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Teren prac demontażowych objęty szczególną ochroną

Pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej w 2021 r.

Ze względów bezpieczeństwa Szef Ochrony ArcelorMittal Poland Paweł Pirański, w cytowanym poniżej piśmie, przestrzega
nieuprawnionych pracowników krakowskiego oddziału, aby
nie wchodzili na teren demontowanych obecnie obiektów spiekalni i wielkiego pieca nr 3. Oto treść tych zaleceń:

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych odbyło się 21 stycznia.
Z uwagi na obowiązujące nadal obostrzenia pandemiczne posiedzenie terenowej komisji zorganizowano w formie zdalnej za
pomocą komunikatora Microsoft Teams.
Na wstępie Przewodnicząca komisji przedstawiła wykorzystanie środków ZFŚS – Kraków za 12 m-cy 2020 r.
Kolejno Przewodnicząca poinformowała członków Komisji o
udzieleniu im przez Zarząd Spółki AMP upoważnień do przetwarzania danych osobowych na okres bieżącego roku w zakresie pracy Komisji.
Następnie omówiono i przyjęto Regulamin Obrad Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych w 2021 roku
wraz z projektem harmonogramu posiedzeń komisji na cały rok.
W zakresie pożyczek mieszkaniowych Komisja ustaliła, że
przeznaczone na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz likwidacje skutków zdarzeń losowych będą realizowane na bieżąco w miarę posiadania środków, natomiast w
przypadku pożyczek przeznaczonych na remont bądź modernizację - wnioski będą zbierane do 30 kwietnia 2021, a realizowane sukcesywnie od czerwca br.
Po części formalnej i dyskusji nad zasadami pracy komisji,
rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla pracowników
Transportu i Logistyki Wyrobów Płaskich BTL oraz Walcowni
Zimnej BWZ.
Podczas posiedzenia załatwiane były również zaległe wczasy
pod gruszą oraz świadczenia dodatkowe z 2020, których realizacja została z różnych przyczyn wstrzymana ( w dużej mierze
były to błędy w adresach elektronicznych). Dokonane zostały
również uzgodnienia dotyczące wypoczynku po pracy tj.: karnetów do parku wodnego, Energylandii, biletów do multikina
oraz na basen. (cd na str. 2)

W związku z rozpoczęciem prac demontażowych od dawna nieużywanych instalacji części surowcowej krakowskiego oddziału
– obiektów spiekalni i wielkiego pieca nr 3 informuję, że wprowadziliśmy bezwzględny zakaz wejścia/wjazdu na ten teren osobom
postronnym. Teren objęty pracami demontażowymi jest objęty
szczególną ochroną.
Upoważnieni do wstępu na teren są jedynie pracownicy ArcelorMittal Poland odpowiedzialni za realizację prac demontażowych,
a także pracownicy firm, którym zlecono takie prace.
Osoby upoważnione do przebywania na wskazanym terenie
wyposażone będą w specjalne identyfikatory ważne z legitymacją
pracowniczą. Pracownicy ochrony będą cały czas kontrolować
uprawnienia do przebywania na chronionym terenie.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, wobec osób naruszających zakaz wyciągane
będą konsekwencje służbowe oraz prawne. Informacja o przebywaniu osób postronnych przebywających na terenie prowadzonych prac przekazywana będzie policji.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym terenie uruchamiamy specjalny numer alarmowy: +48 784 983 124, pod który zgłaszać można wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia niebezpieczne
zidentyfikowane na chronionym terenie. Telefon czynny będzie
całodobowo 7 dni w tygodniu.
W razie zauważenia osób postronnych, zachowań niebezpiecznych z punktu widzenia BHP czy zagrożeń dla chronionego mienia bardzo prosimy o pilne informowanie służby ochrony.

Kalendarium - III kwartał 2020 roku
Lipiec
• XXIII Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność”
oddziału krakowskiego AMP S.A. w dniu 24 czerwca przyjęło STANOWISKO dotyczące: wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego ArcelorMittal Poland S.A.
• W dobie pandemii rząd RP postanowił wesprzeć polskie rodziny jednorazowym bonem turystycznym w kwocie 500 zł.
• Pracodawca jednostronnie wprowadza Aneksem nr 1 zmiany
w Regulaminie ZFŚS.
Sierpień
• Podpisanie Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie działań
łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland
S.A. Oddział Kraków.

• Dzień Solidarności i Wolności. Uroczyste obchody 40 – lecia
powstania NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji każdy z członków
Związku otrzymał 200-złotowy bon rabatowy na usługi rekreacyjne realizowane w ośrodkach należących do DOMS Sp. z o.o.
Bony można wykorzystać do 31.07.2021 r.
• STANOWISKO Zarządu MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland – Kraków z dn. 31.08.2020 r. dotyczące wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PUK Kolprem Spółka z o.o. oraz wypowiedzenia Porozumień Okołoukładowych.
Wrzesień
• Pracodawca jednostronnie zdecydował o wstrzymaniu w
roku bieżącym dodatkowego 10% odpisu na ZFŚS. Podstawa
art. 15ge ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI

dokończenie: Pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej
W dalszej części posiedzenia omówiono, przeanalizowano i
przyjęto propozycje oferty wycieczek krajowych oraz zasady
korzystania z wycieczek zagranicznych przygotowane na 2021 r.
przez Biuro Turystyczne Hut-Pus. Powyższe ustalenia zostały
zaakceptowane niejako „na przyszłość” pod ŚCISŁYM WARUNKIEM ZACHOWANIA WSZELKICH ogólnopaństwowych
OBOSTRZEŃ związanych z pandemią koronowirusa, a także
odpowiedzialnego, racjonalnego zachowania mającego na uwadze zdrowie i życie nas, naszych rodzin, koleżanek, kolegów,
współpracowników.
Kolejne ustalenia dotyczące funduszu świadczeń socjalnych
zapadną na posiedzeniu Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych
w przyszłym tygodniu.

NOWA OFERTA PZU
Od czerwca br. PZU rozszerzyło 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.

 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 (bud. HutPus), pok. 27, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212.
E-mail: bwlodarczyk@agentpzu.pl
Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może
korzystać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach
majątkowych.
 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
Z przykrością informujemy, że w wyniku choroby zmarł
pracownik Walcowni Zimnej, członek „Solidarności”
Tadeusz Błaszkiewicz
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Dzieciom i Rodzinie
składają koleżanki i koledzy z BTL i BWZ
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Krakowska SKOK

Odbierz pieniądze z IKS
Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
przystąpiła do corocznej akcji wypłacania swoim członkom
oszczędności z Indywidualnych Kont Spółdzielczych.
IKS jest rachunkiem systematycznego-oszczędzania, zakładanym dla każdego członka Krakowskiej SKOK, który zobowiązuje
się wpłacać na to konto comiesięczną składkę w dowolnie ustalonej kwocie. Wypłata oszczędności dokonywana jest raz w roku
w miesiącach styczeń - luty. Dzięki wpłatom na IKS (najlepiej
poprzez stałe zlecenie) można zaoszczędzić kwotę, która zasili
portfel uszczuplony świąteczno-noworocznymi wydatkami.
Wypłaty IKS odbywają się od 18 stycznia do 26 lutego 2021
r. we wszystkich oddziałach Krakowskiej SKOK. Lokalizacje
oddziałów i godziny ich otwarcia znajdziemy na www.krakskok.pl.

Piece hutnicze opalane wodorem
Branżę stalową obwinia się o to, że w toku produkcji uwalnia do
atmosfery duże ilości dwutlenku węgla. Niestety, taka jest specyfika produkcji stali w obecnej dobie i zapobiec temu może jedynie
przyjęcie nowej, bezemisyjnej technologii. Proekologiczne projekty, polegające m.in. na przystosowaniu klasycznych pieców
hutniczych do opalania za pomocą wodoru, opracowywane są już
na świecie, choć jeszcze daleko do ich powszechnego stosowania. W Europie już zostały podjęte konkretne kroki na tej drodze.
Pierwszą, eksperymentalną, bezemisyjną stalownię buduje brytyjski oddział Mitsubishi Heavy Industries w zakładach austriackiego producenta stali Voestalpine. Stalownia ma być gotowa na
poczatku tego roku. Jej moce produkcyjne osiągną 250 tysięcy
ton stali rocznie przy jednoczesnym zachowaniu zerowej emisji
dwutlenku węgla. Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie
wydzielania się szkodliwego gazu do atmosfery jest przystosowanie klasycznych pieców hutniczych do opalania za pomocą
wodoru oraz jednoczesne wykorzystanie procesu bezpośredniej
redukcji rudy żelaza (ang. Direct Reduced Iron - DRI). Produkcja
wg DRI jest mniej wydajna od klasycznych metod wytwarzania
tego surowca, również jej opłacalność póki co ogranicza wysoka
cena wodoru. Z tego powodu Mitsubishi planuje przystosować
do nowej metody jedynie połowę swoich pieców, a koszt takiej
inwestycji szacowany jest na dziesiątki miliardów dolarów.
Opalanie pieców hutniczych wodorem i zastosowanie metody
DRI budzi coraz większe zainteresowanie. Jak podają specjalistyczne media, projekty w tym obszarze prowadzą japoński Nippon Steel oraz konsorcjum niemieckiego SMS i włoskiego Danieli. W tę technologię inwestują również Thyssenkrupp i Salzgitter, a Arcelor Mittal planuje zbudować w Niemczech swoją
pilotażową stalownię zasilaną właśnie tym surowcem.
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
naszego Kolegi Franciszka Partyki
składają
Jego Rodzinie i Bliskim
Członkowie i Zarząd Komisji Emerytów i Rencistów
przy KRH NSZZ „Solidarność”
Pogrzeb odbędzie się w Mogile w dniu 29.01.2021 r.
z Mszą św. w kościele św. Bartłomieja o godz. 11:00.
NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

