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Spotkanie z dyrektorem Wojciechem Koszutą
Do kolejnego spotkania dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich
Wojciecha Koszuty z liderami trzech największych organizacji związkowych oddziału krakowskiego doszło 7 lipca. W tym czasie w
Krakowie nie odnotowano nowych zachorowań na COVID-19. Jednak, jak poinformował dyrektor, są pracownicy, którzy nadal borykają się ze skutkami tej choroby. Chcąc wspomóc te osoby, dyrekcja AMP uruchomiła dla nich sponsorowane wsparcie rehabilitacyjne realizowane poprzez Hutniczą Fundację Ochrony Zdrowia.
(więcej szczegółów na ten temat na str. 3 biuletynu).
W Oddziale Świętochłowice miał miejsce, na szczęście niegroźny, pożar akumulatorów, który został szybko ugaszony. W krakowskiej hucie jakichś poważniejszych tego typu zdarzeń nie było,
no może poza zsunięciem się kręgu z suwnicy. Szczęśliwie nie doszło do tragedii i żadna z pracujących tam osób nie doznała uszczerbku na zdrowiu.
Jeśli chodzi o produkcję to, wg słów dyrektora, zakłady w stu
procentach wykorzystują swoje moce produkcyjne. Na Walcowni
Gorącej ze względu na awarię WP w Dąbrowie Górniczej nie uruchomiono w czerwcu drugiego pieca pokrocznego. Jest taki zamiar, aby już w lipcu Walcownia Gorąca pracowała na dwa piece,
co wymagać będzie odpowiednio dużego zapasu slabów. Te dostarczane są nie tylko od hut z Grupy AM, lecz także kupowane od
innych, jak np. od huty w Koszycach należącej do US Steel.
Dyrektor wspomniał też o planowanych w Krakowie inwestycjach. Związkowców interesowała kwestia budowy III linii ocynkowania, ponieważ w tej sprawie nie ogłoszono jeszcze oficjalnej
decyzji. Wiadomo natomiast, że w sierpniu ruszą prace przy modernizacji walcarki, do której obecnie sprowadzane są części. Można wnioskować, że podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu budowy nowej trzeciej linii ocynkowania jest blisko. Czekamy z niecierpliwością.
Na koniec spotkania rozmawiano o transferach pracowników z
Wielkich Pieców i Stalowni do innych zakładów, gdzie istnieje potrzeba uzupełnienia wolnych stanowisk. Proces ten cały czas trwa,
zgodnie z umową zawartą z organizacjami związkowymi. Związkowcy przypomnieli dyrektorowi, aby podczas obsadzania wakatów nie zapomniano o pracownikach, którzy dojeżdżają do Dąbrowy Górniczej.

Z inicjatywy Krajowej Sekcji Hutnictwa
21 czerwca przewodniczący KSH Andrzej Karol zwrócił się do
posła Krzysztofa Tchórzewskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju przy Sejmie RP, z prośbą o osobiste zaangażowanie i zorganizowanie posiedzenia kierowanej przez niego Komisji w celu omówienia głównych problemów branży stalowej i metali kolorowych w Polsce.
Napisał m.in.:
Od dłuższego czasu apelujemy do przedstawicieli rządu o realizacje następujących postulatów:

- dla opracowania (wzorem innych krajów europejskich)
planu działania dla branży, uwzględniającego koszty i źródła finansowania przejścia hutnictwa produkcję nisko emisyjną;
- zapewnienia niższego kosztu rynku mocy (cena energii)
dla odbiorców energochłonnych;
- nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 20I9r. o rekompensatach sektorowych;
- wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwią status producenta energii w innych lokalizacjach, niż miejsce
podstawowej działalności;
- podjęcia niezwłocznego faktycznego dialogu z przedstawicielami pracowników w sprawie racjonalizacji obciążeń
regulacyjnych i ograniczenia kosztów związanych z gospodarką odpadami (GOZ).
Powyższe tematy chcemy przedstawić i omówić na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Liczę na Pańskie zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych, ale istotnych dla naszej branży spraw.
Reagując na cytowane pismo, Przew. Komisji Gospodarki i
Rozwoju Krzysztof Tchórzewski zwrócił się z początkiem lipca
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Wicepremiera Jarosława Gowina o przedstawienie informacji na temat głównych
problemów branży stalowej i metali kolorowych w Polsce, jak
również o działaniach podejmowanych w celu realizacji postulatów branży.
Informacje o jakie prosił poseł Tchórzewski powinny być
udostępnione wnioskodawcy do 15 lipca br. Prawdopodobnie
więc jeszcze w tym miesiącu dowiemy się jak rząd zamierza
wspomóc branżę hutniczą.

Przedłużenie unijnych kontyngentów
Komisja Europejska zaproponowała ograniczone w czasie
przedłużenie unijnych kontyngentów importowych na stal.
Gwarancje UE będą obowiązywać nie dłużej niż trzy lata, a
partnerzy handlowi będący członkami Światowej Organizacji
Handlu będą mogli legalnie podejmować działania odwetowe.
W końcu wniosek Komisji Europejskiej dotyczący przedłużenia środka ochronnego dla stali został przyjęty.
Ostatecznie 17 państw członkowskich głosowało za przyjęciem wniosku, 2 wstrzymały się od głosu (Austria, Cypr), a 8
głosowało przeciw (Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Dania,
Niderlandy, Malta i Irlandia).
Jest to bardzo dobra wiadomość dla naszego sektora. Jak
napisała do polskich związkowców p. Elspeth Hathaway z Sekretariatu industriAll-Europe: wynik ten nie miałby miejsca
bez Państwa intensywnej pracy na szczeblu krajowym, która
zapewniła nam tak potrzebne dziś wsparcie. Nowe środki
będą obowiązywać od 1 lipca, a my będziemy kontynuować
ocenę ich skuteczności. Dziękuję wam wszystkim za ten wielki wspólny wysiłek.
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Nowe warunki tzw. telefonów rodzinnych
Informujemy za Biurem AIM, że ustalone zostały z operatorem
T-Mobile nowe warunki korzystania z tzw. telefonów rodzinnych.
Zasadniczą różnicą pomiędzy dotychczasową ofertą, a nową
jest to że połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y do wszystkich
krajowych operatorów oraz połączenia roamingowe w Unii Europejskiej są bezpłatne i nielimitowane.
Nowością jest możliwość włączenia na numerze telefonicznym
nielimitowanego pakietu dostępu do Internetu.
Dla porównania zamieszczamy tabelę dotychczasowego kosztu utrzymania numeru i jego nowego odpowiednika. Jednocześnie tabela pokazuje w jaki sposób będą przenoszone numery
do nowej oferty (dla jasności, jeżeli dotychczas był abonament
PdB20 + pakiet danych do Internetu 2GB, 5GB, 10GB to w nowej
Kwota brutto

Dotychczasowa oferta
Abonament komórkowy, PdB20 + Internet 100MB

8

Abonament komórkowy, PdB20 + Internet 2GB

9,23

Abonament komórkowy, PdB20 + Internet 5GB

11,07

Abonament komórkowy, PdB20 + Internet 10GB

14,15

Abonament komórkowy, PdB20 + Internet 15GB

17,22
-

brak odpowiednika
Abonament Internet, data (100GB)

43,05

Abonament Internet, data (noLimit)

55,35

KOMFORT BLUE I DATA

Miesięczny koszt netto

Abonament miesięczny

Kwota brutto

Nowa oferta
Abonament kom., Komfort Blue + Internet 100 MB

9,84

Abonament kom., Komfort Blue + Internet 10 GB

11,69

Abonament kom., Komfort Blue + Internet 15 GB

12,42

Abonament kom., Komfort Blue + Internet noLimit

30,75

Abonament Internet, data (noLimit)

33,21

KOMFORT BLUE I DATA

Miesięczny koszt netto

8,00 PLN

Krajowe połączenia głosowe:
minuta połaczenia do sieci T-Mobile
minuta połaczenia do sieci stacjonarnych
minuta połaczenia do innych sieci

- PLN
- PLN
- PLN

SMS/MMS
SMS/MMS do sieci T-Mobile
SMS/MMS do innych sieci krajowych

- PLN
- PLN

Pakiety danych:
Ryczał blueconnect 100 MB LTE
Ryczał blueconnect 10 GB LTE
Ryczał blueconnect 15 GB LTE
Ryczał blueconnect NoLimit GB LTE

ofercie z automatu będzie abonament Komfort Blue z Internetem
10 GB LTE, natomiast w przypadku abonamentów Internet-owych
w taryfie DATA oba zostaną zmigrowane do abonamentu bez
limitu danych w dużo korzystniejszej cenie niż dotychczas.
Informujemy że, jeżeli nowe warunki nie spełniają Państwa
oczekiwań to jest możliwość rezygnacji. Aby zrezygnować proszę przesłać na adres telefony@arcelormittal.com dyspozycję
rozwiązania umowy zawierającą imię i nazwisko abonenta, numery telefonów, których dyspozycja dotyczy i hasło, które było
podane w umowie do kontaktu z Biurem Obsługi Abonenta.
Czas na rezygnację upływa 16.07.2021 r. Po tym terminie wszystkie umowy zostaną automatycznie zmigrowane do nowej taryfy
wg opisanego powyżej szablonu.

- PLN
1,50 PLN
2,10 PLN
17,00 PLN

Międzynarodowe połączenia głosowe i SMS
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
SMS Międzynarodowy

0,32 PLN
0,40 PLN
0,74 PLN
1,76 PLN
0,10 PLN

Połączenia odebrane w roamingu:
Strefa 1a
Strefa 1b
Strefa 2
Strefa 3

- PLN
3,02 PLN
3,02 PLN
3,02 PLN

Połączenia wykonywane w roamingu:
Strefa 1a (z EU do Polski)
Strefa 1a zewnętrzne (z EU do EU)
Strefa 1b
Strefa 2
Strefa 3

- PLN
0,39 PLN
2,01 PLN
4,06 PLN
6,52 PLN

SMS wysłane w roamingu
Strefa 1a
Strefa 1b
Strefa 2
Strefa 3

- PLN
0,61 PLN
0,61 PLN
0,61 PLN

Karta z dostępem do Internetu:
§Karta SIM w taryfie Data, z nielimitowanym pakietem danych
Inne warunki:
Wymiana karty SIM
Opłata aktywacyjna

27,00 PLN

1,00 PLN
1,00 PLN

Aktualna wysokość obowiązkowych składek na ZUS, bez
składki zdrowotnej, wynosi 1075,68 zł. W 2022 roku podwyżka
składek spowoduje podniesienie tej kwoty aż o 110,85 zł miesięcznie. To jeden z najwyższych wzrostów składek w ostatnich latach. Dla przykładu: składka emerytalna wzrośnie do
679,40 zł, rentowa do 278,45 zł, a wypadkowa do 58,13 zł,
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Roczny raport nt. warunków pracy w Polsce
Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie najnowszy raport
dotyczący warunków pracy w Polsce.
Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w 2020 roku
Ekspozycja na czynniki szkodliwe w miejscu pracy może prowadzić
do wystąpienia chorób zawodowych. Dlatego pracodawcy muszą do
przestrzegania limitów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy. Pracodawcy są również zobowiązani
do zachowywania zasad bhp, a także zlecania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych.
W 2020 r. badaniem warunków pracy objęto 81,1 tys. jednostek
zatrudniających 6,0 mln osób. Spośród tej grupy 439,6 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2019 r. – 442,5 tys. osób), co stanowiło 7,3% zatrudnionych w przebadanych zakładach (analogicznie
jak w roku poprzednim).
Kobiety stanowiły 18,5% wszystkich zatrudnionych w warunkach
zagrożenia (w 2019 r. – 17,5%), co oznacza, że blisko co piąta zatrudniona w warunkach zagrożenia osoba była kobietą.
W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej osób pracowało w trudnych warunkach w woj. śląskim (co siódma zatrudniona
osoba była narażona na czynniki szkodliwe). Najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano z kolei w województwie mazowieckim (w zagrożeniu chorobą zawodową była co trzynasta osoba).
Czynniki szkodliwe dzielą się na:
• fizyczne – w tym hałas, drgania, zimny lub gorący mikroklimat,
promieniowanie jonizujące,
• biologiczne – np. wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty,
• chemiczne – np. substancje toksyczne, rakotwórcze, wywołujące alergie,
• pyły – np. spawalnicze, powstające w kopalniach itp.
Ponadto zdrowiu zatrudnionych zagrażać mogą czynniki uciążliwe
(np. monotonia), a także czynniki mechaniczne związane z wykorzystywaniem maszyn szczególnie niebezpiecznych. Warto zauważyć, że
w różnego rodzaju zakładach przemysłowych pracownicy mogą być
narażenie jednocześnie na kilka czynników zagrażających zdrowiu, np.
uciążliwość pracy, hałas, drgania mechaniczne, ryzyko urazów związanych z wykorzystaniem maszyn oraz niebezpieczne substancje.
- hałas
Najczęściej występującym zagrożeniem związanym ze środowiskiem
pracy jest hałas. W 2020 r. w hałasie pracowało 181,7 tys. osób. Najczęściej występował on w zakładach przetwórstwa przemysłowego,
szczególnie w zajmujących się produkcją wyrobów z metali.
- pyły
W ubiegłym roku na wdychanie pyłów narażonych było 60,4 tys.
pracowników – głównie górnictwa, w tym szczególnie związanego z
wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego (lignitu).
- czynniki mechaniczne
Na wibracje, czyli drgania mechaniczne narażonych było z kolei
125,3 tys. zatrudnionych.
Praca w warunkach zagrożenia w latach 2015-2020
Z zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego wynika także, że
powoli zmniejsza się liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia. Na przestrzeni ostatnich lat liczba takich pracowników wynosiła:
• w 2015 r. – 484,5 tys.,
• w 2017 r. – 458,0 tys.,
• w 2018 r. – 462,2 tys.,
• w 2019 r. – 442,5 tys.,
• w 2020 r. – 439,6 tys.
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Bezpłatny pakiet badań diagnostycznych
1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa zauważono, że udział
w badaniach profilaktycznych znacznie zmalał z powodu
m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku. Wiele
chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Właśnie dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną
w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety
powoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Ankietę można wypełnić również telefonicznie pod numerem 22 735 39 53.
Wszelkie informacje dotyczące pakietu badań znajdują
się w poniższych linkach:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus-pakiet-badan-dla-milionow-polakow
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania
Program rehabilitacji dla pracowników

Rusza program rehabilitacji po COVID-19
W AMP na dzień 5 lipca były nadal 22 aktywne przypadki zachorowań na COVID-19. W sumie, od początku pandemii zachorowało 1875 pracowników. 1834 wyzdrowiało,
15 osób zmarło z powodu COVID-19, a kolejne 4 osoby - z
powodu chorób współistniejących.
Wśród ozdrowieńców jest jednak grupa 24 osób, która
po ciężkim przebiegu choroby odczuwa jej skutki do
dziś. ArcelorMittal Poland chce wesprzeć ich w rehabilitacji i szybkim powrocie do zdrowia. W tym celu Dyrekcja
Wykonawcza ArcelorMittal Poland 1 lipca podjęła decyzję
o przekazaniu środków finansowych Fundacji Ochrony
Zdrowia, działającej przy ArcelorMittal Poland. Środki te
będą przeznaczone na wsparcie procesów rehabilitacyjnych pracowników ArcelorMittal Poland, najbardziej dotkniętych skutkami choroby. Dzięki temu nasi pracownicy
będą mieli szybszy dostęp do jednostek świadczących usługi rehabilitacyjne po przebytym COVID-19. Fundacja Ochrony Zdrowia będzie odpowiedzialna za koordynowanie wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do realizacji
specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej potrzebującym
pracownikom, a także zapewni konsultacje medyczne na
bazie współpracy z placówkami w każdej lokalizacji.

Główny Urząd Statystyczny informuje:
Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. liczba wolnych
miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej (jednostkach macierzystych lub lokalnych) zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 110,2 tys.
Z raportu wynika, że w I kwartale 2021 r. było łącznie o
12,4% więcej nowych miejsc pracy niż w I kwartale roku
ubiegłego.
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MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – Kraków zaprasza do uczestnictwa
w wycieczce na Pogórze Przemyskie /Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego/
ciąg dalszy przejścia: „Karpacki Szlak Niebieski” Rzeszów - Grybów (cz. II)
Krasiczyn - Kalwaria Pacławska - Arłamów
Dystans: ok. 63 km (4 odcinki /etapy dzienne - średnio po ok.: 16 km )
w dniach : 11 - 14 wrzesień 2021 r. (od soboty do wtorku) 4 dni / 3 noclegi
KOSZT UCZESTNICTWA: 430,00 zł
W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ:
przejazdy autokarem, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW, 3 razy noclegi,
3 razy śniadania, 3 razy obiady oraz informacja turystyczno-krajoznawcza.
ZAKWATEROWANIE: Hotel „Albatros” *** / Przemyśl
pokoje: 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienką i z odb. TV
ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW - w sobotę 11 września br. o godz.
6.00 na Pętli Autobusowej w Mistrzejowicach.
· WYJAZD – o godz. 6.15 · POWRÓT – we wtorek 14 września br. ok. godz.20.30
INFORMACJA i REZERWACJE: rezerwacja miejsc osobiście, telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej w dniach: 14 - 31 lipca br. lub do wyczerpania miejsc
- wyłącznie u prowadzącego wycieczkę.
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Uwaga, każda osoba dorosła będzie proszona o podanie swojego nr tel. mobil oraz
adresu e-mail.
ZAPISY / WPŁATY:
· w dniach : 02 - 13 sierpnia 2021 r.
TYLKO W TYM TERMINIE, ani wcześniej, ani później!
w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1
pok. nr 10;
czynne w dni robocze
od - poniedziałku do piątku
w godz.: 7.00 - 15.00
Informacji udziela i zgłoszenia (rezerwacja miejsc) przyjmuje oraz wycieczkę prowadzi:
Ryszard Wawiórko
tel. 793 539 904
e-mail : rwawiorko@poczta.onet.pl

Nowe warunki przekraczania
granicy RP
W związku z nowelizacją tzw. rozporządzenia epidemicznego w sobotę 10 lipca w
MSZ odbył się briefing prasowy wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka
i wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, podczas której mówiono między innymi
o zasadach zwolnienia z kwarantanny dla
wjeżdżających do Polski.
Wprowadza się obowiązek wypełnienia
przez wjeżdżających tzw. elektronicznej karty lokalizacji podróżnego, która będzie jednym z warunków przekroczenia granicy RP.
Możliwe będzie również wypełnienie specjalnego formularza udostępnionego osobom podróżującym np. samolotem.
Zniesiono 10-dniową kwarantannę dla
osób powracających z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas
epidemii SARS-CoV-2.
Ci, którzy przyjęli cykl szczepień (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) i upłynął określony czas, nie są objęci
przy wjeździe żadną kwarantanną.
Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdują się w zakładce Informacje dla podróżujących na stronie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
NBS - pismo wydawane przez KRH
NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku.
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