny Stanisław Ból oraz
dyrektor zakładu Justyna Kołtonik.

Na wstępie dyrektor przedstawił sytuację naszego zakładu w
2022 roku. Analizując sytuację kosztową odniósł się do dużych
wahań cen rynkowych paliw oraz surowców niezbędnych w
produkcji hutniczych wyrobów, na które to ceny znaczący wpływ
ma wojna w Ukrainie. Dyrektor wspomniał również o konieczno-
ści stałego podnoszenia stanu bezpieczeństwa pracy w naszej
firmie. W tym kontekście nawiązał do wypadków śmiertelnych
jakie w ostatnim czasie miały miejsce w zagranicznych lokaliza-
cjach koncernu.

Pracownicy biorący udział w dyskusji stwierdzili, że z powodu
zaistniałych wypadków wprowadza się kolejne programy bhp,
które są dodatkowym obciążeniem.  Ich zdaniem nie jest to do-
bre rozwiązanie, ponieważ wszyscy są i tak są już obciążeni obec-
nymi programami, nie wspominając o bieżącej pracy.

Dyrektor zapewnił, że nowych programów nie będzie, natomiast
programy które już funkcjonują będą ulepszane dla poprawy bez-
pieczeństwa oraz zmniejszenia uciążliwości dla pracowników.

Dużo czasu dyrektor generalny poświęcił ochronie środowi-
ska. Większością prac będzie objęty oddział dąbrowski. Wiąże
się to z budową nowych pieców, w tym pieców w technologii
DRI. Co do budowy pieców elektrycznych dyrektor stwierdził,
że ich zasilanie oparte będzie o nową technologię nuklearną
SMR, którą Polska jest zainteresowana.  W tej sprawie ma decy-
zję podjąć Państwowa Agencja Atomistyki.

Część pytań dotyczyła przyszłości Zakładu Energetycznego
w Krakowie. Odpowiadając na te pytania dyrektor wspomniał o
prowadzonych z MPEC rozmowach  w sprawie włączenia części
zakładu w struktury siłowni (Tameh). Podkreślił, że na dzień dzi-
siejszy nie ma ostatecznych decyzji w tej sprawie. Jeżeli chodzi
o wydział PCI stwierdził, że dopóki będzie funkcjonował wielki
piec w nr 2 w Dąbrowie Górniczej, to wydział będzie potrzebny.
Wstępne założenia przewidują, że w WP 2 po remoncie będzie
pracował do 2035 r.

Padło również pytanie o rekompensatę finansową dla pracow-
ników z tytułu przejmowania obowiązków po kolegach odcho-
dzących z naszej firmy. Dyrektor Stanisław Ból odpowiedział, że
obecnie trwają konsultacje ze związkami zawodowymi w spra-
wie zmiany zapisu ZUZP dotyczącego „mentorkowego”. Wpro-
wadzenie nowego zapisu powinno objąć osoby szkolące pra-
cowników przenoszonych w ramach alokacji wewnętrznej.

Na koniec dyrektor podziękował wszystkim za przybycie na
spotkanie.

Żadnych umów programowych z partiami politycznymi

Paweł Orzeł


