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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ ROBOCZY 

 26 marca br. w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej odby-

ło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i 

pracodawcy w ramach Zespołu Roboczego. Ustalony wspólnie po-

rządek spotkania przewidywał min. kontynuację rozmów w temacie 

podwyżek płac w roku 2015 oraz przedstawienie spraw różnych. 

Ponieważ, od jakiegoś czasu, daje się odczuć coraz większe znie-

cierpliwienie ze strony pracowników w sprawie rozmów płacowych, 

a oczekiwania w tym temacie są bardzo duże, przedstawiciel na-

szego Związku w Zespole Roboczym zaproponował Stronie Spo-

łecznej wspólne wystąpienie do Pracodawcy o wypłacenie każdemu 

pracownikowi firmy – w kwietniu 2015 roku w formie zaliczki - 

pewnej kwoty pochodzącej z planowanej na ten rok wypłaty, za 

wzmożony wysiłek pracowników AMP S.A. w roku 2014. Strona 

Związkowa zaproponowała by wysokość tej zaliczki wynosiła 1000 

zł, a obowiązujące zasady wypłaty nagrody zostały przeniesione z 

zapisów z roku 2014. Po długiej dyskusji i ostrej wymianie zdań 

Przedstawiciele Pracodawcy w ZR zaaprobowali ostatecznie wnio-

sek o wypłatę zaliczki w wysokości 500 zł dla każdego pracownika 

AMP S.A. będącego w zatrudnieniu na dzień 01.04.2015 roku. 

Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Zarząd Spółki.  

 W sprawach różnych Strona Pracodawcy w odpowiedzi na 

wcześniejsze zapytania Strony Społecznej poinformowała, iż w 

Spółce AMP S.A. jest 847 pracowników, których płaca zasadnicza 

jest mniejsza lub równa kwocie 2200 zł/m-c. Pozostałe dane doty-

czące płac w Spółce np. te dotyczące wysokości średniego wyna-

grodzenia w grupie pracowników umysłowych i produkcyjnych oraz 

zatrudnionych na 1 zmianę i w ruchu 4BOP zostaną przekazane w 

terminie późniejszym. Strona Pracodawca poinformowała, iż w wy-

niku konsultacji z prawnikami AMP S.A. i po ewentualnym podpisa-

niu ze Stroną Społeczną porozumienia w sprawie wykupu  tzw.W-

12, pracownik zatrudniony w godzinach nadliczbowych, na nocnej 

zmianie, będzie otrzymywał dodatek w wysokości 3,17 zł/h. Ustalo-

ny wcześniej termin wypłaty w AMP S.A zostanie wykreślony z 

ZUZP, a pozostanie odpowiedni zapis w Regulaminie Pracy AMP 

S.A. Na pytanie, reprezentującego nasz Związek w ZR, dotyczące 

planowania UDW w III kwartale br. Przedstawiciele Pracodawcy po 

raz kolejny złożyli zapewnienie, iż po wykupieniu W-12 planowanie 

tych dodatkowych wolnych od pracy dni i ich wykorzystywanie od-

bywać się będzie na aktualnie obowiązujących zasadach. Strony 

planują w tym temacie zawrzeć z Pracodawcą odpowiednie porozu-

mienie.  

 W drugiej części spotkania kontynuowano rozmowy w tema-

cie podwyżek płac w roku 2015. Nie doszło przy tym do zbliżenia 

stanowisk obu Stron, które by miało istotny wpływ na postęp w ne-

gocjacjach. Padła wprawdzie propozycja przejścia w rozmowach na 

propozycje kwotowe, a nie procentowe podwyżek płac, jednak w tej 

sprawie, jak na razie, nie ma jednomyślności wśród członków ZR ze 

Strony Związkowej. Na zakończenie spotkania Strony ustaliły, iż 

kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego odbędzie się w dniu 02-

.04.2015 roku.     K. Bąk 

                                                                                                             
Manifestacja w obronie miejsc pracy      

 ZAPRASZAMY  NA MANIFESTACJĘ 

         w WARSZAWIE 18 Kwietnia 2015roku  

 Nie pozwólmy na dalszą likwidację miejsc pracy 

 Żądamy wycofania anty - pracowniczych zmian w KP   

 Żądamy odmrożenia podstawy naliczania ZFŚS 

 Żądamy szybkiego wzrostu płacy minimalnej 

 Dość umów śmieciowych 

 Żądamy zmian w prowadzeniu dialogu społecznego 

Wyjazd - sobota 18 kwietnia 2015 roku Bud. „S” godzina 5.00 

Zapisy prowadzą Przewodniczący Zarządów Zakładowych.    

  Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd 

postulatów związkowych. OPZZ domaga się między innymi walki z 

umowami śmieciowymi, wyższych płac w budżetówce, wprowadze-

nia minimalnej płacy godzinowej czy zapewnienia możliwości prze-

chodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach 

pracy dla mężczyzn. Domagamy się też rozwiązania problemów w 

poszczególnych branżach. Napięta sytuacja panuje między innymi 

w hutnictwie, szkolnictwie, w transporcie, w służbie zdrowia czy na 

poczcie.       K.W. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy  

a wszystkie nasze życzenia aby okazały się do spełnienia ...  

aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości ...  

abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności  

         a niech symbol Boskiego Odrodzenia będzie dla nas  

- celem do spełnienia 

 

Z okazji zbliżających się Świąt  

wszystkim pracownikom   

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

 pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  

oraz wesołego Alleluja 

Życzy 

Zarząd NSZZ 

Pracowników ArcelorMittal Poland SA 
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Z życia Spółek 

 Po kilku trudnych miesiącach powiało optymizmem w Spół-

ce Krakodlew. Jeszcze nie tak dawno brak zamówień powodował 

konieczność skrócenia tygodnia pracy. Pracownicy obawiali się nie 

tylko drastycznego obniżenia płac, ale wręcz o utratę miejsc pracy. 

Dzięki odpowiedzialnym działaniom Związków i Zarządu Spółki 

udało się przetrwać trudny okres. Ostatnie tygodnie przyniosły 

diametralną zmianę i to na lepsze. Spółka pracuje na pełnych obro-

tach. Przywrócono normalny czas pracy. Kontynuowany jest pro-

gram inwestycyjny. W najbliższym czasie ma zacząć pracować 

nowoczesne Centrum Obróbcze, które usprawni pracę i przede 

wszystkim poprawi jakość produkcji. Chcielibyśmy aby wszystkie 

Spółki mogły podzielić się takimi wiadomościami.  

 W najbliższych numerach Kuriera będziemy chcieli przybli-

żyć czytelnikom kolejne Spółki ich historię, dzień dzisiejszy, proble-

my ale i też sukcesy .  

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-

nych wszystkim Związkowcom i sympatykom 

najlepsze życzenia składają Przewodniczący 

Zarządów Zakładowych działający w hutniczych 

Spółkach.           T. Ziołek 

 

HUTNICZA  FUNDACJA OCHRONY 

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 

     Fundację ustanowiono w 1992 r. 

przez ówczesną Hutę im. Tadeusza Sen-

dzimira obecnie będącej częścią ArcelorMittal Poland S.A. - 

oraz dwa największe związki zawodowe działające w Hucie:  NSZZ 

„Solidarność” i NSZZ Pracowników HTS. Osobowość prawną uzy-

skała w 1993 r. Głównym celem Statutowym jest ochrona zdrowia, 

w szczególności  mieszkańców Krakowa, w tym byłych i obecnych 

pracowników ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych 

i stowarzyszonych, a także niesienie im pomocy społecznej. Cel 

ten  realizowany jest głównie poprzez zakup sprzętu i aparatury 

medycznej przeznaczonej dla placówek służby zdrowia, finansową 

pomoc indywidualną, udzielaną osobom, które  znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej, które poniosły wydatki na leki, sprzęt 

medyczny lub rehabilitacyjny, a także poprzez  finansowanie profi-

laktycznych akcji zdrowotnych. Na ich realizację wydatkowano już 

kwotę prawie 5  mln zł. Środki finansowe na  powyższe cele Fun-

dacja uzyskuje przede wszystkim z dobrowolnych składek pracow-

ników ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszo-

nych. W 2007 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku  

publicznego. Posiadane środki   finansowe Fundacja przeznacza 

na działalność statutową. Na przestrzeni 21 lat  z naszej wszech-

stronnej działalności skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób. Obec-

nie głównymi źródłami dochodów Fundacji są  składki osób fizycz-

nych. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić pracowników Ar-

celorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie , których składki stano-

wią około 40 % wszystkich wpływów Fundacji. Do grona darczyń-

ców należą też pracownicy hutniczych spółek, takich jak: - EKO-

ENERGIA, KOLPREM, Arcelor Mittal Tubular Products,  HUT-PUS, 

Arcelor Mittal DSP oraz Centrum Medyczne Ujastek,  Małopolskie-

go Ośrodka Medycyny Pracy.  Drugim ważnym źródłem są pozy-

skiwane od 2008 r. środki z wpłat 1% podatku należnego za dany 

rok.  Każdy z Darczyńców, a jest ich obecnie 2 tysiące osób może 

w potrzebie liczyć na Fundację.W 2014 roku Fundacja przeprowa-

dziła 25 akcji profilaktycznych, w których wykonano 2 tysiące ba-

dań, w tym: Programy badań przesiewowych w kierunku raka pro-

staty,   konsultacje  okulistyczne,  konsultacje diabetologiczne, 

szczepienia ochronne  p/żółtaczce  typu B  oraz  p/grypie, badania  

videodermatoskopowe,  spirometryczne,  TSH,  kreatyniny + GFR, 

poziom  glukozy w surowicy, lipidogram oraz kmpleksowe zabiegi 

fizjoterapeutyczne: konsultacja rehabilitanta , zabiegi fizykalne,  

masaż, kinezyterapia wraz z instruktażem. 

 Z analizy okres ostatnich pięciu lat  /2010-2014/  dzia-

łalności Fundacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej  zorganizowano 

109 akcji profilaktycznych /w tym realizacja umowy z Centrum 

Medycznym Ujastek na świadczenie usług  medycznych dla Dar-

czyńców, które są dostępne na bieżąco/, z których skorzystało 

6840 osób. Akcje kierowane były głównie do pracowników AMP i 

jej spółek, darczyńców Fundacji oraz mieszkańców Krakowa. 

Koszt tych akcji wyniósł blisko 200 tys. zł.  W ramach wykony-

wanych akcji rozszerzany był  sukcesywnie pakiet  usług medycz-

nych. Patrząc również na  dane w zakresie udzielonej na prze-

strzeni ostatnich pięciu lat  pomocy indywidualnej, skorzystało z 

niej 220 osób na łączną kwotę ponad 110 tys. zł. . Pomoc ta jest 

udzielana poprzez dofinansowania do leków, do sprzętu ortope-

dycznego. Dofinansowywane są też częściowo koszty leczenia /

badania, operacje/. W lipcu  2011 r. Fundacja opracowała i przyjęła  

Regulamin udostępniania subkont dla osób, których leczenie wiąże 

się z dużymi kosztami. Subkonta dają  możliwość uzyskania środ-

ków finansowych na leczenie zarówno w ramach wpłat celowych  

1%  wraz z możliwością wpłat bezpośrednio na konto podstawowe 

Fundacji /zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne/. Do tej pory 

zawarliśmy 6 takich Porozumień. 

Reasumując, łącznie w ostatnich pięciu latach z działalności 

Fundacji skorzystało bezpośrednio 7060 osób, na łączną kwo-

tę prawie 300 tys. zł.   

Niezależnie od tego wiele osób korzysta  ze sprzętu medycznego 

zakupionego przez Fundację, który został  przekazany nieodpłatnie 

do użytkowania przez  MOPM, Szpital im. Stefana Żeromskiego, 

Centrum Medyczne „Ujastek” oraz Centrum Rehabilitacji „Cito-

Reh”.  

Za okres 2010 -2014 przekazano nieodpłatnie sprzęt medyczny 

o wartości 150 tys. zł. Najważniejszą sprawą przy wspieraniu 

działań charytatywnych jest satysfakcja i poczucie, że czyni-

my coś dobrego dla społeczności, naszych kolegów, najbliż-

szych członków rodziny i siebie. Opieka medyczna, a co za 

tym idzie i nasze zdrowie to szczególne sfery, które w czasach 

przemian bardzo podatne są na niedostatki i wymagają szer-

szego wsparcia. Stąd im więcej wpłat z 1% - tym więcej akcji 

organizowanych przez Fundację. Pamiętajmy     

Wielu może więcej ! 
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Nabór dzieci do przedszkola „Akademia Małych 

Pociech w Krakowie” 

26 marca 2015 roku odbyła się Komisja ds.. Nabo-

ru dzieci do krakowskiego przedszkola na rok przed-

szkolny 2015/2016. W tym roku ilość złożonych podań mieściła się 

w planowanych obsadach poszczególnych grup przedszkolnych. 

Wszystkie dzieci, które spełniały kryteria naboru zostały przyjęte.   

Większość rodziców składa wnioski do kilku przedszkoli, a później 

wybiera, to które najbardziej im odpowiada (jeśli dziecko zostanie 

tam zakwalifikowane), dlatego też po weryfikacji zapewne zostanie 

ogłoszony dodatkowy nabór dzieci do „Akademii Małych Pociech”. 

Przypominamy, iż w roku szkolnym 2015/2016 tj. z dniem 1 wrze-

śnia 2015 r., rodzice będą pokrywać koszty czesnego w kwocie do 

240 zł./dziecko/miesiąc. Kwota czesnego może ulec zmniejszeniu, 

w przypadku wzrostu dotacji przysługującej z gminy. Dodatkowo 

rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziec-

ka w przedszkolu (dzienna stawka za catering za dziecko nie prze-

kracza obecnie kwoty 8,80 zł.). Z tytułu nieobecności dzieci w 

przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dzien-

nej 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 cze-

snego oraz ze środków MOPS - do 100% kosztów wyżywienia, a 

pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie 

do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS. Krakowskie Przedszkole 

pracuje w godz. od 5:30 do 18:00.   Program przedszkoli obejmuje: 

naukę języka angielskiego 5 razy w tygodniu, grupowe zajęcia 

logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, zajęcia teatralne, plastycz-

ne, rytmikę, taniec i inne.    K.W. 
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę, 

swój samochód, mieszkanie, dom 

PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland 

SA lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc 

w Życiu upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu przy 

kontynuacji ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu 

uprawnione są w Polsce tylko dwie grupy pracowników, w tym 

pracownicy AMP SA. Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biu-

rze Obsługi PZU. 

●  Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, 

*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobro-

wolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne. 

●  Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, 

kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 523 

796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, 

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidual-

nego umówienia się z pracownikiem biura (tel. kom.). 

●  Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyj-

nym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124 

czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30,we wtorek, środę, czwar-

tek i piątek w godz. 7.00-15.00. 

 

          Wielu może więcej    Podaruj sobie 1% 

                           KRS 0000052378 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej zaprasza  

Darczyńców naszej Fundacji 

na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej  

 w dniach 20 – 24.04.2015 r. 

Rejestracja telefoniczna na badanie 

odbędzie się w dniu  13 kwietnia 2015 r., w godz. 9.00-10.30 

tel.: 787 610 696 

Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG os Handlowe bl. 8 

w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień.    Ilość miejsc ograniczona 

 

Z prasy: Wynagrodzenia na świecie coraz wyższe. W Polsce w 

tym roku wzrosną o ok. 3 proc.  

Przeciętny wzrost wynagrodzeń na świecie w 2015 r. wyniesie 5,4 

proc. - wynika z prognoz firmy doradczej Hay Group. Średnie tempo 

zwiększania się dochodu będzie nieco wyższe niż w ubiegłym roku, 

zmienią się jednak globalni liderzy wzrostu. W Polsce podwyżki przy 

uwzględnieniu inflacji powinny być na poziomie bliskim 3 proc. Real-

ny wzrost wynagrodzeń w Polsce będzie oscylował na poziomie oko-

ło 3 proc. To duży wzrost w porównaniu z tym, co było w ubiegłych 

latach - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Norbert Matu-

siak, ekspert ds. wynagrodzeń w firmie Hay Group. Na wysokość 

pensji w Polsce wpływ będzie mieć przede wszystkim niska inflacja 

(szacunki Hay Group zakładają ją na poziomie 0,3 proc.) oraz coraz 

lepsze wyniki sprzedażowe firm, co oznacza większą presję ze stro-

ny pracowników na podwyżki płac. Zmiany na rynku pracy będą po-

wodować, że pracodawcy w obawie przed utratą specjalistów będą 

podnosić wynagrodzenia.  Powyżej średniej wynagrodzenia będą 

rosły w sektorach, w których jest silna presja pracowników na praco-

dawców: sektor IT albo sektor usług wspólnych. Poniżej średniej 

wynagrodzenia wzrosną w szeroko pojętym sektorze finansowym, 

w szczególności w bankach - prognozuje Norbert Matusiak. Podobne 

wzrosty zanotują też inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Pro-

gnozy dla tego regionu są najlepsze na Starym Kontynencie. Pra-

cownicy w Europie mogą spodziewać się podwyżek w granicach 3,1 

proc. Dzięki niskiej inflacji - szacowanej na poziomie 1,5 proc. - pen-

sje wzrosną realnie o 1,6 proc. Na poprawę tego wyniku względem 

ubiegłego roku wpływ ma m.in. lepsza kondycja państw do tej pory 

zmagających się z poważnym kryzysem, m.in. Irlandii i Grecji. 

W przypadku Grecji mamy paradoks, bo nominalny planowany 

wzrost wynagrodzeń to 1,3 proc., natomiast uwzględniając deflację, 

będzie to 2,5 proc. Czegoś takiego nie spotykaliśmy od lat - przyzna-

je Norbert Matusiak.  

 Z raportu Hay Group wynika, że kraje, które do tej pory napę-

dzały globalny wzrost wynagrodzeń, w tym roku rokują gorzej. To 

m.in. Brazylia, Rosja i Turcja. Pracownicy z tych krajów mogą oczeki-

wać spadków płac realnych odpowiednio o 0,4 proc., 0,9 proc. oraz 

0,1 proc. Na Ukrainie realne wynagrodzenia spadną o 3,9 proc. Bar-

dzo stabilna jest Ameryka Północna, za to Ameryka Południowa - 

bardzo zróżnicowana. Zaczynając od krajów takich jak Wenezuela, 

gdzie wzrosty wynagrodzeń sięgną nawet 40 proc., ale planowana 

inflacja to 60 proc., co da ponad 20-proc. spadek realnego wynagro-

dzenia, do Brazylii, gdzie realny wzrost wynagrodzeń będzie około 

zera - twierdzi ekspert ds. wynagrodzeń w firmie Hay Group. W Azji 

wynagrodzenia będą rosły najmocniej. W Wietnamie, Indiach 

i Indonezji tempo będzie dwucyfrowe. Po uwzględnieniu inflacji wy-

niosą odpowiednio 6,6 proc., 2,1 proc. oraz 4,4 proc. W Chinach 

realny wzrost płac wyniesie 5,7 proc. Pomimo niestabilnej sytuacji 

w niektórych regionach prognozowane płace na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce wzrosną odpowiednio o 5,6 proc. oraz 6,9 proc. (ze wzglę-

du na niską inflację realny wzrost będzie na poziomie 2,9 proc. oraz 

2 proc.). Firma Hay Group przygotowuje prognozy dotyczące wyna-

grodzeń na podstawie informacji uzyskanych od 16 mln pracowników 

z ponad 110 krajów. Źródło informacji: NEWSERIA BIZNES 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

składam serdeczne życzenia.                                                            

Niechaj świąteczny czas upływa w 

rodzinnej atmosferze.  

Niechaj te dni  

w Waszych Rodzinach                                                        

pełne będą życzliwości i radości.                                                   

Niechaj napawają wiosennym optymizmem i nadzieją.                                                                                                                                                                                                                                     

Za Komitet Wykonawczy  FHZZ w Polsce   

Eugeniusz SOMMER                                                                                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący 

 

Apel Rady OPZZ z okazji 1 maja  

 1 maja to od ponad 100 lat światowy dzień soli-

darności ludzi pracy. Trudno w tym dniu w Polsce wi-

watować. Przybywa umów śmieciowych, świadczenia 

rodzinne są niskie i selektywne, rośnie poziom ubó-

stwa, dzieli nas rozwarstwienie społeczne. Po 25 latach przemian 

jest wiele niesprawiedliwości. Ulegamy wyzyskowi, wracają podziały 

klasowe. Lekceważenie pracowników i pogarda dla ich praw to nie są 

powody do świętowania.  

 Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

zwraca się do wszystkich struktur branżowych i terytorialnych o prze-

prowadzenie w tym dniu demonstracji, pikiet, happeningów, akcji 

ulotkowych, pisanie petycji i listów do władz lokalnych i ogólnokrajo-

wych. Przypominamy, że w OPZZ trwa pogotowie strajkowe, które 

ogłosiliśmy na skutek nieudolnej, antypracowniczej polityki koalicji 

PO-PSL.  

 Żądamy godnej pracy. Domagamy się likwidacji 

„śmieciówek”, racjonalnej stawki godzinowej, odmrożenia płac sfery 

budżetowej, niższych podatków dla najuboższych, wyższych i bar-

dziej powszechnych świadczeń społecznych.  

Z okazji zbliżającego się Święta Pracy apelujemy do rządu:  

Najwyższa pora, by ludziom pracy żyło się lepiej !  

Rada OPZZ  

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 2200 egz.  

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

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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Z prasy : Ile zarabia dyrektor, a ile specjalista?  

Przeciętna pensja dyrektora wynosiła 12 500 zł, czyli była prawie 

pięciokrotnie wyższa niż płaca pracownika szeregowego. Z kolei 

co czwarty dyrektor zarabiał ponad 21 000 zł brutto miesięcznie - 

wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzo-

nego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Najmniejsze wy-

nagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi - połowa z nich 

otrzymywała nie więcej niż 2650 zł brutto miesięcznie. Co więcej, 

25 proc. najlepiej zarabiających pracowników szeregowych otrzy-

mywało mniej niż wynosiła mediana wynagrodzeń specjalistów. 

Zauważalnie więcej płacono starszym specjalistom - wynagrodze-

nie co drugiego wynosiło 5500 zł brutto miesięcznie lub mniej. 

Przeciętnie otrzymywali oni o 1600 zł więcej niż "zwykli" specjaliści 

i aż o 2850 zł więcej niż pracownicy szeregowi. Porównując płace 

kierownika i starszego specjalisty nie dostrzeżemy aż tak dużej 

różnicy. Połowa managerów małego zespołu zarabiała między 4 

tys. a 9,4 tys. zł. Zarządzanie większym zespołem wiązało się 

z niewiele wyższym wynagrodzeniem - przeciętnie kierownicy 

większych zespołów otrzymywali o 600 zł więcej. Najwyższe płace 

otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów firm - połowa z nich 

otrzymywała co najmniej 12,5 tys. zł miesięcznie, a co czwarty - 

prawie 21 tys. zł brutto miesięcznie. Andrzej Kuczera Sedlak & 

Sedlak 

O emerytach w Pałacu Prezydenckim. 30 marca, w Kancelarii 

Prezydenta RP. odbędzie się spotkanie poświęcone systemowi 

emerytalnemu w Polsce z udziałem Jana Guza, przewodniczącego 

OPZZ oraz Wiesławy Taranowskiej – wiceprzewodniczącej konfe-

deracji. Zostanie omówiony projekt ustawy O emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, złożony przez OPZZ 

do Sejmu w roku 2010. Projekt zakłada  uzależnienie uprawnień 

emerytalnych od stażu pracy, z uwzględnieniem okresu składko-

wego. Kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35, a mężczyźni 

po 40 latach pracy, bez  względu na wiek. Projekt po dziś dzień 

leży w „zamrażarce sejmowej". W ostatnich tygodniach, prezydent 

Bronisław Komorowski wyraził chęć dyskusji na temat nowego 

systemu emerytalnego, autorstwa OPZZ. Wprowadzenie w życie 

ustawy „35 – 40" będzie jednym z głównych postulatów warszaw-

skiej  manifestacji OPZZ, 18 kwietnia br. Szczegóły wkrótce. 
 

     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: 1899,00 zł / 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 

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 1290,00 zł / 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 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar 

Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar 

Grecja – Wyspa Korfu 16-23.06.2015 cena 1899,00 zł / samolot 

Grecja – Wyspa Korfu 8-15.09.2015 cena 1979,00 zł / samolot 

Tunezja 17-26.09.2015 cena 2429,00 zł / samolot 

Tunezja 18-25.06.2015 cena 2000,00 zł / samolot 

Polska – Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar 

Polska – Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar 

Polska – Licheń 01-03.05.2015 cena 450,00 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 22-29.08.2015 cena 990,00 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 – Kazimierz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015 cena 450,00 zł / 

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 zł / autokar 

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

Malta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zł / autokar 

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 02-11.08. 2015 Bułgaria 10dni/7nocleg 1 729,00 Autokar 

4 27.07.-5.08. Grecja 10dni/7nocleg 1 660,00 Autokar 

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 

2 13-18.09.2015 Wisła 6dni/5nocleg 730,00 Autokar 

3 14-19.09.2015 Karpacz 6dni/5nocleg 710,00 Autokar 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl

