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Kraków

dokończenie na str. 2

Zebranie przewodniczących z dnia 23 maja

Dział HR w cytowanej poniżej wiadomości zapowiada uru-
chomienie portalu pracowniczego MyHrPortal.

Już w najbliższych dniach wszyscy będziemy mieli możliwość
załatwienia swoich spraw z działem HR bez wychodzenia z domu!
Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie portalu pracowniczego
MyHrPortal.

Portal będzie dostępny dla wszystkich pracowników firmy, a
logowanie do niego będzie możliwe z każdego miejsca z dostę-
pem do Internetu.

Co umożliwi portal pracowniczy MyHrPortal?
* Możliwość składania wniosków z różnych kategorii spraw

pracowniczych w dowolnym momencie oraz poglądu ich statusu,
* Dostęp do artykułów na najważniejsze tematy z zakresu pra-

wa pracy i spraw kadrowo-płacowych,
* Łatwy dostęp do wszystkich aplikacji HR-owych, z których

korzystamy w firmie (np. HRapka, Oracle).
Portal pracowniczy MyHrPortal będzie dla każdego z nas indy-

widualną „bazą dowodzenia” sprawami personalnymi, a wszyst-
ko to w czytelnej i intuicyjnej formie.

Wkrótce ukaże się więcej informacji wraz z instrukcjami i linka-
mi do portalu.

--------------------------------------------------------------------------------
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących za-

gadnień pracowniczych w oddziale krakowskim należy kon-
taktowac się z wyznaczonymi osobami tj. panem Leszkiem Jewułą
i Zbigniewem Wroną (parter, budynek LTT, Dział HR)

tel. 12 290-36-17 lub 12 290-16-11

Portal pracowniczy MyHrPortal

Na początku zebrania przewodniczący Roman Wątkowski po-
informował o wejściu w życie kolejnego wydania procedury do-
tyczącej działań zapobiegawczych, związanych z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV 2, która obowiązuje od 19 maja
2022 r. Następnie odczytał Załącznik nr 1 „Instrukcja postępo-
wania w przypadku zidentyfikowania osoby z temperaturą co
najmniej 38oC na terenie ArcelorMittal Poland”, który to załącznik
jest integralną częścią wspomnianej procedury (patrz str. 2).

Kolejnym tematem była informacja dotycząca wykorzystania
godzin nadliczbowych w AMP. Związkowcy zwrócili uwagę, że
liczba godzin nadliczbowych stanowi duży procent. Zapewne
część godzin nadliczbowych można wytłumaczyć awarią wiel-
kiego pieca w Dąbrowie Górniczej i skutkami jej usuwania. Jed-
nakże strona społeczna stoi w przekonaniu, że duża liczba nad-
godzin jest pokłosiem bardzo niskiego zatrudnienia w AMP.

W ubiegły wtorek odbyło się na „zoomie” cykliczne spotka-
nie z Dyrektorem Generalnym Frederikiem Van De Velde,
które rozpoczęło się informacją o pracy wielkiego pieca w Dą-
browie Górniczej. Piec po awarii nie pracuje jeszcze w sposób
stabilny. Pojawiły się inne drobne awarie, które zostały usunię-
te. Zgodnie z przekazem dyrektora straty będą sukcesywnie
nadrabiane. Wszyscy mają nadzieję, że to już koniec kłopotów
występujących na tej instalacji.

Dyrektor dokonał oceny finansowej pierwszego kwartału br.
Wyniki po pierwszych trzech miesiącach roku były bardzo do-
bre. Jeżeli chodzi o drugi kwartał wszystko wskazuje na to, że
produkcja w miesiącach maj i czerwiec również będzie na wyso-
kim poziomie, co powinno wpłynąć pozytywnie na ostateczny
wynik na koniec kwartału. Niestety, trzeci i czwarty kwartał za-
powiada się gorzej. Wpływ na taką ocenę ma widoczny spadek
cen stali m.in. na rynku chińskim i tureckim.

Niepokojącym jest fakt, że ceny koksu i węgla w dalszym
ciągu kształtują się na wysokim poziomie.

Aby zabezpieczyć wsad dla AMP w dalszym ciągu czynione
są starania pozyskania slabów z różnych kierunków. Nawiązu-
jąc do tego tematu  przew. Wątkowski dopytał, czy dla oddziału
krakowskiego będzie utrzymana systematyczność dostaw sla-
bów. Odpowiedź brzmiała, że tak, i będą to między innymi dosta-
wy z Gent, Dankert i Einsenhuttenstadt. Równocześnie dyrek-
tor potwierdził, że wielki piec nr 2 w DG będzie zatrzymany do
generalnego remontu w II kwartale 2023 r.

W relacji z tego spotkania Roman Wątkowski przytoczył
wypowiedź kol. Lecha Majchrzaka, popartą przez wszystkich
przedstawicieli największych organizacji związkowych, który
stwierdził, że poziom zatrudnienia w AMP jest na bardzo ni-
skim poziomie. Wspomniał również o wysokiej inflacji. Jak
wiemy, te dwa czynniki stanowiły przyczynek do wystąpienia
związkowców z TOP6 do prezesa S. Samaddara o przyznanie
załodze AMP tzw. dodatku inflacyjnego (tekst tego wystą-
pienia ukazał się w NBS tydzień temu).

Odnosząc się do kwestii poprawy stanu zatrudnienia dyr. Sta-
nisław Ból zapewnił, że nieustannie podejmowane są działania
mające na celu przyjęcie nowych pracowników. Jedną z prze-
szkód jest to, że trudno z góry określić, ilu pracowników skorzy-
sta z emerytur pomostowych, ponieważ osiągnięcie stosowne-
go wieku nie jest równoznaczne z decyzją o odejściu z pracy.
Kolejnym problemem, o jakim wspomniał, są stosunkowo liczne
odejścia pracowników z Interimów.

Następne spotkanie na „teamsie” dotyczyło m.in. posiłków. Sys-
tematyczny wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost kosztów pro-
duktów żywnościowych oraz energii powoduje, że dotychczaso-
we opłaty za posiłki nie rekompensują ich kosztów. Jest to bardzo
trudny problem do rozwiązania, ponieważ od strony prawnej
umowy ze spółkami HUT-PUS i Consensus zostały już zawarte.
Jednym z możliwych wyjść jest renegocjacja umów. Pytanie, czy
zgodzą się na to zainteresowane strony? Przypominamy: Porozu-
mienie okołoukładowe §7 pkt. 3 mówi, że w przypadku wzrostu
cen posiłków regeneracyjnych ich koszt rozłożony zostaje po
równo na pracodawcę i pracownika. Związki w pełni rozumieją
trudną sytuację, w jakiej znalazły się spółki HUT-PUS i Consen-
sus i uważają, że należy pilnie rozwiązać ten problem, nie do-
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Zebranie przewodniczących - dokończenie ze str. 1

Pakiet STANDART przestaje obowiązywać
W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów HR informuje,

że z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązywać dotych-
czasowe refinansowanie zakresu STANDARD i finansowanym
w 95% przez Pracodawcę (pozostałe 5% tj. 1,40 zł dopłaca pra-
cownik) będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do usług
medycznych – KOMFORT.

Pracownik posiadający obecnie Pakiet Opieki w zakresie
STANDARD, w przypadku nie przystąpienia do Pakietu KOM-
FORT pozostanie w czerwcu na ubezpieczeniu STANDARD, które
nie będzie refinansowane co oznacza, że jego pełny koszt ponie-
sie Pracownik.

W związku z podwyższymy zmianami w zasadach Opieki Me-
dycznej informujemy Pracowników posiadających Pakiet STAN-
DARD, iż

1. W przypadku chęci rezygnacji z Pakietu STANDARD od
czerwca br. powinni oni złożyć ( w dowolnej formie ) - do dnia
30.05.2022r. , oświadczenie o takiej rezygnacji;

2. Brak ww. oświadczenia o rezygnacji z Pakietu STANDARD
spowoduje, iż z wynagrodzeniem za maj ( czerwiec) pracownikowi
zostanie potrącona kwota 14,90 zł, która nie będzie refinansowana.

3. Pracownicy mogą przystąpić do wariantu KOMFORT na
zasadach uzgodnionych z ZZ tj. 95% kosztów ponosi pracodaw-
ca, a pracownik 5%. – poprzez złożenie - do agencji CBS, POLI-
SHUT lub w miejscach wyznaczonych na zakładach – załączonej
deklaracji przystąpienia:

1/ do 30.05.2022r. – ze skutkiem ( objęcie ubezpieczeniem) na 1
czerwca,

2/  przez cały miesiąc czerwiec  – ze skutkiem ( objęcie ubezpie-
czeniem) na 1 lipca.       |

Szczegóły oferty Opieki Medycznej znajdą Państwo w ulotce
informacyjnej (do pobrania również ze strony krhhts.pl).

Informujemy równocześnie, iż ubezpieczenia Opieka Medycz-
na jest ubezpieczeniem odrębnym od Grupowego Ubezpieczenia
na Życie, które jest w całości finansowane bezpośrednio przez
Pracowników.

puszczając do upadłości obu wymienionych podmiotów. Pod-
czas relacjonowanego spotkania przewodniczący odnieśli się
do pracy hybrydowej, twierdząc że część pracowników upraw-
nionych do tej pracy jest lepiej traktowana od innych, a polega
to na tym, że częściej są kierowani na pracę zdalną.

W odpowiedzi dyr. Agnieszka Kukla odrzuciła ten zarzut,
ponieważ - jak powiedziała - każdy z pracowników może być
„na zdalnym” tylko 9 dni w miesiącu. Z tego powodu zasada
rotacji dotyczy wszystkich. Przy okazji dyrektor Kukla popro-
siła o ocenę pracy hybrydowej. W większości ocena była po-
zytywna, chociaż pojawiło się parę zastrzeżeń (m.in. utrudnio-
ny wzajemny kontakt).

Na tym zakończyła się relacja ze spotkania na „zoomie”.
W dalszej części zebrania przewodniczących kol. Janusz Kli-

maszewski opowiedział o przygotowaniach do związkowej ma-
jówki, która odbędzie się w najbliższą sobotę 28 maja w Borku
k/ Bochni we współpracy z Regionem. W poniedziałek na li-
stach hutniczej Solidarności zapisanych było 215 osób doro-
słych i 102 dzieci. Nasza organizacja związkowa przeprowadzi
podczas majówki trzy konkursy. Będą to: siatkówka - odpowie-
dzialny Paweł Orzeł oraz podnoszenie ciężarków i przeciąganie
liny - odpowiedzialny Czesław Bujak.

Pierwsze autobusy odjadą spod huty o godz. 9:00. Jak deklaru-
je Janusz Klimaszewski wszystko jest zapięte na ostatni guzik.
Pozostaje tylko życzyć wszystkim dobrej pogody.

Roman Wątkowski poinformował, że w dniu 25 maja w Zako-
panem rozpoczyna się trzydniowy Zjazd Krajowy NSZZ „Soli-
darność”. Naszą organizację związkową reprezentują: Włady-
sław Kielian, Andrzej Gębara oraz Jerzy Smoła.

1. W przypadku zidentyfikowania u osoby na bramie tempera-
tury co najmniej 38oC, dział ochrony blokuje ważność przepustki
wejściowej w oddziałach, gdzie funkcjonuje elektroniczny sys-
tem kontroli dostępu (badging system) lub odbiera przepustkę
w formie papierowej w pozostałych oddziałach. Odblokowanie
lub oddanie przepustki następuje na wniosek przełożonego po
zakończeniu i ustąpieniu objawów chorobowych.

2. Zidentyfikowany pracownik jest zobligowany do telefonicz-
nego powiadomienia bezpośredniego przełożonego o nieobec-
ności (niezwłocznie po wizycie lekarskiej lub po uzyskaniu in-
formacji od odpowiednich organów) nie później niż do zakoń-
czenia zmiany roboczej lub dnia pracy.

3. Niezwłocznie po identyfikacji osoby z temperaturą co naj-
mniej 38oC następuje przekazanie informacji wg poniższego kry-
terium:

a. Dla pracownika spółki ArcelorMittal Poland S.A.
- dział ochrony informuje Dyrektora Kadr, Płac i Dialogu Spo-

łecznego o zaistniałej sytuacji. Dyrektor Kadr, Płac i Dialogu
Społecznego jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytu-
acji Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora komórki organiza-
cyjnej, w której pracownik pracuje.

b. Dla osoby realizującej prace dla dostawców usług
- dział ochrony informuje Koordynatora Działu Zakupów o

zaistniałej sytuacji. Koordynator Działu Zakupów jest zobowią-
zany do poinformowania dostawcy, na rzecz którego pracownik
miał realizować prace.

c. Dla osoby realizującej prace dla firmy transportowej/spedy-
cyjnej

- dział ochrony informuje Szefa Centralnej Logistyki o zaistnia-
łej sytuacji. Szef Centralnej Logistyki jest zobowiązany do poin-
formowania dostawcy, na rzecz którego pracownik miał realizo-
wać usługę.

d. Dla osoby związanej z dzierżawcą terenów /spółką zależną
ArcelorMittal Poland S.A.

- dział ochrony informuje Szefa Nadzoru Korporacyjnego o
zaistniałej sytuacji. Szef Nadzoru Korporacyjnego jest zobowią-
zany do poinformowania dzierżawcę, z którym powiązana jest
zidentyfikowana osoba.

4. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do kontaktu tele-
fonicznego z pracownikiem przed rozpoczęciem najbliższego dnia
pracy oraz do bieżącego monitorowania informacji w zakresie
poniższych pytań:

a. Czy pracownik skontaktował się z lekarzem? (TAK/NIE)
b. Jaki jest stan samopoczucia/ zdrowia pracownika czy wy-

kazuje objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19 i
czy planowany jest jego powrót do pracy i wykonywania czyn-
ności na terenie ArcelorMittal Poland S.A w kolejnym dniu?
(TAK/NIE)

c. Czy pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie? (TAK/NIE)

Instrukcja postępowania
w przypadku zidentyfikowania osoby z temperaturą

co najmniej 38oC na terenie ArcelorMittal Poland S.A.
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„Aktywności HR w zakresie zatrudnienia w 2022 roku” - to
tytuł prezentacji przedstawionej przez Jarosława Hadasza pod-
czas spotkania przedstawicieli pracodawcy z przewodniczący-
mi organizacji związkowych AMP, jakie odbyło się 16 maja. Nie-
które z podstawowych danych ilustrujących stan zatrudnienia
w Spółce opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu w relacji z Ze-
brania przewodniczących. Dziś podajemy więcej szczegółów z
zaznaczeniem, że prezentowane liczby odnoszą się do stanu na
dzień 30 kwietnia 2022 r.

Jeśli chodzi o oddział krakowski to zatrudnia on 2168 osób,
w tym 2156 własnych pracowników i 12 z Interimów. To plasu-
je nas na drugim miejscu po oddziale w Dąbrowie Górniczej,
gdzie pracuje 3969 osób, w tym 79 z Interimów. Przypomnijmy,
że stan zatrudnienia w całej Grupie AMP, łącznie ze spółkami,
na koniec kwietnia 2022 r. wynosił 9919 osób.

Gdy weźmiemy pod uwagę obszary produkcyjne to widzimy, że
najliczniejsza załoga pracuje w obszarze wyrobów płaskich (Flat);
są to 2193 osoby. Dla porównania w obszarze wyrobów długich
(Long) zatrudnionych jest 1925 osób. W zestawieniu tym nie
można pominąć spółek. Mowa o AM Refractories, Kolprem i
HKWoda, które łącznie zatrudniają 1240 osób. Najwyższe za-
trudnienie posiada Kolprem (729 os.), najniższe HKW (44 os.).

We wszystkich lokalizacjach ujętych w zestawieniu pracuje
łącznie 286 pracowników Interimów, z czego 200 w oddziałach
AMP, 84 w AMR i 2 w Kolpremie. Dla porównania na koniec
roku 2021 zatrudnionych było 351 „obcych” pracowników.

Przyjrzyjmy się teraz rekrutacjom. Jak wynika z prezentacji,
od początku roku poprzez rekrutacje zewnętrzne przyjęto 200
osób: do oddziału w Chorzowie 17 osób, do Dąbrowy Górni-
czej 123 osoby, do Krakowa 15 osób, do oddziału w Sosnowcu
11 osób, do Świętochłowic 3 osoby i do Zdzieszowic 31 no-
wych pracowników.

W tym samym okresie z wymienionych oddziałów AMP
odeszło 212 osób. Poza naturalnymi odejściami na emeryturę,
z czego skorzystało 92 pracowników, największą grupę - 57
osób - stanowiły osoby odchodzące na własną prośbę.

Tu warto wspomnieć o wdrożonej w AMP procedurze exit
interview, polegającej na rozmowie pracownika HR z osobą
rezygnującą z pracy w celu poznania przyczyn tej decyzji.
Zwykle wiąże się z tym prośba o wypełnienie ankiety zawierającej
nie tylko pytania o powody rezygnacji, ale także o opinie na temat
pracy na danym stanowisku w tej konkretnej firmie. Z procedury
tej coraz częściej korzystają polskie przedsiębiorstwa, gdyż
jak zaznaczają specjaliści, „exit interview” może być ważnym i
znaczącym narzędziem do zbierania informacji o kondycji fir-
my, jak również stanowić źródło wiedzy o nastrojach w niej
panujących.

Statystyka zatrudnieniowa w Grupie AMP

Chcemy zmiany przepisów w sprawie ochrony w pracy
Jeśli uda się doprowadzić do zmiany przepisów, działacze

związkowi oraz kilka innych grup pracowników będzie mogło
liczyć na faktyczną, a nie tylko teoretyczną ochronę w sytuacji
konfliktu z pracodawcą. Propozycję zmiany przepisów w tym
zakresie złożyła „Solidarność”. 

– Kwestii tej było poświęcone posiedzenie sejmowej Komisji
Polityki Społecznej Rodziny, które odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Wówczas to NSZZ „Solidarność” w trybie art. 20 ustawy o związ-
kach zawodowych złożyła swoją propozycje zmiany w Kodek-
sie postępowania cywilnego – informuje Ewa Kędzior, koordy-
nator ds. obrony praw związkowych i starszy specjalista w Ze-
spole Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Dodajmy, że podobny projekt złożyła także Lewica.
Co znajduje się w naszym, związkowym? I czemu właściwie

zmiany są potrzebne? W praktyce chodzi o ochronę osób zwal-
nianych z naruszeniem przepisów art. 32 ustawy o związkach
zawodowych. W przeciwieństwie do projektu Lewicy naszym
celem jest realna ochrona tych wszystkich pracowników, któ-
rych stosunek pracy na mocy ustawy podlega ochronie, w tym
także społecznych inspektorów pracy, kobiet w ciąży, rodziców
(w określonych warunkach) oraz sygnalistów wskazujących na
naruszenia (którymi są często niepodlegający ochronie człon-
kowie Związku). 

Mimo iż przepisy mówią, że nie można bez zgody zakładowej
organizacji związkowej rozwiązać stosunku pracy (albo zmienić
jednostronnie warunków) to czynności pracodawcy dokonane
z naruszeniem tego przepisu, choć wadliwe, są skuteczne. Inny-
mi słowy wywołują skutki prawne, więc ochrona zawarta w prze-
pisach jest iluzoryczna. Nawet jeżeli związkowiec odwoływał
się i został przywrócony do pracy, to w międzyczasie miał za-
zwyczaj zakaz wstępu do zakładu, a czasami po powrocie orga-
nizacja związkowa już nie istniała. Do tego trzeba wziąć pod
uwagę, że postępowania trwają bardzo długo. 

Stąd właśnie pomysł wprowadzenia zmiany, który sprawi, że
na etapie postępowania sądowego ochrona działaczy będzie
skuteczna i wykorzystania instytucji zabezpieczenia. Ma ona
polegać na nakazaniu dalszego zatrudnienia zwolnionego dzia-
łacza do czasu uzyskania rozstrzygnięcia. 

Kolejnym krokiem w tej sprawie będzie utworzenie w Sejmie
podkomisji, która zajmie się wypracowaniem projektu zawiera-
jącego mechanizmy ochrony pracowników. Póki co, przez naj-
bliższe dni członkowie „Solidarności” mogą wysyłać swoje uwagi
do propozycji zmian. 

– Chcemy aby rozwiązanie dotyczące wzmocnienia ochrony
zwalnianych związkowców było jak najlepsze i najskuteczniej-
sze – mówi Ewa Kędzior. 

Uwagi można wysyłać do czwartku, 19 maja na adres e–mail
osoby prowadzącej projekt, a więc e.kedzior@solidarnosc.org.pl 

(Komisja Krajowa NSZZ „S”)

KOMNIKAT ze Sztabu kryzysowego

Szanowni Państwo,
informujemy o następujących decyzjach związanych z CO-

VID-19:
> Limity osób w salach spotkań i szkoleniowych przestają

obowiązywać. Cały czas jednak rekomendujemy zachowanie dy-
stansu oraz stosowanie maseczek w przypadku spotkań/szko-

leń. Maseczki i płyny do dezynfekcji będą dostępne i dostarcza-
ne według potrzeb. Oznakowania i informacje o limitach w salach
pozostają, gdyby pojawiła się konieczność ich przywrócenia w
związku z kolejną falą zachorowań;

> Na wyjazd zagraniczny lub na przyjazd gości z zagranicy
nadal wymagana jest zgoda dyrekcji zarządzającej (COO).

Z wyrazami szacunku,
Sztab kryzysowy

W dniu 25 maja w poczcie mailowej ArcelorMittal Poland
ukazał się komunikat Sztabu kryzysowego dotyczący spotkań
face to face o następującej treści:

Związkowe media donoszą:
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Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaprasza UCZESTNIKÓW MAJÓWKI organizowanej przez

KRH NSZZ „Solidarność” w dniu 28 maja 2022 roku w Borku
do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku

wczesnego wykrycia  OSTEOPOROZY.
Badania przesiewowe przeprowadzi Multidiagnostyka Sp. z o.o.

w mobilnej pracowni densytometrycznej – Osteobusie
 w godz. 10.00 -16.00

Ostoeoporoza nie wywołuje żadnych objawów, to podstępna
choroba charakteryzująca się niska masą kostną, co zwiększa
podatność na ich złamania. Wczesne zdiagnozowanie i wdro-
żenie leczenia jest kluczowe i pomoże zachować kondycję i
sprawność na długie lata.

Pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Pożyczka bez prowizji specjalnie dla
pracowników Huty oraz spółek hutniczych

Tylko do 31 maja w Krakowskiej SKOK specjalna oferta
pożyczkowa ze stałą stopą procentową!
 Kwota pożyczki do 100 000 PLN
 Okres kredytowania od 3-48 m-cy
 RRSO 12,68%
 Atrakcyjne oprocentowanie
 Promocja Wiosenna 0% PROWIZJI dotyczy pożyczek

w kwocie 5000, 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000 zł
i kierowana jest do pracowników Huty oraz pracowników
spółek hutniczych!

Więcej informacji w Oddziałach Krakowskiej SKOK (naj-
bliższy przy ul. Ujastek 3) lub pod nr 12 688 69 00.

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 19 maja
2022 r. rozpatrzyła złożone przez pracowników wnioski o udziele-
nie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.

Pracowników, którzy złożyli wniosek na przedmiotową pożycz-
kę informujemy, że:

1.    Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożycz-
ki na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie Hut-Pus (w miej-
scu ich złożenia).

2.    Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS
(wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastąpić
w terminie od 30 maja do 28 października 2022 r.

Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z firmą daty podpi-
sania umowy.

W celu umówienia terminu należy dzwonić pod numery:
12 643 87 42 lub 12 643 87 43.
3.   Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wniosko-

dawcę konto bankowe) dokonuje Hut-Pus, sukcesywnie do 30
dni od daty podpisania umowy.

4.   Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej ter-
minie traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej pożyczki, co
skutkuje anulowaniem wniosku.

5.  Oprocentowanie pożyczki wg. zapisów Regulaminu ZFŚS
na 2022 - Tabela Nr 7.

Jak informuje Biuro HR, wnioski o pożyczki na cele mieszka-
niowe z ZFŚS w 2022 r. można składać na bieżąco w firmie Hut-
Pus S.A., Kraków, ul. Mrozowa 1.

Fotografia ukraińskich i białoruskich twórców
26 maja rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja Miesiąca Foto-

grafii  finansowanego ze środków Urzędu Miasta Krakowa oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku Miesiąc Fotografii w Krakowie wspólnie z łódzkim
Fotofestiwalem przygotował blok wydarzeń – solidarnościowych
i bezpośrednio wspierających – będący reakcją na rosyjską agre-
sję na Ukrainę. W Krakowie zobaczymy efekty rezydencji arty-
stycznej twórców i twórczyń z Białorusi (wspólnie z kolektywem
Sputnik Photos i Staromiejskim Domem Kultury) oraz zbiorową
wystawę artystek i artystów z Ukrainy, którzy pokażą swoje pra-
ce wspólnie z członkami kolektywu Czwartek. Z kolei Łódź go-
ścić będzie Miesiąc Fotografii w Mińsku i Odesa Photo Days,
festiwale, które ze względu na wojnę w Ukrainie i represje biało-
ruskiego reżimu nie mogły się odbyć w zwykłym trybie. Wspól-
nym celem Miesiąca Fotografii i Fotofestiwalu jest wspieranie
ukraińskich i białoruskich twórców i twórczyń.

Aktualnej sytuacji geopolitycznej, a także wpływowi obrazów
na naszą codzienność i postrzeganie świata poświęcony będzie
blok wydarzeń edukacyjnych. Wojna w Ukrainie jest prawdopo-
dobnie pierwszym konfliktem, który wszyscy śledzimy na żywo
za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak radzić sobie
z obrazami wojny, jak obrazy oddziałują na nas jako jednostki i
na zbiorowość, czy za pomocą obrazów możemy zmieniać rze-
czywistość – to z kolei tematy, które stworzą pole do szeregu
dyskusji, warsztatów, spotkań i prezentacji.(photomonth.com)

INFORMUJEMY, że...
...w związku z awarią sieci wodociągowej i zalaniem sieci

telefonicznej w budynku administracyjnym LTT telefony sta-
cjonarne w tym budynku nie funkcjonują. Na dzień dzisiej-
szy nie znamy terminu ich uruchomienia. W związku z tym,
osoby pragnące skontaktować się z Biurem Komisji Robot-
niczej Hutników są proszone o kontakt e-mailowy na adres:

solidarnosc@krhhts.pl

Jak podaje portal wnp.pl, Polski Koncern Naftowy Orlen uru-
chomił właśnie wydobycie gazu z dwóch nowych złóż w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Mowa o złożach Bajerze i Tu-
chola, wchodzących w skład projektu Edge. Z surowca produ-
kowana będzie energia elektryczna dzięki zainstalowanym w każ-
dym z ośrodków silnikom gazowym i generatorom. Zastosowa-
ne zestawy prądotwórcze dostarczają nie tylko energię elek-
tryczną, ale również ciepło, uzyskane podczas pracy silników
gazowych, na potrzeby instalacji technologicznej i potrzeby wła-
sne ośrodków. Jak podkreśla koncern, to pierwsza w jego histo-
rii inwestycja, w której wydobywany gaz nie jest oddawany do
infrastruktury przesyłowej, tylko służy do produkcji energii elek-
trycznej. Wynika to z uwarunkowań złóż, z których wydobywa-
ny jest zaazotowany gaz. Ten rodzaj surowca, mający niższą
wartość opałową niż najpowszechniejszy w sieci gazowej gaz
wysokometanowy, przez swoją specyfikę trafia tylko na lokalny
rynek, do miejsc znajdujących się w pobliżu ujęcia gazu.

Orlen zwraca uwagę na rekordowy czas realizacji całej inwe-
stycji. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z gazu pocho-
dzącego z nowych złóż nastąpiło w ciągu niecałych 8 miesięcy
od przekazania terenu budowy.

Zasoby złóż pozwolą na ich eksploatację przez około 14 lat.

Orlen uruchomił nowe złoża gazu


