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Kraków

Informujemy, że w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, Główna
Komisja Świadczeń Socjalnych zdecydowała o wypłacie pracownikom
dodatkowego świadczenia finansowanego z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:
1.   GKŚS ustaliła warunki wnioskowania o świadczenie uwzględnia-

jąc jednocześnie obostrzenia związane z pandemią, przez co zaleca wnio-
skowanie o świadczenie drogą elektroniczną:

a/ Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu
w dniu złożenia wniosku (pkt 1 ppkt d), którzy są uprawnieni do korzy-
stania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

b/ Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia (wzór można
znaleźć m.in. na www.krhhts.pl w plikach do pobrania).

c/ Należy złożyć dokument „Informacja o dochodach w rodzinie”  na
potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A., zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2021 rok (dotyczy tylko tych pra-
cowników, którzy w 2021 r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w
informacji uległy zmianie).

d/ Wnioski należy składać w terminie od 26.04.2021 do 31.05.2021 r.,
przede wszystkim w formie poczty elektronicznej odpowiednio do:

- Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl
- Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje): na adres mailowy:
socjalny.partner@impel.pl
e/ Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.
 2.  Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:

Dochód na osobę w rodzinie w zł       Wysokość świadczenia w zł

do 2.100,00                                                          500

od 2.100,01 – 5.000,00                                        300

Powyżej 5.000,00                                       nie przysługuje

 3. Wnioski realizuje Sanpro Synergy oraz HUT-PUS, zgodnie z za-
wartymi umowami.

Dodatkowe świadczenie w II kwartale 2021 r.
dla pracowników ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland

Tym, którzy są na początku swojej drogi zawodowej życzymy pewności zatrudnienia
oraz poczucia dumy z wykonywanego zawodu, a tym którzy po wielu latach pracy
kończą swoją karierę, życzymy odpowiednio wysokiej emerytury i sił, by mogli
aktywnie spędzać czas i realizować swoje pasje.

Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. oraz hutniczych Spółek
z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika

życzymy zdrowia, pomyślności, osobistego i rodzinnego szczęścia
oraz bezpiecznej, satysfakcjonującej i dobrze opłacanej pracy.

KRH NSZZ „Solidarność”

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Solidarności
Region Rzeszowski i  Region „Ziemia Przemyska” prze-

kazały do Regionu Małopolskiego Solidarności replikę
Krzyża Nowohuckiego oraz obraz Matki Bożej Robotni-
ków Solidarności, który w tym roku wędruje po całym
województwie.

Według planu peregrynacji od 1 do 8 maja obraz znaj-
dować się będzie w kościele na Szklanych Domach, od 8
do 15 maja przejmie go Arka Pana, a następnie trafi on do
kościoła w Mistrzejowicach, gdzie pozostanie do 22 maja.
Po tym terminie obraz Matki Bożej „Solidarności” opuści
Kraków i zawita w myślenickiej parafii Narodzenia NMP.

4 maja br. w Dzień Hutnika Zarząd KRH zamówił o
godzinie 18:00 Mszę św. w intencji Hutników w Ko-
ściele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie
– os. Szklane Domy.

Zapraszamy serdecznie na Mszę oraz Różaniec,
który rozpocznie się o godz. 17:15.

33. rocznica strajków kwietniowo-majowych
W tym roku obchodzona jest 33. rocznica strajków kwiet-

niowo-majowych, określanych jako wiosenne przebudze-
nie Solidarności. W kwietniu 1988 roku w Bydgoszczy, a
zaraz potem 26 kwietnia w krakowskim kombinacie wybu-
chły protesty i strajki będące zdecydowanym sygnałem,
że polskie społeczeństwo nie będzie już dłużej tolerować
władzy, która je zniewalała i działała na jego szkodę. Jako
pierwsza stanęła Walcownia Zgniatacz. Wkrótce do straj-
ku przyłączyli się pracownicy Walcowni Drobnej i Drutu,
następnie Walcowni Blach Karoseryjnych, Walcowni Rur
Zgrzewanych, Zakładu Mechaniczno -Odlewniczego oraz
Walcowni Zimnej Blach. Komitet Strajkowy przedstawił
dyrekcji listę postulatów, w których żądano m.in. podnie-
sienia płac dla pracowników zatrudnionych w przemyśle,
oświacie i służbie zdrowia oraz rencistów i emerytów.

dokończenie na kolejnej stronie
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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Dyrekcja Wykonawcza ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o
zakupie pulsoksymetrów. Urządzenia te będą dostępne bezpłat-
nie dla tych pracowników, którzy chorują na COVID-19, a nie otrzy-
mali urządzenia z NFZ. Każdy pracownik, niezależnie od wieku,
który jest chory na COVID-19 może otrzymać pulsoksymetr z na-
szej firmy. W tym celu musi zgłosić prośbę do bezpośredniego
przełożonego. Urządzenie zostanie dowiezione do pracownika.

Jeśli chodzi o pulsoksymetry z NFZ to są one dostarczane po-
trzebującym w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.
Osobom mającym skończone 55 lat, pulsoksymetr zostaje wysła-
ny po potwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19. Chorzy
w wieku poniżej 55 lat, muszą sami zgłaszać, że go potrzebują.

Inną opcją jest skorzystanie z programu „Zdalnej Opieki PZU”,
przeznaczonego dla dorosłych pacjentów, którzy mają opiekę me-
dyczną w PZU. By skorzystać z programu należy wysłać SMS o
treści COVID na numer 4102.

Sposób użycia pulsometru:
- pomiary trzeba wykonywać po kilku minutach odpoczynku;
- przed wykonaniem pomiarów trzeba umyć ręce;
- pomiary trzeba przeprowadzić w pozycji siedzącej;
- umieść palec w urządzeniu (opuszką do dołu);
- wciśnij przycisk aby rozpocząć pomiar;
- odczekaj 5-7 sekund na wynik.
Saturacja jest to wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi tętni-

czej tlenem. Przedstawiana jest za pomocą symbolu Sa02. Prawi-
dłowy poziom saturacji u człowieka mieści się w przedziale 95-99
proc., u osób starszych jest to 94-98 proc. Jeżeli saturacja spad-
nie poniżej 94%, nie zwlekaj i wezwij pogotowie! Spadek poniżej
90 proc. świadczy o poważnej niewydolności oddechowej!

 Na zaburzony wynik saturacji może wpływać: niska lub wyso-
ka temperatura pomieszczenia; złe założenie czujnika (palec musi
idealnie przylegać do środka urządzenia); niekontrolowane wstrzą-
sy ciała, np. drgawki; zaburzenia poziomu hemoglobiny; rodzaj
światła w pomieszczeniu; różne zmiany na paznokciach, np. ciem-
ny lakier, hybryda, grzybica; zatrucie tlenkiem węgla, stres, spo-
życie kawy, napojów energetycznych.

Już 16 naszych kolegów zmarło po zarażeniu się koronawi-
rusem! Dlatego nie lekceważmy gorszego samopoczucia i żad-
nych objawów chorobowych.

500 pulsoksymetrów dla pracowników AMP

„Prognozy na ten rok dla przemysłu stalowego są dość opty-
mistyczne, ale należy pamiętać, że są one oparte na przypusz-
czeniach, na nadziejach. Pandemia wciąż nie odpuszcza. Zakła-
damy jednak, że odbudowa rynku będzie wyraźna i powrócimy
do poziomu zużycia stali w Polsce z roku 2019. Produkcja nie
zdoła się odbudować tak szybko, bo część mocy wytwórczych
straciliśmy już bezpowrotnie – np. w Krakowie. Największym
zagrożeniem dla branży są rosnące ceny energii elektrycznej,
które są wynikiem wysokich cen uprawnień do emisji CO2. To
nas najbardziej boli i przeraża. Dlatego jako branża wspieramy
Zielony Ład i transformację krajowej energetyki, bo to jedyna
szansa na spadek cen prądu” - powiedział prezes HIPH Stefan
Dzienniak w wywiadzie udzielonym portalowi Rzeczypospolita.pl
w lutym tego roku.

W nieco innym tonie wypowiadają się związkowcy.
Europejski sektor stalowy - czytamy na stronie Sekreteriatu

Metalowców - stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, począwszy
od spadku popytu spowodowanego przez COVID-19, poprzez
wzrost globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, aż po potrzebę
dekarbonizacji. Niestety, coraz częściej dochodzi do zwolnień w
największych firmach z branży stalowej (w tym 1000 miejsc pra-
cy w TATA Steel Netherlands) oraz zamykania dużych zakła-
dów (przykład Stalownia i Wielkie Piece w AMP Kraków).

Związki zawodowe nadal walczą z tymi decyzjami i wzywają
europejskie firmy do odpowiedzialnego działania. Rosnące oba-
wy dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw sektora
stalowego, takie jak restrukturyzacja finansowa Grupy Vallo-
urec, są niezwykle niepokojące dla pracowników. W szczegól-
ności niedawny upadek grupy Greensill i jego niszczycielski
wpływ na Liberty Steel dowodzi, że nieodpowiedzialne i ryzy-
kowne finansowanie zagraża miejscom pracy.

Ponadto coraz częstsze przenoszenie lokalizacji europejskich
przedsiębiorstw sektora stalowego (z których wiele otrzymało
pomoc państwa, czy to na szczeblu krajowym, czy europejskim)
jest całkowicie nie do przyjęcia dla pracowników, którzy są rów-
nież podatnikami. Niedawne ogłoszenie przez ArcelorMittal, że
priorytetem będzie rozwój działalności w Indiach w czasie, gdy
inwestycje w europejskich zakładach są rozpaczliwie potrzeb-
ne, wstrząsnęło pracownikami.(...)

Judith Kirton-Darling, z-ca sekretarza generalnego industriAll
Europe, niedawno powiedziała: „Hutnicy w całej Europie wciąż
czekają na prawdziwą europejską strategię przemysłową. W ob-
liczu coraz częstszych cięć produkcji, zamykania zakładów, re-
strukturyzacji i problemów finansowych, wspólne działanie na
rzecz ochrony dobrych miejsc pracy w europejskim przemyśle
stalowym jest teraz potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek”.

Europejski sektor stalowy pozostaje sektorem strategicznym
i ma zasadnicze znaczenie dla dekarbonizacji Europy. Nie jest to
czas, aby europejskie przedsiębiorstwa zmniejszały inwestycje,
przenosiły produkcję lub traciły wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Europejscy hutnicy jednomyślnie sprzeciwiają się
złemu zarządzaniu finansami, zwolnieniom, zamykaniu zakładów
i przenoszeniu produkcji poza Europę oraz pilnie wzywają do
opracowania nowego Europejskiego Planu Działania dla Stali.

Prognozy dla przemysłu stalowegoGłównym postulatem hutników, oprócz podwyżki płac podsta-
wowych, a także zwiększenia dodatku za pracę w warunkach szko-
dliwych było przywrócenie do pracy osób zwolnionych po 13
grudnia 1981 roku. Jak wiemy postulaty nie zostały przyjęte. Po
dziewięciu dniach w nocy z 4 na 5 maja strajk hutników został
brutalnie spacyfikowany. Była to powtórka stanu wojennego, kie-
dy to oddziały zomo i milicji wdarły się na teren kombinatu.

Patrząc z perspektywy czasu, wiosenny zryw pracowników był
i jest wydarzeniem, którego konsekwencje wykraczały daleko poza
hutę, dając początek całej fali protestów, a w konsekwencji dopro-
wadziły do zmian ustrojowych w kraju. Pamięć nie ginie, dlatego
jak co roku hutnicza „Solidarność” w dniu 26 kwietnia spotkała
się pod pomnikiem Solidarności na placu Centralnym. Tym sa-
mym pomnikiem, który postawiono przed Walcownią Zgniatacz,
w miejscu w którym wszystko się zaczęło. O godzinie 12.00 złożo-
no kwiaty i zapalono znicze, które są wyrazem pamięci o ludziach
biorących czynny udział w tamtych wydarzeniach. Przewodniczą-
cy KRH Władysław Kielian podziękował za wspólne spotkanie.
Na zakończenie odmówiono wspólną modlitwę w intencji osób,
które odeszły do wieczności.


