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KURIER            
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Flagi związkowe w Krakowie 

 10 maja odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu 

Związku. Głównym tematem była informacja przedstawiona 

przez Zarząd AMP SA o czasowym wstrzymaniu od września 

pracy Wielkiego Pieca i części surowcowej w Oddziale Kraków. 

Po przedstawieniu informacji ze spotkania z Zarządem Spółki, 

dyrekcją HR oraz ze spotkań z załogą Stalowni i WP rozgorzała 

gorąca dyskusja. Członkowie Zarządu zastanawiali się co musi 

się stać by ta informacja nie została wdrożona w życie. Najbar-

dziej niepokoi to, iż na główne zarzuty nie konkurencyjności 

huty w Krakowie bezpośrednio pracownicy nie mają wpływu. Bo 

czy na import blach ze Wschodu, zwiększone koszty emisji CO2 

czy drogą energię elektryczną mają wpływ pracownicy? Pytanie 

pozostawiamy bez odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o koszty 

jakie ponosi Kraków to zapewne może zostać zrobione wiele. 

Już nie raz pracownicy z Krakowa dawali przykłady poświęceń 

by utrzymać miejsca pracy. Pytamy otwarcie Prezesa Zarządu 

AMP SA Pana Geerta Vereecka: Co mają zrobić pracownicy z 

Oddziału Kraków by czarny scenariusz się nie spełnił? Człon-

kom Zarządu zostały przedstawione dotychczasowe działania w 

obronie krakowskiego pieca. Po pierwsze największe organiza-

cje związkowe działające w AMP SA przekazały wspólne Stano-

wisko do Zarządu Spółki w tej sprawie, w którym NIE AKCEP-

TUJEMY WSTRZYMANIA PRACY WP I CZĘŚCI SUROWCO-

WEJ W KRAKOWIE. Ponadto zwróciliśmy się do władz Miasta i 
Województwa o spotkania, na których oczekujemy realnego 

wsparcia dla hutników z Krakowa. Podjęta została inicjatywa 

nadzwyczajnego spotkania WRDS w Krakowie, na którym chce-

my omówić jakie zagrożenia niesie za sobą informacja Zarządu 

AMP SA. Podjęto działania o zwołaniu nadzwyczajnego posie-

dzenia Zespołu Trójstronnego ds.. Społecznych Warunków Re-

strukturyzacji Hutnictwa z udziałem przedstawicieli właściwych 

ministerstw oraz Zarządu AMP SA. Został przygotowany list do 

Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego informujący 

o zagrożeniach utraty miejsc pracy i wnoszący o wsparcie rządu 

polskiego w Komisjach UE by zażegnany został niekontrolowa-

ny dopływ stali z krajów spoza UE, a także by polityka energe-

tyczna w stosunku do podmiotów energochłonnych była bardziej 

przyjazna. To nie koniec działań związkowych rozmawiamy w 

mediach o sytuacji w jakiej mogą znaleźć się hutnicy, nagłaśnia-

my problem braku normalnej konkurencyjności w hutnictwie, 

apelujemy o wprowadzenie tak wysokich ceł by dotowanym 

zakładom zwłaszcza ze Wschodu nie opłacało się dostarczać 

swych wyrobów na polski rynek.  

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionym ma-

teriałem zadecydowali by podjąć akcję flagowania siedziby 

Spółki. By tym na razie widocznym pokazem zaznaczyć naszą 

determinację w walkę o zachowanie pracy WP i części surowco-

wej w Krakowie…….     Cd str nr 2    
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Cd ze str nr 1… Działając wspólnie organizacje związkowe nie 

wykluczają podjęcia innych działań protestacyjnych, od manife-

stacji pod urzędem wojewódzkim do nawet w skrajnym przy-

padku blokowania niektórych arterii komunikacyjnych. To w 

przypadku braku dobrych rozwiązań rządu polskiego związa-

nych z ceną energii elektrycznej. Nasze akcje protestacyjne 

mogą zostać także skierowane przeciwko Zarządowi AMP SA. 

To właśnie ten Zarząd będzie zgodnie z polskim prawem mu-

siał podjąć decyzję z wszelkimi konsekwencjami o wstrzymaniu 

pracy WP i części surowcowej w Krakowie. Piszemy o konse-

kwencjach choć nie wiemy do końca jakie mogą być ale chce-

my uświadomić „polskim decydentom”, iż za wszelkie zagroże-

nia na jakie będą narażeni pracownicy i sam zakład przez pod-

jęcie zapowiadanych decyzji będą odpowiadać osobiście. Na 

zakończenie tematu związanego z czasowym wstrzymaniem 

pracy WP i części surowcowej głos zabrali przedstawiciele spó-

łek hutniczych, których pracownicy wykonują specjalistyczne 

prace w Zakładzie WP i Stalownia. Wszyscy zadawali pytanie 

jakie skutki dla Spółek może przynieść ta decyzja. Prócz zagro-

żeń finansowych Spółki będą musiały dostosować zatrudnienie 

do prac jakie wykonują w AMP SA. Dotyczy to wszystkich Spó-

łek zarówno tych produkcyjnych, transportowych jak i Spółki 

żywieniowej. Zadawano pytania kto zapłaci Spółkom za już 

zakupione materiały i części zamienne w razie zakończenia 

prac jak to zapowiadał Prezes G. Verbeeck. Przedstawiciele 

Spółek hutniczych wystosowali w tej sprawie list do Wicepreze-

sa AMP Pana Czesława Sikorskiego, który w swych obowiąz-

kach ma między innymi nadzór nad pracą spółek hutniczych: 

Organizacje Związkowe działające w Spółkach zależnych, pra-

cujących na rzecz AMP z wielkim niepokojem przyjęły wiado-

mość o planach czasowego wyłączenia Wielkiego Pieca i Sta-

lowni w Krakowie . 

Ta niezrozumiała i zaskakująca dla nas wszystkich decyzja 

może zagrozić funkcjonowaniu, a wręcz istnieniu wielu Spółek . 

Setki ich pracowników może utracić pracę. W przeszłości Spół-

ki wielokrotnie wspomagały, a niekiedy wręcz finansowały dzia-

łalność Huty w trudnych dla niej czasach. Pracownicy Spółek 

uczestniczyli i uczestniczą w pracach przy remontach i usuwa-

niu awarii, dostarczają posiłki, zapewniają transport  i inne usłu-

gi. Byli i są zawsze kiedy sytuacja tego wymaga . 

Pytamy co z umowami jakie AMP zawarła ze Spółkami, co z 

inwestycjami i zakupami jakie zostały poczynione, aby zapew-

nić  wykonanie tych zobowiązań ? 

Apelujemy do Zarządu AMP i wszystkich, od których zależy 

przyszłość krakowskiej Huty o ponowne przeanalizowanie tej 

niezrozumiałej decyzji . 

W drugiej części posiedzenia Zarządu Związku omówiono pro-

pozycje pracodawcy dotyczące zmian w ZUZP dla AMP SA. 

Ponieważ największą kontrowersje budzi propozycja włączenia 

części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej nasz przed-

stawiciel w Zespole Roboczym jeszcze raz szczegółowo ją 

omówił. Z otrzymanych informacji najwięcej głosów sprzeciwu 

było w zakładzie BWG oraz na odcinku COS w zakładzie Sta-

lownia. Nie chcemy by decyzja Zarządu Związku była nie jed-

nogłośna choć wydaje się, że w zaistniałej sytuacji (zapowiedź 

wyłączenia WP i części surowcowej) przy już wprowadzonych 

urlopach postojowych pracownikom powinno zależeć na utwo-

rzeniu jak najwyższej płacy zasadniczej. To da w sytuacji kryzy-

sowej gwarancje znacznie wyższej płacy za urlop postojowy. 

Zarząd Związku postanowił zorganizować jeszcze jedno spo-

tkanie w zakładzie BWG z członkami naszej organizacji związ-

kowej by przedstawić dobre strony takiego rozwiązania i wysłu-

chać argumentów osób, które przeciwne są tej propozycji.  

W ostatniej części spotkania omówiono przygotowania do za-

wodów wędkarskich im. Kol. Andrzeja Bączkowskiego. Podjęto 

decyzję o zorganizowaniu transportu autobusowego dla chęt-

nych, którzy zechcą po zawodach uczestniczyć w pikniku węd-

karskim.  

Zarząd Związku wysłuchał informacji w sprawie udzielenia peł-

nomocnictwa kancelarii adwokackiej, która będzie reprezento-

wała Związek w sądzie. 

Na zakończenie spotkania omówiono sprawy organizacyjne i 

finansowe. Zarząd zaakceptował propozycję zwołania nadzwy-

czajnego posiedzenia WZD naszego Związku. Decyzja w spra-

wie daty zostanie podana po ostatnich rozmowach w sprawie 

zmian do ZUZP.       K.W. 

 

 Spotkanie z Zarządem w Spółce KOLPREM 

 W ubiegły wtorek w Spółce Kolprem odbyło się cykliczne 

spotkanie Zarządu z załogą Spółki. Dominującym tematem była 

poniedziałkowa decyzja AMP SA o czasowym zatrzymaniu WP 

i części surowcowej w Krakowie. Dla Spółki, a zwłaszcza dla tej 

części, która obsługuje Wielki Piec i Stalownię oznaczać to 

będzie wiele zmian i niepewności co do dalszej pracy. Według 

Zarządu, który również został zaskoczony decyzją AMP SA, 

będzie opracowany plan na czas postoju WP i części surowco-

wej. Na dzień dzisiejszy na pewno trzeba będzie zrezygnować 

z usług firm zewnętrznych, wykorzystać urlopy zwłaszcza te 

zaległe, skierować pracowników na szkolenia i praktyki na in-

nych rejonach przewozowych. Ograniczone, do niezbędnego 

minimum, zostaną godziny nadliczbowe. Ostatecznością będą 

urlopy postojowe. Dla opracowania tego programu będzie po-

wołany zespół, który w przeciągu miesiąca przedłoży plan awa-

ryjny. Prezes Zarządu Pan Łukasz Skorupa zapewnił, że nie 

będzie zwolnień. Z niecierpliwością, ale również z niepokojem 

będziemy oczekiwać na decyzje Zarządu i dołożymy wszelkich 

starań aby nikt z członków Naszego Związku nie został pozba-

wiony pracy. Z naszej związkowej strony oferujemy Zarządowi 

Spółki Kolprem wszelką pomoc i współdziałanie w tym trudnym 

dla wszystkich czasie i tego samego oczekujemy od drugiej 

Strony.      T. Ziołek 

 

Emerytury również za staż pracy  

Pikieta przed Ministerstwem Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej 
Przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 

Warszawie 9 maja, przedstawiciele wszystkich branż OPZZ 

dopominali się o zmiany w systemie emerytalnym. Podczas tej 

pikiety zebrani zwrócili się do strony rządowej, składając w Mi-

nisterstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stosowną pety-

cję o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch 

projektów ustaw emerytalnych. Pierwszy projekt dotyczy eme-

rytur stażowych, a drugi niewygasającego charakteru emerytur 

pomostowych.  

Pikietujących przywitała Wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Bar-

bara Popielarz, która o godz. 12:00 otworzyła zgromadzenie. 

Wśród pikietujących nie zabrakło naszej grupy związkowej z 

NSZZ Pracowników AMP S.A . 

Pierwszym zabierającym głos był Wiceprzewodniczący OPZZ 

kol. Andrzej Radzikowski. W swoim wystąpieniu przypomniał, iż 

pikieta nasza przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej odbywa się po to by po raz kolejny upomnieć się o 

postulaty pracowników zrzeszonych w OPZZ. „Domagamy się 

wprowadzenia prawa do emerytury uzależnionego od stażu 

pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących, że 

emerytura pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli 

pracę przed 1999 r., a tym co zaczęli pracę później już się nie 

należy!” – mówił wiceprzewodniczący. Przypomniał również, że 

pod projektem ustawy dot. emerytur stażowych …   CD str nr 4 
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ZATRZYMANIE WP WE WRZEŚNIU –  

POLITYKA, CZY EKONOMIA ? 

 Jak grom z jasnego nieba spadła na wszystkich pracowników 

w Krakowie wiadomość o wstrzymaniu – bezterminowo – od wrze-

śnia br . produkcji surówki i stali w Krakowie. Przewodniczący organi-

zacji związkowych otrzymali tą wiadomość w poniedziałek 6 maja, o 

godzinie 9, na spotkaniu z Prezesem firmy Geertem Verbeeckiem. 

Pozostali pracownicy, w tym bezpośrednio zainteresowani, czyli pra-

cownicy stalowni oraz wielkich pieców, zostali poinformowani o go-

dzinie13 w hali COS-u. Informacja ta nie miała charakteru prima 

aprilisowego, bo ten już dawno minął, lecz przekazanie jej do pu-

blicznej wiadomości tuż po święcie i obchodach Dnia Hutnika, zakra-

wa na swoisty czarny humor właściciela firmy. Jak powiedział Prezes 

AMP S.A. głównymi przyczynami podjęcia takiej decyzji przez dyrek-

cję wykonawczą w Luksemburgu ( ograniczenie w całym AM Europe 

produkcji stali o 3 mln ton, w tym, w Polsce o 1,5 mln) są: spadający 

popyt na stal na światowych rynkach, w tym w sektorze motoryzacyj-

nym, utrata przez krakowską hutę konkurencyjności w związku z 

rosnącym importem stali spoza Unii Europejskiej, rosnącymi cenami 

uprawnień do emisji CO2 oraz cenami energii elektrycznej. Prezes 

powiedział również: … „ Jest to bardzo trudna decyzja, ale potrzebna - 

wynika z kilku powodów, zarówno sytuacji na światowym i europejskim 

rynku stali, jak i naszych kosztów produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że 

wpływa ona na pracowników i lokalne społeczności, dlatego deklarujemy 

współpracę do wypracowania rozwiązań na czas postoju części surowco-

wej...”. Pytany przez pracowników i przedstawicieli mediów o to, jak 

długo potrwa przestój WP W Krakowie stwierdził, że będzie to zale-

żało od rozwoju sytuacji na rynku, w szczególności kwestii cen emisji 

dwutlenku węgla i nadwyżki mocy produkcyjnych w europejskich 

hutach, spowodowanych importem tańszych wyrobów ze wschodu. 

… „ Jeśli to nie zostanie rozwiązane, to produkcja w części surowcowej 

będzie nieopłacalna - zaznaczył prezes ArcelorMittal Poland i dodał, że 

jej zatrzymanie to "nie kwestia dni i tygodni, ale miesięcy i kwartałów”. 

Według Niego europejskie hutnictwo staje się niekonkurencyjne, 

bowiem ponosi dodatkowe opłaty związane z opłatami emisyjnymi, 

których nie mają producenci z innych części świata. Jak powiedział 

Geert Verbeeck na jednym z briefingów z mediami:  … „Import wyro-

bów gorącowalcowanych ze wschodu do Polski w zeszłym roku zwięk-

szył się o 500 tysięcy ton. Równocześnie ceny uprawnień do emisji CO2 

już przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o około 230 procent 

względem początku 2018 roku. Jesteśmy producentem stali i chcemy 

móc ją nadal wytwarzać również tu, w Krakowie. Mamy nadzieję, że wa-

runki rynkowe się poprawią, a równe zasady konkurencyjności zostaną 

przywrócone, bo wtedy będziemy mogli wznowić pracę naszych instala-

cji…”. Przypomniał również, że w 2017 roku spółka zakończyła pro-

jekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 

milionów złotych. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkie-

go pieca, którego praca ma być zatrzymana od września br. W tym 

miejscu ktoś postronny zapyta, gdzie tu sens, gdzie tu logika ? Na 

dzień dzisiejszy trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo sam 

Zarząd AMP S.A. był zaskoczony tą decyzją, co było zresztą widać w 

trakcie spotkań z pracownikami PSK i udzielanymi im odpowiedzia-

mi. Na najważniejsze z nich Prezes wprawdzie odpowiedział, bo 

zapewnił, że nikt z pracowników tego zakładu nie będzie zwolniony, 

ale już w przypadku skonkretyzowania działań jakie Zarząd spółki 

ma zamiar podjąć, w trakcie planowanego przestoju WP, w stosunku 

do zatrudnionych w PSK pracowników odpowiedzi były mgliste i nie 

oparte o realia panujące tym zakładzie. Co np. oznacza informacja, 

że na czas postoju pracownicy PSK będą zastępować firmy ze-

wnętrzne i wykonywać za nich specjalistyczne prace remontowe ? 

Jak pan Prezes to sobie wyobraża ? Co oznacza, że będą zatrudnie-

ni w innych jednostkach AMP S.A. lub kierowani na tzw. postojowe ? 

Jeżeli ktoś organizuje spotkania z załogą wielkich pieców i stalowni 

oraz przekazuje im hiobowe wieści co do przyszłości części surow-

cowej w Krakowie, to przede wszystkim powinien mieć, przynajmniej 

w ogólnym zarysie, zaplanowane co zrobi z kilkuset pracownikami 

pracującymi dotychczas w PSK, nie pomijając przy tym pracowników 

spółek okołohutniczych. Zielone światełko w tunelu zapaliło się w 

środę 8 maja br. w trakcie odpowiedzi na jedno z pytań, bo wówczas 

Prezes był łaskaw stwierdzić, że w trakcie postoju będą wykonywane 

specjalistyczne remonty urządzeń, których nie można było robić w 

trakcie produkcji np. kotłów KT. Kolejna inwestycja, czyli tzw. próżnia 

również ma być kontynuowana. Co jest więc grane ? Takie pytanie, 

jak i setki innych, zadają sobie wszyscy pracownicy huty w Krakowie, 

a nie tylko ci pracujący w PSK. Powyżej cytowaliśmy wypowiedzi 

władz spółki, dotyczące planów zatrzymania wielkiego pieca w Kra-

kowie od września br. Czas przybliżyć naszym czytelnikom i człon-

kom związku opinie samych pracowników, które najczęściej były 

wyrażane w sposób następujący: w mojej i moich kolegów ocenie pod-

jęte przez właściciela działania „śmierdzą” polityką, a pracowni-

ków  bierze się jako zakładników w naciskach właściciela firmy na rząd 

polski i Unię Europejską, by coś zrobili w sprawie cen energii, CO2 oraz 

importu blach z WNP i Turcji. Czy my jako pracownicy mamy na to jakieś 

przełożenie ? I druga bardzo istotna opinia, a właściwie pytanie:  co trze-

ba zrobić, ( czytaj: co może zrobić pracownik) by sytuacja się zmieniła i 

Zarząd cofnął decyzję ? Dlaczego sytuacja dotyczy tylko Krakowa ? Dla-

czego nie wstrzymuje się lub nie ogranicza produkcji w innych oddziałach 

AMP S.A., przecież w całym AMP S.A. są podobne ceny energii, emisji 

oraz koszty produkcji ? Dlaczego nie przyśpiesza się remontu WP w 

Dąbrowie Górniczej, skoro sprzedaż produktów spada ?  

Tego typu pytań jest wiele. Prezes na niektóre udzielił odpowiedzi w 

trakcie spotkań z pracownikami PSK. Czy te odpowiedzi były satys-

fakcjonujące ? Z pewnością nie, ponieważ w przypadku kosztów, 

które podobno w Krakowie są najwyższymi w Europie, my sami ma-

my wątpliwości. Też zadajemy sobie podobne pytania np. dlaczego 

ceny energii są rożne w każdym z oddziałów AMP S.A., dlaczego 

ktoś podjął w przeszłości pochopną decyzję, która odbija się nam 

czkawką do dzisiaj, w sprawie zamknięcia krakowskiej aglomerowni 

(koszt transportu spieku, utylizacji odpadów itp. to największy koszt 

produkcji stali w Krakowie), co będzie dalej z produkcją stali ETZ dla 

Stalproduktu z Bochni, co z produkcją prądu z gazu wielkopiecowe-

go, jaki będzie koszt produkcji blachy gorącowalcowanej na gazie 

ziemnym i koksowniczym, nie mówiąc o kosztach transportu slabów 

z Dąbrowy Górniczej, jakie będą koszty zerwania umów z dostawca-

mi surowców i usług dla PSK, jaki, po odjęciu kosztów produkcji, jest 

zysk na jednej tonie stali w Polsce i w innych krach Europy ? W naj-

bliższym czasie spróbujemy uzyskać, nie tylko od decydentów w 

AMP S.A., szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na te oraz wiele 

innych pytań, bo jako Związek nie akceptujemy decyzji właścicie-

la o planowanym zatrzymaniu WP w Krakowie. W samym zaś 

przekazie publicznym Zarządu AMP S.A. jest za dużo niejasnych i 

sprzecznych informacji, a za mało konkretów. Wszyscy zdajemy 

sobie sprawę, że w związku z tym „ miłym” prezentem na Dzień 

Hutnika od Zarządu spółki, sytuacja w Zakładzie Wielkie Piece i Sta-

lownia jest bardzo napięta. Niestety, jak zwykle w takich przypad-

kach, ktoś bardzo złośliwy i szukający niezdrowej sensacji, próbujący 

przy tym ugrać jakieś swoje prywatne interesy albo po prostu nie 

potrafiący czytać ze zrozumieniem, dolewa oliwy do ognia i rozpusz-

cza, nie tylko w tym zakładzie, plotkę jakoby związki zawodowe pod-

pisały porozumienie z pracodawcą w sprawie postoju WP w Krako-

wie, planowanego od września br. Jeżeli ktoś z naszych czytelników 

ma na to jakieś dowody ( ulotka, tekst z Internetu lub inne źródła) to 

proszę to do mnie wysłać, a nie powtarzał głupoty i bezpodstawnie 

atakował nie tylko Nasz Związek ale i niektórych przewodniczących. 

Większej bzdury nie słyszeliśmy od lat. Czy sami sobie zakładaliby-

śmy pętlę na szyję ?  Apelujemy do pracowników i członków nasze-

go Związku o trochę rozsądku i pomyślunku oraz nie uleganie nie-

zdrowym emocjom i szukania „na siłę” winnych. Sytuacja jest trudna, 

ale nie beznadziejna. Zrobimy wszystko, bez względu na to czy ktoś 

wierzy w zamknięcie WP w Krakowie, czy uważa to za blef właścicie-

la, by część surowcowa pracowała w pełnym cyklu. W tej konkretnej 

sytuacji możemy się tylko domyślać, że ktoś z pracowników, buszu-

jący w sieci, przeczytał tekst w Internecie mówiący o tym, że związki 

zawodowe podpisały w styczniu br. ……..  Cd str 4 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland  S.A.   Nakład 2200 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,  

czwartek 8-16  ul. Mrozowa 1  bud. Administracyjny 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail:  turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

 

KONCERT „DODA z orkiestrą” 01.06 2019 (sobota) , godz. 1900  - 

TAURON ARENA ul. Lema 7  Kraków. Cena: 50,00zł/ os  

Koncert   poprzedzony jest kampanią społeczno -informacyjna  pt. 

„Numery Twoich Przyjaciół 998-112”. Doda zawsze podkreślała jak 

ważny jest rozwój artystyczny, przekonywała, że kolejne przedsię-

wzięcia to skok na głęboką wodę, ale jednocześnie szansa na wzbo-

gacenie własnych umiejętności – stąd obok muzyki, pojawił się film 

oraz teatr. Teraz, zobaczymy i usłyszymy Dodę w pełnych rozmachu 

aranżacjach jej największych przebojów zagranych z orkiestrą, ale 

tradycyjnie możemy liczyć na niespodzianki! Tym bardziej, że nowa 

płyta, to obok autorskiego repertuaru, wspaniałe przeboje Maanamu, 

Maryli Rodowicz, Anny Marii Jopek czy Miley Cyrus. Kierownikiem 

muzycznym i aranżerem całości jest wspaniały kompozytor i aranżer 

Wojciech Zieliński, który stworzył aranżacje do ok. 1600 piosenek z 

repertuaru najwybitniejszych gwiazd polskiej sceny, pracując również 

przy bestsellerowych musicalach i realizacjach teatralnych. 

Doda z orkiestrą, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń 

na polskiej scenie w 2019 roku, które pokaże kolejne, kto wie – może 

najbardziej niesamowite oblicze Dody. Niepokornej, ale i niezwykle 

wrażliwej artystki  
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c – 

dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania 

dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w 

rodzinie” na potrzeby ZFŚS AMP S.A. Zapisy wraz z wpłatami doko-

nywane są,  w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedział-

ki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 
16:00.  pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16 

 

Cd ze str nr 3…. porozumienie na tzw. postojowe w latach 2019-2020. 

Wyjaśniamy, że takie porozumienie zawieramy z pracodawcą od 2013 

roku, co roku przedłużając je na kolejny rok i nie ma to nic wspólnego 

z decyzją Zarządu AMP S.A. o planowanym wstrzymaniu produkcji 

surówki i stali w Krakowie, od września 2019 roku.  

W miarę rozwoju sytuacji ( na dzień dzisiejszy za dużo jest niewiado-

mych i pytań bez odpowiedzi) będziemy na bieżąco informować na-

szych członków związku oraz pracowników, o działaniach jakie podej-

mujemy, by ten czarny scenariusz zamknięcia części surowcowej w 

Krakowie nie ziścił się. Każdy pracownik oddziału w Krakowie powi-

nien mieć tą świadomość, że nie jest to tylko decyzja, dotycząca Za-

kładu PSK. Tak już jest w naczyniach połączonych, a taką jest kra-

kowska huta, że w przypadku podtrzymania przez Zarząd AMP S.A. 

decyzji o wstrzymaniu  - lub nie daj Boże - całkowitej likwidacji produk-

cji surówki i stali w naszym oddziale, nastąpi reakcja łańcuchowa i 

prędzej czy później nasza huta w ogóle zniknie z mapy Krakowa. 

Pewnie niektórych działaczy struktur samorządowych (pan Kośmider, 

wiceprezydent MK)) lub związanych w przeszłości z krakowską hutą 

ta wiadomość niezmiernie by ucieszyła, bo mogli by produkować w 

tym miejscu np.. „ołówki”, jak to proponował były wiceminister Edward, 

Edmund Nowak, były działacz PZPR, członek NSZZ Solidarność i były 

wiceprezydent m. Krakowa oraz poseł X kadencji. O ironio losu wybra-

ny z okręgu nowohuckiego. Tym panom już na wstępie dziękujemy za 

„pomoc” dla naszej huty i obronę tysięcy miejsc pracy w Krakowie. 

Swoistym podsumowaniem całej tej sytuacji są słowa, jakie powie-

dział, niżej podpisanemu, po spotkaniu z Prezesem AMP S.A. jeden z 

pracowników PSK. Stwierdził wówczas, że odkąd właścicielem jest 

pan L. Mittal nie było chociaż jednego roku względnego spokoju i nie 

ma się co dziwić, że pracownicy produkcyjni z utęsknieniem liczą dni 

jakie zostały im do emerytury, nie myśląc o pracowaniu w tej firmie ani 

dnia dłużej. Młodzi pracownicy też nie pchają się drzwiami i oknami, 

bo praca ciężka, stresująca, jak się okazuje również niepewna i nie-

stabilna, a płaca w porównaniu do rynku mało konkurencyjna. Na ko-

niec zadajemy pytanie: Jak przy takich decyzjach Zarządu Spółki 

(choć mało kto wierzy, że taką decyzję podjął Zarząd AMP SA) do 

hutnictwa mają trafiać najlepsi fachowcy z rynku?     K. Bąk  

Cd ze str nr 2… podpisało się ponad 700 tysięcy Polek i Pola-

ków. Ten głos nie może zostać nieusłyszany! Wiceprzewodni-

czący OPZZ podkreślił, że wątpliwości konstytucyjne budzi 

także fakt, że obecnie, zgodnie z prawem, pracodawca opłaca 

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, 

którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej! W 

imieniu wszystkich pracowników zaapelował do Rządu i prezy-

denta RP Pana Andrzeja Dudy o jak najszybsze wprowadzenie 

zmian w systemie emerytalnym. Z kolei Wiceprzewodniczący 

OPZZ kol. Piotr Ostrowski po doręczeniu przez delegację pety-

cji, przeczytał zgromadzonym jej dokładną treść.  

W czasie pikiety przemawiali również przedstawiciele branż 

OPZZ: Leszek Miętek, Przewodniczący Rady Branży Trans-

port, członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Konfe-

deracji Kolejowych Związków Zawodowych, Mirosław Grzybek 

Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, 

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalow-

ców i Hutników oraz Sławomir Łukasiewicz, członek Rady 

OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników 

Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka. 

Nie zabrakło również głosu hutników w świetle ogłoszonej 

przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. zagrożeń zatrzymania 

Stalowni i Wielkiego Pieca w tej sprawie głos zabrał kol. Józef 

Kawula, który nakreślił sytuację naszej Huty i zaapelował do 

rządzących o „opamiętanie się”., mówiąc, iż w sytuacji jaka 

dotyka hutników, podnoszona sprawa emerytur stażowych 

byłaby dobrym rozwiązaniem. Opieszałość rządzących spowo-

duje, że większość z nich tego nie doczeka.          J. Kawula 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
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