
Nr   20/ 19 / (1275)                                                                 29. 05. 2019 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Prezydium WRDS w Krakowie 

 Na wniosek NSZZ Pracowników AMP S.A.  we wtorek 

21.05.2019r odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie. Na spo-

tkanie, które odbyło się w siedzibie władz województwa Mało-

polskiego przybyli Wojewoda Małopolski Panowie: Piotr Ćwik, 

Tomasz Świetlicki Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i 

Ciepłownictwa z Ministerstwa Energii, Stefan Dzienniak Prezes 

Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej, Tomasz Ślę-

zak Członek Zarządu AMP S.A., Stanisław Ból Wiceprzewodni-

czący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. 

Stronę Związkową reprezentowali: Wiceprzewodniczący Zarzą-

du NSZZ Pracowników AMP S.A. Tomasz Ziołek, Członek Pre-

zydium Krzysztof Bąk oraz Władysław Kielian (KRH Solidar-

ność) i Eugeniusz Hlek (S-80). Głównym tematem posiedzenia 

było zagrożenie zatrzymania Wielkiego Pieca i Stalowni w Kra-

kowie . 

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Tomasz Świetlicki. Niestety 

jego wypowiedź to ogół znanych z mediów i nic nie znaczących 

ogólników. Wydaje się, że strona rządowa jest zaskoczona tym 

co stało się w Krakowie i obecnie nie ma żadnego planu. Jest to 

o tyle zaskakujące, że już w roku 2016 WRDS w Krakowie w 

swej uchwale nr 8 sygnalizowała o problemach hutnictwa. 

Uchwała ta była skierowana do Rządu RP, a w szczególności 

do Ministerstw Energii, Finansów, Środowiska i Rozwoju oraz 

Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. W uchwale wskazywano na 

kierunki działań jakie powinien podjąć Rząd, aby chronić huty i 

polski rynek stali. Kolejne wystąpienia WRDS z 17 maja 2017r i 

7 maja 2018r ponawiały te apele i sygnalizowały coraz poważ-

niejsze zagrożenia dla polskiego hutnictwa. Niestety strona rzą-

dowa zignorowała te wystąpienia czego efektem jest realne 

zagrożenie dla istnienia krakowskiej Huty . 

Pan Stefan Dzienniak w swej wnikliwej analizie przedstawił 

obecny stan polskiego hutnictwa na tle przemysłu stalowego w 

Europie i na Świecie. Wskazywał, że oprócz wysokich cen ener-

gii, cen za emisję CO2 dodatkowym zagrożeniem jest niekontro-

lowany napływ wyrobów stalowych spoza Unii. Wobec braku 

zdecydowanych kroków ze strony naszego Rządu, a także z 

powodu liberalnej polityki UE doprowadzono do zapaści hutnic-

twa w Polsce i Europie….    Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych kol. Jan Guz nie żyje. 

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, iż 23 maja 2019 

roku odszedł po krótkiej, a ciężkiej chorobie Przewodniczący 

OPZZ kol. JAN GUZ. 

Kolega Jan Guz był magistrem nauk politycznych, ukończył 

podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował zawodowo m.in. jako 

wychowawca młodzieży OHP, następnie jako główny mecha-

nik, kierownik działu mechanicznego, współzarządzał wieloma 

przedsiębiorstwami. Ukończył wiele kursów, m. in. kurs dla 

trenerów z zakresu ubezpieczeń społecznych, kurs nadzoru 

właścicielskiego, szkolenie pedagogiczne dla wykładowców i 

instruktorów. W latach 1997-2004 wiceprzewodniczący OPZZ, 

od kwietnia 2004 roku do chwili obecnej był przewodniczącym. 

W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. 

Był m. in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzor-

czej Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego.  

Jako przewodniczący OPZZ w 2004 roku został powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

łeczno-Gospodarczych. Był członkiem międzynarodowych organizacji związkowych EKZZ i MKZZ oraz autorem wielu publikacji z 

zakresu polityki społecznej i gospodarczej. 

W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W październiku 2015 r. z ramienia OPZZ 

został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego. 

W osobie kolegi Janka Guza tracimy wspaniałego kolegę, dla którego losy pracowników nigdy nie były obce,  

Odszedł człowiek wielkiego formatu. Osoba niezwykle wrażliwa społecznie,  

zawsze - bez względu na okoliczności - oddana sprawie pracowniczej i związkowej.  

„To był taki pozytywny człowiek, który roztaczał dobrą aurę” 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa                                                           

Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. 
„Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią się im płaci ”  

                                        W.  Szymborska 
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 Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników 

AMP SA. Zebranie odbędzie się 30 maja 2019 roku o godzi. 12.00, miejsce Zebrania sala konferencyjna HUT-PUS SA ul. 

Mrozowa 1. Głównym tematem spotkania będzie sytuacja w krakowskiej hucie po ogłoszeniu informacji o czasowym wstrzyma-

niu pracy WP oraz części surowcowej od września 2019 roku w O/Kraków AMP SA. W Zebraniu przewidujemy udział przedstawi-

cieli Zarządu Spółki. Drugim tematem omawianym podczas nadzwyczajnego WZD będą uchwały przyjęte przez Delegatów pod-

czas ostatniego Sprawozdawczo - Wyborczego WZD NSZZ Pracowników AMP SA w maju 2016 roku, odnoszące się do ZUZP 

obowiązującego w AMP SA. Trzecim tematem omawianym na nadzwyczajnym WZD będzie ustalenie przez Delegatów składki 

związkowej dla wszystkich członków Związku. Ze względu na ważność tematów Zarząd Związku prosi o przybycie wszystkich 

Delegatów.              Zarząd Związku 

Cd ze str nr 1... Pomimo takiej sytuacji Rząd RP przygotowuje 

kolejne ustawy, które mogą mieć katastrofalny wpływ nie tylko 

na hutnictwo ale i na cały przemysł energochłonny w Polsce. 

Odnosząc się do wypowiedzi poprzedników Wojewoda Mało-

polski Piotr Ćwik wyraził swoje zdziwienie i głębokie zaniepoko-

jenie brakiem reakcji na wystąpienia WRDS, pod którymi wid-

nieje i jego podpis. Poinformował, że poczynił już kroki, aby po 

raz kolejny przypomnieć rządzącym, a przede wszystkim Pre-

mierowi, o tych wszystkich zagrożeniach. W trakcie dyskusji 

głos zabrali przedstawiciele AMP S.A. Panowie Tomasz Ślęzak 

i  Stanisław Ból, którzy wyjaśniali przyczyny decyzji o czaso-

wym zatrzymaniu pracy WP i części surowcowej i o krokach 

jakie podejmuje Zarząd AMP SA w tej sprawie. Z kolei przed-

stawiciele Strony Związkowej stanowczo sprzeciwili się tym 

decyzjom i nie przejęli do wiadomości argumentów  Pracodaw-

cy. Podkreślono, że celem naszych działań będzie bezwarun-

kowe wycofanie się z planów zatrzymania „Surowcówki” w Kra-

kowie. Skutki społeczne takiej do końca niejasnej decyzji mogą 

okazać się trudne do oszacowania. Pracę może stracić kilka 

tysięcy pracowników huty i Spółek. Wiele firm może wprost 

przestać istnieć. Odejdą najlepsi fachowcy, a AMP SA straci 

swoją reputację, a także wielu klientów. Decyzja ta może mieć 

tragiczne skutki nie tylko dla Dzielnicy Nowa Huta ale dla Kra-

kowa i dla całej Małopolski. To może być początek końca nie 

tylko krakowskiej huty ale i całego polskiego hutnictwa . 

Podkreślamy raz jeszcze, że praca i przyszłość pracowni-

ków huty i Spółek hutniczych jest naszym nadrzędnym 

celem i dla jego osiągnięcia nie ograniczymy się tylko do 

pisemnych wystąpień i apeli. Kolejne plenarne WRDS zosta-

ło zaplanowane na początek czerwca, mamy nadzieję, że prze-

każemy z niego lepsze informacje.   T. Ziołek 

 

Spotkanie z dyr. Thomasem Dziwnielem  

 20 maja 2019 roku odbyło się cykliczne spotkanie 

Członka Zarządu, Dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich Pana 

Thomasa Dziwniela z przedstawicielami trzech głównych 

związków zawodowych działających w AMP SA Oddział Kra-

ków. Na spotkaniu obecni byli: Krzysztof Wójcik (NSZZ Pra-

cowników AMP SA), Wiesław Zając (KRH Solidarność) oraz 

Eugeniusz Hlek (S-80). Po  spotkania dyr. T. Dziwniel omówił 

aktualną sytuację produkcyjną oraz wielkość zamówień w wyro-

bach płaskich. Przypomniał, iż 27 maja rusza linia HDG1 po 

kilkutygodniowym postoju, a obłożenie produkcyjne jest dobre 

co pozwoli bezpiecznie pracować tą linią do końca roku. Po-

nadto w czerwcu powinna ruszyć także HDG2, która poszerzy 

asortyment produkcji. Kolejna część spotkania poświęcona była 

informacji o planowanym czasowym wstrzymaniu pracy WP i 

części surowcowej. Niestety decyzje, które podejmuje dyrekcja 

AMP SA nie wpływają uspakajająco na pracowników. Decyzje 

o wstrzymaniu przyjęć pracowników z INTERIM uważamy za 

błędną, która będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. 

Niestety dyrekcja AMP SA zapomina o przyszłości, zapomina o 

pracownikach Spółek hutniczych. Ruchy, które obecnie są pro-

wadzone uważamy za chaotyczne bez stosownego przygoto-

wania. Obawiamy się także, że niejasne polecenia przesyłane 

do dyrektorów Zakładów mogą być wykonywane z nadmierną 

„gorliwością”, a na to Strona Społeczna nie pozwoli. Nie akcep-

tujemy informacji o wstrzymaniu pracy „Surowcówki” i o każde 

miejsce pracy będziemy walczyć. Takie też stanowisko usłyszał 

od związkowców Pan T. Dziwniel.   K.W.  

 

Spotkanie Komisji Roboczej w dniu 16.05.2019  

 W spotkaniu Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawi-

ciele Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z o.o. i 

przedstawiciele Pracodawcy. Pracodawca poinformował przed-

stawicieli Organizacji Związkowych o rezygnacji z uczestnictwa 

w pracach Komisji Roboczej Pana Jarosława Szota – Przewod-

niczącego MZZ Pracowników ArcelorMittal w Dąbrowie Górni-

czej i zastąpienie go przez Panią Grażynę Kuchciak. Nawiązu-

jąc do wcześniejszych ustaleń odnośnie kontynuacji rozmów 

dotyczących harmonizacji płac i spraw około płacowych, w ra-

mach Komisji Roboczej Strona Pracodawcy zainicjowała dys-

kusję z udziałem Dyrektorów Zakładów Wytwarzania i Strony 

Związkowej. W ramach wstępnych konsultacji, Strony wymieni-

ły poglądy na następujące tematy: dodatki mistrzowskie, dodat-

ki brygadzistowskie. Na kolejnych spotkaniach Strony będą 

omawiały tematy dotyczące premii i nagród oraz nazw stano-

wisk w obszarze produkcji. W celu lepszego poznania specyfiki 

pracy Zakładu Wytwarzania Nowa, Pan Dyrektor Tomasz Te-

kiela zaprosił przedstawicieli Organizacji Związkowych z Krako-

wa i Blachowni do zwiedzenia Zakładu. W sprawach różnych 

Strona Pracodawcy wręczyła przedstawicielom Organizacji 

Związkowych zaproszenia na uroczyste spotkanie Jubilatów z 

Zarządem Spółki w dniu 7.06.2019 i omówiła agendę spotka-

nia. Pracodawca poinformował Organizacje Związkowe o zare-

jestrowaniu przez KNF aneksu do UZ PPE, mówiącego o 

zwiększeniu składki Pracodawcy z 2% na 3,5%.       Z. Golik 

 
Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w AMP SA 

MTKŚS w dniu 17.05.2019 r rozpatrzyła złożone przez pracow-

ników wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z 

ZFŚS w 2019r. Pracowników którzy złożyli wniosek 

na przedmiotową pożyczkę informuję, że: wykazy imienne pra-

cowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe 

są dostępne w firmie Hut Pus (w miejscu ich złożenia); zawar-

cie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS 

(wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastą-

pić w terminie od 27 maja do 27 września 2019 r; wypłaty po-

życzki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto ban-

kowe) dokonuje Hut - Pus sukcesywnie do 30 dni od daty pod-

pisania umowy; Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskaza-

nym wyżej terminie traktowane jest jako rezygnacja z przyzna-

nej pożyczki i wniosek zostaje anulowany; oprocentowanie 

pożyczki wg zapisów Regulaminu ZFŚS na 2019 - Tabela Nr 6. 

Pracowników, którzy nie złożyli wniosku na pożyczkę: Komisja 

Informuję, że MTKŚS wyznaczyła drugi termin do składania 

wniosków przez pracowników o udzielenie pożyczki na remont 

lub modernizację z ZFŚS w 2019 r. tj.: do 30.09.2019 r; Komi-

sja przypomina, że w przypadku pożyczek na zakup lub budo-

wę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) w 

tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki lub częściową li-

kwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszka-

niu/domu –  wnioski w 2019 r. można składać wg potrzeb - na 

bieżąco; wnioski składa się u obsługującego ZFŚS tj.: Hut-Pus. 
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POSŁOWIE Z KRAKOWA W SPRAWIE WP 

 W ubiegłą środę na zaproszenie posłów Ireneusza Rasia 

oraz Józefa Lassoty, przedstawiciele naszej organizacji związkowej 

( pozostałe związki z Krakowa z tzw. szóstki odmówiły udziału ) wzię-

li udział w briefingu, zorganizowanym pod bramą główną huty. Samo 

słowo oznacza właśnie konferencję prasową, ale poświęconą jedne-

mu tematowi. Jest tak chętnie Polsce używane ( znowu ta angielsz-

czyzna) ponieważ zawęża temat spotkania, a tym właśnie tematem 

wiodącym była sytuacja w naszej hucie, związana z planowanym 

zatrzymaniem pracy WP, we wrześniu br. W swoim wystąpieniu kol. 

Tomasz Ziołek, wiceprzewodniczący ds. spółek, powiedział min. … 

„nasz Związek jest apolityczną organizacją i nie identyfikujemy się z 

żadną z opcji politycznych w Polsce. Nie jest to wiec poparcia z na-

szej strony dla tej czy innej partii, ale w tak ważnej w sprawie jak 

planowane zatrzymanie pracy wielkiego pieca w Krakowie i zagroże-

nia z tego tytułu płynące dla pracowników huty i spółek, będziemy 

rozmawiać z każdym przedstawicielem władz samorządowych, woje-

wódzkich, czy rządowych…”. To stanowisko jest bardzo istotne, po-

nieważ niektórzy mogliby nam zarzucić, że popieramy opozycję 

( posłowie są członkami PO), a tymczasem to przedstawiciele tego 

ugrupowania politycznego pochylili się nad naszymi problemami i 

próbują nam pomóc. Jak powiedział jeden z obecnych na konferencji 

kolegów: możemy rozmawiać z samym diabłem, byleby efektem tych 

rozmów było cofnięcie decyzji właściciela o wstrzymaniu pracy WP, a 

w perspektywie widmo likwidacji części surowcowej w Krakowie. Tak 

się złożyło, że ze strony posłów lub osób z obozu rządzącego ugru-

powania ( poza wojewodą i marszałkiem województwa), wywodzą-

cych się z Krakowa, nie otrzymaliśmy żadnego sygnału świadczące-

go o chęci wsparcia naszych działań. Rozmawiamy więc z tymi oso-

bami, które są nam przychylne i które próbują nam pomóc. Poseł 

Raś w swoim wystąpieniu skupił się na braku działań ekipy rządzącej 

w tak ważnych kwestiach jak ceny energii, ceny emisji CO2, braku 

działań na forum Unii Europejskiej w sprawie niekontrolowanego 

napływu wyrobów hutniczych z krajów poza unijnych i zaniechanie 

działań w sprawie projektu wojewody Millera, czyli tzw. projektu „ 

Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Po przejęciu władzy ówczesny 

wojewoda pan Jerzy Pilch wstrzymał realizację wszystkich projektów 

poprzedniej ekipy, a obecny wojewoda pan Piotr Ćwik oraz wicemar-

szałkowie województwa małopolskiego obiecują zmiany w zasadach 

finansowania oraz kontynuację tego projektu, ale jak na razie bez 

konkretnych działań. Przypominamy, że min. w ramach tego projektu 

właściciel miał przekazać stronie rządowej ogromne tereny, których 

huta nie wykorzystuje i są dla niej bardzo dużym obciążeniem finan-

sowym, a na tej bazie miały powstać z kolei centra naukowo-

kulturalne, obiekty sportowo-wypoczynkowe oraz inne ośrodki prze-

mysłowe. Miasto Kraków ma w tej spółce 70 procent udziałów. Dotąd 

włożyło w nią 13 mln zł, a województwo 428 tys. zł. W roku 2017 

Kraków przekazał spółce blisko 7-hektarową działkę przy ulicy Ce-

mentowej, a wcześniej oddał w użytkowanie wieczyste pięć działek o 

łącznej powierzchni blisko 27 ha. Na razie, jak napisał min. dzienni-

karz Gazety Krakowskiej pan Piotr Ogórek, w lipcu 2018 roku, Nowa 

Huta Przyszłości żyje głownie na papierze, a wydaje realne miliony. 

Tylko za jeden kwartał roku 2018 koszty jej funkcjonowania wyniosły 

667 tys. zł. Jak pisze dalej dziennikarz „Gazety Krakowskiej”: jeśli w 

pozostałych kwartałach są one podobne, to w skali roku daje to po-

nad 2 mln 600 tys. zł. Na stronie spółki można za to znaleźć informa-

cje o wyjazdach na różne targi w Niemczech, ZEA, czy Chinach, 

gdzie są poszukiwani inwestorzy. Ale o efektach tych wyjazdów już 

nie przeczytamy. „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” to projekt, który 

miał do wschodniej części Krakowa ściągnąć wielki biznes, stworzyć 

tysiące miejsc pracy oraz nowe miejsca rekreacji. Na razie jest szan-

sa na realizację tych drugich, w Przylasku Rusieckim. Pod względem 

biznesowym projekt się wlecze, choć spółka za niego odpowiedzial-

na działa blisko 4 lata i wydaje coraz więcej pieniędzy. W trakcie 

konferencji prasowej obaj posłowie nawiązywali min. do tego projek-

tu, w kontekście kosztów ogólnych działalności naszej huty. Poseł 

Lassota w swojej wypowiedzi skoncentrował się na czynniku ekono-

micznym rozmów przedstawicieli polskiego rządu z właścicielem AM 

panem, L. Mittalem. Stwierdził min:… to nie jest żadna polityka, czy 

działania polityczne, bo z właścicielem Mittalem  trzeba rozmawiać 

argumentami, które mogą go przekonać wyłącznie ekonomicznie, by 

pokazać mu, że produkcja stali będzie dla niego w Polsce i Krakowie 

opłacalna. Nasza aktywność skierowana jest więc do tego by skłonić 

tych, którzy dzisiaj mają władzę do podejmowania właśnie takich 

działań, które pokażą Mittalowi, by utrzymywał, a nawet rozwijał w 

dalszym ciągu hutnictwo w naszym kraju…”. Na te słowa kol. To-

masz Ziołek stwierdził, że nie przyjmujemy do wiadomości, iż nic się 

nie da. Dał przykład sąsiednich krajów, czyli Niemiec, Francji ( prezy-

dent Sarkozy osobiście podpisywał porozumienie z panem Mittalem 

w sprawie przyszłości hutnictwa w ich kraju ), czy Czech, gdzie rządy 

tych państw są mocno zaangażowane w rozwiązywaniu problemów 

ekonomicznych branży hutniczej i nie pozwalają na upadek tej gałęzi 

przemysłu, a u nas od roku 2017 nic się nie robi. Przecież problemy 

związane z cenami emisji CO2, podwyżkami cen energii, czy niekon-

trolowanym importem tanich, nieobciążonych różnymi opłatami proe-

kologicznymi, wyrobami hutniczymi z krajów ościennych, Turcji i Chin 

do UE są tematami, które od 2016 roku były podnoszone na różnego 

rodzaju forach min. w Radzie Dialogu Społecznego. Pytanie reto-

ryczne: co przez te 3 lata zrobił polski rząd i UE, by te problemy, 

które dotknęły jak na razie tylko polskie (AMP S.A. O/Kraków) i hisz-

pańskie hutnictwa załagodzić ? Niżej podpisany na konferencji pra-

sowej zapytał wprost: czy stać nas na to „by zarzynać kurę, która 

znosi złote jajo i pozbawić tysiące ludzi miejsc pracy?”. Chyba nie. 

Poza tym, który rząd pozwolił by sobie na to, by tak ważną i strate-

giczną z punktu widzenia ekonomii i bezpieczeństwa państwa gałąź 

przemysłu, jakim jest hutnictwo powoli niszczyć. Jesteśmy blisko 40 

milionowym narodem, który produkuje około 9 mln ton wyrobów hut-

niczych, a zużywa prawie 16 mln. Różnica to właśnie import, w tym 

ten, który jest dotowany przez inne państwa lub nieobciążony dodat-

kowymi opłatami środowiskowymi, jak to ma miejsce w UE. Poseł 

Raś wspomniał też o bardzo ważnym czynniku, który jest podnoszo-

ny jako jedna z głównych przyczyn podjęcia decyzji o wstrzymaniu 

produkcji surówki i stali w Krakowie – ceny energii. Rząd polski zapo-

wiadał w marcu bieżącego roku wprowadzenie odpowiednich rekom-

pensat dla przemysłu energochłonnego, a takim przecież jest przede 

wszystkim hutnictwo. Mamy miesiąc maj i co przez ten czas zrobiły 

polskie władze? Jak to stwierdził poseł Raś i potwierdził wcześniej 

poseł Lassota, była to pierwsza przesłanka, by taki komunikat Mittal 

wysłał do polskiego rządu, a druga to fiasko spółki „Kraków – Nowa 

Huta Przyszłości”, w ramach której miała nastąpić min. wymiana 

gruntów pomiędzy właścicielem, a miastem i władzami wojewódzki-

mi, co wpłynęło by na obniżenie kosztów działalności AMP S.A. O/

Kraków. Na zakończenie briefingu poseł Raś wręczył dziennikarzom 

i związkowcom, pismo podpisane przez niego oraz posła Lassotę i 

posła do Parlamentu UE pana Sonika, a skierowane do Prezesa 

AMP S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W piśmie tym napi-

sano min: …  

„Mamy świadomość w jakim położeniu znalazły się dziś duże przed-

siębiorstwa energochłonne w Polsce. Dlatego zwróciliśmy się do 

Premiera Rządu Rzeczypospolitej o podjęcie natychmiastowych 

działań mających na celu naprawę tej sytuacji (interpelacja w załą-

czeniu). Pamiętając o tradycjach hutniczych w Krakowie, zapleczu 

intelektualnym w postaci ośrodka Akademickiego AGH oraz działa-

niach Państwa Polskiego zapisanych w 2015 roku w postaci Progra-

mu Śląsk 2.0, apelujemy o odłożenie decyzji o wygaszeniu wielkiego 

pieca i podjęcie dalszych konsultacji z Rządem RP, mających na 

celu rozwój, a nie docelową likwidację krakowskiej części ArcelorMit-

tal. W celu omówienia spraw poruszanych w piśmie dodatkowo pro-

ponujemy spotkanie w dogodnym dla Panów terminie.       Cd str nr 4 
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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 44e mail:  

turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 

kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, mło-

dzieży jak i osób dorosłych. Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w 

Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z 

wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.  

CENA BILETU: BILET NORMALNY POWYŻEJ 140 CM – 113,05/ 

osoba: BILET ULGOWY DO 140 CM – 66,55/ osoba, Dzieci do lat 3 

cena 0,95zł /osoba. Bilet jest ważny w sezonie 2019, zgodnie z kalen-

darzem otwarcia parku (w terminie 06.04-19.06.2019 r.) 

Dofinansowanie zgodnie z TABELĄ NR 4C – dopłaty z ZFŚS do 

„wypoczynku po pracy” – dofinansowanie do pozostałych form wypo-

czynku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie doku-

mentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS Arce-

lorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są,  w BT 

HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od 

godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 14,. 

Tel. 12 643-87-42 

 

Cd ze str nr 3… Podobnej treści wystąpienie posłowie skierowali rów-

nież na ręce wojewody małopolskiego oraz premiera RP. Pełna treść 

obu dokumentów dostępna jest na naszej stronie internetowej. Ponad-

to posłowie Raś, Gawlik oraz Lassota złożyli interpelację w sejmie, 

dotyczącą sytuacji w polskim hutnictwie, ze szczególnym uwzględnie-

niem naszego zakładu, kończąc ją pytaniami, na które polski rząd 

będzie musiał udzielić odpowiedzi: 

1. Jakie wpływy w budżecie państwa odnotowano z tytułu eksportu stali i 

produktów stalowych z Polski ? Proszę o podanie danych z lat 2016-2018. 

2. Jakie wpływy w budżecie państwa odnotowano z tytułu importu stali i 

produktów stalowych spoza Unii w latach 2016-2018 ? 

3. Jak działa system kontroli i nadzoru ( szczególnie jakościowego) nad 

importowanymi towarami hutniczymi, szczególnie nad produktami pocho-

dzącymi z Rosji ? 

4. Jakie zmiany prawne przewiduje rząd Pana Premiera, które pozwolą na 

znaczącą poprawę możliwości rozwoju branży hutniczej i przemysłu ener-

gochłonnego w Polsce ? 

5. Czy aktualnie są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z przedstawicielami 

spółki AMP, mające na celu ustabilizowanie sytuacji krakowskiego oddzia-

łu, a przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości jego pracowników ? 

6. Czy opóźnienie wprowadzenia systemu rekompensat o których mówiła 

Pani Minister Jadwiga Emilewicz podczas Europejskiego Kongresu Go-

spodarczego w Katowicach, można uznać za jedną z przyczyn dzisiej-

szych problemów przemysłu hutniczego, a w szczególności spółki AMP ? 

Proszę o wskazanie przyczyn tego opóźnienia. 

7. Od jakiego czasu rząd i właściwe urzędy posiadają wiedzę o zamiarze 

zawieszenia produkcji surowcowej w krakowskiej hucie i jakie działania 

naprawcze zostały w związku z tym podjęte ? 

8. Na jakim etapie jest realizacja programu Śląsk 2.0 przygotowanego 

przez Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemy-

słowego Śląska i Małopolski Zachodniej? 

Z wyrazami szacunku: Ireneusz Raś, Poseł na Sejm RP, Zdzisław 

Gawlik, Poseł na Sejm RP, Józef Lassota, Poseł na Sejm RP. Odpo-

wiedź polskiego rządu, jaka zostanie przekazana wyżej wymienionym 

parlamentarzystom, zostanie również opublikowana na łamach nasze-

go biuletynu. Swoistym podsumowaniem działań krakowskich parla-

mentarzystów, za które jako organizacja związkowa bardzo dziękuje-

my, była konferencja prasowa zorganizowana przez nich w sejmie, w 

trakcie której poseł Raś powiedział min. …wygaszenie wielkiego pieca 

to będzie początek końca huty w Krakowie i korekta miejsc pracy na 

poziomie 6 tysięcy miejsc pracy w samej hucie i firmach z nią koope-

rujących. Dodał, że teraz jest ostatni moment, kiedy rząd może podjąć 

działania, by nie dopuścić do wygaszenia wielkiego pieca. Niestety są 

to bardzo trafne  słowa, bo co my pracownicy możemy zrobić ? Nie-

wiele lub prawie nic w kwestii cen energii, praw do emisji CO2, czy 

niekontrolowanego importu wyrobów hutniczych. Nie oznacza to jed-

nak, że poddamy się bez walki. Pracownicy i członkowie Związku  

zgłaszają do nas rożnego rodzaju pomysły jak wywrzeć dodatkowy 

nacisk na właścicielu, by zmienił tą nieakceptowaną przez nas 

decyzję. Na razie jesteśmy w fazie rozmów i negocjacji, ale nie 

będą one trwały wiecznie, bo czas biegnie nieubłaganie. Jeśli nie 

uda nam się tej sprawy rozstrzygnąć w sposób cywilizowany i 

pokojowy, to niestety będziemy zmuszeni sięgnąć po cięższe dzia-

ła, bo co mamy do stracenia? Odpowiadamy decydentom AM: 

rzede wszystkim miejsca pracy i dla wielu pracowników jedyne 

źródło utrzymania, a do tego nie wolno nam dopuścić. Nie jest to 

jeszcze moment na pełną desperację i eskalację działań, ale zegar 

tyka. Całość konferencji prasowej można obejrzeć na koncie Face-

bookowym posła Rasia.     K. Bąk 

 

Wycieczka Zamość 2019r. 

 Zarząd UR NSZZ Pracowników AMP wraz BT Hut Pus 

zorganizowali w dniach 17-19.05.2019r. wycieczkę do Zamościa. 

W dniu 17.05.2019r. o godz. 6.00 autobus z 49 osobami na pokła-

dzie, wyruszył w drogę do Zamościa. Pierwszym obiektem, który 

zwiedzaliśmy był Zamek w Łańcucie. Zobaczyliśmy ekspozycje: 

Historia miasta, Ikony i Storczykarnie. Po lunchu w Gospodzie u 

Więcławów udaliśmy się do Leżajska do Muzeum Browarnictwa.                 

Gdzie po obejrzeniu filmu i prelekcji mogliśmy degustować produkt 

finalny Browaru. Wielkie wrażenie na uczestnikach naszej wy-

cieczki zrobiła Bazylika o. Bernardynów-dodatkowy punkt zwiedza-

nia. W dobrych humorach udaliśmy się do Krasnobrodu. Zwiedzili-

śmy Sanktuarium Maryjne, Muzeum wieńców dożynkowych i wsi, 

oraz Ptaszarnię. Około godz. 19.00 dojechaliśmy do Zamościa do 

hotelu Alex, skąd po obiadokolacji udaliśmy się na spacer na Za-

mojski Rynek by poczuć klimat pięknie odrestaurowanego i oświe-

tlonego Zamościa. Nazajutrz, po śniadaniu wraz z przewodnikiem 

spacerując po Zamościu zobaczyliśmy szereg atrakcji: Rynek Sol-

ny, Rynek Wielki, Muzeum Fortyfikacji. O swojej obecności powia-

domiliśmy mieszkańców Zamościa wystrzałem armatnim z naj-

większej 3 funtowej armaty. Potem był Plac Stefanidesa, Kościół 

św. Katarzyny, Akademia Zamojska, Pałac Zamojskich, Stara Bra-

ma Lwowska, Brama Lubelska i Brama Szczebrzeska. Następnie 

Rynek Wodny, Kościół Franciszkanów oraz dawna Cerkiew Grec-

kokatolicką,  Muzeum Martyrologii "Rotunda". Później byliśmy na 

prezentacji multimedialnej Historii Zamościa. 

Po obiedzie czas wolny i przygotowanie do uroczystej kolacji połą-

czonej z zabawą przy muzyce mechanicznej z DJ. Impreza prze-

ciągła się do późnych godzin nocnych ale wszyscy zameldowali 

się o 8.45 w autobusie, którym wyjechaliśmy z hotelu do Tomaszo-

wa Lubelskiego by zwiedzić Świątynię z drzewa modrzewiowego  

p.w. Zwiastowania NMP. Następnym etapem naszej podróży był 

Susiec, Rebizanty: „ Rezerwat nad Tanwią”. Zobaczyliśmy również 

kościółek św. Stanisława. Po przyjeździe do Zwierzyńca udaliśmy 

się do kościoła na wodzie św. Jana Nepomucena, aleje dębów w 

Roztoczańskim Parku Narodowym, oraz Browar Zwierzyniec. W 

restauracji Sonata posililiśmy się obiadem. Ostatnim punktem 

naszej wycieczki był Szczebrzeszyn, miasto trzech kultur: kościół    

św. Mikołaja, Synagoga, Cerkiew prawosławna. Na szczebrze-

szyńskim rynku uczestnicy naszej wycieczki chętnie fotografowali 

się z pomnikiem chrząszcza. O godz. 17.20 udaliśmy się w drogę 

powrotną do Krakowa, gdzie dojechaliśmy na godz. 21.25. Humo-

ry i pogoda dopisała. Zmęczeni, ale zadowoleni już umawialiśmy 

się na następną wycieczkę. 
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