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Związkowe media donoszą

Składka związkowa będzie odliczana od podatku
Jak poinformował przewodniczący Piotr Duda oczekiwany
od ponad 30 lat postulat „Solidarności” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę.
– Nareszcie oczekiwana przez związkowców od 30 lat zmiana
ustawy o podatku dochodowym stała się faktem. Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od
podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku
wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo
ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego
pracownika – podkreślił szef „Solidarności”. – Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny – wyjaśnił Piotr Duda. Przewodniczący „S” zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców
a związkami zawodowymi.
– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli
sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po
opłaconym przez nas podatku – zaznaczył.

Spotkanie z dyrektorem Wojciechem Koszutą
Do kolejnego spotkania dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich
Wojciecha Koszuty z przedstawicielami trzech największych
organizacji związkowych oddziału krakowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników AMP, NSZZ Solidarność`80)
doszło we wtorek 14 września br. Zagadnienia związane z BHP
jak zawsze stanowiły pierwszą część informacji. Cytując słowa dyrektora, w ostatnim miesiącu pracowaliśmy bezpiecznie. W dalszym ciągu nie odnotowaliśmy nowych przypadków COVID-19 w AMP S.A. Sytuacja ta utrzymuje się od końca czerwca i jest to dobra informacja. Aktualnie jedna osoba
odbywa rehabilitację po przejściu choroby COVID-19.
Realizacja planów produkcyjnych to kolejny temat spotkania.
Na dzień dzisiejszy wszystkie linie produkcyjne w obszarze płaskim pracują na 100 procent. Niestety od dwóch tygodni, a właściwie w ostatnim tygodniu pojawiły się niepokojące informacje dotyczące braku zamówień na blachę gorącowalcowaną.
Wstępnie oznacza to powrót w IV kwartale do pracy jednym
piecem na walcowni gorącej. Zdaniem Wojciecha Koszuty zapowiada się tąpniecie, które należy bardzo uważnie obserwować. Najbliższy czas pokaże jakie przełożenie będzie to miało na
wyroby zimnowalcowane w tym ocynk. Dobrze w dalszym ciągu wyglądają zamówienia na blachę powlekaną, zarówno w Krakowie jak i Świętochłowicach. Kolejne zagadnienie to, jak zachowają się odbiorcy. Zdaniem dyrektora Zespół Handlowy pracuje nad tym, by nie pozostać z materiałem na magazynach.

Najbliższy czas pokaże w którym kierunku rozwinie się ta sytuacja, tym bardziej, że wiele czynników nie jest od nas zależnych.
Na zakończenie spotkania Wojciech Koszuta przypomniał zbliżający się harmonogram prac remontowych w BWZ.

Ruszyły zapisy na październikowy
Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika
Na naszej stronie związkowej krhhts.pl pod zakładką „Działalność - Bieg” umieszczony jest link do strony sport-timing.pl, gdzie
należy dokonywać zapisów na XXV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Bieg odbędzie się w sobotę 16 października br.
Poniżej wspomniany link:
https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/wydarzenie/xxv-biegmemorialowy-im-bogdana-wlosikaxxiv-bieg-memorialowy-imbogdana-wlosika/
Przypominamy, że od paru lat zgłoszenia udziału w biegu dokonuje się wyłącznie internetowo:
a) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego ze strony internetowej Solidarności www.krhhts.pl (patrz
link w zakładce XXV Bieg im. Bogdana Włosika), od dnia 14
września 2021 r. do dnia 14 października 2021 r. do godziny
20.00 włącznie. Uczestnik biegu odpowiada za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod rygorem unieważnienia zgłoszenia;
b) zgłoszenia grupowe szkół (klasyfikacja drużynowa) również dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidarności www.krhhts.pl [jak wyżej]. Opiekun grupy dostarcza do Komisji Sędziowskiej imienny
wykaz zawodników z potwierdzeniem od lekarza o zdolności do
biegu tych osób oraz pieczątką dyrekcji szkoły - w dniu zawodów
przed wydaniem numerów startowych..
Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”, budynek LTT, pok. 106, ArcelorMittal
Poland S.A. Kraków ul.Tadeusza Sendzimira 1, tel. 12 290 18 19
lub 12 290 37 72.
Regulamin biegu (również dostepny na stronie krhhts.pl) zawiera zasady zachowania się uczestników Biegu istotne dla bezpieczeństwa zawodników i ruchu drogowego. Oto one:
1. Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.
2. W czasie startu panują szczególne warunki zagęszczenia zawodników i związane z tym ryzyko potknięcia o innych uczestników i utrata równowagi. Dlatego zawodnicy są zobowiązani do
zachowania szczególnej ostrożności.
dokończenie na str. 2
W najbliższy poniedziałek 20 września zapraszamy członków Komitetu organizacyjnego Biegu Memoriałowego im.
Bogdana Włosika do sali 101 dawnego budynku administracyjnego „S”, gdzie o godz. 14:00 rozpocznie się pierwsze
spotkanie, w trakcie którego będą omawiane ważne kwestie
związane z organizacją tegorocznej edycji biegu.
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3. Zawodnicy biegną wyłącznie wyznaczoną przez Organizatora trasą (tylko po jezdni wyznaczonych ulic). Zabronione jest korzystanie z dróg rowerowych i chodników wzdłuż
trasy Biegu. Zawodnicy biegnący poza wyznaczonym pasem jezdni, po trawniku, po chodniku dla pieszych lub po
drodze dla rowerów będą dyskwalifikowani.
4. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie podporządkowują
się decyzjom Służb Porządkowych Organizatora i Policji.
5. W związku z elektronicznym pomiarem czasu biegu,
czas zawodnika rozliczony jest indywidualnie (czas netto).
Dla uczestnika biegu równie ważne są postanowienia końcowe Regulaminu, w których zapisano następujące zasady:
1. Uczestników obowiązuje Regulamin XXV Biegu.
2. Uczestników obowiązuje strój sportowy.
3. Wszyscy uczestnicy Biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Podczas biegu i na mecie uczestnicy muszą posiadać
przypięty chip i numer startowy. Chip i numer startowy są
indywidualnym oznaczeniem uczestnika i nie mogą być użyte
przez inną osobę. Uchybienia w tym zakresie powodują nie
sklasyfikowanie uczestnika biegu.
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane
systemem elektronicznym. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany. Jego właściwe zamocowanie
jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.
6. Uczestnicy, którzy pokonają dystans niezgodnie z
wytyczoną trasą nie zostaną sklasyfikowani.
7. Po przebiegnięciu mety i przed rozpoczęciem dekoracji zawodników uczestnik zobowiązany jest do oddania chi-
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pu. Numer startowy pozostaje pamiątką zawodnika. Po oddaniu chipa otrzyma bon na posiłek.
8. Protesty pisemne przyjmuje Komisja Sędziowska na mecie
Biegu, do 20 minut po zakończonym biegu.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo
osób biegających na trasie biegu przed jego rozpoczęciem i po jego
zakończeniu.
10. Ze względu na ilość zgłoszeń organizator może dokonać zmian
regulaminowych dotyczących pkt. IX niniejszego Regulaminu.
11. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i szatni w oznakowanych autokarach. Przed startem
autokary - szatnie przejadą na linię mety. Zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie
rzeczy w szatni.
Za pozostawione w szatni dokumenty, cenne przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Organizator zapewnia obsługę medyczną w czasie biegu.
13. Pierwszym 700 uczestnikom, którzy ukończą Bieg, Organizator zapewnia okolicznościowy medal.
14. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
15. Klasyfikację grupową (szkół) określają zasady dla tej kategorii ujęte w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
16. Cała klasyfikacja Biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.krhhts.pl.
17. Przy odbiorze nagrody wymagany jest dokument tożsamości, dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja związkowa
członka „Solidarności”.
18. Inne ustalenia zostaną ogłoszone przed startem.
19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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zdrowie@arcelormittal.com lub na nr tel. 660 682 430.
Podpisany dokument możesz również dostarczyć do Biura BHP
lub wsparcia BHP w twoim oddziale. W oddziale krakowskim jest
to pok. 16 w budynku straży pożarnej.
Szczegółowe terminy i miejsca realizacji szczepień zostaną ogłoszone po zrealizowaniu dostaw szczepionek.
Koszt szczepionki wraz z zaszczepieniem pokrywa w całości
AMP lub Fundacja Ochrony Zdrowia w przypadku pracowników „interim”. Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych związanych z wykonywanymi szczepieniami ponosi pracownik i zostaną one potrącone przez listę płac lub w przypadku pracowników „interim” dostarczona zostanie informacja w formie druku
PIT 8-C. Średni koszt podatku i ubezpieczeń wyniesie około 27,11
zł/osobę. Dokładna kwota widoczna będzie na pasku płacowym
lub w PIT 8-C. Ostateczna wysokość kwoty potrąceń uzależniona jest od indywidualnych warunków rozliczeniowych pracownika, wynikających z ustawy podatkowej.
Ze szczepionek mogą korzystać pracownicy AMP oraz członkowie ich rodzin (osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym), pracownicy Sanpro Synergy Sp. z o.o. i Ananke Business Communications Sp. z o.o., świadczący prace na
rzecz ArcelorMittal Poland.
Uwaga, złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z zapewnieniem szczepienia ze względu na możliwe ograniczenia w dostępności szczepionek na polskim rynku farmaceutycznym. O sytuacji pracownicy będą informowani na bieżąco.

Już wkrótce Tydzień Zdrowia
W październiku rozpoczyna się kolejna, cykliczna akcja pod nazwą Tydzień Zdrowia. Wśród pracowników
AMP S. A. cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Cykl spotkań, konsultacji oraz różnego rodzaju szkoleń prowadzonych przez specjalistów znajduje coraz większe grono uczestników.
Dla przykładu przedstawiamy część
programów do uczestnictwa w których
namawiamy:
Schudnij z Nami!
Podejmij wyzwanie o zdrowie
Dieta dla pracownika fizycznego
Zerwij z nałogiem palenia
Napięciowe bole głowy
Szczepienia przeciw grypie*)
Szczegółowe informacje o rozpoczynających się programach będą podawane na Studni, w hutniczej Jedynce
oraz w poczcie firmowej.
*) Szczepienia przeciw grypie
Już teraz możesz złożyć deklarację
chęci przystapienia do szczepień przeciw grypie w ArcelorMittal Poland w
sezonie 2021/2022.
Wypełnij formularz deklaracji (dostępny na Studni oraz na stronie krhhts.pl pod zakładką Do pobrania) i wyślij w formie skanu lub zdjęcia z telefonu do 30 września na adres:
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Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
zaprasza Darczyńców naszej Fundacji
w dniu 1 i 8 października 2021 r.

na bezpłatne badania metodą
Dopplera wraz z konsultacją
angiologiczną, tj.:
- badanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne
w kończynach dolnych lub
- badanie przepływu krwi przez tętnice szyjne.
Rejestracja telefoniczna
w dniu 21 września 2021 r. w godz. 9.30-11.00.
nr telefonu: 12 290 41 58
Badania i konsultacje odbędą się w Przychodni Sana-med.,
gabinet 117, na os. Dywizjonu 303 nr 2
Ilość miejsc ograniczona

Konkurs Dyrektora Generalnego
- W podróży do zera wypadków
Już w krótce tj. w Tygodniu Zdrowia 2021 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu BHP ogłoszonego w AMP S.A. przez Dyrektora Generalnego. Dla przypomnienia przedstawiamy zasady konkursu.
CEL: Przedstawienie projektów poprawiających stan bezpieczeństwa w zakładzie, które mogą zostać zastosowane jako dobre praktyki w innych obszarach.
KIEDY: Inauguracja konkursu odbyła się w Dzień Bezpieczeństwa (28.04.2021), natomiast ogłoszenie zwycięzców nastąpi w
Tygodniu Zdrowia 2021.
UCZESTNICY: Do konkursu projekty zgłaszały zespoły składające się z osób zatrudnionych w zakładzie, który reprezentują.
Członkami zespołu mogli być pracownicy ArcelorMittal Poland
S.A., spółek zależnych i interim oraz wykonawcy (zespoły mieszane z pracownikami AMP) pracujący w halach. Liczba zespołów z danego zakładu/ obszaru nie była ograniczona. Do konkursu zostało zgłoszonych 48 projektów.
ZAKRES: W konkursie wzięły udział projekty wdrożone lub
oczekujące na wdrożenie, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie Standardów Zapobiegania Wypadkom
Śmiertelnym (FPS).
Określono 3 kategorie:
•Zachowania pracowników –reagowanie i zgłaszania zdarzeń,
sytuacji i elementów zagrażających bezpieczeństwu lub obejmujące zarządzanie konsekwencjami.
•Organizacja -dobre praktyki w zakresie organizacji bezpiecznego sposobu pracy.
•Rozwiązania techniczne -kompleksowe rozwiązania techniczne poprawiające bezpieczeństwo
KWALIFIKACJA I FINAŁ: Kwalifikacji projektów do konkursu dokonała komisja w składzie zatwierdzonym przez Dyrektora
Generalnego ArcelorMittal Poland S.A.
Uczestnicy gali finałowej dokonają wyboru trzech najlepszych
projektów, w tym projektu zwycięskiego.
NAGRODY:
•Upominki dla wszystkich zespołów, które zakwalifikowały się
do finału
• Nagroda główna Dyrektora Generalnego dla najlepszego
projektu
• Nagrody i wyróżnienia za zajęcie pozostałych miejsc
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UBEZPIECZ SWOJE DZIECKO,
UBEZPIECZ WNUKA
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Warto pamiętać o zdrowiu
swoich pociech i je ubezpieczyć.
Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dzieci już od dnia
narodzin, także niezależnie od tego czy są w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, uczniów szkół podstawowych i
średnich.
Kiedy działa ochrona
Ochrona działa przez całą dobę, w Polsce i za granicą, w szkole,
w przedszkolu, w żłobku, w drodze do/z przedszkola, żłobka lub
szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych (także wszystkich sportowych) – w szkole i poza nią, w domu, u znajomych, na placu
zabaw, na dyskotece, na wakacjach, podczas uprawiania sportów (także wysokiego ryzyka), w czasie praktyk szkolnych.
Co zapewnia PZU NNW Szkolne
Ubezpieczenie obejmuje najczęstsze wypadki i zdarzenia, które mogą przydarzyć się dzieciom. Występuje w trzech wariantach, które różnią się zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczenie
można kupić w biurze Obsługi PZU ul. Mrozowa 1 lub online na
mojePZU. Ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć już następnego dnia.
Pomoc po wypadku
Pomożemy w razie wypadku, zorganizujemy pomoc rehabilitacyjną, pielęgnacyjną i psychologiczną, jak również zwrócimy
koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, np. koszty
operacji, rehabilitacji, lekarstw.
Wparcie finansowe
Zapewniamy wysokie wypłaty z ubezpieczenia w razie śmierci
rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku – od 50 000 zł
do 100 000 zł (w zależności od wariantu), dziecka – od 15 000 zł do
60 000 zł (w zależności od wariantu).
Zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego.
Nie mamy limitów kosztów rehabilitacji, operacji, odbudowy
stomatologicznej zębów stałych czy leczenia np. następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa. Odpowiadamy do
wysokości wybranej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia.
Zwracamy koszty naprawy okularów korekcyjnych, które uległy
uszkodzeniu w nieszczęśliwym wypadku.

o 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.
Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może
korzystać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach
majątkowych.
o 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-mali: biuro@polishut.pl, polishut@interia.pl
Zapraszamy.
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

