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Pożyczki na cele mieszkaniowe w 2021 r.
Informujemy, że Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych ustaliły terminy składania wniosków o pożyczki
na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r.
Terminy składania wniosków w zależności od przeznaczenia pożyczki:
a) Na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), w tym na zakupu mieszkania z zasobów Spółki – na bieżąco,
b) Na remont lub modernizację mieszkania/domu – do
30.04.2021 r.,
c) Na częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu – na bieżąco.
Wnioski należy składać we właściwej dla pracownika
firmie obsługującej ZFŚS. Z uwagi na obecną sytuację
epidemiczną rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej odpowiednio do:
• Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy:
turystyka@hutpus.com.pl
• Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje): na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl
Wypłata pożyczek realizowana będzie po decyzji odpowiedniej TKŚS. W przypadku pożyczek wskazanych w
punktach a) i c) na bieżąco w miarę posiadania środków,
a wskazanych w punkcie b) sukcesywnie od czerwca br.

Nowy zastępca Dyrektora Generalnego
Z dniem 1 lutego br. Frederik Van De Velde został
powołany na zastępcę Dyrektora Generalnego, członka
Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. Zgodnie z nowym
schematem organizacyjnym zakres obowiązków zastępcy Dyrektora Generalnego obejmuje:
• BHP
• Wszystkie 4 obszary produkcyjne: (1) Logistyka, Produkcja Koksu; (2) Oddział Surowcowy; (3) Jakość, Oddział Wyrobów Płaskich, (4) Oddział Wyrobów Długich
• CTO
• Energia i Ochrona Środowiska
• Postęp
• EPO Hub DG

Hut-Pus informuje, że:
od dnia 25.01.2021 roku została wznowiona bezpośrednia obsługa klienta przez pracowników HUT–
PUS S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 15.00.
więcej informacji na str. 2

Kalendarium - IV kwartał 2020 roku
Październik
• W piątek, 2 października odbyło się 50. Walne Zebranie Delegatów
Krajowej Sekcji Hutnictwa, w którym udział wzięli delegaci z AMP Kraków. Omówiono bardzo trudną sytuację, jaka może spotkać zakłady hutnicze po wprowadzeniu opłaty mocowej za energię elektryczną.
• We wtorek 6 października odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego. Program spotkania obejmował m.in. Stanowisko
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie małopolskim
w sprawie poparcia dla stanowiska dotyczącego przyszłości przedsiębiorstw energochłonnych, w tym huty.
• „Wielki piec nie zostanie na powrót uruchomiony” - taką decyzję
władze spółki AMP ogłosiły w czwartek 8 października 2020 r. informując
o definitywnym zamknięciu części surowcowej w krakowskiej hucie. Natychmiast Zarząd NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Kraków podjął w tej sprawie Stanowisko z dnia 8 października 2020 r.
• W dniu 12 października podpisano POROZUMIENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
o zawiązaniu Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
• W dniu 14 października przyjęto wspólne Stanowisko Strony Związkowej ws. podwyżek płac w 2021 roku.
• W środę 20 października z inicjatywy przewodniczących związków
NSZZ „Solidarność” BWZ i BTL oraz NSZZ Pracowników AMP z BWZ
i BTL w BTL uzgodniono porozumienie w sprawie płacenia godzin nadliczbowych w IV kwartale 2020 roku.
• W piątek 23 października odbyła się wspólna telekonferencja z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Dotyczyła kierunków działań, jakie należałoby podjąć w odniesieniu do pracowników, którzy zagrożeni będą
utratą miejsca pracy.
Listopad
• W dniu 9 listopada w Krakowie podpisano POROZUMIENIE w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia części
surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków. Porozumienie
reguluje kwestie pracownicze i daje m.in. możliwość pracownikom, którzy wypracowali swoje lata, do skorzystania z oferty pracodawcy na
podpisanie porozumienia gwarantującego wcześniejsze odejście wraz z
odprawą na emeryturą.
• W dniu 18 listopada podpisano Aneks Nr 2 do Regulaminu ZFŚS
umożliwiający przyznanie dodatkowego świadczenia dla pracowników
na święta tj. bonu świątecznego.
• Pod koniec miesiąca organizacje związkowe będące Stronami ZUZP podpisały z Pracodawcą porozumienie w sprawie odstąpienia od stosowania
kryterium ilościowego dotyczącego dodatku mistrzowskiego. Pozwala to
utrzymać wysokość dodatku w okresie trwania epidemii COVID 19.
Grudzień
• Obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. W 39. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego pod pomnikiem „Solidarności” na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, delegacje z Komisji
Robotniczej Hutników NSZZ „S”, Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„S”, działaczy pierwszej „Solidarności” złożyli kwiaty i zapalili znicze.

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI

cd. ze str. 1 HUT-PUS informuje
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 osobami. • 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.

Dwa dni wolne dla honorowego dawcy krwi
Zgodnie nowymi przepisami osobom, które oddały krew lub
jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19,
przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą
skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i
w dniu następnym.
Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje jeszcze jeden
przywilej – 33-proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej
na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi może jednak
skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub
jej składniki, w tym osocze.
Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Dokumentem poświadczającym uprawnienia
w przypadku dwóch dni wolnych od pracy jest zaświadczeniewydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, a jeśli chodzi o ulgę w komunikacji – zaświadczenie potwierdzające trzykrotne oddanie krwi lub osocza wydane
przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum
MSWiA.
Przepisy, o których mowa znajdują się w ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Koledze Krzysztofowi Motalowi
płynące z serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca i Brata
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „S” Eko-Energii
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Wielu może więcej - Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zwraca się do Państwa
o przekazanie 1% podatku, co pomoże tej
Fundacji jeszcze skuteczniej działać w
zakresie profilaktyki zdrowotnej i wspierać
coraz wiekszą liczbę potrzebujących

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza
 w dniu 20 lutego (sobota) 2021 r.
Panie, które są Darczyńcami naszej Fundacji
na bezpłatne badania specjalistyczne, tj.:
kompleksowe konsultacje ginekologiczne,
w tym: badanie ginekologiczne z wykonaniem USG
oraz cytologią,
które odbędzie się w siedzibie Centrum Medycznego
„UJASTEK”.
Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się
w dniu 8 lutego 2021 r. w godz. 9.30 - 11.00
tel.: 12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona.

Apel Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń
Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A.
Dotyczy: wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku
dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystycznorekreacyjnych itp.) dofinasowanych z ZFŚS.
Ponownie jak u biegłym roku, z uwagi na pandemię wirusa
SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Małopolska
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland
S.A. (MTKŚS) działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie do odwołania nie zaleca wszelkich wyjazdów
(w tym udziału w wypoczynku dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- rekreacyjnych itp.) dofinasowanych z ZFŚS.
MTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. (pracownicy oraz emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie jakichkolwiek
wyjazdów, które nie są konieczne.
Ponadto MTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz
osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniżenia poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo przed
skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS
uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia
rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. chorobę COVID-19.
W trosce o siebie samych, nasze rodziny naszych współpracowników, wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz odpowiedzialne zachowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich
rodzin i swoich współpracowników.
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

