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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ ROBOCZY 

 17 lutego br. w siedzibie spółki odbyło się kolejne spotkanie 

ZR. Program posiedzenia przewidywał: ciąg dalszy dyskusji w spra-

wie podwyżek płac w roku 2015, dyskusję w sprawie Protokołu Do-

datkowego nr 3 do ZUZP oraz sprawy różne. Stały skład ZR został 

uzupełniony o Specjalistę z HR4 Panią Marię Kubisę, która przed-

stawiła Stronie Społecznej min. definicję wskaźnika Euro/tona. W 

skrócie ten „mityczny” wskaźnik oznacza stosunek kosztów TCOE 

( wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składka ZUS pracodawcy, 

koszty szkoleń, odpis na ZFŚS, koszty zatrudnienia Interim oraz 

pozostałe świadczenia pracownicze w tym: badania okresowe i 

profilaktyczne, renty wyrównawcze, posiłki, ekwiwalent za pranie 

odzieży, komunikacja wewnętrzna, ubezpieczenia osobowe, pozo-

stałe usługi medyczne i PPE ) do HRCe ( jest to ekwiwalent kręgów 

gorącowalcowanych, gdzie zmienna jest produkcja, natomiast 

wskaźnik przeliczany jest według stałych indeksów zależnych od 

linii produkcyjnej). To dość skomplikowana definicja ale chcieliśmy 

przekazać ją tak jak zapoznano z nią Stronę Społeczną.  

 W dalszej części spotkania poruszone zostały kwestie zwią-

zane z wynikiem finansowym jaki osiągnął AMP S.A. w całym roku 

2014. Ponieważ Przedstawiciele Pracodawcy nie dysponowali jesz-

cze dokładnymi danymi ustalono, że wyniki te, łącznie z osiągnię-

tym zyskiem, zostaną upublicznione 31.03.2015 roku. Bardzo cieka-

wą informację uzyskaliśmy w sprawie kosztów pracy i płacy w AMP 

S.A. w roku 2014. Otóż  procentowy udział kosztów wynagrodzeń w 

kosztach zakładowych i kosztach wytworzenia 1 tony stali na dzień 

31.12.2014 r. w AMP S.A. (w tym Odział w Zdzieszowicach) wyniósł 

6,1%. Natomiast koszty pracy w kosztach zakładowych i kosztach 

wytworzenia 1 tony stali na ostatni dzień grudnia 2014 roku w AMP 

S.A. (w tym Odział w Zdzieszowicach) wyniósł 8,54%. Uważni czy-

telnicy naszego Kuriera i osoby, które na co dzień czytają prasę 

branżową, mogą sobie porównać obie te wartości z tymi jakie są w 

hutach zachodnich. Niestety nasze wskaźniki daleko odstają od 

tych Hut. Mamy nadzieję że nasz Pracodawca będzie w tym tema-

cie dążył do najlepszych co przełożyć powinno się na znaczny 

wzrost płac pracowników AMP SA. 

 Kolejnym tematem poruszonym w trakcie spotkania były 

sprawy związane z podwyżkami indywidualnymi – awanse pionowe 

i poziome w roku 2014. Strona Pracodawcy zobowiązała się, iż 

udostępni te dane na jednym z najbliższych posiedzeń ZR. Z na-

szych obserwacji wynika, że nie będą to zbyt imponujące i budujące 

informacje, ale będziemy oczekiwać na analizę tego tematu zrobio-

ną przez Pracodawcy.   

 W dalszej części spotkania Strony ponownie wróciły do dys-

kusji nad treścią Załączników nr 6 i 7 do Protokołu Dodatkowego nr 

3. Wydawało się, że stanowiska Stron, w sprawie nowego regulami-

nu premiowania oraz zmian w zasadach dopłat do chorobowego są 

już na tyle zbieżne, że dojdzie do parafowania obu tych dokumen-

tów. Okazało się jednak, że jeszcze w dwóch bardzo ważnych kwe-

stiach, z punktu widzenia pracowniczego, strony muszą znaleźć  

kompromisowe rozwiązanie. W związku z czym postanowiono kon-

tynuować rozmowy w tych tematach na najbliższych spotkaniach 

ZR. W sprawach różnych koledzy z Oddziału w DG po raz kolejny 

zwrócili uwagę na rażące nieprawidłowości, jakie miały miejsce przy 

podziale premii za miesiąc styczeń 2015 roku w Zakładzie Stali 

(PSD). W związku z powyższym Strona Związkowa przekaże Stro-

nie Pracodawcy pisemne stanowisko w sprawie „Zasad uruchamia-

nia i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Fundu-

szu Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A.”,          cd str nr 2

 Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie  

  Prawie 1000 osób pikietowało w Krakowie pod Urzędem 

Wojewódzkim w proteście przeciwko obecnej sytuacji w kraju. 

Znaczną grupę pikietujących stanowili hutnicy z AMP SA, którzy 

oprócz obaw o swe miejsca pracy protestowali przeciwko stosowa-

niu między innymi umów śmieciowych, o brak zainteresowania Rzą-

du Pani Premier Ewy Kopacz przemysłem energochłonnym jakim 

jest metalurgia, wyrażali także niezadowolenie z niskich płac w hut-

nictwie, z braku podwyżek od kilku lat. W imieniu NSZZ Prac. AMP 

SA głos zabierał kol. J. Kawula Wiceprzewodniczący Związku, jed-

nocześnie Wiceprzewodniczący Małopolskiego OPZZ:  

 Dość niszczenia polskiego przemysłu! Dość rosnącej skali 

ubóstwa! Dość umów śmieciowych! Nie dajemy zgody na dalszą 

likwidację miejsc pracy!  Żądamy wprowadzenia skutecznej polityki 

państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, 

chroniącej pracowników przed ubóstwem. Domagamy się wyelimi-

nowania umów śmieciowych oraz patologicznego samo zatrudnia-

nia. Rząd nie ma mechanizmów, które pozwoliłyby chronić rodzimy 

przemysł, naszą polską gospodarkę. Niepewny jest także los pol-

skich hutników. Wcześniejsze deklaracje polskiego rządu w sprawie 

wydatnej pomocy branży hutniczej są tylko „na papierze”. Deklara-

cje premier rządu dotyczące Śląska i polskiego hutnictwa, są pusty-

mi słowami.  

        W naszej krakowskiej hucie pracuje jeszcze jeden wielki piec, 

którego żywotność kończy się w połowie roku 2016. Bez wielkiego 

pieca nie ma też wielu zakładów huty – stalowni, koksowni, zakładu 

energetycznego. Narzucona olbrzymia kwota na projekty ochrony 

środowiska w naszej hucie jest poza zasięgiem firmy. Konieczne 

jest wsparcie polskiego rządu i przyznanie polskiemu hutnictwu 

środków unijnych z funduszy na ochronę środowiska. Do dziś nie 

mamy odpowiedzi na nasze wystąpienia od Pani Premier. 

 W naszej Hucie od kilku lat nie ma podwyżek płac, niepew-

na sytuacja przemysłu hutniczego powoduje zubożenie społeczno-

ści hutniczej. Trudne negocjacje z Pracodawcą dotyczące restruktu-

ryzacji zatrudnienia, płac, warunków socjalnych za chwilę mogą 

spowodować, że do protestujących czynnie górników dołączą hutni-

cy. Nie szukamy pomocy w portfelu podatników, żądamy struktural-

nych rozwiązań obiecywanych przez Rząd PO i PSL, które wspo-

mogą polskie hutnictwo.   cd str nr 2   

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1...  W kontekście rozmów płacowych na rok 2015 Strona 

Związkowa zwróciła się z wnioskiem o przekazanie następujących 

informacji dotyczących wysokości: a/ wskaźnika Euro/tonę w latach 

poprzednich oraz planowanego w roku 2015, b/ kosztów pracy w 

kosztach zakładowych w latach poprzednich, procentowo i kwoto-

wo, c/ wielkości przychodów ze sprzedaży w ostatnich latach. Po-

wyższe informacje mają być przedstawione na najbliższym posie-

dzeniu Zespołu Roboczego. Strona Związkowa przekazała również 

Przedstawicielom Pracodawcy odpowiedź w sprawie podwyżek 

płac w roku 2015, której treść publikujemy poniżej: 

Stanowisko Strony Związkowej.  

Dotyczy:  wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek, w których ArcelorMittal Poland S.A. 

posiada 100% udziałów/akcji w 2015 roku. 

 Strona Związkowa odnosząc się do stanowiska Pracodawcy 

ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników Arce-

lorMittal Poland S.A. i Spółek, w których ArcelorMittal Poland S.A. po-

siada 100% udziałów/akcji w 2015 roku (pismo znak DK/40/2014 z dnia 

06.02.2015 roku), stwierdza co następuje: 

1. Pracodawca w swoim stanowisku nie odniósł się w konkretny i mery-

toryczny sposób do postulatów płacowych zgłoszonych przez Stronę 

Związkową w stanowisku z dnia 09.12.2014 roku, ograniczając się do 

ogólnikowych sformułowań i warunkując dalsze prowadzenie negocjacji 

płacowych od założeń (warunków), których nie ma w zapisach § 31 

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal 

Poland S.A. (ZUZP). 

2. Wobec powyższego Strona Związkowa w pełni podtrzymuje swoje 

stanowisko ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracow-

ników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek, w których ArcelorMittal Po-

land S.A. posiada 100% udziałów/akcji w 2015 roku z dnia 09.12.2014 

roku i wzywa Pracodawcę do niezwłocznego przedstawienia konkretne-

go i jednoznacznego stanowiska odnoszącego się do postulatów płaco-

wych zgłoszonych przez Stronę Związkową w ww. stanowisku. 

 Nawiązując do uzgodnień z dnia 16.12.2014 roku oraz do de-

klaracji Pracodawcy zawartych w ww. piśmie znak DK/40/2014 z dnia 

06.02.2015 roku mówiących o jak najszybszym zakończeniu negocjacji 

płacowych w 2015 roku, Strona Związkowa wzywa Pracodawcę do   

niezwłocznego przystąpienia Stron do rzeczywistych rokowań płaco-

wych w celu jak najszybszego zawarcia porozumienia płacowego na 

2015 rok i ewentualnie na lata następne. 

Strona Związkowa oczekuje na rozpoczęcie ww. rokowań w nieprze-

kraczalnym terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego 

stanowiska Strony Związkowej i jednocześnie uprzedza, że nie przystą-

pienie Pracodawcy do tych rokowań w ww. terminie zmusi Organizacje 

Związkowe do realizacji procedury prawnej wynikającej z odpowiednich 

przepisów prawa pracy. 

 Poniżej dla porównania przedstawiamy średnie zarobki w 

Europie. Mamy nadzieję, że Pracodawca postara się by Polska 

awansowała w tym niechlubnym zestawieniu.                K. Bąk 

Kolprem - Zespół Roboczy 

 W ubiegłotygodniowym spotkaniu Zespołu Roboczego w 

Spółce KOLPREM, Prezes Spółki Pan Dirk Stroo przedstawił naj-

ważniejsze punkty budżetu na rok 2015. W stosunku do założeń, 

które przygotował poprzedni Zarząd zaszło kilka zmian, które będą 

przeanalizowanie przez AMP SA. Zarząd Spółki ma nadzieję, że 

budżet zostanie zatwierdzony w marcu. Najważniejszymi w planie 

budżetowym są punkty dotyczące zwiększenia ilości lokomotyw. 

Związane jest to z planem wzrostu produkcji w AMP SA, a także 

zastąpieniem części lokomotyw podciągarkami wagonów. Istotnym 

elementem budżetu jest plan wyleasingowania 14 elektrowozów  z 

przeznaczeniem dla przewozów zewnętrznych. Wszystkie te plany 

wiążą się również z większymi wyzwaniami dla ekip remontowych i 

utrzymania ruchu. Przygotowywana jest grupa maszynistów, którzy 

po zakończeniu szkolenia „zasilą” szeregi Spółki Kolprem. Oczywi-

ście wszystkie te plany wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. 

Nie jest jeszcze postanowione skąd Zarząd otrzyma środki finanso-

we na potrzeby swych planów budżetowych. Jedno jest pewne, 

aby wypełnić wymagania AMP SA takie pieniądze muszą się zna-

leźć. W dużej mierze decyzje zależą od Właściciela.  

 Po zakończeniu ustaleń oraz zatwierdzeniu wszystkich 

propozycji postaramy się najważniejsze punkty budżetu na 2015 

rok omówić na łamach Kuriera Aktualności.    T. Ziołek 

 

cd ze str nr 1…. Zabójczym jest podatek akcyzowy na energię elek-

tryczną dla przedsiębiorstw energochłonnych, takich jak nasz huta.  

Przypominają o tym także pracownicy Zakładów Górniczo -

Hutniczych w Bukownie, jednak bezskutecznie.  

         Jako OPZZ żądamy odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla 

pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym 

ludzi kultury i nauki. Nie ma naszej zgody na ubóstwo ludzi pracy. 

Dość „groszowych” podwyżek  pracujących i waloryzacji emerytur. 

Domagamy się wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za 

godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia oraz szybkiego 

wzrostu minimalnego. Wobec braku rzetelnego dialogu społeczne-

go oraz kompetencji i uprawnień negocjujących przedstawicieli 

rządu rozmawiających ze związkami zawodowymi trwa pogotowie 

strajkowe. Żądamy wprowadzenia systemowych zmian w dialogu 

społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych. Mu-

szą zostać wycofane anty pracownicze zmiany w Kodeksie pracy 

związane z czasem pracy i zawieraniem umów o pracę. A pojawia-

jące się ataki na związki zawodowe, będziemy odpierać z determi-

nacją ludzi, którzy domagają się szacunku dla swej pracy – jak 

górnicy, lekarze, nauczyciele, kolejarze, hutnicy. Dzisiaj mówimy 

dość! 

 Protestujących przyjął Wojewoda Małopolski Pan Jerzy 

Miller. Przyjął złożone petycje oraz zadeklarował przekazanie 

szczegółowej relacji z krakowskiego dnia protestu, Pani Premier. 

Jednocześnie przekazał informacje o podjęciu „poważnych” prac 

nad pomocą rządową dla przemysłu energochłonnego w tym hut-

nictwa. Zapowiedział, iż deklarowane wsparcie dla całego przemy-

słu ciężkiego zgodnie z deklaracją Rządu RP będzie uruchomione.      

 

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych  

● 20 lutego odbyło się posiedzenie MTKŚS. W trakcie posiedzenia 

omówiono: złożone wnioski o zapomogi losowe, wnioski dotyczące 

wypoczynku po pracy, sprawy różne. Przewodnicząca Komisji 

przedstawiła wykorzystanie środków ZFŚS O/Kraków za m-c sty-

czeń 2015 roku oraz przypomniała o ustawowych terminach prze-

kazywania środków finansowych przez Pracodawcę na odrębne 

konto ZFŚS. W kolejnej części spotkania rozpatrzone zostały wnio-

ski o zapomogi dla: byłych pracowników - EiR, pracowników Zakła-

du BTL oraz pracowników Centrali. Następnie Komisja przeanali-

zowała oferty firmy HUT-PUS S.A. dotyczące wypoczynku po pra-

cy. Do ofert wycieczkowych już zatwierdzonych Komisja wyraziła 

zgodę na dofinansowanie kolejnych pięciu wycieczek samoloto-

wych, o które w większości pytają pracownicy.    

  W sprawach różnych Komisja rozpatrzyła indywidualne 

wystąpienia pracowników. Kolejne posiedzenie MTKŚS odbędzie 

się w pierwszej dekadzie marca.     J. Łąka 
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Nabór dzieci do przedszkoli 

Fundacja Nasze Dzieci uprzejmie informuje, że od 9 

do 20 marca 2015 prowadzony będzie nabór dzieci na 

rok przedszkolny 2015/2016 do Niepublicznego Przed-

szkola ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” zlokalizowane-

go w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kasprzaka 74a oraz do Niepublicz-

nego Przedszkola AMP „Akademia Małych Pociech w Krakowie”, 

zlokalizowanego w Krakowie, na Osiedlu Centrum A nr 14. Przed-

szkola pracują w godz. od 5:30 do 18:00. Program przedszkoli obej-

muje: naukę języka angielskiego 5 razy w tygodniu, grupowe zajęcia 

logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, zajęcia teatralne, plastyczne, 

rytmikę, taniec, edukację zdrowotną, metodę E. E. Gordona, metodę 

Marii Montessori, Metodę Dobrego Startu oraz zajęcia dydaktyczne i 

wychowawcze realizujące podstawę programową MEN. W przed-

szkolach nie brakuje również wielkich wydarzeń i uroczystości, takich 

jak: Święto Teatru, Święto Plastyki, Święto Muzyki i innych.  

 W roku szkolnym 2015/2016 tj. z dniem 1 września 2015 r., 

rodzice będą pokrywać koszty czesnego w kwocie do 240 zł./

dziecko/miesiąc. Kwota czesnego może ulec zmniejszeniu, w przy-

padku wzrostu dotacji przysługującej z gminy. Dodatkowo rodzice 

zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka w przed-

szkolu (dzienna stawka za catering za dziecko nie przekracza obec-

nie kwoty 8,80 zł.). Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzi-

com przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering 

oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień 

procedury zgłaszania nieobecności. Rodzice będą mogli ubiegać się 

o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze 

Dzieci - do 100% kosztów czesnego oraz ze środków MOPS - do 

100% kosztów wyżywienia, a pracownicy AMP S.A. dodatkowo o 

dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS. 

 Do rozpatrzenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie wnioski 

dotyczące dzieci urodzonych w okresie od 01.01.2010 r. do 31-

.12.2012 r. (oraz starszych na zasadach opisanych w prawie oświa-

towym – np. dot. odroczenia obowiązku szkolnego), które są jedno-

cześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMit-

tal Service Group Sp. z o.o., ArcelorMittal Shared Service Centre 

Europe Sp. z o.o. Sp. k., Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refracto-

ries Sp. z o.o, CUTIRON Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. 

Sp. k , oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a także 

świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. pracowników 

spółek Synergy Platform Sp. z o.o., Ananke Business Communica-

tion Sp. z o.o, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przed-

szkoli oraz wnioski dot. dzieci rodziców spoza ww. spółek, które 

uczęszczały już do ww. przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015. W 

razie wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przed-

szkola z datą wcześniejszą. Również w razie wolnych miejsc, w przy-

padku dzieci pracowników ArcelorMittal Poland SA istnieje możli-

wość przyjęcia do przedszkola dzieci młodszych.  

 Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o 

zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do dyrekcji odpowiedniego 

przedszkola: Równe Przedszkolaki, DG, ul. Kasprzaka 74a, kom. 

668-514-940, email: przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl 

Akademia Małych Pociech, Kraków, Os. Centrum A nr 14, tel. 12 349

-08-02, kom. 501-354-901, email: przedszkole@ampkrakow.pl 

w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszenio-

wych. Wnioski można pobierać również ze strony internetowej: 

www.fundacja-naszedzieci.pl. Prosimy o dokładne i czytelne wypeł-

nienie dokumentów. Ogłoszenie wyników naboru do przedszkoli: 

drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez rodziców w 

dokumentach zgłoszeniowych. Spotkania informacyjne dla rodzi-

ców, których dzieci nie uczęszczały do naszych przedszkoli odbędą 

się w poszczególnych przedszkolach w następujących terminach: 

●  Równe Przedszkolaki – 10 marca 2015 r. o godz. 16.30 

●  Akademia Małych Pociech - 11 marca 2015 r. o godz. 17.00. 

Szczegóły oferty, w tym „Zasady naboru…” dostępne są na 

www.fundacja-naszedzieci.pl               FND KRS:0000377619 

Kolejna tura rozmów w Spółce TAMEH 

 19 lutego odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie Porozu-

mienia Społecznego dla pracowników Spółki TAMEH Sp. z o.o. Stro-

na Społeczna otrzymała odpowiedź w sprawie złożonego projektu 

Porozumienia. Niestety różni się on zdecydowanie od propozycji 

związkowej. Z założenia Strona Pracodawcy nie dopuszcza możliwo-

ści wzrostu uprawnień pracowniczych niż obowiązujące dotychczas. 

W dalszym ciągu kwestią sporną pozostają „źródła prawa”, które 

miałyby obejmować pracowników z Dąbrowy Górniczej oraz z Krako-

wa. Negocjowane porozumienie obejmowałoby ZEN TAURON Cie-

pło Sp. z o.o. oraz Zakład BEC z Krakowa. Trzeci podmiot wchodzą-

cy w skład Spółki TAMEH, Elektrociepłownia BLACHOWNIA ma 

obowiązujący do czerwca 2016 roku Pakiet Socjalny podpisany ze 

Spółką TAURON. Stąd Zarząd Spółki TAMEH preferuje przyjęcie 

dwóch Porozumień. Strona Pracodawcy oświadczyła, iż takie poro-

zumienie zostało już podpisane w Spółce BLACHOWNIA. Na margi-

nesie organizacje związkowe działające w Blachowni nie wyrażały 

woli przyjęcia wspólnego Porozumienia Społecznego.  

 W trakcie burzliwej dyskusji Strony omówiły przedstawione 

propozycje zapisów Porozumienia Społecznego. Strona związkowa 

zobowiązała się przedstawić swoje uwagi zarówno dotyczące Spółki 

z Dąbrowy Górniczej jak i Elektrociepłowni z Karkowa. Kolejne spo-

tkanie dotyczące Porozumienia Społecznego odbędzie się 26 lutego 

w Dąbrowie Górniczej. W sprawach różnych Strona związkowa w 

dalszym ciągu zgłaszała uwagi dotyczące braku uregulowań doty-

czących ZFŚS, obsługi kadrowo płacowej, pozbawienia pracowników 

BEC „nagrody” za absencję chorobową oraz zmniejszenia ilości ba-

dań lekarskich podczas badań „okresowych”. W dalszym ciągu nie 

ma także pełnego  dotyczącego PPE dla pracowników BEC. Zarząd 

Zakładowy naszego Związku działający w Spółce TAMEH, po kon-

sultacjach z prawnikiem związkowym przesłał Pracodawcy zastrze-

żenia i uwagi dotyczące spraw pracowniczych zawarte w przyjętej 

uchwale. Oczekujemy odpowiedzi na przesłane zastrzeżenia oraz 

oczekujemy traktowania pracowników byłej Elektrociepłownik Kraków 

na równi z pracownikami AMP SA.     K.W.        

 

KOKSOWNIA z Pucharem Prezesa  

NSZZ Pracowników AMP SA  

● 14.02.2014 roku w hali sportowej w Zielonkach rozegrany 

został tradycyjny turniej halowy piłki nożnej o puchar Prze-

wodniczącego NSZZ Pracowników AMP SA. Do turnieju 

zgłosiło się osiem zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy 

eliminacyjne. W grupie pierwszej zagrały drużyny: BEK 72, KOL-

PREM, COS oraz Hutnik Skarpa. W grupie drugiej wystąpiły drużyny: 

METALODLEW, UNIHUT, KOKSOWNIA oraz TKKF Oświecenia. 

Grupę pierwszą wygrała drużyna BEK 72 pokonując drużyny KOL-

PREM (6:2)oraz COS i Hutnika Skarpę (2:1). Drugie miejsce przypa-

dło drużynie Hutnik Skarpa. W drugiej grupie klasą dla siebie był 

zespół METALODLEW, który wygrał w eliminacjach trzy mecze. Dru-

gie miejsce w grupie przypadło drużynie KOKSOWNI. W spotkaniach 

półfinałowych zespół reprezentujący KOKSOWNIĘ dopiero w rzutach 

karnych pokonał  BEK 72. W drugim półfinale drużyna METALO-

DLEW pokonała drużynę Hutnika Skarpa 5:1. W meczu o trzecie 

miejsce drużyna BEK 72 pokonała drużynę Hutnika Skarpa 2:1 i 

zajęła trzecie miejsce. W meczu finałowym drużyna reprezentująca 

KOKSOWNIĘ pokonała drużynę reprezentującą METALODLEW 1:0. 

Na zakończenie turnieju organizatorzy (TKKF) oraz sędziowie wybra-

li wyróżniających się zawodników. Najlepszym zawodnikiem turnieju 

uznano Marcina Rysia grającego w drużynie KOKSOWNIA. Za naj-

lepszego bramkarza uznano Bartosza Dybałę reprezentującego dru-

żynę METALODLEW. Królem strzelców tego turnieju został Konrad 

Linczowski reprezentujący drużynę BEK 72. Wyróżnieni zawodnicy 

otrzymali pamiątkowe puchary, oraz nagrody rzeczowe, a wszystkie 

drużyny biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy i puchary, które 

wręczali Wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników AMP SA Halina 

Szpakowska oraz Prezes hutniczego TKKF kol. Kazimierz Pyż.  

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland  S.A.   Nakład 1500 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   

mailto:przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl
mailto:przedszkole@ampkrakow.pl
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Z prasy: Worldsteel: produkcja stali spadła o blisko 3 procent.  

Według danych World Steel Association w styczniu produkcja stali 

na świecie była o 2,9 proc. niższa niż przed rokiem. W Europie 

spadek był nieco mniejszy. Polska na plusie. Produkcja stali na 

świecie w pierwszym miesiącu tego roku wyniosła 133,102 mln ton, 

co oznacza spadek o 2,9 proc. Główny sprawca spadku to Azja, 

gdzie w sumie produkuje się ponad połowę światowej stali. Produk-

cja największych producentów obniżyła się. Wyjątkiem są Indie, 

gdzie wyprodukowano 7,07 mln ton stali. Wzrost jest jednak mini-

malny, o 0,3 proc. Czteroprocentowy spadek zanotowała Japonia, 

gdzie wyprodukowano 9,023 mln ton, a pięcioprocentowy Korea 

Południowa z produkcją na poziomie 5,78 proc. Chiny wyproduko-

wały 65,5 mln ton, co oznacza spadek o 4,7 proc. W sumie Azja z 

produkcją 89,423 mln ton zaliczyła spadek o 3,9 proc. W Unii Euro-

pejskiej produkcja spadła o 1,1 proc., do 14,446 mln ton. Niemcy 

co prawda zwiększyli produkcję do 3,685 mln ton, ale to wzrost 

zaledwie o 0,5 proc. Włosi już dawno spadli poniżej 2 mln ton. 

Styczniowe 1,88 mln ton to aż o 11,3 proc. mniej niż przed rokiem. 

Na podobnym poziomie redukcji (10,6 proc.) są Francuzi, którzy 

wyprodukowali 1,306 mln ton. Wielka Brytania z produkcją 1,068 

mln ton notuje jednoprocentowy spadek. Nieco ratują sytuację 

Hiszpanie, którzy wytwarzając 1,253 mln ton stali, uzyskali wzrost o 

11,8 proc. W Polsce produkcja wyniosła 740 tys. ton, a to wzrost o 

2,7 proc. Wśród naszych bliskich sąsiadów mocny spadek wciąż 

notuje Ukraina: 1,874 mln ton to jednak spadek o jedną czwartą. 

Rosjanie zwiększyli produkcję o 6 proc., do 6,13 mln ton. Słowacy 

wyprodukowali o 8,7 proc. więcej niż przed rokiem - 427 tys. ton, 

Czesi natomiast o 6,6 proc. - 488 tys. ton. Za oceanem stabilizacja 

w USA (7,355 mln ton, to wzrost o 0,4 proc.), a w Brazylii przyspie-

szenie - 2,965 mln ton, oznacza wzrost o 7,7 proc. Wciąż spada 

wykorzystanie mocy produkcyjnych. W styczniu wyniosło 72,5 

proc., podczas gdy przed rokiem wynosiła 76,9 proc. W tym ujęciu 

oznacza więc spadek o 4,4 proc., a w porównaniu z grudniem 2014 

spadek o 0,4 proc. 

ArcelorMittal stawia na Kraków. Koncern, który zainwestował już 

w Polsce 5 mld zł, szykuje kolejne projekty modernizacyjne. Sporo 

jednak zależy od wsparcia rządu i Brukseli. W kwietniu premier 

Ewa Kopacz ma przedstawić plany dotyczące wsparcia polskiego 

przemysłu ciężkiego. Na informacje o rządowej strategii czekają 

zwłaszcza hutnicy, szykujący się do inwestycji. ArcelorMittal Poland 

(AMP), który w ostatniej dekadzie wydał na unowocześnienie pol-

skich hut 5 mld zł, myśli o kolejnych inwestycjach. "Chodzi m.in. o 

rozbudowę walcowni blach w Krakowie oraz ewentualnie dobudo-

wę ocynkowni" - twierdzi jeden z rynkowych ekspertów. Walcownia 

została zbudowana kilka lat temu kosztem 1,2 mld zł. Szacunkowy 

koszt jej rozbudowy i dobudowy ocynkowni to 150-200 mln zł. Do 

tego trzeba doliczyć remont krakowskiego wielkiego pieca. Oficjal-

nie przedstawiciele AMP nie komentują sprawy. "Puls Biznesu" 

dowiedział się, że za kilka dni planowane jest spotkanie z rządowy-

mi urzędnikami, na którym omawiane mają być scenariusze doty-

czące przyszłości sektora stalowego w Polsce. Rozmowy szefów 

koncernu z ministrami mogą przesądzić o skali planowanych przez 

AMP inwestycji 

 

. Promocja dla pracowników AMP SA 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

zaprasza na spektakl Towiańczycy, królowie chmur 

Jolanta Janiczak  reż. Wiktor Rubin na Scenie Kame-

ralnej przy ul. Starowiślna 21:  

-  27.02.2015 piątek godz. 19:15 

-  28.02.2015 sobota godz. 19:15 

-  1.03.2015  niedziela godz. 19:15  

PROMOCJA DLA PRACOWNIKÓW NA HASŁO „PARYŻ” Bilety 

na hasło po 15 zł Możliwa rezerwacja lub bezpośredni zakup w 

kasie. Ilość biletów promocyjnych ograniczona. Rezerwacja: tel. 

422 40 40, rezerwacja@stary.pl (9:00 - 17:00)  

Kasa -  ul. Jagiellońska 1, tel. 12 422 90 80 czynna od wtorku do 

soboty w godzinach 10:00-13:00 i 17:00-19:00 oraz  godzinę przed 

spektaklem.  

Kasa -  ul. Starowiślna 21, tel. 12 428 47 00 czynna od wtorku do 

soboty w godzinach  17:15-19:15 oraz  godzinę przed spektaklem.  

W poniedziałki kasy nieczynne. W kasach przyjmujemy jedynie 

płatność GOTÓWKĄ. 

     Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,  

30-969 Kraków  tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41 

e-mail.turystyka@hutpus.com.pl      www.hpturystyka.pl 

Oferta BT HUT– PUS SA na 2015 rok 

Oferta wycieczek z dofinansowaniem z ZFŚS: 

Albania– Saranda 14-23.08.2015 cena: 1899,00zł/ autokar 

Bułgaria– Kiten/Primorsko 24.07-02.08.2015 cena 1729,00 

zł / autokar 

Bułgaria – Kiten/Primorsko 27.06-06.07.2015 cena 1529,00 zł / autokar 

Bułgaria – Kiten/Primorsko 29.08-07.09.2015 cena 1529,00 zł / autokar 

Bułgaria – Słoneczny Brzeg 10-17.07.2015 cena 2000,00 zł / samolot 

Bułgaria – Sozopol 20-29.07.2015 cena 1650,00 zł / autokar 

Bułgaria – Sozopol 10-19.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar 

Bośnia i Hercegowina – Neum 6-15.07.2015 cena 1890,00 zł / autokar 

Bośnia i Hercegowina – Neum 27.07-05.08.2015 cena 1890,00 zł / autokar 

Hiszpania – Costa Brava 10-19.07.2015 cena: 2110,00 zł / autokar 

Francja - Lazurowe Wybrzeże 9-16.05.2015 cena 1755,00 zł / autokar 

Francja – Paryż 27.04.-03.05.2015 cena 1720,00 zł / autokar 

Czechy – Praga 01-03.05.2015 cena 580,00 zł / autokar 

Chorwacja – Opatija 15-24.07.2015 cena 2000,00 zł / autokar 

Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar 

Chorwacja – Tisno 10-19.07.2015 cena 2100,00 zł / 

autokar 

Czarnogóra 22.06-01.07.2015 cena 1290,00zł/ autokar 

Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar 

Grecja – Agia Triada 01-10.07.2015 cena 1679,00 zł /autokar 

Grecja – Agia Triada 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar 

Grecja – Riwiera Olimpijska 14-23.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar 

Grecja – Riwiera Olimpijska 24.07-02.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar 

Grecja – Macedonia 17-26.08.2015 cena 1860,00 zł / autokar 

Węgry – baseny termalne 18-22.03.2015 cena 850,00 zł / autokar 

Węgry – baseny termalne 01-05.05.2015 cena 850,00 zł / autokar 

Austria – Wiedeń 14-15.05.2015 cena 499,00 zł / autokar 

Włochy objazdowe 25.04-04.05.2015 cena 1690,00 zł / autokar 

Włochy 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar 

Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar 

Polska – Licheń 01-03.05.2015 cena 450,00 zł / autokar 

Polska – Busko-Zdrój 18-27.05.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Dąbki 18-25.07.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1150,00 zł / autokar 

Polska – Jastrzębia Góra 06-15.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Polska - Krynica Zdrój ŚWIĘTA 03-07.04.2015 cena 750,00 zł / autokar 

Polska – Krynica Zdrój 22-29.08.2015 cena 990,00 zł / autokar 

Polska – Krynica Morska 08-17.07.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Polska – Krynica morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Polska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Polska – Mazury – Kalbornia 14-21.06.2015 cena 1050,00 zł / autokar 

Polska – Mazury – Krzyże 26.09-03.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Międzyzdroje 08-16.08.2015 cena 1350,00 zł / autokar 

Polska – Kaz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015 cena 450,00 zl / autokar 

Polska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Szczawnica ŚWIĘTA 03-07.02.2015 cena 750,00 zł / autokar 

Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zl / autokar 

Polska – Warszawa 17-19.04.2015 cena 450,00 zl / autokar 

Malta – Bugibba 09-16.09.2015 cena 2000,00 zł / samolot 

Malta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zl / samolot 

Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł/ autokar 

OFERTA  ŚWIADCZEŃ TURY-
STYCZNO REKREACYJNYCH  

ilość dni cena 

Dziwnówek CRiW JANTAR 7 - 10 dni 840,00/1 600,00 

Iwonicz Zdrój sanatorium Górnik 7 - 10 dni 1 120,00/1 600,00 

Jastarnia OW Posejdon 7 - 10 dni 1 134,00/ 1 620,00 

Krynica DW Lido 7 - 10 dni 1 080,00/ 1 200,00 

Pobierowo Ośrodek Laola 7 - 10 dni 1 120,00/ 1 600,00 

Polanica Zdrój Jantar 7 - 10 dni 980,00 / 1 250,00 

Szczawnica "Budowlani" 7 - 10 dni 1 080,00 / 1 620,00 

Świeradów Hotel Świeradów 7 - 10 dni 750,00 / 1050,00 

Ustronie Morskie Leśna Polana 7 - 10 dni 1 125,00 / 1 600,00 

ZAKOPANE OŚRODEK 
"ZAKOPIEC" 

7  dni 990,00 

Cito-Reh  - Zajęcia rekreacyjne   500,00 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl

