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Na zdjęciu patron hutników św. Florian na sztandarze
Komisji Robotniczej Hutników

Zarząd Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ „Solidarność”

Decyzją Zarządu KRH od 9 maja br. poniedzia-
łkowe zebrania przewodniczących odbywać się
będą stacjonarnie w siedzibie KRH w bud. LTT.
Początek zebrań o 14:15.

W dniu 19 kwietnia br. największe organizacje związkowe funkcjonują-
ce w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do Dyrektora Generalnego w
sprawie dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych. Treść pisma przytaczamy poniżej.

Związki w sprawie dodatkowego odpisu na ZFŚS

 Sz. Pan
      Frederik Van De Velde
      Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland S.A.               Z okazji Dnia Hutnika

Pracownikom AMP S.A. i hutniczych Spółek
       składamy życzenia zdrowia
       i wszelkiej pomyślności.
Niech św. Florian, patron hutników,
czuwa nad Waszym bezpieczeństwem w pracy.
Niech Wasz wysiłek i odpowiedzialna praca
będą należycie doceniane i wynagradzane,
a wykonywanie tego zawodu stanowi powód
do dumy i satysfakcji

Dotyczy: dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. za rok 2021
i 2022.

Niżej podpisane organizacje związkowe wnoszą do pracodawcy o prze-
kazanie na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodat-
kowego odpisu, o którym mowa w rozdziale 10 §56 ust. 2 Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ge ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami mówiącymi, że
pracodawca w przypadku wystąpienia w firmie spadków obrotów go-
spodarczych, o których mowa w art. 15 g ust. 9 ww. ustawy nie
stosuje postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy usta-
lających wyższą wysokość odpisów na ZFŚS niż określa ustawa z
dnia 4 czerwca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych.

Na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę, iż w 2021 r.
spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe oraz w związku z dobrymi wy-
nikami ArcelorMittal Poland S.A. za I kwartał 2022 r. uważamy, iż całkowi-
cie ustały przyczyny, na które powołuje się pracodawca w piśmie znak
DK/K- 2/49/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie odpisu na ZFŚS.
Ponadto zwracamy uwagę, iż publiczne wystąpienia przedstawicieli pra-
codawcy  na  Forum Bezpieczeństwa, które miało miejsce w dniu 23 lute-
go 2022 r. potwierdziły przekazywanie dodatkowych środków wynikają-
cych z ZUZP na ZFŚS.

W związku z powyższym wnosimy o przekazanie wynikających z zapi-
sów ZUZP środków w postaci dodatkowego odpisu na konto funduszu
zarówno za rok 2021, jak i na rok 2022 .

EBITDA za pierwszy kwartał
Zespół HR potwierdził, że uwzględniając poziom wykonania przez Spó-

łkę wyniku finansowego EBITDA za pierwsze 3 miesiące br., zgodnie z
obowiązującym Porozumieniem Płacowym na rok 2022, pracownikom,
którzy przepracowali cały ten okres zostanie wypłacona (z wypłatą za
kwiecień tj. do 10 maja 2022 ) nagroda za wynik EBITDA w wysokości
200 zł oraz dodatkowo kwota 240 zł za wynik EBITDA lepszy od za-
kładanego.

Jednocześnie zgodnie naszym Układem Zakładowym, pracowni-
kom zatrudnionym w Spółce zostanie wypłacony także tradycyjny
dodatek z okazji Dnia Hutnika – tzw. „mały hutnik”. Wysokość
„małego hutnika” wynosi w tym roku 500,35 zł, co stanowi 6 proc.

średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku. Kwo-
ta ta jest o ponad 17 proc. wyższa niż w roku 2021.

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród, jakie
otrzymają pracownicy wraz z wynagrodzeniem za kwie-
cień wynosi zatem 940,35 zł (wysokość maksymalna w
przypadku przepracowania całego I kwartału 2022 roku).
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Zebranie przewodniczących z 25 kwietnia

Informacje ze spotkania z Dyrektorem Generalnym
Spotkanie on-line z Dyrektorem Generalnym odbyło się 19

kwietnia, o czym wspominaliśmy tydzień temu w „Zebraniu
przewodniczących”. Dziś, zgodnie z obietnicą, podajemy tro-
chę więcej informacji jakie związkowcy usłyszeli od dyrektora.

Ogólna sytuacja gospodarcza bardzo szybko się zmienia –
powiedział na wstępie spotkania dyr. Frederik Van De Velde.
Wojna spowodowała znaczny wzrost cen gazu, który jest obec-
nie 5-krotnie droższy niż ponad rok temu. Mniejsza zmienność
dotyczy cen rudy. Do końca maja mamy zapasy rudy i pelet,
które – wobec wstrzymania importu z Rosji - sprowadzamy z
Brazylii, Kanady i Afryki.

W AMP nie ma problemów z węglem i koksem, jest za to z
gazem ziemnym, którego w dużych ilościach potrzebują wiel-
kie piece w Dąbrowie. Alternatywą jest gaz koksowniczy, który
można pozyskać np. z Koksowni Przyjaźń. Gaz koksowniczy
można użyć także w Krakowie do pieca pokrocznego w wal-
cowni gorącej. Gorsza sytuacja jest w pozostałych oddziałach
śląskich – w Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.

Do końca maja, zapewniał dyrektor, mamy gwarancję pracy
przy pełnej, wysokiej produkcji. Prawdopodobnie w czerwcu
ceny stali spadną. Spodziewamy się spowolnienia gospodar-
ki, czego przyczyną są ograniczenia inwestycji i niektórych
projektów. Takie ograniczenia już teraz widać np. w przemyśle
motoryzacyjnym. To spowolnienie dotknie nie tylko naszą
gospodarkę. Niektóre zachodnie huty przymierzają się do prze-
chodzenia na postojowe w II połowie roku.

W dalszej części spotkania dyrektor odniósł się do przyczyn
oraz skutków awarii wielkiego pieca nr 5 w Dąbrowie Górniczej.
– Musimy – powiedział – przygotować pracowników, jak po-
winni reagować w trudnych sytuacjach. Także cały system
komputerowy powinien zostać tak przeprogramowany, aby w
reakcji na zagrożenie mógł bardziej wspomagać operatorów.
Ponowne uruchamianie WP 5 trwało pięć tygodni. Część dysz
uległa awarii i dopóki nie zostaną wymienione wielki piec bę-
dzie pracować niestabilnie – powiedział dyrektor.

Na pytanie o budowę rurociągu z koksowni Zdzieszowice
do Dąbrowy dyrektor odrzekł, że to raczej iluzja, gdyż dywaga-
cje na ten temat trwają od 10 lat i jak dotąd bez efektu. Z kolei
na pytanie o projekty dotyczące fotowoltaiki odparł, że prowa-
dzone są rozmowy z kilkoma partnerami, którzy byliby chętni
uruchomić panele na wydzierżawionych od huty gruntach.

34. rocznica strajku kwietniowo-majowego
We wtorek obchodziliśmy 34. rocznicę strajku kwietniowo-ma-

jowego. Strajk rozpoczęła załoga HiL w dniu 26 kwietnia 1988 roku.
Po dziewięciu dniach w nocy z 4 na 5 maja strajk hutników został
brutalnie spacyfikowany siłami milicji i zomo, których zmechanizo-
wane oddziały wdarły się na teren kombinatu. Był to pierwszy po
stanie wojennym tak silny i zdecydowany robotniczy protest w
Polsce. Hutnicy domagali się legalnego przywrócenia NSZZ „So-
lidarność”, poprawy poziomu życia i systemowych zmian w kraju.
Strajk poparły środowiska opozycji, a także studenci z krakow-
skich uczelni.

Pierwszym tematem zebrania była informacja z piątkowego
spotkania TOP 6, w którym ze strony pracodawcy uczestni-
czyli: Jacek Kurland, Jarosław Olender, Jarosław Hadasz, Sta-
nisław Ból, Agnieszka Kukla, Cezary Koziński i Jadwiga Rado-
wiecka. Podczas tego spotkania, poświęconego głównie trans-
formacji oraz zatrudnieniu, związkowców poinformowano dość
szczegółowo o procesach alokacji oraz rekrutacji prowadzo-
nych w firmie.

J. Hadasz przedstawił aktywność zatrudnieniową w roku bie-
żącym tj. alokacje zewnętrzne i wewnętrzne, rekrutacje ze-
wnętrzne i transfery z interimów. Na koniec marca br. w grupie
AMP (razem z AMR, Kolprem i HK Woda) zatrudnionych było
9904 pracowników, w tym 291 z interimów. Krakowska załoga
liczy 2178 osób.

W tym roku z grupy AMP odeszły już182 osoby. W tej licz-
bie 43 osoby z obszaru wyrobów płaskich, z czego większość

W Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja
zapraszamy wszystkich na Wawel na uroczystą Mszę św.

w Katedrze o godz. 10:00 oraz do uczestnictwa w imprezach
towarzyszących, w tym w 80. Krakowskiej Lekcji Śpiewania

na Małym Rynku o godz. 17:00

(40 osób) z Krakowa. Na emeryturę odeszło 87 osób (z Krakowa -
20). Ponadto: odejście z inicjatywy pracownika - 45 osób, z inicja-
tywy pracodawcy - 13 osób, za porozumieniem stron - 6, z art. 52
Kp. - 10 osób oraz 17 osób z innych przyczyn.

W oddziale krakowskim od początku roku ruchy zatrudnienio-
we objęły 45 osób, w tym 17 osób z alokacji, z rekrutacji ze-
wnętrznej 11 osób, transfery z interimów - 17 osób. Do końca
roku tymi procesami objętych będzie kolejne 40 osób. Jeśli cho-
dzi o całą grupę AMP wspomniana aktywność dotyczyć będzie
507 osób w skali całego roku (do tej pory było to 245 osób). W
największym stopniu proces ten dotyka obszaru wyrobów dłu-
gich. W marcu br. 2,9% załogi w grupie AMP (291 osób) stanowi-
li pracownicy z interimów. Dla porównania: na koniec grudnia
2019 r. takich osób było 707, co stanowiło wtedy 6,1% wszyst-
kich zatrudnionych w Spółce.

Jeśli chodzi o rekrutacje to, jak podano, na koniec marca złożono
432 wnioski rekrutacyjne, tj. o 65 więcej niż miesiąc wcześniej. Do
tej pory z tej liczby starających się o pracę zatrudnionych zostało
170 osób. W samym obszarze wyrobów płaskich zatrudniono 17
osób, wyłoniono kolejnych 9 kandydatów, a 36 czeka w kolejce i
jest w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Spośród pracowników, których staż pracy w AMP nie przekraczał
5 lat w I kw. 2022 r. odeszło z pracy 45 osób (18 z interimów). W tym
samym okresie ub. roku były to 63 osoby.

Wspomniane ruchy w zatrudnieniu były przedmiotem rozważań
naszych przewodniczących. Czesław Bujak z BWZ stwierdził, że nie
rozumie takiego podejścia pracodawcy, który zmierza do ogranicza-
nia zatrudnienia, podczas gdy są braki w obsadach, co obserwuje w
swoim zakładzie. W podobnym duchu wypowiadali się Stanisław
Lebiest, Beata Suder i Janusz Kukułka. Zwalnia się ludzi, a ich obo-
wiązki zrzuca na tych co zostali, mimo że nie mają już na nic czasu,
nawet - jak mówią - na wypełnianie dokumentów HIRA.

Przewodniczący dopytywali, co dalej z dojeżdżającymi do pracy
w Dąbrowie? Czy pracodawca podtrzyma formę delegacji i będzie
nadal dofinansowywać dojazdy? Biorąc pod uwagę to, jak bardzo
wg pracodawcy potrzebni są ci pracownicy, dofinansowanie praw-
dopodobnie będzie utrzymane - powiedział R. Wątkowski.

Kończy się czas konsultacji przez wyborami SIP - przypomniał
kolegom Andrzej Grabski. Wszyscy przewodniczący zasiadają „z
klucza” w komisjach wyborczych w swoich zakładach, natomiast
zadaniem Zarządu KRH jest wyznaczenie przedstawiciela naszego
Związku do Głównej Komisji Wyborczej SIP.
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Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Hutnictwa
W dniu 12 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespo-

łu Trójstronnego ds. Hutnictwa. Współprzewodniczącymi po-
siedzenia byli m.in. przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa
Solidarności Andrzej Karol, ze strony pracodawców Andrzej
Węglarz oraz przedstawiciele strony rządowej. Jednym ze sta-
łych członków Zespołu był reprezentujący hutniczą „Solidar-
ność” Andrzej Gębara.

Głównymi prelegentami, którzy przedstawiali sytuację branży
hutniczej, byli Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
(HIPH) Stefan Dzienniak oraz Prezes huty CMC Zawiercie Jerzy
Kozicz. Posiedzenie Zespołu skoncentrowało się przede wszyst-
kim na bezpieczeństwie dostaw gazu, surowców, energii, a także
wielkości zużycia stali i ww. surowców. Na świecie w ostatnim
okresie znacznie wzrosło zużycie stali, co świadczy o stale ro-
snącym popycie na ten surowiec.

W Polsce również wzrosła produkcja stali. W 2021 roku o 600
tys. ton, osiągając poziom 8,5 mln ton, co po bardzo kiepskich
latach 2019 i 2020, dało zauważalny wzrost zużycia stali z poziomu
12,9 mln ton w 2020 roku do poziomu 15,3 mln ton w 2021 roku. Dla
przykładu w Polsce wartość zużycia stali per capita wynosi 350 kg
rocznie, natomiast w Czechach jest to 600 kg na osobę rocznie.

Wzrosły także ceny rud żelaza do ok. 200 $/tonę, a złomu do
ok. 700 euro/tonę. Obecnie złom stał się bardzo pożądanym to-
warem w świecie m.in. ze względu, że jest prawie „zero” emisyj-
ny. W dyskusji podkreślono, że stal jest jedynym surowcem na
Ziemi, który może być wielokrotnie przetwarzany nie powodując
żadnych negatywnych skutków dla środowiska. Walka o pozy-
skanie złomu jest coraz bardziej bezwzględna. Obecnie Chiny
skupują każdą ilość złomu stalowego ze wszystkich zakątków
świata, Białoruś wprowadziła całkowity zakaz exportu złomu sta-
lowego poza granice kraju, Rosja nałożyła 3 krotne cła na export
poza Rosję natomiast Turcja bardzo zwiększyła import złomu do
swego kraju.

Prezes Kozicz mówił o kosztach energii, której bardzo wielkie
ilości „pożerają” piece elektryczne funkcjonujące w jego zakła-
dzie. Cena energii wzrosła do kwoty ok. 600-900 zł/MWh pod-
kreślił również, że energia z OZE (Odnawialne Źródła Energii)
obecnie kształtuje się na poziomie ok. 200 zł/MWh. W swoim
wystąpieniu wspomniał o pomyśle budowy przez CMC Zawier-
cie nowych ferm wiatrowych na północy Polski, które oddawały
by energię do sieci państwowej, by następnie odbierać ją po
własnych cenach z sieci w Zawierciu.

Następnie prelegenci skupili się na kolejnym nośniku energii
jakim jest gaz. Ceny gazu obecnie są bardzo wysokie i nadal
będą rosły bez względu na sytuację geopolityczną w świecie. Z
tego względu bardzo ważny jest rozwój OZE (Odnawialne Źró-
dła Energii) w Polsce, które mają wielki wpływ na bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski. Dyrektor Departamentu Gospodarki
Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Robert
Lizak poinformował o zmianie i rewizji Ustawy tzw. „10-h”, która
stanowiła, że odległość jednego wiatraka od drugiego nie może
być mniejsza niż 10 krotność wysokości wiatraka, co w praktyce
uniemożliwiało ich budowę. Omówiono także projekt zawiesze-
nia systemu ETS.

W dyskusji poruszono temat budowy pieca elektrycznego oraz
pieca z wykorzystaniem wodoru jako reduktora rudy zamiast wę-
gla, tzw. DRI w Dąbrowie Górniczej. W tym kontekście poważnie
rozważa się budowę rurociągu z koksowni w Zdzieszowicach, któ-
ry dostarczałby gaz koksowniczy do dąbrowskiej huty. W zdzie-
szowickim gazie jest duża zawartość wodoru, nawet do 20%. Bu-

dowa pieca z wykorzystaniem tylko wodoru na chwilę obecną
jest niemożliwa, ponieważ w Polsce nie ma instalacji do produk-
cji tak dużej ilości tego gazu. Na dzień dzisiejszy niewielkie ilości
tzw. zielonej stali z wodoru wytwarza się w Niemczech oraz Szwe-
cji, która będzie pierwszym krajem przed 2030 rokiem produkują-
cym w 100% ekologiczną stal. Andrzej Gębara

Zmiany związane z realizacją rehabilitacji po COVID-19
W dniu 26 kwietnia br. Sztab kryzysowy ds. działań związa-

nych z wirusem SARS-CoV-2 przekazał informację, iż w kwietniu
bieżącego roku weszły w życie zmiany związane z realizacją reha-
bilitacji pocovidowej. NFZ poinformował o końcu finansowania
programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to,
że osoby, które mają wystawione skierowania na rehabilitację po
COVID-19 lub są w jej trakcie, mogą zrealizować lub dokończyć
program rehabilitacji po COVID-19 do końca czerwca 2022 roku.

Program rehabilitacji pocovidowej uruchomiono w kwietniu
2021 r., a jego adresatami byli pacjenci z problemami wydolności
zarówno fizycznej, jak i oddechowej. Program obejmował świad-
czenia:

* realizowane w warunkach domowych,
* ambulatoryjnych,
* w oddziałach rehabilitacji,
* zakładach rehabilitacji leczniczej
* uzdrowiskach.

Gazprom zakręcił kurek
Gazprom w środę (27 kwietnia) od godziny 8 czasu polskiego

całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontrak-
tu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem
jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Minister Klimatu Anna Moskwa zapewniła, że Polska jest przy-
gotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców.

- Przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony,
zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie - podał pe-
łnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
Piotr Naimski. Operator polskiego systemu przesyłu gazu, spó-
łka Gaz-System, dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do
polskiego systemu przesyłowego: to jest Gazoport w Świnouj-
ściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości
przekazywania do naszego kraju 6,5 mld m3 gazu rocznie, czy
wejście z Niemiec przez rewers gazu w Gazociągu Jamalskim.
Mamy również możliwość pozyskania gazu interkonektorem cze-
skim, a pierwszego maja uruchomiony zostanie interkonektor,
który połączy terminal w Kłajpedzie z Polską. Naimski przypo-
mniał też, że 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe.

Minister A. Moskwa przekazała, że magazyny gazu w Polsce
zapełnione są aktualnie w ok. 80 proc. i, że obecnie nie ma potrze-
by aby korzystać z zapasów. Dodała, że Polska planuje dalsze
uzupełnianie stanów aby magazyny były zapełnione w 99 proc.
Wyjaśniła, że realizowane na bieżąco dostawy, zapewniają zapo-
trzebowanie krajowych odbiorców.

Odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do Polski, jest kolejnym
sygnałem upolitycznienia istniejących umów - oceniła Między-
narodowa Agencja Energii (IEA). We wtorek późnym wieczorem
media przekazały za bułgarskim ministerstwem energii, że Gaz-
prom przestanie od środy, 27 kwietnia, dostarczać gaz do Bułga-
rii. Po tym jak Rosja zażądała, by zagraniczni nabywcy płacili za
gaz w rublach i zapowiedziała, że przerwie dostawy gazu do Pol-
ski i Bułgarii dialog z Gazpromem zerwał duński Orsted.
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Majówka „Solidarności” odbędzie się w sobotę 28 maja na te-
renie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku koło Bochni.
Organizatorami imprezy są Komisja Robotnicza Hutników oraz
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Część kosz-
tów za pracowników huty pokrywa Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych ArcelorMittal Poland.

Zapisy (tylko do 11 maja) przyjmują przewodniczący komisji
oddziałowych. Przy zapisach prosimy podać informację, kto bę-
dzie jechał własnym samochodem.

Ceny biletów (przejazd, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posi-
łek, napoje):

*członkowie „Solidarności” i ich rodziny:
25 zł - dorosły, 15 zł - dziecko do lat 18,
Uwaga, koszt uczestnictwa dzieci członków Związku pokry-

wa odpowiednia Komisja Oddziałowa,
*pracownicy i inne osoby uprawnione do ZFŚS AMP:
  dorośli - 42 zł , dzieci do 18 lat - 27 zł,
*pozostałe osoby dorosłe - 80 zł i ich dzieci do lat 18 - 55 zł.
Odjazd autokarów spod bramy głównej huty o godz. 9:00, roz-

poczęcie majówki o godz. 11:00, powrót autokarami do Krakowa
nastąpi między 18:00 a 19:00.

Pojedź z nami na Majówkę

Informujemy, że w związku z majowymi świętami
w dniach od 02.05.2022 r. (poniedziałek)

do 06.05.2022 r. (piątek)
księgowość i kasa KRH w budynku LTT

będą NIECZYNNE

Jak informuje Dział HR, po decyzji ArcelorMittal Poland, w
porozumieniu z organizacjami związkowymi, od 1 czerwca 2022
roku pracownicy będą mieli finansowany szerszy dostęp do
usług medycznych PZU – KOMFORT, zamiast wcześniejszego
pakietu STANDARD.

Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący
sposób:

• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.
UWAGA! Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STAN-

DARD, to prosimy o wypełnienie deklaracji* i złożenie jej w
jednym z poniższym miejsc:

1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.,
2. Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa

Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.,
3. Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokaliza-

cjach,
4. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą

do przekazywania poczty wewnętrznej,
5. U pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów.
Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posia-

dający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową de-
klarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy
pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im
zakres STANDARD.

W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie można korzy-
stać z opieki medycznej. Kolejna możliwość złożenia nowej
deklaracji z opcją opieki medycznej pojawi się dopiero po upły-
wie roku, tzn. w maju 2023.

Zapamiętaj!
Każdy pracownik może wybrać jeszcze szerszy zakres usług

medycznych – KOMFORT PLUS lub OPTIMUM – w tym przy-
padku pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł.

Tak jak poprzednio, można ubezpieczyć również członków
rodziny.

Szczegóły w ulotce informacyjnej dostępnej na http://studnia/
PZU%20Opieka%20Medyczna/Forms/AllItems.aspx

* Druki deklaracji tj.:
- deklaracja przystąpienia dla pracownika, małżonka/partne-

ra, pełnoletniego dziecka,
- deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego – niepe-

łnoletniego dziecka
dostępne są m.in. na stronie www.krhhts.pl w plikach do po-

brania.
Na Państwa dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU

ŻYCIE S.A. w trakcie pełnionych dyżurów.
Podajemy poniżej terminy dyżurów, które pełnione będą w

budynku LTT w pok. 27 na parterze.

PZU – KOMFORT zamiast pakietu STANDARD

dla pracowników AMP S.A.
  I.       9.05.2022 godz. 12:00-15:00 - poniedziałek
           10.05.2022 godz. 12:00-15:00 - wtorek
  II.     16.05.2022 godz. 12:00-15:00 - poniedziałek

dla pracowników KOLPREM
 dla pracowników zmianowych
- godz. 17.00 - 19.00  w dniu 27.04.2022 - środa
- godz. 17.00 - 19.00  w dniu 29.04.2022 - piątek
dla pracowników jednozmianowych
6.05.2022 -  dyżur od 12.00 do 15.00 - piątek

Dyżury przedstawicieli PZU Życie

Zwiększone kontrole przy bramach
Dyrektor Biura Ochrony Mariusz Staniec wydał w ubiegłym

tygodniu komunikat o następującej treści:
Szanowni Państwo,
w związku z zarządzeniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ja-

kie obowiązuje do 30 kwietnia 2022, na terenie całego  kraju został
wprowadzony trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) oraz
drugi stopień alarmowy BRAVO. Dla między innymi naszej firmy
oznacza to, że jesteśmy zobowiązani prowadzić zwiększone kon-
trole, zarówno osób jak i pojazdów,  przy bramach oraz na terenie
ArcelorMittal Poland, stąd mogą pojawić się niedogodności zwią-
zane z dłuższym niż zwykle oczekiwaniem na wjazd lub wyjazd na
teren zakładów.

UWAGA, kolejny biuletyn ukaże się za 2 tygodnie tj. 11 maja br.

Łączymy się w smutku, żałobie
i modlitwie z RODZINAMI
tragicznie zmarłych górników
- ofiar wypadków górniczych
w kopalniach Pniówek w Pawło-
wicach oraz Borynia-Zofiówka.

Niech spoczywają w pokoju!


