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ZESPÓŁ ROBOCZY 
 W dniu 3 marca br. po raz ostatni w roli Przewodniczącego 

Zespołu Roboczego wystąpił Pan Andrzej Węglarz, który od dnia 

01.04.2015 roku obejmuje stanowisko Dyrektora Personalnego w 

spółce „Tameh”. Członkom tegoż gremium, informację tą przekaza-

ła Dyrektor HR w AMP S.A Pani Monika Roznerska. Jednocześnie 

przedstawiła ona nowego Szefa Biura Dialogu Społecznego i Prze-

wodniczącego ZR w AMP S.A. Pana Stanisława Bóla, który jest 

członkiem Zarządu w spółce „Kolprem” oraz był Dyrektorem Perso-

nalnym w tej firmie. Skład ZR został również uzupełniony o dwóch 

nowych członków ze Strony Związkowej, wywodzących się z od-

działów w DG i Świętochłowicach. Po krótkim przedstawieniu się 

przez Strony ZR i podziękowaniach dla odchodzącego Pana A. 

Węglarza, ustalony został porządek obrad, który przewidywał min.  

rozmowy w temacie podwyżek płac w roku 2015 oraz w sprawach 

różnych, dotyczących bieżącej działalności AMP S.A. Strona Związ-

kowa zapowiedziała, iż na najbliższym posiedzeniu ZR, w dniu 

17.03.2015 roku, udzieli odpowiedzi na propozycje pracodawcy w 

sprawie podwyżek płac w roku 2015. W trakcie posiedzenia ZR 

przedstawiciel naszego związku odczytał pismo z 19.02.2015 roku, 

dotyczące planowanego przez pracodawcę wykupu W-12. Pismo to 

zostało przygotowane przez grupę pracowników z Krakowa, a skie-

rowane do członków ZR reprezentujących Stronę Związkową. Kopie 

tego pisma zostały przekazane do naszej organizacji związkowej 

oraz do kolegów z NSZZ „Solidarność” O/Kraków. Ponieważ adre-

sat był znany, a nadawcę trudno jest zlokalizować ( pod pismem 

podpisała się grupa pracowników z Krakowa ) postanowiliśmy opu-

blikować treść ww. pisma pracowników wraz z odpowiedzią Strony 

Związkowej ZR z Krakowa. Treść pisma oryginalna. 

Do Zespołu Roboczego Związków zawodowych 

PONOWIENIE STANOWISKA PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH 

Dotyczy: Propozycji wykupu W-12 przez pracodawcę 

 Naszą propozycją jest, aby wykup w-12 (uporządkowanie 

czasu pracy w stosunku do Zdzieszowic), doszedł do skutku. Pro-

ponujemy przeprowadzenie podwyżek płac zasadniczych dla pra-

cowników zmianowych 450 zł miesięcznie ze skutkami wynagrodze-

nia tak jak to jest w Zdzieszowicach, lub przeliczenie czasu ponad-

normatywnego i różnicy czasu wynagrodzenie za te godziny ująć w 

podstawie zasadniczej pracowników zmianowych. Jeżeli nasz po-

stulat nie zostanie zaakceptowany domagamy się, aby zagwaranto-

wać w ZUZP zapis o braku możliwości wysyłania pracowników za-

trudnionych w systemie 4BOP na UDW. Ponadto rozliczenie czasu 

pracy naliczać na dotychczasowych zasadach. W załączeniu lista 

pracowników popierających nasze stanowisko ww. sprawie. 

 Wielokrotnie informowaliśmy na naszych łamach, że sprawa 

wykupu W-12, planowanie UDW oraz podwyżki płac w roku 2015, 

traktowane są przez członków ZR z Krakowa, priorytetowo. Ponie-

waż pozostali członkowie ZR wystąpienie grupy pracowników                      

z Krakowa, w sprawie wykupu W-12, potraktowali jako kolejny głos 

w dyskusji, w poczuciu obowiązku i celem sprostowania informacji 

zawartych w wyżej wymienionym piśmie, członkowie Strony Związ-

kowej Zespołu Roboczego z Krakowa udzielają odpowiedzi o treści:
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Informacja z posiedzenia 

Głównej  Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA 

 W dniu 26.02.2015 r., odbyło się posiedzenie Głównej Komi-

sji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Przewodnicząca Pani 

Jadwiga  Radowiecka. Przewodnicząca Komisji, w imieniu praco-

dawcy, przekazała informacje o danych jakie zawiera pasek z wy-

nagrodzenia w zakresie ZFŚS:  

1. Dochód pracownika z 3 ostatnich miesięcy ustalony wg postano-

wień Regulaminu ZFŚS – dotyczy wszystkich pracowników, którzy 

przepracowali 3 pełne miesiące. W innym przypadku na pasku wid-

nieć będzie informacja „brak danych”, wówczas pracownik musi 

zgłosić się do koordynatora kadrowego oraz poprzedniego praco-

dawcy w celu wydania zaświadczenia o dochodzie tak, aby łącznie 

był to dochód z 3 ostatnich miesięcy. 

2. Informację o uprawnieniu do korzystania ze świadczeń ZFŚS w 

2015 z § 13 pkt. 2 ppkt. a) tj.: z uwagi na wykonywanie pracy w 

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez 

okres co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy 

pracowników spełniających ww. warunek (u tych pracowników, któ-

rzy mają kod FEP w IT0516). 

3. Rodzaje świadczeń z ZFŚS (wraz z kwotą), z których skorzystał 

pracownik w danym miesiącu kalendarzowym. 

Ponadto, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że trwają prace 

nad umieszczeniem na pasku w zakresie ZFŚS informacji o upraw-

nieniu do korzystania ze świadczeń ZFŚS w 2015 z § 13 pkt. 2 

ppkt. b) tj.: z uwagi na przepracowanie w szczególnych warunkach 

lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. 

GKŚS wspólnie ustaliła, że w zakresie wypoczynku urlopowego 

pracowników, w przypadku gdy oboje małżonkowie są pracownika-

mi AMP S.A., ograniczenia ujęte w § 12, pkt 2,  ppkt c)  Regulaminu 

ZFŚS dotyczą wnioskodawcy, a nie uczestnika wycieczki.   J. Łąka 

  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

 

 

 

 

8 marca – obchodziliśmy  

Dzień Kobiet,  

jest to święto bliskie sercu  

każdemu mężczyźnie.  

Dziękując Wam za chwile zrozumie-

nia, drobne gesty dobroci,  

setki łagodnych uśmiechów,  

które wypełniają nasze życie. 

Chcielibyśmy, abyście Drogie Panie 

czuły się nie tylko w tym  

szczególnym DNIU wyjątkowo! 

Życzymy Wam by przez cały rok 

spełniały się  

Wasze marzenia, by uśmiech często 

gościł na Waszej twarzy, by się zda-

rzyło wszystko czego pragniecie 

Tego życzy 

Męska część Prezydium i Zarządu  

NSZZ Pracowników AMP SA 
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cd ze str nr 1...  1. Przywołane w piśmie zasady „wykupu W12” w ZKZ 

nie przewidywały podwyżek płac zasadniczych dla pracowników o 450 

zł miesięcznie ze skutkami. Przeprowadzony w Zdzieszowicach „wykup 

W12” polegał bowiem na wypłacie dla każdego pracownika kwoty 

( osobny dodatek) w wysokości 6% płacy zasadniczej – np. dla pracow-

nika z płacą zasadniczą wynoszącą 2500 zł było to więc 150zł.  

2. Po upływie ok. 2 lat dodatek ten został włączony do wynagrodzeń 

pracowników metodą brutto do brutta, co oznacza, że część dodatku 

zwiększyła płacę zasadniczą o ok. 4,5%, a reszta została przeznaczo-

na na sfinansowanie pochodnych od płacy zasadniczej. 

3. Rozwiązanie wprowadzone w Zdzieszowicach jest w sporej części 

analogiczne do tego jakie przewiduje i obecnie proponuje Pracodawca. 

Z tą tylko różnicą, że w AMP S.A. Pracodawca proponuje rozwiązanie, 

które przewiduje większy wzrost płacy zasadniczej pracowników z 

niższymi płacami. Osoby mające wyższe płace zasadnicze miałyby 

niższy przyrost płacy. W każdym jednak przypadku Pracodawca gwa-

rantuje, iż wynagrodzenie brutto pracownika ( porównywane kwartal-

nie ) przed wykupem W12 będzie takie samo jak po wykupie W12 i 

zamianie tego dnia na dzień bezpłatny ( dodatkowy UDW). 

4. W związku z zamiarem planowania przez Pracodawcę UDW, od 

początku II kwartału 2015 roku, informujemy, iż powołuje się on na 

przepisy  prawa pracy ( Kodeks Pracy, ZUZP ) i wystąpienie Państwo-

wej Inspekcji Pracy z Katowic, w sprawie rozliczania czasu pracy pra-

cowników z 4BOP. Z zapisami Kodeksu Pracy, ZUZP oraz zaleceniem 

PIP trudno jest Stronie Związkowej polemizować, co nie oznacza, że 

nie szukamy takiego rozwiązania, które by satysfakcjonowało obie 

strony. Wg Przedstawicieli Pracodawcy tzw. UDW muszą być planowa-

ne w harmonogramie pracy i jak nas poinformowano, w najbliższych 

tygodniach należy oczekiwać decyzji właściciela o takim planowaniu, 

co nie oznacza „przymusowego” wykorzystywania UDW przez pracow-

ników AMP S.A. Rozmowy w tej bardzo ważnej dla nas - członków 

Zespołu Roboczego z Krakowa - i pracowników z ruchu 4BOP 

sprawie jeszcze trwają. W czasie trwających negocjacji Strona Związ-

kowa z Krakowa pragnie w związku z tym uzgodnić z Pracodawcą, iż 

po ewentualnym wykupie W12 podjęte zostaną przez Pracodawcę 

działania, w efekcie których zasady rozliczania czasu pracy ( wykorzy-

stywanie UDW) będą na dotychczasowych warunkach i nie ulegnie to 

zmianie w długim okresie czasu. 

5. Zwracamy również uwagę, że rozwiązanie przyjęte w Zdzieszowi-

cach wraz z wykupem W12, wprowadziło nie tylko planowanie UDW, 

ale i absolutny zakaz zatrudniania pracowników w te dni. Strona 

Związkowa z Krakowa takiego rozwiązania nie akceptuje. 

               Członkowie Zespołu Roboczego z Krakowa 

Bąk Krzysztof – NSZZ Pracowników AMP S.A. 

Hlek Eugeniusz – NSZZ „Solidarność 80” 

Stypuła Krzysztof – NSZZ „Solidarność” 

 W dalszej części spotkania Strona Społeczna z Krakowa 

zapoznała pozostałych członków zespołu z treścią kolejnego pisma 

pracowników z 4BOP. Poruszone w nim kwestie różnic płacowych 

pomiędzy pracownikami z 4BOP, a zatrudnionymi na jedną zmianę 

oraz wykup W-12 i planowanie UDW opisane zostały w sposób 

rzeczowy i bardzo konkretny. O dziwo, nawet ze Strony Pracodaw-

cy padło stwierdzenie, iż jest to dokument nad którym warto się 

zastanowić i podjąć odpowiednie działania, by wymienione w nim 

problemy załatwić w jak najkrótszym czasie. Na razie nie publikuje-

my tego dokumentu w „Kurierze” z uwagi na stronę formalną. Zna-

na jest nam treść wystąpienia pracowników z 4BOP z Krakowa, nie 

dysponujemy natomiast pełnomocnictwem do jego publikacji.  

 W sprawach różnych Strona Pracodawcy udzieliła odpowie-

dzi w sprawie wniosku Strony Związkowej z dnia 03.02.2015 roku, 

dotyczącego „przeprowadzenia konsultacji wykazu prac, na których 

ma być stosowany skrócony czas pracy pracowników zatrudnio-

nych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szko-

dliwych dla zdrowia”. Wg Pracodawcy, zgodnie z artykułem 145 §1 

KP pracodawca może, ale nie ma obowiązku ustanowić przerw w 

pracy wliczanych  do czasu pracy albo  skrócić czas pracy poprzez 

obniżenie norm określonych w art. 129 § 1 dla pracowników za-

trudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie 

szkodliwych dla zdrowia. Uwzględniając powyższe Pracodawca nie 

widzi w chwili obecnej zasadności tworzenia wykazu prac, na któ-

rych ma być stosowny skrócony czas pracy w związku z zatrudnie-

niem w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szko-

dliwych dla zdrowia. Strona Pracodawcy poinformowała również, 

że zgodnie z tezą wyroku z dnia 14 listopada 2008 roku, II PK 

84/08, OSNP 2010, nr 9-10, poz.113,  samo ustalenie występowa-

nia szczególnie szkodliwych warunków pracy nie rodzi obowiązku 

skrócenia czasu pracy po stronie pracodawcy art. 145 KP.  

 Przedstawiciel naszego związku, po raz kolejny, przekazał 

Stronie Pracodawcy nieprawidłowe zaświadczenia o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniu, sporządzane w spółce „WIPRO”. Tradycyjnie w 

takich sytuacjach, Przedstawiciele Pracodawcy poinformowali, iż 

podejmą stałe działania celem usprawnienia jakości obsługi kadro-

wo – płacowej pracowników AMP S.A.  

 W uzupełnieniu publikacji z poprzedniego wydania „Kuriera” 

przekazujemy do wiadomości naszych czytelników treść parafowa-

nego Załącznika nr 6 do ZUZP oraz zasad wypłacania oszczędno-

ści z tytułu dopłat do chorobowego: 
Zasady obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przy-

padku niezdolności do pracy spowodowanej choroba 

1. Za czas niezdolności Pracownika do pracy wskutek choroby lub 

odosobnienia w związku z· choroba zakaźną - trwającej łącznie do 33 

dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku Pracownika, który 

ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalen-

darzowego, przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Za czas niezdolności do pracy wskutek: 

1) wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby 

zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, 

2) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narzazów oraz poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, pracownik, w okresie, 

o którym mowa w usl.1., zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w usl.1. i usl.2. oblicza się według 

zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku choro-

bowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając 

dni wolnych od pracy. 

4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ust.1. i ust.2., trwa-

jącej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracowni-

kowi, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej 

łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje – z 

zastrzeżeniem ust. 5- zasiłek chorobowy na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

5. Pracownikowi posiadającemu okres zatrudnienia w Spółce powyżej 

20 lat pracy przysługuje wyrównanie zasiłku do 100 % podstawy wy-

miaru, określonej w przepisach powszechnie obowiązujących, począw-

szy od 34 dnia niezdolności do pracy, a w przypadku pracownika, który 

ukończył 50 rok życia, począwszy od 15 dnia niezdolności do pracy.                                     

6. Przepisy ust.1- ust.5 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 

50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej 

po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia 

W związku z dokonaniem zmian treści Załącznika Nr 6 do Zakłado-

wego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP S.A., Stro-

ny postanawiają o zawarciu poniższego uzgodnienia. 

1. Strony ustalają, że środki finansowe stanowiące różnice pomiędzy 

dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego dokonane 

za rok 2014 - tzw. "wielkość bazowa" oraz dopłatami do wynagrodzenia 

oraz zasiłku do chorobowego za rok 2015/lata kolejne, będą stanowiły 

tzw. "oszczędności". 

2. Ustala się następujące zasady obliczania, dzielenia i wypłaty 

oszczędności. 

3. Oszczędności = wielkość bazowa - dopłaty do wynagrodzenia/

zasiłku chorobowego za rok 2015/lata kolejne. 

4. Oszczędności będą dzielone w równych częściach na wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Oddziałach Spółki objętych ZUZP, dla 

których AMP S.A. był Pracodawcą w dniu podpisania niniejszego 

uzgodnienia i którzy w roku 2015/latach kolejnych osiągnęli zerowy 

wskaźnik absencji chorobowej. 

5. Wyplata oszczędności dokonywana jest wraz z wynagrodzeniem za 

luty 2016/lata kolejne. 

6. Zmiana zasad wypłacania oszczędności lub ich zaprzestanie wyma-

ga uzgodnienia Stron w formie pisemnej. 

 W związku z licznymi pytaniami ze strony naszych człon-

ków i pracowników wyjaśniamy, że parafowanie dokumentów nie 

oznacza obligatoryjnego ich podpisania. Nasz Związek stoi na 

stanowisku, że kluczowymi i najważniejszymi sprawami jakimi 

zajmuje się nasza organizacja będzie wykup W-12, planowa-

niem UDW oraz podwyżki płac w roku 2015. Dopóki te sprawy 

nie zostaną uregulowane po myśli pracowników AMP S.A. pozo-

stałe tematy schodzą na drugi plan, ale w dalszym ciągu pozostają 

w kręgu naszych zainteresowań. Kolejne posiedzenie ZR odbędzie 

się w dniu 17 marca br. w siedzibie spółki.               K. Bąk  

http://10.9.10.110/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.577754:ver=0&full=1
http://10.9.10.110/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.577754:ver=0&full=1
http://10.9.10.110/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1358947:part=a145&full=1
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Czy potrafimy tylko narzekać ?….. 

 Od dłuższego już czasu zauważamy gwałtowny atak na 

Związki Zawodowe. Nie jest to dziwne, gdy chodzi o media rządowe 

lub związane z biznesem i pracodawcami. Nie dziwi opinia znanej  

przedstawicielki Pracodawców dla której minimalna płaca jest zbyt 

wysoka, a umowy śmieciowe to nic zdrożnego, a zarobione w okre-

sie tzw. kryzysu przez biznes 200 mld złotych to niezbyt duże pienią-

dze. Przedstawiciel Pracodawców stwierdziła wręcz, że Kodeks Pra-

cy w Polsce nadaje się do gruntownej poprawy bo jest zbyt pro - 

pracowniczy. No i oczywiście oberwało się przy tym Związkom Zawo-

dowym, że są źródłem wszelkiego zła.  

 Chcemy aby organizacje Związkowe w Polsce były silne zna-

czyły więcej w rozmowach czy to z rządem czy z pracodawcami. 

Chcielibyśmy na wzór Niemiec, Francji czy krajów Skandynawskich 

mieć gwarancję podwyżek bez corocznej szarpaniny i miesięcy ne-

gocjacji. Takie możliwości dają tylko silne i liczebnie duże Związki 

Zawodowe. Niestety w AMP SA czy Spółkach około - hutniczych 

zauważamy nagonkę na Organizacje Związkowe i to o dziwo ze stro-

ny samych pracowników. Są to przede wszystkim Ci, którzy nie nale-

żą do żadnego Związku Zawodowego. Choć i „dostaje” się nam ze 

Strony „swoich” związkowców. Związek krytyki się nie boi i jest 

otwarty na merytoryczne uwagi „Nie popełnia błędu tylko ten co 

nic nie robi”. My pytamy: kto będzie się liczył z niewielkimi i słabymi 

Związkami Zawodowymi? Z kim będą prowadzone rozmowy o pod-

wyżkach, o Funduszu Socjalnym, o dodatkowych świadczeniach 

pracowniczych, o BHP i o wielu innych sprawach? Pytamy otwarcie 

czy malkontenci zdają sobie sprawę, że wiele zapisów obowiązują-

cych w ZUZP czy Regulaminach jest lepszych od tego o czym mówią 

zapisy Kodeksu Pracy. To dzięki negocjacjom i mocnej pozycji 

Związków Zawodowych udało się zapisać wiele korzystniejszych 

rozwiązań. Związki Zawodowe są zobligowane do działania w ra-

mach obowiązującego w Polsce prawa. Nie możemy działać wbrew  

jego zapisom. W obecnej rzeczywistości tylko rozmowy i negocjacje 

(owszem zawsze możemy zaostrzyć nasze działania od protestów, 

aż po strajk) dają mam szansę na dobre rozwiązanie. Oczywiście 

często nie są to rozwiązania czy uzgodnienia, które do końca nas 

satysfakcjonują. Musimy sobie wszyscy uzmysłowić, że gdy Związki 

Zawodowe będą słabe nie obronimy nawet tych dotychczasowych 

„zdobyczy”. Czy Ci, którzy kwestionują działalność Związków będą 

mogli indywidualnie z pracodawcą negocjować swoje podwyżki czy 

inne zapisy w ZUZP i Regulaminach?  

 Nie dajmy się zwariować różnej maści demagogom, którzy 

tak naprawdę robią „dobrą robotę” Pracodawcom. Jest takie stare 

powiedzenie „W jedności siła” i tego musimy się trzymać. Silne 

Związki to bezpieczeństwo pracy, płacy i dobre zapisy spraw socjal-

nych. Podajemy to pod rozwagę i liczymy na otrzeźwienie zawiedzio-

nych, zwłaszcza tych którzy potrafią tylko narzekać.           T. Ziołek 

 

Spotkanie z Dyrektorem ZIKiT 

 W piątek 6 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli nasze-

go Związku z Dyrektorem ZIKiT, Panem Jerzym Marcinko oraz z-cą 

ds.. Transportu Panem Franciszkiem Szczurko. Nasz Związek repre-

zentowali Wiceprzewodniczący kol. J. Kawula i T. Ziołek, którzy po 

raz kolejny podjęli zadanie przywrócenia dobrej komunikacji do i z 

pracy pracowników AMP SA oraz Spółek hutniczych. Podczas spo-

tkania poruszono przede wszystkim problematykę komunikacji, a w 

szczególności kursowania tramwaju linii 16 oraz problem odpowied-

niego zsynchronizowania komunikacji autobusowej tak by pracowni-

cy pracujący na zmianie popołudniowej mogli zdążyć na transport do 

domu. W wyniku merytorycznej dyskusji w najbliższym czasie biorąc 

pod uwagę brak drugiego toru na pętli Walcowni Zimnej oraz prze-

prowadzkę pracowników z bud, Z i S do budynku przy bramie nr 2 

ZIKiT poważnie rozważy koncepcję przedłużenia linii autobusowej 

132 do Walcowni Zimnej z 15 minutową częstotliwością. Rozkład 

jazdy autobusów z których mogą korzystać pracownicy ze zmiany 

popołudniowej tj. linii 174 i 163 będzie przystosowany do ich potrzeb. 

Nie wykluczone, iż po okresie próbnym oraz zagospodarowaniu tere-

nów Huty ZIKiT wróci do koncepcji kursowania tramwaju nr 16 do 

Walcowni i ewentualnej korekty rozkładów jazdy autobusów. Po od-

daniu do użytku 1 czerwca Placu Centralnego na tej linii pojawią się 

nowoczesne tramwaje. Po okresie próbnym (druga połowa 2015 

roku) Dyrekcja ZIKiT zaproponowała kolejne spotkanie z naszymi 

przedstawicielami aby wtedy omówić funkcjonowanie komunikacji w 

Nowej Hucie. Zapowiedział także, że dyrekcja ZIKiT będzie reagowa-

ła na nasze uwagi i jak będzie potrzeba wprowadzi odpowiednie 

korekty w rozkładach jazdy.               J. Kawula 

 

Zmiany na stanowiskach  

- Remigiusz Wojtas 1 marca 2015 roku objął 

stanowisko szefa wsparcia Oddziału Produkcji 

Koksu (w zakresie finansów, działalności operacyjnej i projektów 

specjalnych). Jego bezpośrednim przełożonym jest Czesław Sikor-

ski, dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjal-

nych. Pan Remigiusz Wojtas rozpoczął pracę w ArcelorMittal Poland 

Oddział w Zdzieszowicach w 2004 roku jako tłumacz, a następnie 

objął stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych w dziale kontrolingu, 

gdzie odpowiadał za raportowanie i analizy kosztów koksu, analizy 

wskaźników i kosztów produkcji oraz ich prezentowanie. W 2011 

roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta wykonawczego dyrek-

tora generalnego ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, część 

wschodnia. Przed podjęciem pracy w ArcelorMittal Poland Pan Remi-

giusz Wojtas był zatrudniony w firmie AGE Computer i Centrozłom 

Gliwice, pracował również dwa lata w Londynie.  Pan Remigiusz 

Wojtas uzyskał dyplom licencjata w zakresie administracji bazami 

danych i sieci komputerowych na Uniwersytecie Opolskim (Wydział 

Matematyki, Fizyki i Informatyki).   

- Piotr Barycki 1 marca 2015 roku objął stanowisko asystenta wyko-

nawczego dyrektora generalnego ArcelorMittal Europe – wyroby 

płaskie, część wschodnia (BDE). Jego przełożonym jest dyrektor 

generalny BDE i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjay Sa-

maddar. Pan Piotr Barycki dołączył do grupy ArcelorMittal w lipcu 

2008 roku do działu Business Division East supply chain, ArcelorMit-

tal FCE Poland, gdzie początkowo zajmował się planowaniem popytu 

rynkowego. Następnie był odpowiedzialny za zarządzanie procesem 

S&OP i koordynację planów produkcyjnych dla jednostek Business 

Division East znajdujących się w Polsce, Czechach, Niemczech, 

Rumunii i Macedonii. Pan Piotr Barycki zajmował się bilansowaniem 

planów produkcyjnych z popytem rynkowym mającym na celu utrzy-

manie wysokiego poziomu wskaźników obsługi klienta, optymalizację 

wyników finansowych i szybką reakcję jednostek produkcyjnych BD 

East na wahania rynkowe, koordynował również przepływy materiału 

pomiędzy jednostkami produkcyjnymi grupy ArcelorMittal. Pan Piotr 

Barycki rozpoczął swoją karierę zawodową podczas studiów w Wiel-

kiej Brytanii w dziale telefonicznej obsługi klienta British Telecom, a 

po powrocie do Polski pracował jako księgowy w IBM BTO BCS Kra-

ków. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-

kowie. Ukończył również studia biznesowe w Wielkiej Brytanii na 

University of Abertay Dundee. 

 

Koleżance Elżbiecie Pacurze 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

BRATA 

składa Zarząd Zakładowy PSK NSZZ Prac. AMP S.A. 

oraz koleżanki i koledzy 
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Posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu  

Protestacyjnego OPZZ 

 Dnia 5 marca 2015 roku w warszawskiej siedzi-

bie OPZZ odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Ko-

mitetu Protestacyjnego, składającego się z członków Prezydium 

OPZZ, przewodniczących Rad Branż i szefów Rad Wojewódzkich 

związku. 

 Uczestnicy spotkania omówili dotychczasowy przebieg akcji 

informacyjno-protestacyjnej, skierowanej przeciwko błędnej polity-

ce rządu. Postanowili, że akcja protestacyjna będzie kontynuowa-

na. Nadal będą roznoszone  ulotki i plakaty z postulatami do rządu, 

a przedstawiciele OPZZ będą pikietować pod biurami poselskimi 

parlamentarzystów koalicji rządzącej. Uczestnicy obrad podjęli też 

decyzję o rozpoczęciu przygotowań do organizacji dużej manife-

stacji w Warszawie, która jest planowana na drugą połowę kwiet-

nia bieżącego roku. Ewentualne nasilenie protestów będzie uza-

leżnione od reakcji strony rządowej. 

 Ponadto OKP przyjął treść listu otwartego OPZZ do Prezy-

denta RP w sprawie umożliwienia przejścia na emeryturę niezależ-

nie od wieku, po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez 

mężczyzn. Projekt ustawy autorstwa OPZZ znajduje się w Sejmie 

już od pięciu lat. Koalicja rządowa nie podjęła jednak działań w tej 

sprawie. 

 OKP zapoznał się też ze stanem prac nad nową instytucją 

dialogu społecznego i poparł dążenia do jej pilnego powołania. 3 

lutego bieżącego roku Prezydium OPZZ podjęło uchwałę o goto-

wości strajkowej we wszystkich swoich strukturach branżowych i 

terytorialnych. 

 

List otwarty OPZZ do Prezydenta RP 

 Jan Guz, przewodniczący OPZZ, wystosował list otwarty do 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szef konfederacji postuluje 

zmiany ustawowe, które umożliwią pracownikom o długoletnim 

stażu pracy przejście na emeryturę niezależnie od wieku. Pięć lat 

temu OPZZ przygotowało i zgłosiło obywatelski projekt ustawy, 

który przewidywał możliwość uzyskania prawa do emerytury po 

osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 

dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Parlament 

nie podjął prac nad tym dokumentem. Członkowie Komisji Polityki 

Społecznej zignorowali inicjatywę OPZZ aby związkowe propozy-

cje przyjąć jako projekt poselski. 

 W lutym br. OPZZ wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów z 

postulatem podjęcia prac nad w/w rozwiązaniami. W odpowiedzi, 

Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, że Rada Ministrów 

nie podejmuje działań ustawodawczych. W opinii OPZZ to dowód 

na brak woli współpracy. 

 Związkowcy z nadzieją przyjmują wypowiedź prezydenta 

Bronisława Komorowskiego dotyczącą możliwych zmian w prawie 

do emerytury. Jan Guz deklaruje udział konfederacji w ewentual-

nych pracach przygotowawczych. 

   

Z prasy: Rada Kobiet: wsłuchujemy się w potrzeby koleżanek 

 W ArcelorMittal Poland pracuje aż 1360 pań, a w całej gru-

pie  ArcelorMittal Poland (łącznie ze spółkami  zależnymi i spółka-

mi świadczącymi pracę na rzecz naszej firmy) pracuje 1776 kobiet. 

To dużo, jak na przemysł ciężki, ale i tak panowie pozostają w 

przewadze. Nie ma u nas żadnego zakładu, w którym nie pracowa-

łyby kobiety. Na 1776 pań zatrudnionych w grupie ArcelorMittal 

Poland 921 pracuje na stanowiskach umysłowych, a 855 – fizycz-

nych. Panie pracujące wśród nas mają już sporą wiedzę i doświad-

czenie, jako że w większości są to kobiety dojrzałe. Średnio – mają 

27 lat stażu pracy. Średnia wieku – nie odbiega od średniej wieku 

mężczyzn. 

 Jednak tylko kobiety mają w naszej firmie swoją Radę. W jej 

skład wchodzą cztery panie: dyrektor personalny Monika Rozner-

ska, dyrektor BHP Teresa Godoj, szef rozwoju pracowników i 

projektów HR Anna Wyczesany oraz szef Komunikacji, rzecznik 

prasowy Sylwia Winiarek. Rada powstała z inicjatywy Sanjaya 

Samaddara, prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland.  

 

     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 03-07.04.2015 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 

Nowe ofert wycieczek zagranicznych z dofinansowaniem: 

Wycieczki krajowe z dofinansowaniem: 

Lp Termin: Miejsce: Ilość Dni: Cena:  Transport: 

1 16 - 23.06.2015 Grecja  - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1899,00 samolot 

2 8-15.09.2015 Grecja  - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1 979,00 samolot 

3 17-26.09.2015 Tunezja 10dni/ 9 nocleg. 2 429,00 samolot 

4 18-25.06.2015 Tunezja 8dni/ 7 nocleg. 2 000,00 samolot 

5 16-23.09.2015 Toskania 10dni/ 7 nocleg. 1 750,00 Autokar 

Lp Termin: Miejsce: Ilość Dni: Cena:  Transport: 

1 1 - 8.08.2015 Pustkowo 8dni/ 7 nocleg. 1 200,00 Autokar 
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