
Nr   02/ 21/ (1337)                                                                  27. 01. 2021 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zmiana organizacji ruchu w krakowskim oddziale  

1. Bramy nr 1A i 1B – ruch osób oraz pojazdów osobowych i 

dostawczych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów PTS w 

czasie zamknięcia bramy nr 2, otwarte przez całą dobę we 

wszystkie dni w roku.  

2. Brama nr 2 - ruch osób oraz pojazdów osobowych i dostaw-

czych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów i uprawnionych 

pojazdów ciężarowych PTS, otwarta okresowo:  

- w dni robocze: w godzinach od 05:00 do 18:00, w pozostałych 

godzinach zamknięta. W czasie zamknięcia bramy ruch pojaz-

dów osobowych, dostawczych o ładowności do 3,5T oraz auto-

busów PTS przejmuje brama nr 1.  

- Ruch uprawnionych pojazdów ciężarowych PTS, które korzy-

stały z bramy nr2 w godzinach jej otwarcia, przejmuje brama nr3 

- w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknięta. 

Ruch osób i pojazdów osobowych, pojazdów dostawczych o 

ładowności do 3,5 T oraz autobusów PTS przejmuje brama nr 1. 

Ruch pojazdów ciężarowych przejmuje brama nr 3.  

3. Brama nr 3 - otwarta przez całą dobę przez wszystkie dni w 

roku:  

- dla ruchu osób otwarta na łamaniu zmian,  

- dla ruchu pojazdów wymagających ważenia, awizowanych w 

systemie STRIP oraz przez awizo portal, otwarta od godz. 22:00 

w niedzielę do godz.06:00 w sobotę,  

- dla ruchu innych pojazdów o ładowności powyżej 3,5 T otwarta 

od godz. 06:00 w sobotę do godz. 05:00 w poniedziałek.  

4. Brama nr 4 - ruch osób i pojazdów osobowych oraz pojazdów 

dostawczych o ładowności do 3,5 T, otwarta okresowo:  

- w dni robocze: otwarta w godzinach od 05:00 do 07:30; od 

13:00 do 15:30 oraz od 21:00 do 23:00, w pozostałych godzi-

nach zamknięta.  

- w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknięta.  

- W czasie zamknięcia ruch osób i pojazdów przejmuje brama nr 

1 (całodobowo) i brama 2 (w dniach i godzinach otwarcia).  

5. Brama nr 5 – ruch osób, pojazdów służbowych oraz pojazdów 

dostawczych i ciężarowych nie wymagających ważenia; otwarta 

okresowo:  

- w dni robocze: otwarta w godzinach od 5:00 do 23:00, w pozo-

stałych godzinach otwarta wyłącznie dla ruchu pojazdów odbie-

rających wyroby z ArcelorMittal Distribution Solutions Poland,  

- w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale zamknięta. 

W czasie zamknięcia ruch osób przejmują bramy nr 1 i nr 3, 

ruch pojazdów służbowych i dostawczych o ładowności do 3,5 T 

przejmuje brama nr 1, ruch pojazdów ciężarowych przejmuje 

brama nr 3.  

UWAGA: 1) Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 

29.01.2021r. od godziny 23:00. 2) W związku ze zmianą organi-

zacji ruchu na terenie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Po-

land znosi się rejonizację bram wjazdowych wskazanych na 

zezwoleniach, na wjazd pojazdami prywatnymi. Pracownicy 

będą mogli korzystać z bram numer: 1; 2 lub 4, w godzinach ich 

otwarcia podanych w komunikacie. 3) Bramy numer 3 i 5 prze-

znaczone są do obsługi ruchu towarowego i nie mogą korzystać 

z nich posiadacze zezwoleń na wjazd pojazdami prywatnymi.  

Powyżej przedstawiamy służby Ochrony w sprawie zmiany or-

ganizacji ruchu w krakowskim Oddziale AMP SA. Jak dowiadu-

jemy się zmiany te podyktowane są wzmożoną ochroną obiek-

tów krakowskiego Oddziału - głównie budynków i urządzeń WP i 

PSK. O dziwo tym samym stanem osobowym. W takich sytua-

cjach zazwyczaj nie ma większych środków na ochronę więc 

najprościej jest zamykać bramy wjazdowe. Nasz Związek podjął 

interwencje w związku z zamknięciem bramy nr 4 w dni wolne 

od pracy. Postulowaliśmy aby przynajmniej na „łamaniu” zmian 

tzw „lotne patrole” mogły wpuszczać i wypuszczać przez okre-

ślony czas pracowników. Wielu zainteresowanych dojeżdża do 

pracy z okolic Niepołomic więc zamknięcie bramy nr 4 wydłuża 

ich czas dojazdu do pracy o około 30 minut, narażając przy tym 

na niebezpieczeństwo podczas jazdy. Niestety nasze argumen-

ty jak i dyr.. G. Marachy, który wsparł wystąpienie w tej sprawie 

nie zostały zaakceptowane. Związki Zawodowe działające w 

Krakowie wystąpią w tej sprawie do Pana Cz. Sikorskiego odpo-

wiedzialnego w Zarządzie Spółki między innymi za ochronę by 

zmienił tą decyzję i pomógł pracownikom krakowskiego oddziału 

w ich trudnym czasie. Odrębną sprawą są „zatory” samochodo-

we przy wyjeździe z pracy, zwłaszcza między godzinami 14 i 15. 

Niestety służba ochrony zamiast zgodnie z zaleceniem przeło-

żonych dokonywać kontroli samochodów w zatoczkach, które są 

przy wyjazdach dla wielu pracowników „złośliwie” przeprowadza 

te kontrole przed samą bramą co powoduje ustawianie się dłu-

gich kolejek do wyjazdu. Jeszcze raz apelujemy o normalność i 

wzajemny szacunek do siebie. Mamy nadzieję, że sytuacja po-

prawi się bez konieczności pisania kolejnych protestów.    K.W.  

 

UWAGA –teren prac demontażowych pod szczególną ochroną 

 W związku z rozpoczęciem prac demontażowych od dawna 

nieużywanych instalacji części surowcowej krakowskiego oddziału – 

obiektów spiekalni i wielkiego pieca nr 3 informuję, iż AMP wprowa-

dza bezwzględny zakaz wejścia/wjazdu na ten teren osobom po-

stronnym. Teren objęty pracami demontażowymi jest objęty szcze-

gólną ochroną. Upoważnieni do wstępu na teren są jedynie pracow-

nicy ArcelorMittal Poland odpowiedzialni za realizację prac demon-

tażowych, a także pracownicy firm, którym zlecono takie prace. 
Osoby upoważnione do przebywania na wskazanym terenie wypo-

sażone będą w specjalne identyfikatory ważne z legitymacją pra-

cowniczą. Pracownicy ochrony będą cały czas kontrolować upraw-

nienia do przebywania na chronionym terenie. W związku z koniecz-

nością zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, wobec 

osób naruszających zakaz wyciągane będą konsekwencje służbo-

we oraz prawne. Informacja o przebywaniu osób postronnych prze-

bywających na terenie prowadzonych prac przekazywana będzie 

policji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym terenie urucha-

miamy specjalny numer alarmowy: +48 784 983 124, pod który 

zgłaszać można wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia niebezpiecz-

ne zidentyfikowane na chronionym terenie. Telefon czynny będzie 

całodobowo 7 dni w tygodniu. W razie zauważenia osób postron-

nych, zachowań niebezpiecznych z punktu widzenia BHP czy za-

grożeń dla chronionego mienia bardzo prosimy o pilne informowa-

nie służby ochrony.              Paweł Pirański szef Ochrony AMP 
 

Noszenie maseczek na terenie AMP 

 Coraz częściej jesteśmy świadkami lekceważenia obowiązu-

jących w naszej firmie restrykcji i zaleceń sanitarnych, przez na-

szych pracowników, jak i pracowników innych firm na terenie na-

szych zakładów czy podwykonawców. …  Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
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Cd ze str nr 1….  To, że ktoś jest tzw. „ozdrowieńcem”, czyli przecho-

rował koronawirusa, nie zwalnia go z obowiązku zasłaniania ust i 

nosa przy pomocy maseczki. Jako firma zapewniliśmy dostępność 

maseczek dla każdego pracownika. Są dostępne płyny do dezyn-

fekcji. Bardzo proszę aby każdy pracownik korzystał z dostępnych 

środków, a przede wszystkim stosował się do zaleceń jakie wprowa-

dziliśmy w naszej firmie. To samo dotyczy pracowników firm podwy-

konawczych, jak również firm zlokalizowanych na terenie naszych 

oddziałów. Wirus COVID-19 nie minął jeszcze, co więcej – w Mało-

polsce jest już przypadek zakażenia nową mutacją koronawirusa. 

Dlatego wszyscy musimy dbać o zabezpieczenie siebie i innych 

przed zakażeniem. 
Przypominam, że zalecenia wprowadzone na czas pandemii są tak 

samo traktowane jak wszystkie zasady i procedury BHP – ich łama-

nie może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi. 
Czesław Sikorski wiceprezes Zarządu dyrektor zarządzający ds. BHP i produkcji 

koksu szef sztabu kryzysowego 

 

Praca Biura PZU - POLISHUT  

 Informujemy, że Biura Obsługi PZU i PZU Życie, w związku 

z ciągle dużą zachorowalnością na COVID19 w Krakowie, w dal-

szym ciągu. pracują od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 

- 15.00. W piątki wszystkie sprawy będą załatwiane z Państwem 

drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. 

* W sprawie przystąpienia do kontynuacji ubezpieczenia PZU, dla 

pracowników odchodzących z AMP i Spółek, bardzo prosimy wcze-

śniej o kontakt telefoniczny.  

* Roszczenia można do nas zgłaszać elektronicznie 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 korona-

wirusa: 22 505 11 88 pod którą każdy może uzyskać poradę lekar-

ską. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub przepro-

wadzi wideokonsultację. Życzymy wszystkim zdrowia i szybkiego 

powrotu do normalności!  

- Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * ma-

jątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne 

OC, * rolne, * wypadkowe i inne. Biuro Obsługi PZU mieści się przy 

ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus), pok. 27, tel.: 12 390 40 51, 660 544 

212.     E-mail: bwlodarczyk@agentpzu.pl  

Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może korzy-

stać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach majątko-

wych.  

- 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.       

E-mail: polishut@interia.pl                       Zapraszamy.  

 

Organizacja obsługi ZFŚS od dnia 25.01.2021  

 Informujemy, że od dnia 25.01.2021 została wznowiona 

bezpośrednia obsługa klienta przez pracowników HUT – PUS 

S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 . 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz dla 

zachowania Państwa bezpieczeństwa nadal będą obowiązywały 

następujące zasady: 

- Obsługa wyłącznie w maseczkach i w rękawiczkach ochronnych 

(dotyczy to pracowników Hut Pus oraz Klientów). 

- Do budynku, gdzie mieszczą się pokoje do obsługi socjalnej jaki i 

biura turystycznego klienci wchodzą po jednej osobie. 

- Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz budynku z zachowaniem 

obowiązkowej 2 metrowej odległości pomiędzy oczekującymi oso-

bami. 

- Dezynfekowanie rąk przed wejściem do biura (Płyn do dezynfekcji 

rąk znajduje się wewnątrz budynku na korytarzu - ustawiony na 

stolikach). 

- Korzystanie z jednorazowych długopisów lub posiadanie własnego 

- Zalecane płatności bezgotówkowe. 

Nadal wszelkie sprawy związane z obsługą Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych załatwiać można z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty (adres: HUT-PUS 

S.A. | 31-752 Kraków, ul. Mrozowa 1.) 

Rekomendujemy zdalne składanie wniosków dot. ZFŚS. 

Przypominamy, że przed budynkiem HUT-PUS S.A. zamontowana 

jest skrzynka pocztowa, w której można zostawiać wnioski dot. 

ZFŚS. Wszystkie wnioski obecnie dostępne w Hut Pus, a wkrótce 

będą 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 
Hut Pus S.A. 

 

Z prasy związkowej: Limity odpraw a zakładowe układy zbioro-

we pracy. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do opro-

centowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płyn-

ności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa 

4.0), przewiduje, że wysokość odprawy, odszkodowania lub innego 

świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę w 

związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują 

obowiązek wypłacenia świadczenia, otrzymywanych w okresie obo-

wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodze-

nia ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę, czyli  od 1 stycznia 2021 r., limit wynosi 28 tys. zł. Na 

zmianach tracą pracownicy przechodzący na emeryturę w okresie 

obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiczne-

go. Uchwalone przepisy wpływają ponadto na zmniejszenie wysoko-

ści odpraw przy zwolnieniach grupowych. Regulacja ta prowadzi do 

obniżenia maksymalnej wysokość odprawy należnej pracownikowi 

na mocy art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-

czyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969). 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami powyższej ustawy wyso-

kość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku 

pracy. Należy pamiętać, że ograniczenie wysokości wypłacanych 

świadczeń może mieć miejsce tylko w przypadku wystąpienia u 

pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 lub istotnego ob-

ciążenia funduszu wynagrodzeń o którym mowa w art. 15gb ust. 2. 

WAŻNE Jeżeli w przedsiębiorstwie obowiązuje zakładowy układ 

zbiorowy, to nie ma podstawy do ograniczenia wysokości odprawy 

emerytalnej, jeżeli wysokość odprawy emerytalnej wynika z posta-

nowienia zawartego w układzie zbiorowym pracy. Zasada ta ma 

zastosowanie niezależnie od tego, czy u pracodawcy wystąpił spa-

dek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. 

 

                              KRS 0000052378 

             Wielu może więcej      Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej  

zaprasza w dniu 20 lutego (sobota) 2021 r. Panie , które są Dar-

czyńcami naszej Fundacji na bezpłatne badania specjalistyczne, tj.: 

kompleksowe konsultacje ginekologiczne, w tym:  badanie ginekolo-

giczne z wykonaniem USG oraz cytologią, które odbędzie się w 

siedzibie Centrum Medycznego  „UJASTEK”. 

Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się w dniu 8 lute-

go 2021 r., w godz. 9.30-11.00  tel.: 12 290 41 58 
Ilość miejsc ograniczona 
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