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Kraków

W dniu 29 listopada Zespół HR poinformował o ostatecz-
nym wyliczeniu wysokości nagrody EBITDA za 10 pierw-
szych miesięcy br. oraz wypłacie 3 części rocznej nagrody.
Poniżej treść komunikatu:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Pła-

cowym na rok 2022, wraz z wynagrodzeniem za listopad (wy-
płacanym do 10 grudnia 2022 r.) zostaną wypłacone nagrody
w łącznej wysokości 392 zł na dla uprawnionego pracowni-
ka.

Na powyższą kwotę składają się:
1) 3 część rocznej nagrody za wkład pracy pracowników

w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 – w wysokości 250
zł,

2) nagroda za osiągnięcie wyniku EBITDA za 10 pierwszych
miesięcy roku – w łącznej wysokości 142 zł,

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody będą Pracownicy
Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, któ-
rzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 01.12.2022 r.

Poniżej przedstawiamy plan pracy urządzeń BWG i BWZ w
grudniu 2022 jaki otrzymaliśmy od Dyrektora Wyrobów Pła-
skich Wojciecha Koszuty. Szczegóły dotyczące poszczególnych
linii mogą ulec niewielkiej zmianie w zależności od realizacji za-
mówień. Dlatego podajemy zaplanowane dłuższe postoje. Nie
uwzględniają one pracy w czasie połowy zmiany (oszczędność
energii), profilaktyk oraz pracy związanej z rozruchem po mo-
dernizacji. Dane dotyczące pracy BTL w miesiącu grudniu prze-
każemy za tydzień.  Na razie nie mamy wiedzy o pracy urządzeń
po nowym roku.

Walcownia Gorąca – planowany postój 23.12 – 31.12
Walcownia Zimna
Wytrawialnia – remont od 01.12 – 12.12 zmiana ranna oraz

postój od 23.12 zmiana nocna do 31.12
Walcarka – remont od 01.12 – 07.12, postój od 08.12 – 12.12

oraz postój od 24.12 zmiana popołudniowa do 31.12
Wyżarzalnia – postój od 08.12 – 18.12
Wygładzarka – postoje 01.12 zm. ranna, 02.12 zm. ranna, 11.12

zm. ranna, 12.12 zm. ranna, 13.12 zm. ranna, 15.12 zm. ranna,
16.12 zm. ranna, 17.12 zm. ranna, 18.12 zm. ranna, 22.12 zm.
ranna, 24.12 zm. ranna, 26.12 zm. ranna, 29.12 zm. ranna, 31.12
12  zm. ranna.

Ocynkownia 1 – postój od 01.12 – 31.12
Ocynkownia 2 – postój od 01.12 – 31.12.

W ostatnim czasie, coraz częściej kierowane są do
nas pytania dotyczące postępu w negocjacjach płaco-
wych. Uważamy, że najlepszą odpowiedzią jest pismo
Dyrektora Personalnego Stanisława Bóla, skierowane do
przewodniczących związku. Treść poniżej:

Panie i Panowie Przewodniczący
Niestety nie zakończyliśmy jeszcze prac nad budże-

tem TCoE na 2023 rok. Potrzebujemy jeszcze maksy-
malnie kilka dni. Sytuacja makroekonomiczna jest na
tyle zmienna, że nasze założenia także podlegają zmia-
nom. Chcąc prowadzić spotkanie merytorycznie i na
temat konkretny, tj. na tematy kwotowe, zdecydowali-
śmy o przesunięciu jutrzejszego spotkania o kilka dni,
co z pewnością pomoże nam rozmawiać w duchu dia-
logu społecznego i merytorycznie już od początku.

Wiem, że czekaliście na jutrzejsze spotkanie aby po-
znać stanowisko pracodawcy, dlatego z góry przepra-
szam za fakt, że przesuwamy to spotkanie. Proszę jesz-
cze o odrobinę cierpliwości i zaufanie do nas. Pracu-
jemy intensywnie aby przedstawić nasze stanowisko jak
najszybciej, jednak obecna sytuacja powoduje, że nie
jesteśmy w stanie tego zrobić w zaplanowanym wcze-
śniej terminie.

Zaproszenie z propozycją nowego terminu wyjdzie od
nas niebawem, robimy wszystko aby przesuniecie nie
było dłuższe niż kilka dni.

Zebranie rozpoczął przew. Roman Wątkowski od in-
formacji dotyczącej wyboru Zakładowego  Społecznego
Inspektora Pracy w krakowskim oddziale. Wybory od-
były się w świetlicy budynku administracyjnego starej
Walcowni Gorącej o godz.13.00, tuż przed zebraniem
przewodniczących. Jedynym kandydatem na Zakładowe-
go SIP był Kol. Andrzej Grabski, który uzyskał poparcie
przewodniczących największych organizacji związko-
wych w krakowskiej hucie. Tą drogą dziękujemy prze-
wodniczącym za docenienie dotychczasowej wieloletniej
pracy Andrzeja, za którego wyborem głosowali wszyscy
uprawnieni i obecni na Sali nowo wybrani SIP. W tym
Biuletynie zamieszczamy wszystkie nazwiska Społecz-
nych Inspektorów Pracy, którzy zostali wybrani w po-
szczególnych komórkach organizacyjnych naszej huty.

Kolejny temat dotyczył postępu negocjacji w sprawie
przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń

Wypłata w miesiącu grudniu

Plan pracy urządzeń BWG i BWZ
w grudniu 2022

Spotkanie w sprawie wzrostu płac w 2023

Zebranie przewodniczących z 28 listopada

dokończenie na str 2.
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dokończenie ze str. 1  Zebranie przewodniczących ...

Szanowni Panowie Przewodniczący
W nawiązaniu do Państwa wystąpienia z dnia 12.11.2022r. w

sprawie zmiany operatora Ratownictwa Medycznego w Oddziale
Spółki w Krakowie, uprzejmie informuję, iż jedynym jej powo-
dem było wypowiedzenie - w dniu 10.08. 2022r., umowy przez
dotychczasowego dostawcę tej usługi jakim było Centrum Me-
dyczne Ujastek.

W związku z zaistniałą sytuacją, w celu utrzymania ciągłości
świadczenia usługi w zakresie całodobowej opieki medyczne-
j(zapewnienie karetki typu P), niezbędne było wyłonienie no-
wego operatora.

Powyższe zostało zrealizowane w ramach transparentnego prze-
targu, w którym udział brało kilka specjalistycznych podmio-
tów, w tym również Centrum Medyczne Ujastek.

Najkorzystniejszą ofertę m.in. pod względem technicznym zło-

Socjalnych na rok 2023. Jak poinformowała zebranych, biorą-
ca udział w negocjacjach przedstawicielka naszego związku
kol. Beata Suder, jak zwykle nie są to łatwe rozmowy. Strona
społeczna stara się w miarę możliwości elastycznie podcho-
dzić do wszystkich pojawiających się rozbieżności. Są punkty,
odnośnie których stanowisko Pracodawcy jest stanowcze, co
utrudnia postęp w negocjacjach. Kolejne spotkanie zaplanowa-
no na czwartek, 1 grudnia. Mimo wszystko obie strony liczą
na zawarcie kompromisu, a co za tym idzie przyjęcie nowego
Regulaminu jeszcze w tym roku.

 Przewodniczący „Solidarności” w Kolpremie Kol. Stanisław
Lebiest poinformował, że związki zawodowe funkcjonujące w
Spółce złożyły pismo do Zarządu w sprawie podwyżek płac w
2023r.

Roman Wątkowski przekazał informację o wykonaniu EBIT-
DA za 10 miesięcy bieżącego roku, która będzie wypłacona
wraz z grudniową wypłatą. Dodatkowo z chwilą zniesienia w
Polsce zagrożenia epidemią COVID 19 Pracodawca zasili Za-
kładowy Fundusz Socjalny kwotą 2,7 mln zł. (zawieszone
zwiększenie o 20% odpisu podstawowego corocznego odpisu
na ZFŚS).

Obecnie dojeżdża jeszcze do śląskich oddziałów AMP 62 pra-
cowników z krakowskiego oddziału. Przeprowadzona została
modyfikacja przejść z powrotem do Krakowa, jednakże pra-
cownicy w dalszym ciągu muszą składać wniosek przez Orac-
le. Przewodniczący KRH sugerował, aby do pracowników tych
wysyłana była informacja o rekrutacji w pierwotnym ich miej-
scu pracy. Wyjaśniono jednak, że nie jest to możliwe.

Na ostatnim spotkaniu TOP6 poruszona została przez R.
Wątkowskiego także sprawa oceny pracowników, którą moż-
na sprawdzić w HRapce na swoim profilu. Ten temat szczegó-
łowo ma zostać omówiony na spotkaniu w dniu 8 grudnia.

 Na zakończenie zebrania Janusz Klimaszewski powiadomił
o finalizacji wydawania paczek mikołajowych dla dzieci pra-
cowników będących członkami związku. W pierwszej poło-
wie grudnia przeprowadzona zostanie kolejna akcja, tym ra-
zem paczki świąteczne otrzymają członkowie naszego Związ-
ku.

Przewodniczący Organizacji Związkowych
Dotyczy: operatora Ratownictwa Medycznego w Oddzia-

le Spółki w Krakowie

żyła Spółce firma Centrum Szkoleń Ratowniczych Piotr
Wyrwa, która rozpocznie świadczenie usług z dniem
01.12.2022r.

W ramach podpisanej umowy nowo wybrany podmiot
zapewnia całodobowo i we wszystkie dni w roku nowo-
czesną karetkę pogotowia typ P opartą o samochód Re-
nault Master wraz z dwoma dyplomowanymi ratownika-
mi medycznymi (jeden z nich będzie pełnił również rolę
kierowcy) wykazującymi się potwierdzoną bardzo dobrą
znajomością topografii Zakładu w Krakowie oraz same-
go Krakowa - ze szczególnym uwzględnieniu placówek
medycznych.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz treścią zawartej
umowy karetka wraz z obsadą stacjonować będzie w lo-
kalizacji służb przeciwpożarowych (Jednostka Ratowni-
cza) ul. Mrozowa 4, 30-969 Kraków, co zapewni natych-
miastową reakcję i szybki dowóz poszkodowanych do pla-
cówek leczniczych.

Pragnę jednocześnie zapewnić Państwa, iż jakkolwiek
w trakcie procesu przetargowego wybrany podmiot go-
spodarczy przedstawił szereg referencji na okoliczność rze-
telności świadczonych przez siebie usług m.in. dla pra-
cowników Polskiej Grupy Górniczej, Portu Lotniczego w
Krakowie oraz jednej ze znaczących firm ubezpieczenio-
wych, ArcelorMittal Poland S.A. na bieżąco - tak jak to
czyni również obecnie - będzie analizował jakość usług
dostarczanych przez Centrum Szkoleń Ratowniczych Piotr
Wyrwa.
                                       Dyrektor BHP Wojciech Kozak

Nasz komentarz
Powyżej przedstawiamy odpowiedź Pracodawcy na

wystąpienie krakowskich związków zawodowych i Spo-
łecznej Inspekcji Pracy w sprawie rozpisania przetargu
na nowego operatora Ratownictwa Medycznego w od-
dziale krakowskim bez poinformowania o tym związków
zawodowych, jak również SIP. Organizacje społeczne w
swoim stanowisku skierowanym do Pracodawcy nie
uzurpowały sobie prawa do rozstrzygania przetargu, lecz
wyraziły stanowczy protest dotyczący postępowania Pra-
codawcy, który nie poinformował o rozpisaniu przetar-
gu, zapominając, iż zarówno SIP jak i organizacje związ-
kowe są żywotnie zainteresowane wszystkimi aspektami
dotyczącymi spraw pracowniczych w szczególności
wpływającymi na ich bezpieczeństwo zdrowotne. Poin-
formowanie o rozpisaniu przetargu na nowego operatora
ewidentnie jest taką sprawą, która rzutuje na prawidłowe
relacje zainteresowanych stron.

Ta kwestia poruszona została na Forum Bezpieczeń-
stwa przez Romana Wątkowskiego oraz Zakładowego SIP
Andrzeja Grabskiego, które odbyło się w tym tygodniu.
Po raz kolejny dyrektorzy BHP i HR zapewniali, że nowy
operator medyczny zapewni nawet na wyższym pozio-
mie świadczenie usług. Usługa ta ma być świadczona na
terenie całego krakowskiego oddziału, bez względu na
różnorodność podmiotów znajdujących sie na terenie
AMP. Nie ulega wątpliwości, że organizacje związkowe
będą z uwaga przyglądały się realizacji umowy o ratow-
nictwie medycznym, która od dnia jutrzejszego wchodzi
w życie.
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W poniedziałek 28 listopada br. Główna Komisja Wyborcza SIP
AMP S.A. Oddział Kraków przeprowadziła wybory Zakładowego
SIP AMP S.A. krakowskiej huty oraz trzech zastępców. Wcze-
śniej Zakładowe Komisje Wyborcze SIP przeprowadziły wybory
w poszczególnych zakładach, zgodnie z obowiązującą Ordynacją
Wyborczą SIP, Regulaminem SIP AMP S.A. Oddział Kraków oraz
Schematem Organizacyjnym SIP na kadencję 2023 – 2026. Wy-
bory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i komisja nie
wniosła żadnych zastrzeżeń. Komisja Główna potwierdziła waż-
ność wyborów na wszystkich szczeblach zakładów. W wyniku
przeprowadzonych wyborów Społecznymi Inspektorami Pracy
zgodnie z obowiązującym Schematem Organizacyjnym SIP na
kadencję 2023 - 2026 dla AMP S.A. Oddział Kraków zostali:

Zakładowy SIP AMP S.A. Oddział Kraków
1. Andrzej Grabski
Zastępcy Zakładowego SIP AMP S.A. Oddział Kraków
1. Robert Kołodziej
2. Wojciech Piotrowski
3. Grzegorz Rybiński
BWZ
1. Grzegorz Rybiński Zakładowy SIP BWZ
2. Robert Strzelecki Wydziałowy SIP BWZ-1
3. Robert Kołodziej Wydziałowy SIP BWZ 2-S
4. Leszek Grabowski Wydziałowy SIP BWZ-3
5. Mirosław Raś Wydziałowy SIP BWZ-5
6. Stanisław Szałapaj Wydziałowy SIP BWZ-UR
7. Zbigniew Heretyk Oddziałowy SIP BWZ Zm. A
8. Zbigniew Jarosz Oddziałowy SIP BWZ Zm. B
9. Piotr Sokół Oddziałowy SIP BWZ Zm. C
10. Jarosław Kuśmierz Oddziałowy SIP BWZ Zm. D
BWG
1. Artur Dutka – Zakładowy SIP BWG
2. Marek Sroka – Wydziałowy SIP BWG-0
3. Wiesław Manijak Wydziałowy SIP-BWG 1 i Administracji
4. Albert Nowak Wydziałowy SIP BWG-2
5. Wojciech Halek Wydziałowy SIP BWG-42
6. Łukasz Szczybelski Wydziałowy SIP BWG-43
BTL
1. Mirosław Kotański Zakładowy SIP BTL
2. Bogusław Śmietana Wydziałowy SIP BTL 1
3. Zbigniew Cieślik Wydziałowy SIP BTL 2
4. Henryk Kramarz Wydziałowy SIP BTL 3
5. Paweł Podskarbi Oddziałowy SIP BTL Zm. A, B
6. Rafał Gaudyn Oddziałowy SIP BTL Zm. C, D
PED
1. Krzysztof Kuśmirek Zakładowy SIP PED
2. Stanisław Kubala Wydziałowy SIP PED 0
3. Robert Dziadoń Wydziałowy SIP PED 1
4. Marcin Walczyk Wydziałowy SIP PED 2
5. Jadwiga Sterkowiec Wydziałowy SIP PED 3
6. Tomasz Przeszłowski Wydziałowy PED 4
7. Stanisław Tomczyk Oddziałowy SIP PED Zm.
ZK
1. Marcin Nosek Zakładowy SIP ZK
2. Roman Świgoń Wydziałowy SIP ZKK 1
3. Jan Wąsacz Wydziałowy SIP ZKK 2

Przewodniczący Organizacji Związkowych
Dotyczy: wydawania napojów dla pracowników

Spółki.

Szanowni Panowie Przewodniczący
W nawiązaniu do wystąpienia Strony Związkowej z

dnia 23.11. 2022r. w sprawie wydawania wody dla
pracowników Spółki uprzejmie informuję , iż uwzględ-
niając postęp technologiczny zaistniały w tym obsza-
rze, w ścisłej współpracy z firmami żywieniowymi
Spółka analizuje możliwość wprowadzenia automaty-
zacji/samoobsługowego modelu wydawania napojów
- zarówno zimnych jak gorących.

Wszystkie prace koncepcyjne w w/w zakresie za-
kładają zachowanie dotychczasowych punktów wy-
dawania napojów oraz wprowadzenie takiego modelu
ich dystrybucji, który zarówno ułatwi jak i poprawi do
nich dostęp dla pracowników.

Jesteśmy świadomi, że dostęp pracowników do na-
pojów jest niezwykle istotnym czynnikiem, wpływają-
cym na bezpieczeństwo pracy. W związku z powyż-
szym przewidujemy, iż pełne wdrożenie ewentualnych
zmian w nowym modelu dystrybucji napojów zostanie
poprzedzone okresem testowym na wytypowanych
wydawalniach co pozwoli na bieżącą korektę jego za-
łożeń oraz uwzględnienie uwag zarówno pracowników
jak i Strony Związkowej.

Dyrektor Personalny Stanisław Ból

4. Krzysztof Pociecha Wydziałowy SIP ZKK 3
5. Bożena Lubowicka Wydziałowy SIP ZKK 4
Centrala Kraków
1. Jacek Sania Wydziałowy SIP BJ, DB, DHC6K1,

PSK
2. Donata Boćniewicz Wydziałowy SIP CO21, DT2,

GM, GN, K23, DE EPO, GC2, G2, C3, C1, CL19
3. Jacek Krupa Wydziałowy SIP BU2, BU3, BU4
4. Andrzej Dziad Wydziałowy SIP DT11, DT3, DT5,

DTM, BU5, BU6
5. Wojciech Piotrowski Wydziałowy SIP SFC, ZB,

ZB2
Gratulujemy ponownego wyboru kol. Andrzejowi

Grabskiemu na Zakładowego Społecznego Inspektora
Pracy AMP S.A. Oddział Kraków, który w tajnym gło-
sowani uzyskał jednogłośne poparcie wszystkich nowo
wybranych SIP. Gratulujemy również wyboru pozo-
stałym Zakładowym, Wydziałowym i Oddziałowym
Społecznym Inspektorom Pracy na kadencję 2023 -
2026. Jesteśmy przekonani, że jak zawsze będą do-
brze reprezentować i dbać o interesy pracownicze.

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy
w krakowskim Oddziale zakończone

Odpowiedź HR w sprawie wydawania napojów

Dziękujemy za odpowiedź, chociaż nie do końca ro-
zumiemy zwrot mówiący o wprowadzeniu takiego
modelu, który zarówno ułatwi jak i poprawi dostęp
pracowników do wody i napojów gorących. Dotych-
czasowa zasada polegająca na odbiorze napojów od
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dokończenie ze str. 3 Wydawanie napojów

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do
spraw wypracowania porozumienia pomiędzy Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej, a Komisją Krajową NSZZ „Solidar-
ność”. Dzisiaj, 23 listopada, na zaproszenie szefa Kancelarii
Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spo-
tkanie organizacyjne. Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z
premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce
17 listopada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godno-
ści”, zespół taki ma ukonstytuować się do końca listopada.

Grupą negocjacyjną z ramienia Związku pokieruje Hen-
ryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny
za dialog społeczny i działy merytoryczne KK. Na czele stro-
ny rządowej stanie minister Marek Kuchciński, szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami roz-
mowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

     1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w
związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.

    2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.
    3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze

finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemo-
wych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej z uwzględnieniem oświaty.

    4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych.

    5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodli-
wych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecz-
nych z płacy minimalnej.

    6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finan-
sowaniu Domów Pomocy Społecznej.

    7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej
ochronie, w tym działaczy związkowych.

    8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchy-
lenia wygaszania emerytur pomostowych.

 Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie poda-
ny w późniejszym terminie. Przewiduje się również powo-
łanie podzespołów problemowych. Zadaniem zespołu jest
wypracowywanie porozumienia pomiędzy Związkiem i
Rządem RP.                                                              ml

Rada Dialogu Społecznego ma zostać przekształcona w
Urząd ds. Dialogu Społecznego. Tak wynika z założeń do
nowelizacji ustawy o RDS, która została przedstawiona przez
partnerów społecznych na plenarnym posiedzeniu Rady, któ-
re dzisiaj, 29 listopada, odbyło się w Pałacu Prezydenckim. –
To wieloletni postulat Solidarności – przypomina Piotr Duda,
szef Solidarności i współprzewodniczący RDS.

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego RDS w Pała-
cu Prezydenckim partnerzy społeczni w obecności prezy-
denta RP Andrzeja Dudy przedstawili założenia nowelizacji
ustawy o RDS. Zgodnie z jej założeniami Rada ma zostać
przekształcona w niezależny urząd ds. dialogu społecznego.
To oznacza wzmocnienie dialogu trójstronnego i realizację
wieloletniego postulatu Solidarności, zmierzającego do zwięk-
szenia roli partnerów społecznych w procesie tworzenia i
zmian w prawie.

Co ważne, do takiego rozwiązania jest zgodność wśród
partnerów społecznych.

O postępach prac nad nowelizacją będziemy informować
na bieżąco.

osoby obsługującej wydaje się najprostszą.  Postęp techno-
logiczny wprowadzający automatyzację wydawania napo-
jów gorących jak i zimnych wymaga zainstalowania, na-
zwijmy to automatów, zapewne wymagających obsługi oraz
najprawdopodobniej uprawnień do korzystania. Nie jeste-
śmy przekonani, że takie rozwiązania uproszczą tą czyn-
ność. Pomijamy koszty wprowadzenia zmian, które ponie-
sie Pracodawca. Prace koncepcyjne zakładają zachowanie
dotychczasowych punktów wydawania napojów. Czy nie
prościej byłoby otwarcie powiedzieć, iż chodzi o zmniej-
szenie liczby obsługujących wydawalnie. Nie pozostaje nam
nic innego jak czekać na nowoczesne rozwiązania. Zgodnie
z udzieloną informacją będziemy je oceniać, licząc na
uwzględnienie uwag pracowników jak i Strony Związko-
wej.

Z prasy związkowej

Osiem obszarów negocjacji Rząd - Solidarność

RDS stanie się urzędem ds. dialogu społecznego

Huta ArcelorMittal w Krzywym Rogu, największy zakład
metalurgiczny Ukrainy, poinformowała w czwartek, 24 listo-
pada, że wstrzymała wytapianie stali i produkcję wyrobów
walcowanych ze względu na ograniczenia w dostawach prą-
du.

„Z powodu zmasowanego ostrzału krajowych obiektów in-
frastruktury krytycznej ArcelorMittal Krzywy Róg, najwięk-
sze przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze Ukrainy, drastycznie
ograniczyło zużycie energii elektrycznej i wstrzymało więk-
szość procesów produkcyjnych” - głosi komunikat opubli-
kowany przez agencję Ukrinform. Zakłady wyjaśniły, że prą-
du nie wystarcza nawet na podtrzymanie 20 procent mocy
produkcyjnych.

mi

Huta AM Krzywy Róg wstrzymała wytapianie stali

o Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * ko-
munikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finan-
sowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, *
wypadkowe i inne.

Biuro Obsługi PZU mieści się przy ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-
Pus), 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

Proponujemy pomoc przy założeniu konta mojePZU.
Zapraszamy.


