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Jedyny Wielki Piec w krakowskiej hucie WYGASZONY
Niestety 23 listopada został rozpoczęty proces wygaszania
Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie. Pomimo związkowych
protestów, obietnic polityków, deklaracji wsparcia WP i Stalownia zostaną czasowo wstrzymane. Związki Zawodowe działające w Spółce w dalszym ciągu nie akceptują tej decyzji dyrekcji
Grupy ArcelorMittal. Niestety Zarząd AMP SA nie potrafił obronić krakowskiej części surowcowej. Czujemy się OSZUKANI
zarówno przez Zarząd Spółki jak i przez elity rządzącej partii w
Polsce. Zapowiedzi o „argumentach”, które ma rząd premiera
Morawieckiego w rękach by nie dopuścić do wyłączenie WP w
Krakowie okazały się „bajką dla naiwnych”. Niestety tymi naiwnymi są hutnicy, także wybory obecnej władzy. Dzisiejsi Wicepremierzy w rządzie PiS przed wyborami parlamentarnymi zapowiadali, że nie dojdzie do wyłączenia krakowskiego pieca.
Czy potrafią teraz stanąć przed hutnikami i wytłumaczyć się z
tych zapewnień? Zapewne NIE, a wypowiadane słowa miały
zapewne na celu zdobycie głosów w wyborach parlamentarnych
hutników i ich rodzin. Na domiar wszystkiego w sobotę 23 listopada premier polskiego rządu mówi w wywiadzie: Wszystko
przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Musimy sobie radzić z problemem, który spadł nam na głowę. Rozmawiałem
kilkakrotnie z nowym właścicielem huty ArcelorMittal, bo pamiętajmy, że poprzednie rządy doprowadziły do jej sprzedaży. Gdyby huta nadal była państwowa, sytuacja pracowników mogłaby być inna . I znowu są wszyscy winni tylko nie rządzący.
Pytamy Panie Premierze gdzie są słowa z Pana expose o dbaniu o polskiego robotnika? Decyzja Grupy AM uderza oczywiście najbardziej w krakowski Oddziała AMP SA ale pośrednio
dotknie zapewne pozostałe Oddziały Spółki. Niestety najbardziej dotknie hutnicze spółki pracujące bezpośrednio i pośrednio
dla AMP SA. Już dziś hutnicze spółki z Krakowa wypowiadają
ZUZP lub je zawieszają. Obawiamy się, że za chwilę może
dojść do zwolnień pracowników. Akcja protestacyjna Związków
Zawodowych nadal trwa. Apelujemy o wsparcie kolejnych protestów na krakowskich ulicach ale także w Warszawie i w samej
siedzibie Spółki.
K.W.

Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim
Punktualnie w południe związkowcy, pracownicy AMP SA, pracownicy spółek hutniczych oraz wspierające nas organizacje z
wielu zakładów hutniczych, metalowych i górniczych pojawili się
przed budynkiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy
ulicy Basztowej w Krakowie. Jedyne żądanie jakie było słychać
to ”wstrzymanie decyzji o wyłączeniu WP i Stalowni w Krakowie”. Około 1000 protestujących osób zgromadziło się na ul.
Basztowej, by pokazać sprzeciw wobec decyzji władz krakowskiej huty. „Niebo płacze nad hutnikami z Krakowa” - takimi słowami zostali powitani zebrani przed budynkiem Wojewody małopolskiego. W krótkich wystąpieniach przedstawiono dotychczasowe działania w obronie WP i Stalowni. Następnie szefowie
związków zawodowych złożyli na ręce wojewody małopolskiego
Pana Piotra Ćwika petycję adresowaną do premiera Mateusza
Morawieckiego, w której występują o podjęcie działań, które
przekonają władze AMP, by odstąpiły od pomysłu czasowego
wyłączenia pracy ostatniego wielkiego pieca w krakowskiej hucie. Jego wygaszenie to "ogromne zagrożenie dla tysięcy miejsc
pracy i egzystencji rodzin pracowników zatrudnionych w ArcerolMittal Poland oraz podmiotach współpracujących". Nie ukrywamy, że pracownicy, jak i my, ich przedstawiciele, czujemy się
oszukani, tak przez zarząd ArcelorMittal Poland, jak i ministrów
pańskiego rządu, którzy przed wyborami parlamentarnymi zapewniali, że wielki piec w Krakowie nie zostanie wygaszony - te
słowa padły podczas rozmowy z wojewodą małopolskim. W
wyniku protestu ul. Basztowa, przy której znajduje się siedziba
urzędu, przez ok godzinę była nieprzejezdna. Autobusy i tramwaje były kierowane na inne trasy. Protest się nie kończy przybierze teraz inny charakter aż do zapewnienia, że krakowska
huta będzie pracowała w pełnym cyklu produkcyjnym. Pełny
tekst wystąpienia do Premiera Mateusza Morawieckiego drukujemy na str nr 2.
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Szanowny Panie Premierze,
Występujemy do Pana już po raz kolejny w sprawie podjęcia stosownych działań, które spowodują wycofanie decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. o czasowym wyłączeniu pracy ostatniego
wielkiego pieca w krakowskim oddziale Huty.
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja przemysłu stalowego w Europie
stale się pogarsza, głównie poprzez napływ wyrobów hutniczych z
krajów, które nie mają narzucanych restrykcyjnych norm emisji
CO2, jednakże jako przedstawiciele tysięcy pracowników zatrudnionych w zakładach hutniczych znajdujących się w Polsce, oczekujemy na rozwiązanie problemu istnienia tej głównej gałęzi przemysłu.
Prosimy zatem Pana Premiera, by popierał i inicjował działania na
forum europejskim, które spowodują zatrzymanie wygaszania hutniczych pieców w Polsce, ale także w innych krajach wspólnotowych. Dalsza stagnacja w decyzjach i działaniach jakie powinny
zostać podjęte przez UE w obszarze europejskiego hutnictwa może
spowodować upadek tej gałęzi przemysłu w Europie.
W tym temacie zwróciliśmy się na początku września także do
wszystkich europarlamentarzystów reprezentujących nasz kraj,
jednakże żaden z nich nie odpowiedział na nasze wystąpienie.
Panie Premierze,
Wygaszenie wielkiego pieca w Krakowie to ogromne zagrożenie
tysięcy miejsc pracy i egzystencji rodzin zatrudnionych pracowników w ArcelorMittal Poland oraz w podmiotach współpracujących.
Już dzisiaj obserwujemy jak w ogromnym stresie żyje od maja br.,
kiedy po raz pierwszy Zarząd AMP ogłosił wygaszenie wielkiego
pieca i wyłączenie pracy stalowni, ponad 1200 pracowników zatrudnionych w części surowcowej Huty.
Nie ukrywamy, że pracownicy jak i my, ich przedstawiciele, czujemy się oszukani, tak przez Zarząd ArcelorMittal Poland, jak i ministrów Pańskiego Rządu, którzy przed wyborami parlamentarnymi
poprzez media zapewniali, że wielki piec w Krakowie nie zostanie
wygaszony. Dlatego też jeszcze raz domagamy się interwencji,
która pracownikom zapewni normalną pracę, a Rządowi RP pod
Pana przewodnictwem przywróci w oczach wyborców poczucie
wiarygodności.

AMP SA

OPZZ wzywa Premiera Morawieckiego do rozmów
w sprawie problemów polskiego hutnictwa
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wystosowało pismo do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków
zawodowych w kwestii wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.
Szanowny Panie Premierze,
W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników ArcelorMittal Poland i Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, organizacji członkowskich
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwracam
się do Pana Premiera z wnioskiem o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w kwestii wielomiesięcznego wygaszenia wielkiego pieca i
wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w
Krakowie. O decyzji spółki w tej sprawie poinformował związki zawodowe dnia.12 listopada 2019 roku prezes zarządu i dyrektor
generalny ArcelorMittal Poland S.A. Według jego zapewnień, decyzja ta podyktowana jest osłabieniem popytu na stal, rosnącymi
cenami uprawnień do emisji CO2, wysokim poziomem importu z
krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami
produkcji, w tym energii w Polsce. OPZZ jest zaniepokojone planowanym wygaszeniem wielkiego pieca. Budzi ono zrozumiałe i poważne wątpliwości pod względem ekonomiczno-biznesowym i społecznym. W świetle składanych na przełomie czerwca i lipca br.
przez zarząd ArcelorMittal Poland S.A. deklaracji oraz zapewnień
strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych
rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej
niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie
również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki
energetycznej Polski. Niestety dotychczasowa korespondencja w
tej kwestii prowadzona pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem ArcelorMittal Poland S.A. nie doprowadziła do żadnych konstruktywnych rozwiązań, które 22 listopada 2019 r. Nr 22 (263652)
2019 Rok XXI satysfakcjonowałyby związki zawodowe. Pracodawca zapewnił jedynie, że wygaszenie wielkiego pieca będzie tymczasowe, dlatego zaproponował pracownikom do wyboru cztery warianty rozwiązań: przeniesienie do huty w Dąbrowie Górniczej lub
do innych wydziałów w Krakowie, tzw. postojowe oraz zwolnienie.
OPZZ obawia się jednak, że wygaszenie produkcji będzie trwałe,
co spowoduje redukcję zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę.
Zagrożenie to jest realne i dotyczy 1500 do 2000 osób a także firm
zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. Pragnę podkreślić, że przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w
OPZZ i działających w ArcelorMittal Poland są gotowi przedstawić
Panu Premierowi merytoryczne argumenty wskazujące na wieloaspektowe problemy związane z wygaszeniem wielkiego pieca,
które skutkować będą negatywnymi konsekwencjami dla pracowników spółki, kondycji ekonomicznej ArcelorMittal Poland S.A. a także sytuacji społecznej mieszkańców Krakowa i okolic. Warto odnotować, że już dzisiaj władze Krakowa szacują, że związane z wygaszeniem wielkiego pieca skutki finansowe dla miasta wyniosą od 10
do 40 mln zł. Kraków podejmuje, co prawda, działania zaradcze i
zamierza udzielić pomocy hutnikom, którzy stracą pracę, ale są
one niewystarczające. W ocenie OPZZ niezbędne jest zaangażowanie się rządu w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, która ma obecnie miejsce. Tym bardziej, że wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych, jakie płaci Arcelor Mittal S.A., już w przyszłym roku
będą mniejsze o 5-10 mln zł. Takie zaangażowanie jest również
uzasadnione w kontekście działań podejmowanych przez związki
zawodowe i organizacje pracodawców w ramach Trójstronnego
Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
oraz Rady Dialogu Społecznego. To właśnie w trakcie ostatniego
posiedzenia Rady, które odbyło się dnia 17 października 2019 roku
strona pracowników i strona pracodawców podjęły uchwałę Nr 84 w
sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej. Szanowny Panie Premierze, OPZZ od dawna uważa,
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że konieczne jest większe zaangażowanie państwa w rozwiązanie
problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich kosztów
energii w Polsce. Niezbędne są konkretne działania na poziomie
unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej stali z importu.
OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii na poziomie unijnym,
która zapewni utrzymanie konkurencyjności sektorom przemysłowym
Unii Europejskiej w trakcie procesu transformacji. Należy uwzględnić
ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza Unię Europejską oraz
zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane w trakcie
swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu węglowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie Unii Europejskiej tzw. węglowego
środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowadzenia transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. W wygłoszonym 19 listopada br. exposé, dostrzegł Pan podnoszone przez
OPZZ postulaty i zapewnił, że: „(…) uważamy za błąd, kiedy z Polski
i Unii na skutek regulacji klimatycznych miejsca pracy uciekają do
ościennych państw. Ślad węglowy, regulacje podatkowe i zapobieganie carbon leakage muszą wspierać polską energetykę i polską
transformację. Nie godzimy się też na dyskryminacji i nieuwzględnianie naszego punktu wyjścia. (…) Nasza transformacja proklimatyczna musi być bezpieczna i korzystna dla Polski.”. W tej sytuacji OPZZ
oczekuje, że kierowany przez Pana rząd dotrzyma słowa i upomni
się o przyszłość polskiego hutnictwa, które zawsze było i będzie
ważnym elementem polskiej gospodarki oraz nie dopuści do wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.
Andrzej Radzikowski Przewodniczący OPZZ

SESJA RMK W SPRAWIE SYTUACJI W NASZEJ HUCIE
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przewidywanej utraty wpływów do kasy miejskiej w roku 2020.
Wg szacunków urzędników UM Krakowa straty w postaci wpływów z różnego rodzaju podatków mogą wynosić od 40 do 60 mln
złotych. Zabierając głos w dyskusji przedstawiciele NSZZ Pracowników AMP SA, dziękując władzom miasta za zainteresowanie problemem zwalnianych pracowników podkreślali, iż w pierwszej kolejności sytuacja ta może dotyczyć przede wszystkim kooperantów huty, pracowników spółek wykonujących na jej rzecz
usługi remontowe, żywieniowe itd. Nasz Związek nie dopuszcza
myśli o całkowitym wyłączeniu WP w Krakowie, co zostało zresztą zostało dobitnie przekazane radnym oraz władzom miasta
Krakowa, przez naszych przedstawicieli na obradach RMK. Została również sprostowana informacja podana przez jednego z
radnych jakoby przedstawiciel naszego Związku zasiadał w Radzie Nadzorczej AMP S.A. Ponadto w trakcie obrad RMK zaapelowaliśmy do uczestników sesji oraz rożnej maści polityków i
dziennikarzyny, by „nie dzielili skóry na niedźwiedziu”, ponieważ
nasza huta istnieje w pełnym cyklu produkcyjnym i zrobimy
wszystko, by tak zostało w przyszłości. Głos w dyskusji zabrała
również rzeczniczka prasowa AMP S.A. Pani Sylwia Winiarek. Z
całym szacunkiem dla Pani Rzecznik uważamy, że podczas tak
ważnej sesji RM AMP SA powinien reprezentować Zarząd Spółki. Po raz kolejny zapewniła radnych i władze miasta Krakowa,
że sytuacja jest przejściowa i związana ze spadkiem koniunktury
na wyroby stalowe, przy rosnącym imporcie nieobciążanych różnym opłatami wyrobów spoza UE. Podkreśliła jeszcze raz informację o czasowym zatrzymaniu WP i zapewniła, iż w przypadku
wzrostu zamówień i sprzedaży wyrobów gotowych Wielki Piec w
Krakowie będzie ponownie uruchomiony. Przypomniała zebranym, iż czasowe zatrzymanie WP w Krakowie miało już miejsce
dwukrotnie: w roku 2010 oraz 2016. Pani rzecznik, zapomniała
tylko podać dwie bardzo ważne informacje, które z punktu widzenia pracowników części surowcowej Krakowie są najistotniejsze.
Otóż, zarówno w 2010 roku, jak i w 2016, pracownicy znali dokładnie datę zatrzymania i ponownego uruchomienia WP w Krakowie. W tym roku takiej informacji nikt nie chce udzielić i najczęściej pada słowo: bezterminowo. Druga istotna informacja dotyczy remontów jakie w tym okresie były wykonywane w Zakładzie
Wielkie Piece i Stalownia. W tym roku nie przewiduje się żadnych inwestycji lub remontów w czasie postoju WP, a byłby to
wyraźny i uspokajający sygnał ze strony właściciela, że w dalszym ciągu zależy mu na produkcji stali w Krakowie. Informacja
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w kombinacie metalurgicznym ArcelorMittal
Poland O/Kraków – wraz z dyskusją odbyła się w pierwszej części sesji. W części drugiej, w imieniu radnych, Pan Wojciech
Krzysztonek odczytał rezolucję w sprawie ograniczenia skutków
wyłączenia wielkiego pieca w krakowskiej hucie. Był to projekt
klubu Radnych Platforma, Nowoczesna - Koalicja Obywatelska.
Tym razem radni podjęli merytoryczną dyskusję nad treścią rezolucji, po czym jednogłośnie i jak to ujął prowadzący sesję, wiceprzewodniczący RMK pan Michał Drewnicki, ponad podziałami
politycznymi, jednogłośnie ją przegłosowali ( 34 za, 0 przeciw i 0
wstrzymujących się od głosu). Poniżej publikujemy pełną treść
rezolucji, którą radni miasta Krakowa skierowali do : premiera,
członków rządu, parlamentarzystów RP, euro-parlamentarzystów
oraz do członków parlamentu europejskiego.
K. Bąk

XXIX sesja Rady Miasta Krakowa, zwołana na środę 20 listopada 2019 roku, w znacznej części poświęcona była omówieniu
sytuacji w krakowskiej hucie, w kontekście decyzji Zarządu AM o
czasowym wyłączeniu WP. W obradach uczestniczyli również
przedstawiciele naszego Związku, którzy w charakterze gości
zostali zaproszeni do dyskusji plenarnej. W sprawie bezterminowego zatrzymania pracy części surowcowej, jako pierwszy zabrał
głos wiceprezydent miasta Krakowa pan Bogusław Kośmider.
Przedstawił plan, jaki zarząd miasta w porozumieniu z Grodzkim
Urzędem Pracy przygotował w przypadku ewentualnych zwolnień wśród pracowników huty i spółek około-hutniczych. Podkreślił przy tym fakt, iż z uwagi na wiek oraz specyfikę pracy pracowników huty i spółek jest to bardzo poważny problem dla miasta, stąd wcześniejsze przygotowania. Podał też bardzo ważną z punktu widzenia władz Krakowa - informację, która dotyczy Treść rezolucji na str nr 4
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przekazać to wszystko co usłyszał na spotkaniu i pozyskać
wszystkich, którym nie są obojętne problemy hutnictwa w Europie.
Niestety nie będzie to łatwe bowiem bardzo silne jest lobby ekologiczne, z którym trudno jest walczyć. Nie przemawia do nich nawet
fakt, że Europa przoduje w ekologii i emituje zaledwie około12%
globalnej wielkości CO2. Na szczęście według słów Europosła
mamy poparcie i zrozumienie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Ursuli von der Leyen. Na zakończenie spotkania Marek
Balt stwierdził, że w najbliższym czasie postara się przyjechać do
Rada Miasta Krakowa apeluje do Prezydenta RP, Prezesa Krakowa i przekazać nam informacje o postępach działań dotycząT. Ziołek
Rady Ministrów, parlamentarzystów RP, Przewodniczącego Komisji cych hutnictwa.
Europejskiej, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa
Turniej piłkarski w Bochni
Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań zmierzaW Bochni w hali sportowej w dniu 23 listojących do ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych wygaszepada odbył się III Międzynarodowy Halowy
nia Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal, a także
Turniej Piłki Nożnej im. Antoniego Noszo wsparcie sektora hutniczego w Polsce.
kowskiego o Puchar Prezesa Zarządu W szczególności wnosi się o działania służące rewitalizacji
Dyrektora
Generalnego
STALPRODUKT S.A. Pana Piotra Janeczgospodarczej Nowej Huty, mające na celu wypełnienie luki w lokalnej
gospodarce, jaka powstanie na skutek decyzji o wygaszeniu Wielkie- ka. Wśród drużyn biorących udział w tym turnieju nie zabrakło
go Pieca, w tym o przygotowanie i realizację programów dedykowa- naszych kolegów z drużyny ArcelorMittal Poland S.A Kraków, wraz
nych Nowej Hucie, a także o przyspieszenie realizacji projektów już z naszą drużyną na turniej przybyli, wieloletni działacz TKKF kol.
Kazimierz Pyż, Dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia Pan
opracowanych.
Grzegorz Maracha oraz Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników
Uzasadnienie
Wygaszenie Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie Arcelor- AMP S.A kol. Józef Kawula. Od samego początku uważnie przyMittal niesie ze sobą poważne skutki społeczno-gospodarcze dla wielu glądali się poczynaniom naszej drużyny, która bardzo dobrze somieszkańców Krakowa, szczególnie dla osób tam zatrudnionych i ich bie radziła, a po zaciętej walce w ostatnim meczu z drużyną GO
rodzin. Ta decyzja może też doprowadzić do upadku wielu zlokalizo- STEEL FRYDEK MISTEK A.S ostatecznie zajęła III miejsce. I
wanych na terenie kombinatu innych zakładów oraz spółek hutni- miejsce w tym turnieju zajęła drużyna ZGH BOLESŁAWS.A.czych. Jeśli wiele spółek hutniczych będzie zmuszonych ogłosić upa- Bukowno, II miejsce zajęła drużyna reprezentująca STALPROdłość i zwolnić setki pracowników, może to pociągnąć lawinę kolej- DUKT S.A.
nych zwolnień w spółkach, które były ich kooperantami. Szacuje się, Szkoda tylko, że brakuje tych wypróbowanych działaczy, którzy
że na jedno miejsce pracy w hutnictwie przypada do 7 miejsc pracy w mogą i chcą organizować podobne turnieje, brak młodych chętbranżach z nim związanych (górnictwo, energetyka, gazownictwo i nych do gry jak również chroniczny brak sponsorów, którzy mogliJ. Kawula.
transport). W najgorszym scenariuszu o swoją pracę obawiać się mo- by wesprzeć tego typu turnieje.
Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 20.11.2019 roku
uchwala niniejszą rezolucję
skierowaną do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów RP, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Prezydenta
Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody
Małopolskiego w sprawie ograniczenia skutków wyłączenia Wielkiego
Pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal

że nawet 10 tysięcy osób.
Dlatego sprawą priorytetową jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych decyzji o
wygaszeniu Wielkiego Pieca. Oprócz wsparcia sektora hutniczego w
Polsce powinny one skoncentrować się na przedsięwzięciach, które
mogą zaowocować powstaniem nowych miejsc pracy, by osoby zwolnione w związku z wygaszeniem Wielkiego Pieca i ich rodziny nie
pozostały bez środków do życia.
Katowice - Rada OPZZ
22 listopada w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ Województwa Śląskiego. Tematem spotkania była
sytuacja polskiego hutnictwa. Wiceprzewodniczący Federacji Metalowców i Hutników Kol. Piotr Kursatzky zaprosił na nie członków Zarządu NSZZ Pracowników AMP S.A. kol. Józefa Kawulę i Tomasza
Ziołka. W posiedzeniu udział wziął europoseł Pan Marek Balt, który
jest członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W
przeszłości przez kilkanaście lat był Dyrektorem Stalowni w Hucie
Częstochowa. Jego obecność i wiedza pozwoliły na merytoryczną
dyskusję o zagrożeniach dla hutnictwa nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w krakowskim oddziale
AMP. Wyczerpująco został przedstawiony problem krakowskiej huty
łącznie z wystąpieniem do europosłów, nasze wystąpienia i akcje
protestacyjne, a także planowane kolejne kroki w obronie naszych
miejsc pracy. Wskazaliśmy na zagrożenia nie tylko dla branży hutniczej , ale i dla górnictwa, transportu i dla całego przemysłu metalowego w Polsce. W tragicznej sytuacji znajdą się Spółki współpracujące z
tymi branżami. Może to generować utratę pracy dla tysięcy pracowników. Sytuacja taka spowodowana jest brakiem zdecydowanych kroków ze strony naszego Rządu jak również bezczynnością Unii Europejskiej. Wysokie opłaty emisyjne i brak ceł zaporowych na tanią stal z
zagranicy dały pretekst Zarządowi AMP dla wyłączenia części Surowcowej w Krakowie. Pan Marek Balt z uwagą wysłuchał naszych obaw i
argumentów. Poinformował, że w najbliższych dniach rozpoczną prace poszczególne Komisje w Europarlamencie i wtedy będzie chciał

UWAGA!!! Spotkanie z Mikołajem…..
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
zaprasza dzieci wraz z rodzicami, którzy są
członkami naszego Związku, uprawnionymi
do paczek mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu : 7 grudnia 2019 roku (sobota).
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej HUT PUS SA ul. Mrozowa 1. Rozpoczęcie spotkania z Mikołajem zaplanowano na godzinę 10.00. W
trakcie spotkania zaproszony Mikołaj wręczy uczestnikom spotkania słodkie upominki. Zabawę z dziećmi poprowadzi „Ciotka
Klotka” znana z naszych Festynów związkowych. Wszyscy
chętni zgłaszają swój udział do Przewodniczących Zarządów
Zakładowych Naszego Związku. Prosimy o zabezpieczenie
obuwia sportowego dla dzieci biorących udział w zabawie mikołajowej.
(Uwaga: ilość miejsc ograniczona) K.W.

