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Europejska Rada Zakładowa
W dniach 15-16.10.2019 w Luksemburgu
odbyło się posiedzenie Prezydium ERZ. W
pierwszym dniu członkowie Prezydium otrzymali informacje o
sytuacji w Grupie ArcelorMittal oraz omówiono aktualny stan
rewizji porozumienia ERZ. Spotkanie przygotowawcze prowadzili kol. Didier Zint sekretarz ERZ oraz Pani Ana Isabel Martinez Garcia przedstawiciel Grupy doradczej Syndex. Drugi
dzień to spotkania z przedstawicielami dyrekcji Grupy AM.
Finanse Grupy, wyniki drugiego kwartału oraz pierwszą połowę
2019 roku przedstawił Pan Raman Karol. Następnie sytuację w
obszarze wyrobów płaskich ArcelorMittal Europe (FCE)
zaprezentował Pan Antoine Van Schooten. Ogólne informacje
rynkowe przedstawił Pan Pierre Jacobs. W kolejnej części
spotkania Bezpieczeństwo i higienę pracy omówił Pan Eduard
Baluch. Krótkie sprawozdanie z ostatniego spotkania grupy
BHP ERZ przedstawił kol. Didier Zint. W kolejnej części
spotkania dyskutowano nad aktualnym stanem procesu rewizji
porozumienia ERZ, które zaprezentowali Panowie: Patrick
Vandenberghe oraz Bertrand Chauvet. Podczas dyskusji z
Panem Antoine Van Schootenem chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie jakie losy czekają naszą hutę. Niestety odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Właściwie można stwierdzić że dyrekcja w Luksemburgu albo nie chce mówić prawdy albo sama
niewiele wie. Opowieści o trudnym roku, o trudnościach w Ilvie
w Hiszpanii oraz napływie stali do Europy znaliśmy już wcześniej. Niestety ciągle powtarzane są także slogany o braku
wsparcia polskiego rządu dla producentów stali w Polsce pomimo przyjętej pomocy energochłonnym zakładom. Prawdopodobnie nie wszyscy w dyrekcji Grupy AM o tym wiedzieli?
Sytuacje hutnictwa w Europie w tym Grupy AM przedstawiła
Pani Ana Isabel Martinez Garcia przedstawiciel Grupy doradczej Syndex. Nowa sytuacja kryzysowa, której doświadczył europejski przemysł stalowy w 2019 r., wynika z kombinacji czynników i elementów, które łączą się, aby obniżyć marże zysku do
bardzo niskich poziomów, zmniejszyć produkcję i zatrudnienie.
Pogorszenie marży wynika z niemożności przerzucenia przez
europejskich producentów stali wzrostu cen rudy żelaza (+ 40
USD / T) na ceny produktów płaskich, które spadają od początku roku (-100 € / T). Presja importu ustala ceny sprzedaży na
rynku europejskim poprzez połączenie trzech głównych czynników:
• Nadwyżki mocy produkcyjnych na całym świecie, głównie w
Chinach i Turcji
• Amerykańska polityka handlowa mająca na celu ograniczenie
importu stali poprzez przyjęcie środków protekcjonistycznych
• Europejska polityka handlowa, która pozwala na dumping
wszelkiego rodzaju (monetarny, handlowy, środowiskowy) w
celu narzucenia swoich przepisów na rynki europejskie
W rezultacie dostrzegamy, iż stale płaskie w Europie są najtańsze na świecie, dotyczy to również niektórych długich produktów, takich jak walcówka. Gdyby Europa była w stanie produkować przy najniższych kosztach produkcji na świecie, co oczywiście nie jest możliwe z kilku powodów, między innymi:
• niewystarczająca produkcja rud żelaza, która uzależnia Euro-

pę od importu z konkurencyjnych krajów stalowych, takich jak
Brazylia, Ukraina i Rosja, których strategia polega (jak każdy
producent surowców) na zwiększeniu łańcucha produkcyjnego
w celu zwiększenia wartości dodanej…
Cd str nr 2
Ograniczenia wjazdów na teren Oddziału Kraków AMP SA
21 października otrzymaliśmy informację, iż Zarząd AMP SA
podjął decyzję o ograniczeniu wjazdów samochodami prywatnymi na teren Oddziału Kraków o 50%. Decyzja ma dotyczyć pracowników AMP SA i Spółek hutniczych. Decyzje tą skierował do
służb ochrony Pan Czesław Sikorski Wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający ds. BHP, produkcji koksu i projektów specjalnych. W odpowiedzi na tą niezrozumiałą decyzję, tak najłagodniej można nazwać tą sytuację skierowany został protest do
osób decyzyjnych w naszej Spółce. Zastanawiamy się kto i jakie
kolejne „fantastyczne” pomysły stworzy dla krakowskiej huty by
„uszczęśliwić” jej pracowników. Poniżej nasz protest:
NSZZ Pracowników AMP SA z dużym zaskoczeniem przyjął
informację o ograniczeniu wjazdów samochodów prywatnych o 50%
na teren Oddziału Kraków. Wydawało się, iż dotychczasowa polityka Spółki dotycząca dojazdu do pracy, parkingów i miejsc postojowych wewnątrz krakowskiego Oddziału jest unormowana. Czyżby
protesty związane z zamknięciem bardzo dobrze przygotowanej
bramy nr 4 do wyjazdu pracowników z pracy tak bardzo wpłynęły na
Pana decyzję lub decyzję Zarządu Spółki? Od lat AMP SA decydując się na miejsca parkingowe wewnątrz Oddziału Kraków nie podjął działań w sprawie parkingów, pomimo wielu interwencji Strony
społecznej, by zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów
prywatnych poza bramami wjazdowymi jak choćby to ma miejsce w
Dąbrowie Górniczej. Pana decyzja spowoduje bezwzględnie konieczność zwiększenia transportu wewnętrznego, a to zapewne nie
spowoduje obniżenia kosztów jakie stały się przyczyną zamknięcia
bramy nr 4. Decyzję o 50 % ograniczeniu wjazdów samochodów
prywatnych odbieramy jako niezrozumiałą graniczącą z pewną złośliwością ze strony osób decyzyjnych. Ponadto decyzja ta spowoduje olbrzymie niezadowolenie wśród pracowników Oddziału Kraków i nie poprawi już i tak trudnych relacji społecznych. Sprawi, iż
Dyrektorzy Zakładów będą w olbrzymim dyskomforcie przy zabieraniu wjazdów. Przypuszczamy z dużym prawdopodobieństwem, iż
po wprowadzeniu jej w życie pojawią się dzikie parkingi wzdłuż
ogrodzenia i bram AMP SA co z kolei utrudni bezpieczne poruszanie się pojazdów. Mieliśmy nadzieję na konstruktywną rozmowę w
tym temacie, jak to było ostatnie zapowiadane podczas posiedzenia
Głównej Komisji BHP. Apelujemy do Pana o ponowne rozważenie
zapowiadanych zmian. Z zapowiadanych zmian zawsze można się
wycofać z konsekwencji jakie one przyniosą już nie

Mamy nadzieję, że po gruntownej analizie tych niezrozumiałych
decyzji osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników i
decydujące w dużej mierze o ich losie, zweryfikują swoje zdanie. Chyba, że komuś w tej firmie zależy na chaosie i zerwaniu
dialogu społecznego, który i tak po ostatnich wydarzeniach
związanych z wstrzymaniem pracy WP i Stalowni jest poważnie
naruszony. Za spontaniczne zachowanie załogi nie będziemy
ponosić odpowiedzialności. Ostrzegamy przed niepotrzebnymi
incydentami, które mogą się pojawić po wprowadzeniu w życie
tej fatalnej w skutkach decyzji.
K.W.
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Cd ze str nr 1... • Zwiększenie kosztów ochrony środowiska, które
muszą ponieść tylko producenci europejscy.
Tak strukturalna nierównowaga operacyjna przynosi korzyści
przemysłowcom i inwestorom. Obserwujemy to przy ciągłym
wzroście importu z krajów trzecich. To polityka przemysłowa,
która nie ma swojej nazwy. Kieruje nią Unia Europejska i opiera
się na dwóch filarach:
• Wolny handel z nieskutecznymi środkami ochrony handlu
sprzyjającymi penetracji importu (kontyngenty rosną szybciej
niż popyt, cena minimalna bez odniesienia do ceny surowców)
• Polityka konkurencji, która stanowi skuteczną barierę dla każdej koncentracji, która pozwoliłaby producentom stali podbić
każdą siłę rynkową zdolną do konkurowania na świecie
(ostatnim przykładem jest sprzeciw DG konkurencja z planowanym połączeniem ThyssenKrupp i Tata Steel Europe)
Ta polityka przemysłowa osłabia wytrzymałość europejskiego
przemysłu stalowego nawet w perspektywie średnioterminowej
i obniża pozycję akcjonariuszy jako pracowników. To polityka, z
której korzystają tylko europejscy eksporterzy. Jest ona korzystna dla konsumentów stali dzięki bardzo konkurencyjnym cenom
w skali globalnej, ale bez korzyści dla rynku wewnętrznego, ani
na poziomie dodatkowego zużycia, na jaki pozwoliłyby te niskie
ceny, w szczególności w samochodach, ani też w rozwoju infrastruktury ze względu na politykę kompresji wydatków publicznych w działaniu od 2011 roku we wszystkich krajach europejskich. Dlatego pomimo globalnie konkurencyjnych cen, popyt
na europejski przemysł stalowy pozostaje umiarkowany. W tym
trudnym czasie ArcelorMittal jako pierwszy europejski i światowy producent stali zmniejsza produkcję i koszty w Europie. Na
początku sierpnia ArcelorMittal w swoim komunikacie finansowym potwierdził zmniejszenie produkcji w 2. półroczu 2019 r. o
4,2 mln ton w ujęciu rocznym wyłącznie w segmencie wyrobów
płaskich. Biorąc pod uwagę zapowiedzi producentów, wielkość
europejskiej produkcji stali w 2. półroczu 2019 r. szacowana
jest na 76,8 mln ton, co wpłynie na obniżenie produkcji w ujęciu
rocznym do poziomu 161,5 mln ton — najniższego od 10 lat.
ArcelorMittal ogłasza liczne ograniczenia produkcji w Europie w
kilku lokalizacjach na północy (Dunkierka, Brema), na południu
(Aviles, Taranto) i na wschodzie (Eisenhuttenstadt, Kraków),
ucieka się do częściowego bezrobocia w innych swoich zakładach (Fos sur mer, Gijon). Praca trzy dni w tygodniu. W ostatnim czasie zagroził w Hiszpanii zamknięciem Zakładu walcówki w Gijon, w Luksemburgu zostaje zwolnionych 230 osób. Według ekspertów od 2010 r. bezpośrednie zatrudnienie w europejskim przemyśle stalowym odnotowuje stały spadek (z blisko
369 000 w 2010 r. do 322 000 w 2016 r., tj. -12,6%). Nowe
środki KE powinny dać powiew świeżego powietrza europejskiemu przemysłowi stalowemu. Wprowadzone przez Komisję
Europejską w lutym 2019 r. ostateczne środki ochronne okazały
się niewystarczające, aby ochronić europejski przemysł stalowy. Komisja Europejska zapowiedziała w maju rewizję tych
środków. Producenci stali podważyli skuteczność tych środków,
zwłaszcza zwiększenie o 5% kwot stosowanych od 1 lipca i co
6 miesięcy, jako równoznacznych z zaprogramowaniem wzrostu importu w nadchodzących miesiącach, bo popyt europejski
nie rośnie o 5%. Dnia 2 września Komisja Europejska ogłosiła 3
zasadnicze zmiany: • zmniejszenie wzrostu stosowanych kwot:
+ 3% zamiast + 5% od 1. października; • ograniczenie importu
kręgów walcowanych na gorąco do maksymalnie 30% na dany
kraj; • zmiana metody łączenia środków antydumpingowych i
kwot. Środki te mogą znacznie ograniczyć import wyrobów
płaskich z Turcji. Kręgi walcowane na gorąco były jedynymi
wyrobami, w stosunku do których nie stosowano dotychczas
limitów dla poszczególnych krajów. Turcja zwiększyła poziom
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swojego eksportu kręgów walcowanych na gorąco kierowanych
do UE w latach 2018–2019 o 33%. Jest to poziom odpowiadający 59% kręgów walcowanych na gorąco importowanych przez
UE.
ArcelorMittal zapowiedział obniżenie inwestycji w 2019 roku nie
wskazując, jakich regionów lub zakładów będzie ono dotyczyło.
Pogorszenie wyników ma jedynie ograniczony wpływ na sytuację finansową Grupy. Strata netto z 1. półrocza 2019 r. jest wyłącznie związana z trwałą utratą wartości odnotowaną w Europie (zakłady sprzedane funduszowi Liberty) i w USA (obniżenie
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych). Grupie
ArcelorMittal, w oczekiwaniu na przejęcie Essar w Indiach, udaje się zachować dobrą sytuację finansową, a także zadłużenie
na niskim poziomie.
K.W.
Posiedzenie Prezydium i Rady Federacji
Związków Zawodowych Metalowców
i Hutników w Polsce.
W dniu 15 października odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, w posiedzeniu Rady Federacji brał udział prawnik OPZZ Pan Liwiusz
Laska, który omówił sprawę własności siedziby FZZMiH przybliżając członkom Rady zawiłości związane z własnością. Następnie Przewodniczący Zarządu Federacji kol. Mirosław Grzybek
omówił bieżące działania Federacji na przełomie ostatnich miesięcy, wspominając udział w obradach RDS oraz posiedzeniach
Rady OPZZ gdzie podczas ostatniego posiedzenia Rady wybrano nowego przewodniczącego OPZZ kol. Andrzeja Radzikowskiego. Kolejnym zabierającym głos był Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej FZZMiH, który przedstawił sprawozdanie z
wykonania budżetu Federacji na dzień 30.06.2019 roku.
W kolejnym dniu obradowała Rada Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce. Gośćmi Rady byli Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Wiceprzewodniczący
OPZZ Piotr Ostrowski. Na początku spotkania Przewodniczący
Federacji Mirosław Grzybek w imieniu zebranych złożył gratulacje Andrzejowi Radzikowskiemu w związku z wyborem na funkcje Przewodniczącego OPZZ, życząc sukcesów i wytrwałości w
kierowaniu naszym ruchem branżowym. Następnie Przewodniczący OPZZ zaprezentował priorytety oraz zakres działań podejmowanych przez centrale. W swoim wytępieniu skupił się na
płacy minimalnej, emeryturach stażowych, polityce klimatycznej, funkcjonowaniu RDS, implementacji przepisów i dyrektyw
unijnych do polskiego prawa. Omówiona również została Uchwała nr 7 Rady Dialogu Społecznego dotycząca działań
na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu hutniczego, zawierająca 4 podstawowe problemy, z którymi boryka
się branża stalowa tj. koszty energii elektrycznej, emisji CO2,
wyłącznie złomu jako odpadu ogniotrwałego, szkolnictwa zawodowego. Piotr Ostrowski zaprezentował działania OPZZ na
forum międzynarodowym w kontekście możliwości ustalenia
minimalnej płacy europejskiej, zawierania układów barażowych,
oraz działań na rzecz pozyskiwania młodego pokolenia dla ruchu związkowego.
Podczas dyskusji kol. G. Ragan pytał władze OPZZ jak mamy
wpływać na zwiększenie uzwiązkowienia zwłaszcza wśród młodych ludzi? Dużo pytań dotyczyło logo OPZZ na sztandarach
organizacji związkowych, pytano także o płace minimalną oraz
odpisy na ZFŚS. Ważnym tematem w dyskusji była sprawa
wyboru Wiceprzewodniczącego OPZZ. Wybory Wiceprzewodniczącego odbędą się podczas uroczystego posiedzenie Rady
OPZZ z okazji 35 lecia funkcjonowania OPZZ.
J. Kawula
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Informujemy, że Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w dniu 17.10.2019 r.
rozpatrzyła wnioski o udzielenie pożyczki na
cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2019 r.
Informacje dla pracowników, którzy złożyli wniosek
na przedmiotową pożyczkę:
1.
Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki
na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie Hut Pus (w miejscu
ich złożenia).
2.
Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z
ZFŚS (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno
nastąpić w terminie od 21 października do 29 listopada 2019 r.
3. Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę
konto bankowe) dokonuje Hut Pus sukcesywnie do 30 dni od
daty podpisania umowy.
4. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej
terminie traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej pożyczki, co skutkuje anulowaniem wniosku.
5. Oprocentowanie pożyczki wg. zapisów Regulaminu ZFŚS na
2019 - Tabela Nr 6.
Przypominamy, że w przypadku pożyczek na zakup lub budowę
pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), w tym
na zakup mieszkania z zasobów Spółki lub częściową likwidację
skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu –
wnioski w 2019 r. można składać wg. potrzeb - na bieżąco. Wnioski składa się u obsługującego ZFŚS tj.: Hut Pus.
Z poważaniem, Biuro Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu
Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Ocena sytuacji przemysłu hutniczego była głównym tematem
posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się w dniu
14 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog”. Strona społeczna zespołu, po zapoznaniu się z uwarunkowaniami i wynikami funkcjonowania branży, dyskutowała nad
projektem stanowiska w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej. Podkreślano, że wpływ na te
warunki mają zarówno czynniki formalno-prawne jak i zachowania poszczególnych przedsiębiorców. Sytuację branży hutniczej
oceniono jako trudną i wymagającą wielokierunkowego wsparcia
w zakresie kształtowania przyjaznego otoczenia regulacyjnego.
Po modyfikacji uchwały z dnia 7 kwietnia 2019 roku zespół przyjął stanowisko dotyczące poprawy konkurencyjności naszego
hutnictwa, Na zakończenie posiedzenia zespołu, przedstawiciel
NSZZ Prac. AMP SA kol. Józef Kawula omówił sytuację związaną z planami czasowego wstrzymania pracy WP i Stalowni w
Krakowie oraz problemy jakie za sobą niesie ta sytuacja
Stanowisko Strony Pracowników i Pracodawców Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy z dnia 14 października 2019 r. w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności
krajowej branży hutniczej
Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015
r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232) uchwala się, co następuje:
§1
Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny zajęła się oceną sytuacji w branży hutniczej. Partnerzy społeczni podjęli uchwałę w tej sprawie już 7 kwietnia 2016 r.,
a ostatnio powrócili do oceny sytuacji w branży hutniczej na posie-
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dzeniu Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w lipcu br. Przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych zostali zapoznani z uwarunkowaniami i wynikami funkcjonowania branży hutniczej oraz przedyskutowali wnioski i rekomendacje
dotyczące poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw tej
branży. W dyskusji podkreślano, iż wpływ na te warunki mają zarówno czynniki wewnętrzne o charakterze krajowym oraz europejskim,
jak również zewnętrzne – narastającej konkurencji podmiotów spoza
Unii Europejskiej. Sytuację branży hutniczej oceniono jako trudną i
wymagającą wielokierunkowego wsparcia w zakresie kształtowania
przyjaznego otoczenia regulacyjnego. Jednocześnie przedsiębiorstwa branży hutniczej muszą intensywniej działać na rzecz poprawy
swojej organicznej konkurencyjności.
§2
Partnerzy społeczni w pełni rozumieją to, że branża hutnicza podlega
globalnym regułom konkurencji i nie może oczekiwać specjalnego
traktowania ze strony państwa. Przedsiębiorcy z branży hutniczej
mogą jednak spodziewać się tego, że otoczenie regulacyjne prowadzenia biznesu nie będzie stawiało ich na gorszej pozycji w porównaniu z podmiotami zagranicznymi. Zasadne jest także oczekiwanie
wypracowania i prowadzenia szeroko rozumianej j polityki neutralności klimatycznej, która nie będzie generowała nadmiernych kosztów
dla przedsiębiorców z sektorów energochłonnych, w tym branży hutniczej. Mając na uwadze dostępne narzędzia i mechanizmy, strona
pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego,
oczekuje od Rządu RP:
a. Podjęcia działań o dostosowaniu unijnych narzędzi ochrony handlu do narastających zagrożeń wywoływanych przez nieuczciwą lub
agresywną konkurencję ze strony przemysłu spoza UE, w szczególności działania na rzecz naprawy niedostatków unijnych środków
ochronnych w postaci kontyngentów taryfowych na wyroby stalowe;
b. Wspierania wdrożenia w prawie UE tzw. węglowego środka wyrównawczego (ang. carbon border adjustment), którego celem jest
wyeliminowanie, wynikającej z obecnego kształtu systemu EU ETS,
nieuzasadnionej przewagi przedsiębiorstw spoza UE mogących dostarczać swoje produkty na rynek UE nie ponosząc kosztów polityki
klimatycznej;
c. Wprowadzenia istotnych ulg dla branży hutniczej w odniesieniu do
opłat rynku mocy, począwszy od 1 października 2020 r
d. Wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r. dla odbiorców energochłonnych obniżonych stawek za przesył i dystrybucję energii elektrycznej,
w sposób odzwierciedlający niższy udział tych odbiorców w generowaniu kosztów dla krajowego systemu elektroenergetycznego;
e. Wykorzystania potencjału przemysłu do stabilizowania krajowego
systemu elektroenergetycznego poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. rozwiązań umożliwiających odbiorcom przemysłowym
aktywne zarządzanie popytem w ramach regulacyjnych usług systemowych w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony;
f. Intensyfikacji działań mających na celu obniżenie hurtowych cen
energii elektrycznej, w tym kształtowania miksu elektroenergetycznego w oparciu o źródła o niskich kosztach wytwarzania, takich jak np.
Odnawialne Źródła Energii;
g. Wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych, zapewniających
obniżenie kosztów gospodarki odpadami, w tym m.in. objęcie surowców kluczowych takich jak złom metali oraz złom materiałów ogniotrwałych wyłączeniem spod niezasadnych a z kolei kosztownych
obowiązków, takich jak prowadzenie wizyjnego systemu kontroli
miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zabezpieczenia
roszczeń oraz konieczności wykonywania operatów przeciwpożarowych;
h. Zwiększenia wsparcia finansowego dla pracodawców w zakresie
edukacji w zawodach technicznych;
i. Wprowadzenia zachęt finansowych dla samorządów w celu rozwoju i promocji szkolnictwa zawodowego.
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Wzorowe ubezpieczenie - teraz na „mojePZU”
Jeśli nie jesteś jeszcze klientem w PZU i nie masz konta w
serwisie mojePZU, możesz założyć je w pięciu prostych
krokach i korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje Ci
portal.
1) Wejdź na stronę moje.pzu.pl i kliknij „zarejestruj się”;
2) Podaj niezbędne dane: imię, nazwisko, numer PESEL;
3) Na twój adres e-mail lub nr telefonu wysłany zostanie kod aktywacyjny, który należy wpisać w formularz;
4) Uzupełnij formularz o dane adresowe i kontaktowe, ustal hasło dla
konta;
5) Po poprawnej aktywacji na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający założenie konta.
Tym razem polecamy dodatkowy zakres ochrony dla dzieci i młodzieży uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły, czy na uczelnie.
W każdym zakresie (żłobek, przedszkole - szkoła podstawowa, szkoła
średnia - szkoła wyższa, policealna) przygotowane zostały 3 warianty
ubezpieczenia jednorazowego rocznego. Dla osób, które będą chciały
ubezpieczyć swoje dzieci czy wnuki poprzez Spółkę Polishut przygotowany został kod promocyjny, dzięki któremu rodzice lub dziadkowie
będą mogli skorzystać z 10% dodatkowej zniżki.
Ten kod to: 6PvKRk.
Zapraszamy do skorzystania z tej rzeczywiście dobrej i korzystnej
oferty przygotowanej przez PZU.
- Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, *
rolne, * wypadkowe i inne.
- Biuro Obsługi PZU mieści się przy ul. Mrozowej 1 (Hut Pus), pok. 27,
tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, czynne w poniedziałek w godz. 8.0016.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może korzystać z
dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach majątkowych. o Biuro
Obsługi PZU Życie mieści się przy ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus) pok.
28, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124, 788 523 796 czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w
godz. 7.00-15.00.
Zapraszamy.
10 Jubileuszowe spotkanie Emerytów 2019
Jak co roku, główni organizatorzy tj. Kazia Gądek, Tadeusz
Krzemiński, Andrzej Liszka, Zdzisław Kwiatkowski (emeryci) przy
współpracy dyrekcji i związków zawodowych zorganizowali spotkanie
z emerytami Koksowni już po raz X w dniu 18.10.2019. Szkoda, że tak
krótko bo od 16.00-22.00. Pod nieobecność pana dyr. Ryszarda Opyrchała (miał spotkanie na AGH na 100 - lecie uczelni, także jako absolwent) honory pełnili Panowie Maciej Dyrka i Witold Stefański. Pan
Maciej omówił sytuację w zakładzie i przypomniał cykl produkcji koksu
od wywrotnicy wagonowej, baterie aż do sortowni, jak zrozumiałem
produkcja wygląda tak samo ale przy mniejszej obsadzie. Po smacznym poczęstunku rolę DJ przejął Stasiu Klimek, a że się sprawdził to
tłok był na parkiecie. Nie sposób było zauważyć, dużej liczny Pań,
naliczyłem aż 21, ale jak mi powiedziała Kazia Gądek na 100 zaproszeń stawiło się 98 emerytów. Najstarszym uczestnikiem był znany
pracownik Jan Włosik 90 lat, Panu Janowi, życzymy dużo zdrowia.
Niespodzianką było to, że organizatorzy wręczyli nam wspaniałe kubki
(dziękujemy). Wyżej wymienieni cały czas dbali o dobry klimat w czasie tego spotkania, za co serdecznie im dziękujemy. Nie sposób podziękować obecnym kolegom Przewodniczącym organizacji związkowych kol. Markowi Żelichowskiemu i kol. Mietkowi Trembaczowi. To
dzięki wspólnemu wysiłkowi i wsparciu kierownictwa z dyr. Ryszardem
Opyrchałem nadal czujemy się członkami zakładu, bo tam spędziliśmy
pół życia i tworzymy jedną rodzinę. Za wspólnie spędzone chwile raz
jeszcze serdecznie dziękujemy i liczymy, że za rok znowu się spotkamy, mówią to jednym głosem zadowoleni emeryci i niżej podpisany.
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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,
czwartek 8-16 ul. Mrozowa1 bud Administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44e mail:
MAŁE CICHE : ( AUTOKAR – 2 DNI )
Małe Ciche – znajduje
się około 5 kilometrów na
południe od Poronina i 3
kilometry na wschód od
Murzasichla
(ścieżką
przez las). Miejscowość
bardzo urokliwa,
zamieszkana jest przez
około 850 mieszkańców.
W roku 2005 we wsi
oddano do użytku Stację
Narciarską z Małego Cichego na polanę Zgorzelisko.
Zakwaterowanie: Dom Wczasowy „OLIWIA” - to nowo wybudowany obiekt z elementami architektury podhalańskiej, zlokalizowany w Małem Cichem w pobliżu ( 150 m ) Stacji Narciarskiej "Małe
Ciche". Wyjątkowa lokalizacja sprawia, że zarówno miłośnicy aktywnego wypoczynku w górach jak i szukający ciszy, spokoju i
wytchnienia od codzienności znajdą coś dla siebie. Roztaczająca
się panorama Tatr - zachwyca i zachęca do czynnego zwiedzania i
spacerów po okolicy. Obiekt posiada pokoje 2,3,4,5 i 6 osobowe.
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, telewizje.
1.
Termin - 16-17.11.2019 - cena od osoby - 420,00
2.
Termin - 23-24.11.2019 - cena od osoby - 420,00
Do naliczania dofinansowania do ww. wycieczki 150 zł / dzień.
Dofinansowanie jednak nie większe niż 1 000,00zł (tabela 4c Regulaminu ZFŚS AMP w 2019r.) Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd autokarem /bus, nocleg w DW „Oliwia”, wyżywienie: śniadanie, obiad i uroczysta kolacja z zabawą Andrzejkową przy
Kapeli Słowackiej oraz DJ-a, ubezpieczenie NNW, podatek VAT
pobyt na Termach Chochołowskich
Program wycieczki: DZIEŃ PIERWSZY
Wyjazd ok. 07.00 w kierunku okolic „zimowej stolicy Tatr” – Zakopanego. Dojazd do Term Chochołowskich – relaks i odpoczynek
podczas 3 godzinnego pobytu na termach. Następnie dojazd do
miejsca noclegu. Obiad, zakwaterowanie, czas wolny. Ok. 20.00 –
Zabawa Andrzejkowa do białego rana, 2 gorące dania, Zimna płyta
Napoje zimne i gorące bez ograniczeń
DZIEŃ DRUGI - Śniadanie – miedzy godziną 09.00 a 10.00 Wykwaterowanie I wyjazd. Przejazd do Zakopanego I czas wolny.
Następnie Obiad i Wyjazd w drogę powrotną do Krakowa
Przed wyjazdem należy załatwić wszelkie formalności 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 10. Tel: 12 643-87-44., 12 643 87 41

Bilety na imprezę kulturowo - oświatową
W dniu 31.12.2019r . godz. 20.00 - Miejsce: Hut –Pus S.A., ul.
Mrozowa1, Kraków- Sala Bankietowa. Cena biletu - 250,00zł / os.
Świadczenia zawarte w cenie:
- bilet wstępu na koncert,
- 3 posiłki gorące,
- zimna płyta
- napoje zimnie i gorące
- słodki deser
Atrakcja wieczoru – Zespół muzyczny „PARADOX”
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR
4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy.
Tadeusz Kowalczyk
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby
Koledze Markowi Markowskiemu
ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A.
TATY składa
ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz.
Zarząd Zakładowy ZKK NSZZ Pracowników AMP SA
7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 10,.
oraz koleżanki i koledzy
Tel. 12 643-87-44; 12 643-87-40

