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Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie. (...)
Smutek to jest mrok po zmarłych tu
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij. Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.
(J. Kulmowa, "W zaduszki")

Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a za
raz po nim Dzień Zaduszny. Są to dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Nasza
tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich,
zapalenie zniczy, złożenie kwiatów. Ludzie przychodzą na
cmentarze, aby przede wszystkim pomodlić się za swoich bliskich zmarłych. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku,
zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem
gdzie spoczywają nasi najbliżsi; dziadkowie, rodzeństwo, nasi
rodzice, również najbliżsi naszych znajomych. Ich też należy
uszanować. Święto Zmarłych jest to dobry moment na refleksje,
także nad własnym życiem, jest to czas zadumy i refleksji nad
przemijaniem.
A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.
Maria Czerkawska "Zaduszki"

Posiedzenie Małopolskiej Terenowej
Komisji Świadczeń Socjalnych
W dniu 17 października odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych.
Na wstępie omówiono szczegółowe wykorzystanie środków
ZFŚS oddziału Kraków za 9 m-cy 2019 r. z porównaniem wykorzystania środków za 9 m-cy roku ubiegłego oraz analizę wykorzystania środków przeznaczonych na wycieczki w rozbiciu na
krajowe i zagraniczne oraz rajdy. Następnie komisja rozpatrzyła
wnioski o zapomogi dla pracowników Zakładu Wielkie Piece
PSK1, pracowników Zakładu Stalownia PSK2, Zakładu Koksownia ZKK, pracowników Walcowni Zimnej BWZ, pracowników
Zakładu Energetycznego BEK, Walcowni Gorącej BWG, pracowników Biura Transportu i Logistyki Wyrobów Płaskich BTL,
pracowników Biura GU, GM, komórek scentralizowanych oraz
byłych pracowników EiR. Dwie zapomogi zostały skierowane
przez do rozpatrzenia przez GKŚS ze względu na skomplikowaną sytuację składających wnioski. Komisja przyjęła ofertę imprez
w ramach wypoczynku po pracy w formie wycieczek organizowanych przez HUT-PUS, Komisja wyraziła również zgodę na
dofinansowanie z ZFŚS zakupu do 100 szt. biletów w cenie 250
zł na imprezę kulturalno-oświatową, w tym koncert zespołu
„Paradox” w dniu 31.12.2019 r. w Sali Bankietowej Hut Pus. W
następnej części spotkania Komisja rozpatrzyła 65 wniosków o
udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Przyznano 65 poży-

czek na łączną kwotę 503 000 zł, wg poniższego zestawienia:1
x 4000zł, 2 x 5000zł, 3 x 6000zł, 1 x 7000zł, i 58 x 8000zł co
w sumie daje 503 000zł. Nie przyznano pożyczki 1 pracownikowi z uwagi na złożenie wniosku po terminie. W ostatniej części
spotkania przyznano dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych…...
Cd str nr 2
Decyzja o zamknięciu bramy nr 4 oraz ograniczeniu wjazdów na teren Oddziału Kraków AMP SA WSTRZYMANA
24.10.2019 roku otrzymaliśmy pismo od Wiceprezesa
Zarządu AMP SA Pana Czesława Sikorskiego o wstrzymaniu
decyzji dotyczącej zamknięcia bramy nr 4 i ograniczeniu wjazdów o 50% w Krakowie. Bardzo dobra decyzja dla pracowników
krakowskiej huty została podjęta zapewne z uwzględnieniem
dziesiątek merytorycznych e-maili wysyłanych do dyrekcji AMP
SA na prośbę naszego Związku. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i w sposób rzeczowy
przekonywali w listach elektronicznych dyrekcję AMP SA by nie
doszło do zamknięcia najlepiej przygotowanej bramy do wyjazdu
pracowników z terenu AMP SA. Koszty, o których wspomina w
swoim wystąpieniu Pan Czesław Sikorski dla Spółki w tych trudnych czasach są zapewne ważne ale cieszymy się, że dostrzeżono pracownika i jego dobro. Mamy nadzieję, że decyzja ta nie
będzie już w przyszłości zmieniona i pracownicy Oddziału Kraków AMP SA przynajmniej w tym zakresie będą mogli spać spokojnie. Natomiast o kosztach związanych z ochroną zapewne
przyjdzie jeszcze czas porozmawiać. Poniżej pismo w sprawie
odwołania wcześniejszej decyzji.
K.W.
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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.plwww.hpturystyka.pl
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. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w
rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z
wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w pon., środy i piątki od godz.7:00 do 15:00, wtorki i czwartki
od 8:00 do16:00 pokój nr 10,. Tel. 12 643-87-44; 12 643-87-40
Obsługa kadrowa pracowników Spółki KOLPREM
Zarząd Spółki KOLPREM informuje, iż od 1 listopada 2019 roku
obsługa kadrowa pracowników PUK KOLPREM Sp. z o.o. będzie
realizowana przez zespół operacyjny Business Center of Excellence
Poland (BCoE). Pracownicy i byli pracownicy będą obsługiwani w
poszczególnych lokalizacjach w dniach i godzinach przedstawionych w poniższej tabeli. Przypominamy, iż w przypadku pytań, wątpliwości dotyczących sposobu naliczenia wynagrodzenia (listy płac),
informacji umieszczonych na pasku płacowym oraz przysługujących
świadczeń należy kontaktować się z zespołem operacyjnym BCoE
telefonując pod numer: 32 784 4884. Konsultanci są dostępni w dni
robocze w godzinach: 07.00 – 15.00.
Miejsce - Kraków Budynek LTT, parter pok. 29
Koordynatorzy - Barbara Białek tel.12 290 1601, 795 438 046:
Marek Grochal 12 290 1611, 795 438 001
Dni obsługi - poniedziałki w godz. 7-15, środy w godz. 7-15,
czwartki w godz. 7-15, przerwa 11 - 12
Zakres obsługi- przyjmowanie wniosków od pracowników, wydawanie przygotowanych dokumentów, sporządzanie zaświadczeń o
zatrudnieniu, przyjmowanie wniosków od byłych pracowników
Informacje dla pracowników, którzy złożyli wniosek
o pożyczkę
1.Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele
mieszkaniowe są dostępne w firmie Hut Pus
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.
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 2019r. można składać według potrzeb - na bieżąco. Wnioski składa się u obsługującego ZFŚS tj. w Spółce HUT PUS SA.
J. Łąka
Cd ze str nr 1

Z głębokim smutkiem informujemy ,iż
w dniu 17.10.2019 roku po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł
Członek naszego Związku, kolega Tadeusz Rogala.
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Zakładowy GU NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

AMP SA

Z prasy (portal WNP): W skali globalnej we wrześniu produkcja
stali spadła o 0,3 proc., do 151,499 mln ton. Unia Europejska
zanotowała dwuprocentowy spadek. Niemcy, którzy wyprodukowali
3,352 mln ton stali zmniejszyły produkcję o 4 proc. Francja straciła
ponad 10 proc., sięgając 1,205 mln ton. Jednoprocentowy spadek
zanotowała także Hiszpania, gdzie produkcja wyniosła 1,175 mln
ton. W Polsce spadek sięgnął 18,7 proc. Produkcja wyniosła 670
tys. ton. Z największych unijnych producentów wzrost zanotowały
Włochy, gdzie produkcja wyniosła 2,208 mln ton. Turcja z niemal
siedmioprocentowym spadkiem zamknęła wrzesień produkcją 2,733
mln ton. Ponad czteroprocentowy spadek nastąpił w Rosji (do 5,575
mln ton), a ponad dwuprocentowy na Ukrainie (do 1,745 mln ton).
Stany Zjednoczone we wrześniu zmniejszyły produkcję stali o 2,5
proc. (do 7,072 mln ton). Jednak w Kanadzie i Meksyku spadki sięgały ok. 11 proc. W Brazylii spadek produkcji sięgnął nawet 22 proc.
(do 2,403 mln ton) Wzrosty natomiast w Azji. Chiny zwiększyły produkcję o 2,2 proc., do 82,773 mln ton, a Indie o 1,6 proc., do 8,961
mln ton. W Japonii spadek o 4,5 proc. (do 8,045 mln ton), natomiast
w Korei Południowej (produkcja 5,691 mln ton) o 2,7 proc.
Produkcja w Iranie zwiększyła się o 3,2 proc., do 2,13 mln ton.
Licząc od początku roku na świecie wyprodukowano więcej
stali o 3,9 proc. Produkcja sięgnęła 1,391 mld ton. W tym segmencie czasu spadek unijnej produkcji jest jeszcze większy, bo sięga
2,8 proc. Większy jest spadek w Niemczech (4,4 proc.). Mniejszy
natomiast we Francji (3,1 proc.) i w Polsce (8,4 proc.). Hiszpania
trzyma się na tym samym poziomie spadku co we wrześniu. Włochy
także na spadku, wynoszącym 3,9 proc. Turcja zanotowała dziesięcioprocentowy spadek, a Rosja mniejszy niż 1 proc. Ukraina w 9
miesiącach zwiększyła produkcję o 3,9 proc. W Brazylii spadek
mni ejs zy
ni ż
we wr ześ ni u ( wyni ós ł
7, 3 pr oc. ).
Stany Zjednoczone z produkcją na poziomie 66,2 mln ton notują
wzrost 3,2 proc. W Kanadzie i Meksyku spadki, choć niższe niż we
wrześniu. W Chinach, które wyprodukowały 747,824 ml ton wzrost
sięga 8,4 proc. W Indiach produkcja wzrosła o 3,5 proc., do 84,189
mln ton. Warto spojrzeć także na Wietnam. Co prawda produkcja po
9 miesiącach to 15,502 mln ton, ale dynamika wzrostu jest imponująca – wyniósł on 53,8 proc.
SSAB gasi wielkie piece. Kiepskie wyniki grupy SSAB, spowodowane głównie przez spowolnienie na europejskim rynku, zmusiły
firmę do zamknięcia jednego z wielkich pieców. W końcu listopada
planowane jest wygaszenie kolejnego. Poziom dostaw grupy SSAB
spadł o 2 proc. rok do roku, do 1,614 mln ton. Wartość sprzedaży
spadła o 1 proc., do 18,840 mln koron szwedzkich. Niestety w tym
samym czasie ceny rudy żelaza zwiększyły się o połowę. EBITDA
(zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od
zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) w trzecim kwartale
spadła z 1,6 mln koron do 0,3 mln koron, a zysk netto z 1,096 mln
koron do 0,184 mln koron. Chcąc obniżyć koszty grupa w trzecim
kwartale wygasiła piec w Oxelösund, o mocy 0,5 mln ton, zwolniła
także 500 pracowników tymczasowych. Wprowadzane w niektórych
zakładach przerwy w pracy (w sumie ze wspomnianymi zwolnieniami) dały oszczędności równe zwolnieniu 1350 pracowników etatowych. Na tym jednak nie koniec. Jeden z pieców w Raahe (moce
produkcyjne 1,3 mln ton), który miał być wyłączony na czas remontu
ma także zostać wygaszony w końcu listopada. Grupa będzie pracowała w Europie w oparciu o trzy wielkie piece. SSAB jest firmą
stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych.
Koledze Robertowi Janczurowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
TATY składa
Zarząd Zakładowy AMDS NSZZ Pracowników AMP SA
oraz koleżanki i koledzy
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