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Jednostronna decyzja ArcelorMittal Poland SA w sprawie
zawieszenia składek na Pracowniczy Program Emerytalny
Ze względu trudną sytuację na światowym rynku wyrobów stalowych, która została pogłębiona przez kryzys związany
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co bezpośrednio negatywnie wpływa na ArcelorMittal Poland, Zarząd spółki
postanowił zawiesić na okres od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca
2020 r. naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych na
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Składki dodatkowe
pracowników na PPE będą w tym okresie odprowadzane bez
zmian. O tej decyzji 26 maja br. zostały powiadomione organizacje związkowe.
Przypominamy, że od 1 maja 2019 r. składka podstawowa na
PPE - płacona przez pracodawcę - wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia brutto.
Z poważaniem, Monika Roznerska dyrektor personalny
Takiej treści wiadomość dostali pracownicy AMP SA 26.05.2020
roku w godzinach popołudniowych. Wiadomość ta zaskoczyła
wszystkich także organizacje związkowe ponieważ wcześniej
informowano Stronę Społeczną, iż takie zawieszenie nie może
mieć miejsca, gdyż spowoduje ono konieczność jak twierdzono
wcześniej uruchomienia programu PPK. Nagle bez jakiejkolwiek
konsultacji czy choćby rozmów w ramach tzw „dialogu społecznego” w AMP SA, zarząd spółki podejmuje decyzje o zawieszeniu PPE, na razie na dwa miesiące ale jak nas informowali
przedstawiciele HR jeśli będzie pozytywna decyzja urzędu to
PPE zostanie także zawieszone na kolejny trzeci miesiąc. Przyznać jednak trzeba, że umowa Spółki o tworzeniu PPE daje taką
możliwość pracodawcy. Biorąc jednak pod uwagę, że spółka
„szczyci” się bardzo dobrym dialogiem społecznym (?), takie
postępowanie uważamy za zaprzeczenie idei właśnie tego dialogu społecznego. W poprzednich latach gdy spółka przeżywała
trudne chwile wspólnie prowadząc rozmowy zawieszaliśmy już
składki na PPE, na okres 6 miesięcy (trzy miesiące decyzja pracodawcy kolejne trzy uzgodnione ze związkami zawodowymi).
Ta sytuacja budzi wśród pracowników olbrzymi niepokój o dalsze losy i tak już przez dyrekcje AMP SA bardzo nadszarpniętego dialogu społecznego. Wielu pracowników zadaje nam pytania w rozmowach telefonicznych czy Zarząd AMP SA będzie
działał poprzez fakty dokonane nie biorąc pod uwagę głosu społecznego? Wielu pracowników pyta z trwogą w głosie czy dyrekcja spółki nie posunie się dalej i nie zechce sięgnąć po i tak bardzo nadszarpnięte wynagrodzenia załogi? Pamiętać należy także, że znaczna część hutników jest na tzw „postojowym”, a w tej
grupie wielu pracowników otrzymuje 60% wynagrodzenia
(zwłaszcza w Krakowie). Mamy jednak nadzieję, że przy powrocie „normalności”, pojawi się nowa jakość dialogu społecznego i
szybko uda się nam odbudować płace pracowników.
K.W.
Praca Biura PZU POLISHUT w czerwcu
Informujemy, że Biura Obsługi PZU i PZU Życie (ul. Mrozowa 1
w bud. Hut-Pus, pok. 27, 28) od dnia 1 czerwca br. pracują od
poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.00. W piątki
wszystkie sprawy będą załatwiane z Państwem drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną.

- W sprawie przystąpienia do kontynuacji ubezpieczenia PZU,
dla pracowników odchodzących z AMP i Spółek, bardzo prosimy
o kontakt telefoniczny. *
- Roszczenia można do nas zgłaszać drogą elektroniczną lub za
pomocą portalu mojePZU – jednocześnie przypominamy, że
macie na to Państwo 3 lata – świadczenie nie przepadnie.
Ponadto informujemy, że PZU udostępniło specjalną infolinię dla
osób z objawami koronawirusa: 22 505 11 88, pod którą każdy
może uzyskać poradę lekarską. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultację.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWIA
I SZYBKIEGO POWROTU DO NORMALNOŚCI!
Kontakt z Biurem Obsługi PZU Życie: E-mail: polishut@interia.pl; tel.: 788 655 124; 788 523 796 Kontakt z Biurem
Obsługi PZU: E-mail: bwlodarczyk@agentpzu.pl; tel.: 660 544
212
NOWA OFERTA PZU
Od czerwca br. PZU rozszerza sieć sprzedaży oferującą
PZU GO. Sprzedaż będzie możliwa we wszystkich oddziałach
PZU oraz u wybranych agentów wyłącznych na terenie całej
Polski. W tym przypadku Biura Obsługi PZU Polishut zostały do
tej akcji wyznaczone.
Poznaj PZU GO
PZU GO to nowoczesne rozwiązanie, które dba o bezpieczeństwo w czasie jazdy samochodem. Niewielkie urządzenie (tzw.
beacon) przyklejone do przedniej szyby auta komunikuje się z
aplikacją PZU GO, która jest zainstalowana w telefonie ubezpieczonego i wykrywa niebezpieczne sytuacje.
PZU GO – na czym polega?
W razie wypadku, w którym mogło dojść do uszkodzenia ciała
kierowcy lub pasażera, PZU zapewnia:
- kontakt z ubezpieczonym w celu ustalenia wymaganej pomocy
lub
- zawiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jeżeli
nie ma kontaktu z ubezpieczonym.
PZU GO – jak kupić?
Klient może kupić wariant PZU GO wraz z ubezpieczeniem PZU
Pomoc w Drodze w wariancie Komfort lub Super. Promocyjna
cena wynosi 49 zł, jeżeli:
- umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy, z jednorazową płatnością składki,
- pojazd jest wykorzystywany standardowo.
MPKZP Odział Kraków informuje, że punkt obsługi
MPKZP Odział Kraków ul. Mrozowa 1
będzie nieczynny
w miesiącu czerwcu 2020 w dniach:







05.06.2020 (piątek)
12.06.2020 (piątek)
19.06.2020 (piątek)
22.06.2020 (poniedziałek)
26.06.2020 (piątek)
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Organizacja obsługi ZFŚS
Informujemy, że: od dnia 18.05.2020 została wznowiona bezpośrednia obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
prowadzona przez pracowników Hut-Pus S.A. w Krakowie, ul.
Mrozowa 1.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz
dla zachowania bezpieczeństwa pracowników będą obowiązywały następujące zasady:
1. Obsługa będzie wykonywana wyłącznie w maseczkach oraz
w rękawiczkach ochronnych (dotyczy to pracowników Hut-Pus
oraz Klientów).
2. Do budynku, gdzie mieszczą się pokoje obsługi socjalnej jak i
biura turystycznego, klienci wchodzą po jednej osobie.
3. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz budynku z zachowaniem obowiązkowej 2 metrowej odległości pomiędzy oczekującymi osobami.
4. Przed wejściem do pokojów obsługi socjalnej wszyscy oczekujący dezynfekują ręce (płyn do dezynfekcji rąk znajduje się
wewnątrz budynku na korytarzu - ustawiony na stolikach).
5. Zaleca się korzystanie z jednorazowych długopisów lub posiadanie własnego.
6. Zalecane są płatności bezgotówkowe.
Obsługa Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
15.00. Ponadto nadal wszelkie sprawy związane z obsługą
ZFŚS można załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
telefonu lub tradycyjnej poczty – co stanowczo rekomendujemy.
Adres do korespondencji: HUT-PUS S.A. 31-752 Kraków ul.
Mrozowa 1.
Informujemy również, że przed budynkiem HUT-PUS S.A. zamontowana jest skrzynka pocztowa, w której można zostawiać
wnioski dotyczące ZFŚS. Wszystkie wnioski udostępnione są na
stronie internetowej www.hpturystyka.pl - zakładka dokumenty.
Wnioski (zahasłowane) i zapytania należy przesyłać mailowo na
adres: turystyka@hutpus.com.pl
Kontakt telefoniczny pod numerami: 12/643 - 87 - 41; 12/643 87- 44; 12/643 - 87 - 43 12/643 - 87- 42; 12/643 - 87- 22; 12/643
- 87 - 16

GUS na posiedzenie Rady czytamy między innymi:
„Dążenie do spójności społecznej, w tym ograniczenie ubóstwa
– to jedne z najważniejszych celów ujętych w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego
zarówno w skali kraju i przynależności Polski do Unii Europejskiej jak również w kontekście globalnych celów zrównoważonego rozwoju”.
Niestety, z raportu wynika, że mocarstwowe deklaracje rządu p.
Morawieckiego na temat zasobności Polski i jej obywateli, nie
mają wiele wspólnego z rzeczywistością.
Dla przykładu - zasięg ubóstwa skrajnego w gospodarstwach
domowych, w latach 2017/2018 wg grup społecznoekonomicznych wzrasta. W grupie pracowników o 1,4%, w grupie pracujących na własny rachunek o 1,2 %, w grupie emerytów o 0,2% a rencistów o 1,1%. Skrajnie ubogich rolników przybyło 1,3%. W najgorszej sytuacji znalazła się grupa utrzymujących się z innych, niezarobkowych źródeł – na skraju ubóstwa w
2018 roku znalazło się 3,7% osób więcej niż rok wcześniej. Ktoś
powie, że nie są to katastrofalne wskaźniki. Być może. Należy
jednak pamiętać, że za każdym punktem procentowym kryją się
tragedie tysięcy polskich rodzin. Biorąc pod uwagę okres, który
poddano analizie, trudno zwalić ten trend na kryzys wywołany
pandemią koronawirusa. 2017/2018 to – według oficjalnej propagandy – apogeum „dobrej zmiany” na wszystkich frontach.
Jak widać niekoniecznie. Niestety, można się spodziewać, że
koronawirus znacząco zwielokrotni przytoczone dane statystyczne. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że rządzący zrezygnowali z
dotychczasowej retoryki sukcesu. Ale konkretnych planów odbudowy walącej się gospodarki ciągle brak. Podejmowane są doraźne działania, wynikające z aktualnej sytuacji społecznej i – co
znamienne – politycznej. Stąd niekończące się nowelizacje tarczy antykryzysowej, wykorzystywanej także do przemycenia
przepisów, które nie mają nic wspólnego z ochroną zdrowia i
miejsc pracy.
To budzi coraz większy sprzeciw społeczny. Oby nie skończyło
się tak, że pytanie: Jak żyć panie premierze, będzie zadane na
ulicy.
OPZZ

Mamy Dość anty-pracowniczych rozwiązań!
Rząd przygotował kolejną wersję Tarczy. Co tym razem czeka pracowników? Tarcza 4.0 to:
- niższe odprawy, odszkodowania i świadczenia pieniężne dla
zwalnianych pracowników,
- zawieszenie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zawieszenie regulaminów wynagradzania w zakresie świadczeń socjalno-bytowych,
- możliwość zwolnień w kolejnych jednostkach sektora finansów
publicznych,
- przymusowe urlopy,
- likwidacja wczasów pod gruszą,
- zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy.
OPZZ ŻĄDA WYCOFANIA ANTYPRACOWNICZYCH
ZAPISÓW!!!

Apel Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce ws. Sytuacji w polskim
przemyśle motoryzacyjnym do Premiera
RP Matusza Morawieckiego
Po dwóch miesiącach epidemii związanej z koronawirusem sytuacja w branży motoryzacyjnej jest kryzysowa, a jej restart wymaga i będzie wymagał dodatkowej pomocy ze strony
rządu i administracji państwowej. Zawierane porozumienia w
ramach „Tarczy” zgodnie z ustawą z dniach 31 marca 2020 nie
gwarantują utrzymania miejsc pracy. Do dnia dzisiejszego niektóre zakłady nie uruchomiły produkcji ( m.in. Grupa FCA Poland S.A. największy producent samochodów w Polsce) lub pracują na ok. 30 % swoich zdolności produkcyjnych. Z innych dochodzą informacje, że w związku ze spadkiem zamówień pracodawcy powiadamiają Zakładowe Organizacje Związkowe o zwolnieniach grupowych jak w Neapco Praszka oraz
zwolnieniach indywidualnych. W ocenie Federacji i przedstawicieli związków działających w zakładach motoryzacyjnych nadszedł czas na bezpośrednie zwrócenie się do strony rządowej i
zaangażowania sił politycznych i parlamentarnych w obronie
ponad 200 tyś miejsc pracy w bezpośredniej produkcji motoryzacyjnej.

Jak żyć, panie premierze, jak żyć?
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat ubóstwa
w Polsce. Jesteśmy coraz biedniejsi. Ta sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Statystyki, która zbierze się w najbliższy
poniedziałek (25 maja). W dokumentach przygotowanych przez
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