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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

PODSUMOWANIE STRAJKU GENERALNEGO I PIKIET  

SOLIDARNOŚCIOWYCH  

● 26 marca pomiędzy godziną 6.00 a 10.00 został przeprowadzany 

w regionie śląsko-dąbrowskim solidarnościowy strajk generalny. 

Także w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland SA o godz. 6.00 

włączonymi syrenami rozpoczął się dwugodzinny strajk. Dla przypo-

mnienia w Krakowie z 62% załogi biorących udział w referendum 

97% opowiedziało się za strajkiem. Brama nr 1 została na dwie 

godziny zamknięta. Wszystkie bramy i ważniejsze obiekty zostały 

oflagowane. Związkowcy z trzech największych central związkowych 

NSZZ Prac. AMP SA, NSZZ Solidarność i Solidarność 80 wspólnie 

stali przy wszystkich bramach wjazdowych. Pracowników wchodzą-

cych na teren AMP SA informowano o celach jakie przyświecały 

protestującym. Przypominamy postulaty Międzyzwiązkowego Komi-

tetu Protestacyjno-Strajkowego: 

1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg 

podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w 

okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego. 

2. Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obję-

tych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego. 

3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie 

tzw. umów śmieciowych. 

4. Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego 

na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa 

Chorych. 

5. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących 

pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczegól-

nym charakterze. 

6. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finanso-

wania szkolnictwa publicznego na samorządy. 

Strajk w Krakowie zakończył się wyciem syren o godz. 8.00. W tym 

proteście w Krakowie tam gdzie proces produkcyjny pozwalał straj-

kowało kilkaset osób. Wspólna mobilizacja bez podziałów pokazuje, 

że jesteśmy w stanie powalczyć o prawa pracownicze. Ten protest 

nie kończy protestów związkowych w AMP SA. 4 kwietnia w całym 

Koncernie ArcelorMittal odbędą się strajki, pikety i wiece. Powodem 

niezadowolenia jest ograniczanie zdolności produkcyjnych i wypro-

wadzanie poza Europę produkcji hutniczej co przekłada się na ogra-

niczenia w zatrudnieniu i zwalnianie pracowników. Domagamy się 

dialogu społecznego w tym zakresie oraz opracowania takiej polity-

ki, która będzie miała na celu utrzymanie miejsc pracy.    

 

Zespół Roboczy 

• 26 marca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. Porzą-

dek spotkania obejmował: rozpoczęcie rozmów w zakresie realizacji 

zapisów § 31 ZUZP  oraz sprawy różne. 

Strona Pracodawcy przedstawiła Stronie Społecznej informacje w 

zakresie „rozliczenia” wzajemnych uzgodnień z roku 2012 oraz naj-

ważniejsze dane makroekonomiczne, które zdaniem Pracodawcy 

mogą mieć wpływ na przebieg negocjacji płacowych. Strona Związ-

kowa domaga się szczegółowych informacji dotyczących wykorzy-

stania funduszu wynagrodzeń. Wniosła ponadto o zwrócenie szcze-

gólnej uwagi na zaliczanie w koszty tego funduszu całościowej ob-

sługi Spółek, które „lizingują” pracowników dla potrzeb AMP SA. W 

wyniku dyskusji Strony ustaliły, że ich rozmowy dotyczące postano-

wień § 31 ZUZP będą kontynuowane, przy czym termin kolejnego 

spotkania zostanie ustalony w ramach roboczych kontaktów sekreta-

riatu. W sprawach różnych Strona Pracodawcy poinformowała, iż :  

- podjęta została decyzja w zakresie treści „Trybu postępowania w 

zakresie uruchamiania i podziału Dodatkowego Funduszu Motywa-

cyjnego będącego w gestii Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, 

w części dotyczącej przyznawania  dodatku mistrzowskiego w Arce-

lorMittal Poland S.A. w roku 2013.  

- zgodnie z decyzją Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP S.A. 

z dnia 21.03.2013r. w zakresie dokumentowania dochodów na po-

trzeby ZFŚS, wprowadzone zostało „Oświadczenie pracowników o 

dochodach”. Powyższy dokument stosowany będzie do czasu 

umieszczenia przez firmę WIPRO na pasku z wypłaty wymaganej 

informacji o średnim dochodzie pracownika na potrzeby ZFŚS; 

- oraz poinformowała, iż uwzględniając stale podejmowane działania 

prawne zmierzające do powrotu do rozwiązań emerytalnych, obo-

wiązujących przed zmianami wynikającymi z uchwalenia - w roku 

2012, zmian w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych, intencje, jakie były podstawą podjęcia decyzji 

o uruchomieniu specjalnej odprawy uzupełniającej, tj. zapewnienie 

środków finansowych na okres przesunięcia terminu nabycia upraw-

nień emerytalnych, zakłada się, że wypłata specjalnej odprawy uzu-

pełniającej nastąpi w miesiącu następnym po dacie, w której zainte-

resowana osoba uzyskałaby uprawnienia emerytalne wg przepisów 

ustawowych obowiązującym w roku 2012 ( 60 lat kobieta i 65 lat 

mężczyzna), jednak nie mogłaby przejść na w/w emeryturę w 

związku z wejściem w życie i obowiązywaniem nowych zasad okre-

ślania wieku emerytalnego. 

 

Premia w AMP SA za m-c Marzec 2013 r. 

• Koszty działalności Spółki zostały przekroczone stąd premia jest 

niższa od bazowego funduszu premiowego tj. 7% 

płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 6,44% 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

U W A G A !!! 

4 kwietnia 2013 roku  godz. 13.30 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się manifestacja  

 pracowników AMP S.A. i Spółek hutniczych, której celem między innymi będzie : 

  obrona miejsc pracy 

  żądanie podwyżek płac 

  żądanie normalności w obsłudze kadrowo – płacowej 

Wyjazd autokarów Bud „S” godz. 12.00. Zapisy pracowników wyjeżdżających na manifestację  

prowadzą Przewodniczący Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników AMP S.A. 

Swoją obecnością pokażmy Pracodawcy naszą determinację w dążeniu do godnego traktowania wszystkich 

pracowników     ZAPRASZAMY  !!! 
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Manifestacja poparcia w Krakowie 

● 26 marca 2013 roku przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w 

Krakowie przy ul. Basztowej 22 miała miejsce manifestacja związ-

kowców z różnych Central związkowych popierająca postulaty Komi-

tetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku, który w tym dniu zorga-

nizował tam strajk generalny. W krakowskiej manifestacji udział 

wzięli związkowcy z Bochni, Bukowna, Gorlic, Krakowa, Nowego 

Sącza, Tarnowa i Wadowic, środowiska pielęgniarek i położnych, a 

także studenci krakowskich uczelni. W manifestacji tej wzięła udział 

duża grupa krakowskich hutników reprezentowana przez NSZZ Pra-

cowników AMP SA.  Zabierając głos Przewodniczący Związku kol. 

Janusz Lemański  mówił o problemach z jakimi borykają się pracow-

nicy huty. Przedstawiciele protestujących przekazali Wojewodzie 

postulaty protestujących oraz petycję do Rządu RP. 

 

ODPOWIEDŹ Z KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 

• Na prośbę bardzo wielu pracowników i członków naszego związku 

pozwolę sobie zacytować fragmenty odpowiedzi z Biura Ruchu Dro-

gowego KG Policji, którą otrzymałem w dniu 18 marca br. Zaintere-

sowanych treścią całości pisma, które liczy ponad 5 stron, odsyłam 

do Przewodniczących Zarządów Zakładowych i Wydziałowych naszej 

organizacji. Przypomnę, że zwróciłem się z prośbą do KG Policji o 

interpretację prawną wykonywanych przez pracowników ochrony i 

służby BHP w O/Kraków kontroli stanu technicznego prywatnych 

pojazdów, kontroli prędkości oraz stanu trzeźwości. Ponieważ czyn-

ności te nie miały wyrywkowego charakteru, a w pewnym okresie 

czasu przybrały nawet formę zmasowanego „ataku” na pracowni-

ków naszego zakładu - czytaj: wszyscy są potencjalnie podejrzani - 

wzbudziło to ogromne zaniepokojenie wśród członków związku i 

czytelników Kuriera. A oto wybrane i najciekawsze fragmenty pisma 

z KG Policji.                                             Krzysztof Bąk  

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO  

ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; email: brd@policja.gov.pl  

Warszawa, dnia 18 marca 2013. 

Pan Krzysztof Bąk Przewodniczący Zarządu Zakładowego Wielkie 

Piece i Stalownia NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.  

Szanowny Panie Przewodniczący,  odpowiadając na pismo w spra-

wie kontroli ruchu drogowego dokonywanej na drogach wewnętrz-

nych należących do ArcelorMittal POLAND S.A. uprzejmie informuję, 

że odniesienie się do przedstawionego problemu wykracza zarówno 

poza zakres kompetencji Biura Ruchu Drogowego KOP, jak również 

samej informacji publicznej. Poruszona problematyka nie ogranicza 

się bowiem wyłącznie do przepisów ruchu drogowego, ale ściśle 

łączy się z również z innymi regulacjami dotyczącymi tzw. „.sfery 

pracowniczej”, w tym zasad BHP i wymaga szczegółowej analizy 

prawnej oraz przedstawienia opinii prawnej, co pozostaje w kompe-

tencji kancelarii prawniczych. Niemniej jednak pozwolę sobie zwró-

cić uwagę na wybrane aspekty przedstawionego problemu, w kon-

tekście bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Zgodnie z art. 

8 ustawy o drogach publicznych drogi, parkingi oraz place przezna-

czone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg 

publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, są 

drogami wewnętrznymi. W tym kontekście drogi komunikacyjne na 

terenie należącym do ArcelorMittal POLAND S A są drogami we-

wnętrznymi… Na drogach wewnętrznych (nieobjętych strefą za-

mieszkania ani strefą ruchu) przepisy ustawy — Prawo o ruchu 

drogowym stosuje się w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagro-

żenia bezpieczeństwa osób (chodzi tu przede wszystkim o przepisy, 

które relatywizują zachowanie jednych uczestników ruchu wzglę-

dem drugich w sytuacjach kolizyjnych, konfliktowych) oraz w zakre-

sie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych (art. 1 ust. 2). 

Wypada jednak zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. „7 Prd. zarzą-

dzanie ruchem drogowym na drodze wewnętrznej należy do pod-

miotu zarządzającego tą drogą….W art. 10 ust. 10a Prd ustawodaw-

ca zobowiązał podmiot zarządzający ruchem na drodze wewnętrz-

nej, do tego, by ustalając organizację ruchu stosował znaki i sygna-

ły drogowe oraz zasady ich umieszczania z godnie z ustawą oraz 

przepisami wykonawczymi. A więc na drodze wewnętrznej powinny 

być stosowane takie same znaki, jak na drogach publicznych i 

umieszczane z zachowaniem tych samych kryteriów. Jest oczywi-

stym, że treść (znaczenie) tych znaków jest również taka sama. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustalenie na drodze we-

wnętrznej dopuszczalnej prędkości jest elementem organizacji ru-

chu, a więc od podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną należa-

łoby oczekiwać, że w tym celu zastosuje odpowiednie znaki drogo-

we. Mając na uwadze specyfikę pojazdów poruszających się po 

terenie zakładu pracy w ocenie BRD  KGP jak najbardziej byłoby 

dopuszczalne dookreślenie zakresu znaków ograniczających pręd-

kość np. za pomocą odpowiednich tabliczek. …. Tym samym kon-

trola ruchu drogowego może być wykonywana także na drogach 

wewnętrznych, jednakże zakres tej kontroli, wykonywanej przez 

podmioty określone w ustawie — Prawo o ruchu drogowym, jest 

znacznie ograniczony, z reguły kontrola ta ma charakter interwen-

cyjny, a więc jest realizowana na podstawie zgłoszenia zaintereso-

wanej osoby. Na mocy art. 129 ust. 1 Prd kontrola ruchu drogowe-

go należy do zadań Policji. Oprócz Policji ustawodawca upoważnił 

również inne formacje, do wykonywania czynności z zakresu kon-

troli ruchu drogowego, precyzując obszar uprawnionego działania. 

W szczególności można wymienić Inspekcję Transportu Drogowego, 

Straż Graniczną, służbę celną, straż gminną (miejską). Z punktu 

widzenia kontroli ruchu drogowego na drogach wewnętrznych real-

nie kontrolę drogową może realizować Policja i straż gminna 

(miejska) — ta ostatnia formacja może przeprowadzać kontrolę w 

bardzo ograniczonym zakresie. (patrz art. 129b Prd). Należy mieć 

na względzie, że na podstawie art. 207 § 1 Kodeksu pracy praco-

dawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy.  

Z kolei w §  2 pracodawca został zobowiązany do chronienia zdro-

wia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicz-

nych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć 

nauki i techniki. Jednym ze sposobów ochrony zdrowia i życia pra-

cowników może być określenie przez pracodawcę zasad poruszania 

się po drogach należących do zakładu pracy… przyjętych w zarzą-

dzeniu wewnętrznym regulacji, postrzegając je jako swoiste przepi-

sy BHP… Przyjęcie takiej regulacji sprawia, że przestrzeganie ogra-

niczeń prędkości pozostawia się jako wewnętrzną regulację Spółki, 

mającą charakter wyłącznie dyscyplinarny. W tym świetle dokony-

wanie przez policjanta kontroli np. prędkości pojazdów byłoby 

wręcz niedopuszczalne. Nie stoi to oczywiście na przeszkodzie pod-

jęcia. przez Policję interwencji na podstawie zgłoszenia np. kolizji 

drogowej. O ile kontrola przestrzegania przez pracowników, okre-

ślonych zarządzeniem, przepisów BHP, wykonywana przez odpo-

wiednią, powołaną do tego służbę, byłaby uzasadniona, o tyle po-

ważne zastrzeżenia budzi upoważnienie do kontroli drogowej służby 

ochrony i pracowników ochrony. Wykonywanie przez pracownika 

ochrony zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego stanowi prze-

kroczenie przez niego uprawnień wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 27 sieipnia 1997 r. o ochronie osób imienia (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) Kolejnym zagadnieniem jest kon-

trola drogowa prywatnych pojazdów pracowników. Jak wspomniano 

wyżej, ograniczenie zarządzeniem pracodawcy prędkości pojazdów 

należy postrzegać jako przepisy BHP i w tych kategoriach patrząc 

można by uzasadnić kontrolę prędkości, z jaką kierujący pojazdem 

porusza się po zakładzie — ponieważ jazda z nadmierną prędkością 

w warunkach danego zakładu pracy jest zachowaniem potencjalnie 

zagrażającym życiu lub zdrowiu pracowników. Jednakże sprawdza-

nie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, stanu technicznego po-

jazdu itp. w ocenie Biura Ruchu Drogowego KGP jest ewidentnym 

nadużyciem. Należy bowiem podkreślić, że na drogach wewnętrz-

nych (nie objętych strefą zamieszkania, ani strefą ruchu) kontrola 

wyłącznie formalna (w szczególności, nie wynikająca ze stworzenia 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lub z naruszenia znaku drogo-

wego) nie przysługuje nawet Policji, nie mówiąc o innych organach 

kontroli ruchu drogowego…    cd str 3 
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Cd ze str nr 2… w odniesieniu do kontroli pojazdów służbowych, 

służących do wykonywania określonych prac transportowych, kontro-

la „drogowa” wykonywana przez służbę BHP wyłącznie pod kątem 

przestrzegania przepisów BHP, wydaje się uzasadniona. Zwłaszcza, 

gdy sprawdzane są te elementy wyposażenia pojazdu, które zapew-

niają bezpieczeństwo w ruchu (np. sprawne światła, sygnał dźwięko-

wy, odpowiedni stan ogumienia), bądź sprawdzane są uprawnienia, 

np. do kierowania wózkiem. W przypadku pracowników ochrony uza-

sadnione byłoby jedynie sprawdzanie przez nich zezwoleń 

(przepustek) na wjazd na teren zakładu, sprawdzanie legalności wy-

wożenia z zakładu ładunku, czy zwrócenie uwagi na uszkodzenie 

stacyjki w pojeździe, a więc takie działania kontrolne, które mają na 

celu ochronę mienia zakładu. Kolejnym, budzącym zastrzeżenia za-

gadnieniem jest kontrola trzeźwości pracowników. W myśl art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-

wości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 

kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają 

obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika jeżeli zachodzi uza-

sadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu 

alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności będące 

podstawą takiej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiado-

mości. Zgodnie z ust. 3 ww. ustawy, na żądanie kierownika zakładu 

pracy lub osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pra-

cownika, badanie stanu trzeźwości przeprowadza organ powołany do 

ochrony porządku publicznego — w tym przypadku będzie to Poli-

cja…..Niedopuszczalne jest zatem sprawdzanie trzeźwości pracowni-

ków na zasadzie kontroli przypadkowej (losowej), jeżeli nie ma ku 

temu wspomnianych w ustawie przesłanek. Również powierzenie 

kontroli w tym zakresie pracownikom ochrony jest naruszeniem po-

stanowień ww. ustawy. Z kolei podejmowanie się wykonywania ta-

kich czynności kontrolnych przez pracownika ochrony może stanowić 

przekroczenie przez niego uprawnień, albowiem kontrola stanu trzeź-

wości pracownika, zastrzeżona ustawowo dla określonych organów, 

wykracza poza zakres typowych zadali pracownika ochrony we-

wnętrznej. Patrząc przez pryzmat przepisów ustawy — Prawo o ruchu 

drogowym, należy stwierdzić, że kontrola trzeźwości osób kierujących 

prywatnymi pojazdami na terenie Spółki, również wykracza poza 

kompetencje pracowników ochrony. Kontrola stanu trzeźwości kieru-

jącego pojazdem należy bowiem do czynności przynależnych orga-

nom kontroli ruchu, drogowego… 

Wyrażam przekonanie, że powyższe stanowisko chociaż w części 

stanowi odniesienie do poruszonych problemów.  

Z poważaniem Radca Zespołu Opiniodawczo Konsultacyjnego 

Biura Ruchu Drogowego KG Policji mł. inspektor Leszek Jankowski 

 
 

 

 

 

 

Wielu może więcej Podaruj sobie 1%  KRS 0000052378 

   Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  

                                             zaprasza  

na następujące bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów oraz bada-

nia organizowane przy wykorzystaniu środków finansowych z dotacji  

od PZU S.A. przekazanej   na działania realizowane na rzecz profilak-

tyki zdrowia                w dniu 12 kwietnia /piątek/ 2013 r. 

Urologiczne, Reumatologiczne, Dermatologiczne, Endokry-

nologiczne, Ortopedyczne, Otolaryngologiczne /również dla 

dzieci/       

Rejestracja telefoniczna na powyższe konsultacje odbędzie się  w 

dniach  8-11 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-14.00  tel.: 12 644 24 74. 

Ponadto będzie można skorzystać z następujących badań: 

videodermatoskopowych /profilaktyka czerniaka skóry/– od godz. 

8.00 – 13.00 oraz spirometrycznych – od godz. 8.00. – 13.00, 

Do tych badań nie obowiązuje rejestracja. Konsultacje oraz badania 

będą przeprowadzane w Firmie Marketingowo-Medycznej NZOZ 

„MARK-MED”   Kraków, os. Urocze 2             Ilość miejsc ograniczona                         

 

Bądź bezpieczny 

Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia w PZU 

Życie może zapisać się każdy z pracowników Huty lub 

hutniczych spółek. Do ubezpieczenia grupowego można 

również dopisać Współmałżonków i dorosłe dzieci. 

Obsługi PZU Życie, które mieści się w budynku administracyjnym 

„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, 

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. 

Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * 

majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe 

i dobrowolne 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. komórkowy). 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką i bardzo 

atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. 
Pamiętajmy o dodatkowym 10% rabacie przy kontynuacji ubezpie-

czenia w PZU (posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Wiele osób 

ubezpieczających swoje mieszkania, czy samochody kieruje się wy-

łącznie ceną ubezpieczenia. Jest to bardzo istotne, jednak należy 

także zwracać uwagę na zakres ochrony, jakość likwidacji szkody, czy 

też dodatkowe możliwości jakie w tym przypadku oferuje PZU, a w 

tych kwestiach pozostałe firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofer-

cie PZU. Poza tym z kartą Klubu możesz kupić w dobrej cenie: samo-

chód lub mieszkanie, części motoryzacyjne, usługi związane z użytko-

waniem i eksploatacją samochodu lub motocykla, usługi pomocne w 

codziennych pracach domowych, przy awarii, drobnych naprawach 

lub remoncie, usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem, 

usługi dla zdrowia i urody, polisę ubezpieczeniową i pozostałe pro-

dukty PZU.  Zapamiętaj ten numer telefonu: 801 102 102 

 

Wymówienie umowy z Krakowską SKOK 

● Wymówienie przez AMP SA umowy z Krakowską SKOK uderza bez-

pośrednio w pracowników, którzy od wielu lat są członkami tej Kasy. 

Konsekwencją zerwania umowy jest zaprzestanie potrącania z pra-

cowniczych wynagrodzeń składek na IKS, ubezpieczenie w SKOK 

oraz rat zaciągniętych w SKOK pożyczek. Do tej pory potrącenia te, 

za zgodą pracownika, dokonywane były bezpośrednio z jego pensji. 

Ponieważ okres wypowiedzenia umowy trwa trzy miesiące, ostatni 

raz składki na SKOK zostaną potrącone w dniu wypłaty 10 czerwca 

2013 r. Co zrobić, aby uniknąć  konieczności comiesięcznego odwie-

dzania placówki SKOK w celu uregulowania składek i spłaty rat? Jed-

nym z rozwiązań jest założenie w Krakowskiej SKOK rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego. Można także składać stosowne 

zlecenia przelewów w bankach obsługujących pracowników.  

Zainteresowanym pracownikom podajemy telefon do informacji Kra-

kowskiej SKOK: 12 688 69 00. Centrala Krakowskiej SKOK przy ul. 

Ujastek 3 czynna jest w poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 18.00, a 

w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.45. 

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   SA.   Nakład 2000 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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HUT-PUS S.A. uruchamia nowoczesny zakład produkcyjny 

Szanowni Państwo, pracownicy oddziału krakowskiego AMP S.A. , 

oraz wszystkich spółek korzystających z naszych usług. 

Dobiega końca kluczowa inwestycja HUT-PUS S.A., którą jest 

oddanie do użytku nowoczesnego, obiektu produkcyjnego pn. 

„Centralna Kuchnia”. Uruchomienie produkcji zbiega się z dwu-

dziestoleciem powstania HUT-PUS S.A. jako spółki akcyjnej kon-

tynuatorki dawnego Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, które-

go historia powstania sięga roku 1952. Zarząd Spółki wraz z Ak-

cjonariuszami podjął decyzję o budowie własnego zakładu pro-

dukcyjnego w roku 2011. Zakład ten z założenia spełniać ma 

najwyższe standardy i normy obowiązujące w tym zakresie. Do-

tychczas produkcja miał miejsce w placówkach dzierżawionych 

od AMP S.A., które to po latach eksploatacji ulegają powolnej 

degradacji i nie spełniają aktualnych wymagań. Jest to cenne 

zamierzenie, które przyniesie klientom nie tylko jeszcze większą 

poprawę jakości, ale zagwarantuje wysokie standardy sanitarne 

oraz wymiernie poprawi bezpieczeństwo i higienę pracy.  Odda-

wana inwestycja „Centralna Kuchnia HUT-PUS S.A.” to przedsię-

wzięcie które zapewni znaczący skok jakościowy, wpłynie wy-

miernie na jakość produkcji oraz urozmaici asortyment wyrobów. 

Dzięki temu AMP S.A. o/Kraków będzie mógł się szczycić, że żywi 

ich jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Wszystkie 

działania Spółki w obszarze żywienia w roku 2013 r., będą miały 

na celu sprawną implementację nowoczesnej technologii produk-

cji, którą to możliwość daje uruchomienie „Centralnej Kuchni 

Cateringowej”. Proces rozruchu obiektu i przeniesienia produkcji 

będzie stopniowy i rozpocznie się od dnia 6.04.2013 r. , a potrwa 

do połowy czerwca 2013 r. Prosimy w związku z powyższym 

wszystkich naszych klientów o wyrozumiałość i przepraszamy za 

ewentualne potknięcia i niedogodności, które mogą powstać w 

czasie przenoszenia produkcji. Ze swojej strony zapewniamy, że 

dołożymy wszelkich starań aby operacja ta w żaden sposób nie 

odbiła się na jakości świadczonych przez nas usług, a w niedale-

kiej przyszłości pozwoliła świadczyć nam usługi dla Was na świa-

towym poziomie.  Prezes Zarządu HUT-PUS S.A. Tomasz Karpierz 

Centrum Medyczne  ZAPRASZA 

Rodziców z dziećmi od 0 do 18 roku życia do nowych gabinetów 

Poradni Pediatrycznej przy Szpitalu UJASTEK. Dla zdeklarowa-

nych dzieci świadczenia bezpłatne w ramach NFZ. Oferujemy 

bezpłatnie: 

  Porady specjalisty chorób dzieci - lek. med.. Andrzej Pękacki 

  Świadczenia pielęgniarki z uprawnieniami do szczepień dzieci 

Na zlecenie pediatry wykonujemy na miejscu: 

  Szczepienia dzieci 

  Badania laboratoryjne 

  Badania USG i RTG 

  Porady lekarzy specjalistów 

Przyjęcia dzieci : Centrum Medyczne Ujastek ul. Ujastek 3, 

Kraków pawilon A pokój 25 czynne od pon - pt  11.00 - 14.30 

Rejestracja tel: 12 293 09 98 lub kom 791 452 579 

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE  

UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 

tel. 12-644-68-16    12-390-35-64  
turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 

Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem 

1. Budapeszt 12 – 14.04.2013 - cena 690 zł  dofinansowanie 345 zł 

2. Szlakiem Piastowskim 1 – 5.05.2013 - 1050 zł  dofinansowanie 525 zł 

3.  Wiedeń  +  Morawski Kras   30.05 – 2.06.2013 - 920 zł    dofinanso-

wanie  460 zł.  

4. PARYŻ - WERSAL  -  30.04 – 05.05.2013  Cena: Pracownicy Arcelor-

Mittal Poland SA i Emeryci -  672,50 zł, Pozostałe osoby - 1345 zł.  

5. Bułgaria 21.07 - 1.08.2013 cena 1029 zł *.    

6. Albania 15.07 - 26.07.2013  cena 1029 zł *    

7. Chorwacja  Seget Donji k/ Trogiru 1.09-12.09.2013 cena1060 zł  

8. Chorwacja  Seget Donji k/ Trogiru 14.06- 25.06.2013 cena 1292zł  

9. Łeba  18 - 29.06.2013     cena 1000 zł *  

10. WIELKANOC   WISŁA   29.03 – 2.04.2013 CENA  dla pracowników 

Huty i osób uprawnionych   325 zł/os  

WYJAZD  NA „MAJÓWKĘ” 

ZARZĄD PSK NSZZ PRACOWNIKÓW AMP SA ORGANIZUJE DLA 

PRACOWNIKÓW AMP S.A. O/KRAKÓW WYCIECZKI DO WIER-

CHOMLI: 

• WIERCHOMLA – 30.04. – 05.05.2013 6 dni/5 noclegów. 

WYJAZD 30.04.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 05.05.2013 GODZINA 

19⁰⁰. KOSZT 600 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I UPRAWNIONYCH 

CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU  

Z ZFŚS, WYNOSI: 300 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 250 zł 

• WIERCHOMLA – 29.05. – 02.06.2013 5 dni/4 noclegi  

WYJAZD 29.05.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 02.06.2013 GODZINA 

19⁰⁰. KOSZT 520 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I UPRAWNIONYCH 

CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU  

Z ZFŚS, WYNOSI: 260 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 210 zł 

UWAGA !  CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB 

Program pobytu : 

- ognisko z grillem (kiełbaski, pieczony prosiak i inne atrakcje) 

- wycieczka do Krynicy, wyjazd kolejką na Górę Parkową, 10 zjazdów 

na torze pontonowym 

- występ kapeli góralskiej 

- uroczysta kolacja z wieczorkiem tanecznym 

- wycieczka na Słowację połączona ze zwiedzaniem, pod opieką prze-

wodnika, zamku królów polskich i skansenu w Starej Lubovni oraz po-

byt 2 godzinny w basenach termalnych w miejscowości Vyšné Ružbachy 

- przejazd wyciągiem krzesełkowym na górę Pusta Wielka 

- wycieczki piesze po okolicy trasami turystycznymi „zielony” kulig 

- na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia rowerów 

UWAGA !  CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB 

ZAPISY - DO DNIA 15.04.2013 - PRZYJMUJE ORAZ WSZELKICH INFOR-

MACJI UDZIELA: PRZEWODNICZĄCY NSZZ PRACOWNIKÓW PSK KOL. 

KRZYSZTOF BĄK BUDYNEK ADM. STALOWNI, POKÓJ 41, TELEFON 27-

11 LUB 795128139 

WPISOWE WYNOSI — 50 zł OD OSOBY 

OŚRODEK „CHATA POD PUSTĄ”. POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE, DOMKI 

LETNISKOWE Z PEŁNYM WĘZEŁEM SANITARNYM  

 


