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Remont Wielkiego Pieca w Krakowie - ZAGROŻONY !!!!! 

 3 kwietnia tuż przed Świętami Wielkanocnymi przedstawi-

ciele Organizacji Związkowych z Krakowa zostali w Dąbrowie Gór-

niczej poinformowani o decyzji Zarządu Grupy ArcelorMittal 

wstrzymującej działania dotyczące remontu krakowskiego Wielkie-

go Pieca. Pan Geert Verbeeck Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ge-

neralny AMP SA kilkakrotnie podkreślił w rozmowie ze Stroną Spo-

łeczną, iż jest to na dzień dzisiejszy wstrzymanie decyzji o remon-

cie WP w Krakowie, a nie rezygnacja z planowanego remontu. Po-

wodem takiej decyzji ma być duży koszt planowanych działań bez 

odpowiedniego wsparcia rządowego, władz lokalnych oraz innych 

zainteresowanych Stron. Według wyliczeń Zespołu Projektowego 

aby powrócić do planu zamówień części oraz innych przygotowań 

związanych z remontem WP w Krakowie, decyzja o uruchomieniu 

środków finansowych powinna zapaść najpóźniej do końca kwietnia 

2015 roku. Czym może grozić decyzja o rezygnacji z remontu WP w 

Krakowie nie trzeba nikomu w naszym Oddziale tłumaczyć. Kraków 

bez WP to Kraków bez Części Surowcowej, to jak mówił Prezes 

Zarządu AMP SA Pan S. Samaddar możliwa decyzja o likwidacji 

Koksowni i krakowskiej Siłowni, to brak pracy dla wielu Spółek hut-

niczych. Taki czarny scenariusz ma na końcu wpisaną likwidację 

tysięcy miejsc pracy.  

 Związki Zawodowe działające w Krakowie są mocno zaan-

gażowane w dialogu między AMP SA, a lokalnymi władzami jak i 

Stroną rządową aby pozyskać wszelkie możliwe wsparcie finanso-

we, które pomoże realizować restrykcyjny nakaz ochrony środowi-

ska narzucony przez UE, energochłonnym zakładom. Czy nasze 

działania pomogą w zmianie decyzji Zarządu Grupy ? Zapewne bez 

wsparcia wszystkich pracowników bez względu na to czy należą do 

Związków Zawodowych czy nie, nie będą one skuteczne.  

 W tym tygodniu po pełnej analizie obecnej sytuacji zostaną 

podjęte przez organizacje związkowe działające w Krakowie odpo-

wiednie decyzje. Liczymy na pełne wsparcie pozostałych Związków 

Zawodowych działających w AMP S.A.      

Tą drogą zwracamy się do wszystkich pracowników  

AMP SA i hutniczych Spółek o czynne wsparcie wszystkich 

działań podejmowanych przez Związki Zawodowe celem 

utrzymania Części Surowcowej w Krakowie.  
Związki Zawodowe z Krakowa zadają sobie pytanie czy Zarząd 

Grupy weźmie pod uwagę nasze zaangażowanie w tej sprawie, czy 

Zarząd AMP SA z przekonaniem będzie występował w obronie 

krakowskiego pieca? W końcu pytamy co jeszcze możemy zrobić 

by zapadły pozytywne decyzje dla Krakowa? ………  K. W.  

 

ZESPÓŁ ROBOCZY 

 Kolejne spotkanie ZR, które odbyło się w dniu 02.04.2015 

roku, poprowadził nowy Szef Biura Dialogu Społecznego w HR 

AMP SA Pan Stanisław Ból. Nastąpiła jeszcze jedna zmiana formal-

na wśród członków Zespołu Roboczego. Od 1 kwietnia br. Panią 

Anetę Gwóźdź zastąpiła na jej stanowisku Pani Agnieszka Kukla z 

HR. Po dokonaniu prezentacji nowej członkini ZR i podpisaniu pro-

tokołu z poprzednich obrad, Przewodniczący ZR zaproponował 

porządek obrad, który przewidywał min. kontynuacje rozmów w 

sprawach płacowych w roku 2015 oraz w sprawy różne. W tym 

miejscu moglibyśmy zakończyć naszą relację z kolejnego – bez-

owocnego –  spotkania Stron Pracodawcy i Społecznej, w ramach 

tak zwanego dialogu społecznego w AMP S.A. Nie da się ukryć, że 

od paru miesięcy dialog ten ze Strony Pracodawcy jest pozorowa-

ny. Dotyczy to przede wszystkim rozmów dotyczących podwyżek 

płac w roku 2015. Przypominamy, że propozycje związkowe w tej 

sprawie zostały przekazane Pracodawcy w dniu 09.12.2014 roku. 

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, obo-

wiązującego w AMP S.A., negocjacje płacowe powinny zakończyć 

się do końca IV kwartału 2014 roku. Na wniosek Przedstawicieli 

Pracodawcy rozmowy w tej sprawie zostały przedłużone do końca I 

kwartału 2015 roku. Efektem tych rozmów miało być wypracowanie 

wspólnego stanowiska i podpisanie stosownego porozumienia. 

Niestety do 31 marca br. Stronom nie udało się osiągnąć kompromi-

su i należy się teraz zastanowić nad kolejnymi środkami, przewi-

dzianymi prawem, by wyegzekwować od pracodawcy wzrost płac w 

roku 2015. Gwoli sprawiedliwości trzeba w tym miejscu napisać, że 

pracodawca po dwóch miesiącach był „łaskaw” udzielić Stronie 

Związkowej odpowiedzi na jej wystąpienie w sprawie podwyżek 

płac w roku 2015. Nie chcąc się narazić na śmieszność, nie przyta-

czamy jeszcze raz wysokości proponowanych przez pracodawcę 

podwyżek płac w roku 2015.  

 Mając na uwadze Święta Wielkanocne, brak bonu świątecz-

nego z ZFŚS oraz brak postępów w negocjacjach płacowych, Stro-

na Związkowa zwróciła się do Pracodawcy o wypłacenie pracowni-

kom, pozostającym w zatrudnieniu na dzień 01.04.2015 w AMP 

S.A. zaliczki z nagrody za wzmożony wysiłek w roku 2014. Stanowi-

ska Stron w tej kwestii były zbliżone ( wcześniejsza propozycja 

związkowa wypłaty jednorazowej nagrody za wkład pracy w roku 

ubiegłym to 2000 zł, pracodawcy 900 zł ) i „spotkały się w środku” 

przy kwocie zaliczki w wysokości 500 zł dla każdego pracownika 

Spółki. Zgoda na wypłatę zaliczki byłaby gestem dobrej woli ze 

Strony Pracodawcy i tak na pewno zostałby odebrany przez więk-

szość zatrudnionych w AMP S.A. Niestety zabrakło tych dobrych 

chęci ze strony Pracodawcy, w efekcie czego po raz pierwszy od 

bardzo wielu lat, przy dobrym wyniku finansowym firmy – ponad 

400 mln złotych zysku – Święta Wielkanocne okazały się dla pra-

cowników bardzo postne od strony finansowej. Ze Strony Praco-

dawcy nikt nie był łaskaw przekazać formalnie decyzji Zarządu 

Spółki o braku zgody na wypłacenie tej zaliczki. Oczywiście „pocztą 

pantoflową” mieliśmy sygnały o tym, iż zaliczka na Święta nie bę-

dzie wypłacona, a pracodawca chciałby kompleksowego podpisania 

porozumienia płacowego na rok 2015. Oficjalnie decyzję tą przeka-

zał Stronie Społecznej Pan Dyrektor S. Ból dopiero na spotkaniu ZR 

w dniu 02.04.2015 roku. Tak właśnie wygląda dialog społeczny w 

tej firmie. Na marginesie tej sprawy wyjaśniamy, że z roku na rok 

budżet ZFŚS jest co raz mniejszy min. w związku z brakiem dodat-

kowych wpływów pochodzących, jak to miało miejsce w latach po-

przednich, np. ze sprzedaży ośrodków wypoczynkowych lub innych 

środków trwałych będących własnością AMP S.A. Stąd decyzja 

Głównej Komisji ZFŚS by bon świąteczny był wypłacony jednorazo-

wo, w tym roku będzie to miało miejsce na Święta Bożego Narodze-

nia.  

 W dalszej części spotkania ZR Strona Pracodawcy, po raz 

kolejny, zwróciła się do Przedstawicieli Związkowych o modyfikację 

wspólnego stanowiska w sprawie podwyżek płac w roku 2015 oraz 

przejście w negocjacjach na propozycje kwotowe podwyżek płac. W 

odpowiedzi ze Strony Społecznej padło pod adresem Pracodawcy 

wiele krytycznych uwag oraz delikatnie pisząc cierpkich słów, doty-

czących dotychczasowego przebiegu rozmów w sprawach płaco-

wych. Całkowitą winą za dotychczasowy brak porozumienia w tej 

kwestii Strona Społeczna ….   cd str nr 2 
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cd ze str nr 1… obwinia Przedstawicieli Pracodawcy uważając przy 

tym, iż nie mają oni nic konkretnego do zaoferowania i niepotrzeb-

nie pozorują negocjacje płacowe, które tak naprawdę nie mają 

miejsca. Rozmowy w sprawie podwyżek płac są sztandarowym 

przykładem w jaki sposób Strona Pracodawcy próbuje nieudolnie 

prowadzić dialog społeczny w tej firmie. Może w przyszłości nale-

żałoby by się zastanowić nad zmianami w formule działania same-

go Zespołu Roboczego, jak również w zasadach negocjacji płaco-

wych, które jak wynika z powyższych przykładów ( brak wypłaty 

zaliczki z nagrody i podwyżek płac w roku 2015 ) nie przynoszą nic 

konkretnego dla pracowników, a Strona Społeczna dość ma już 

pozorowanych działań ze Strony Pracodawcy. Na koniec tej części 

dyskusji Przedstawiciele Związkowi w Zespole Roboczym po raz 

kolejny poinformowali, że podtrzymują swoje stanowisko w sprawie 

podwyżek płac, które zostało określone w piśmie z dnia 9 rudnia 

2014 roku. Uważamy przy tym, że samo przejście na propozycje 

kwotowe w sprawie podwyżek płac jest bardzo prosta operacją, z 

punktu widzenia Pracodawcy. Wystarczy podzielić sumę płac za-

sadniczych wszystkich pracowników AMP S.A. przez liczbę zatrud-

nionych na dzień 09.12.2014 roku i pomnożyć przez 8% by uzy-

skać żądaną przez Stronę Społeczną kwotę podwyżek płac w roku 

2015. W związku z takim, a nie innym, przebiegiem negocjacji pła-

cowych poszczególne organizacje związkowe muszą podjąć, a 

później skoordynować ( w najbliższym i jak najkrótszym okresie 

czasu ) stosowne decyzje na temat negocjacji i rozmów płacowych 

z pracodawcą.  

 W drugiej części spotkania Przedstawiciel naszej organiza-

cji związkowej w ZR zwrócił się do Przedstawicieli Pracodawcy o 

udzielenie odpowiedzi na następujące tematy: 1) W związku ze 

zbliżającym się „Dniem Hutnika”  w miesiącu maju 2015 roku, Stro-

na Społeczna, zwraca się do Pracodawcy o udzielenie informacji w 

sprawie organizacji tych uroczystości w AMP S.A. wraz z poda-

niem szczegółowego harmonogramu obchodów tego dnia w AMP 

S.A. Ponadto Strona Społeczna zwraca się do Pracodawcy o od-

wrotne podanie informacji,  jakie firmy będą zabezpieczać tą uro-

czystość od strony cateringu?  2) W Protokole z dnia 27.01.2015, 

Strona Pracodawcy poinformowała członków Zespołu Roboczego, 

że wymiana komputerów oraz oprogramowania w AMP S.A. nastą-

pi do końca I kwartału 2015 roku. Ponieważ jest to już 4 termin, 

którego Pracodawca nie dotrzymuje Strona Społeczna zwraca się 

po raz kolejny o podanie ostatecznego terminu wymiany tych urzą-

dzeń w AMP S.A wraz z instalacją nowego oprogramowania.  

 Na zakończenie posiedzenia, zgodnie z Polską tradycją, 

członkowie ZR złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne, przy 

czym te kierowane przez Pracodawcę, do pracowników AMP S.A. 

niestety nie zostały poparte żadnym załącznikiem finansowym, co 

nawet w czasach największego kryzysu w tej firmie nie miało miej-

sca. No cóż - „O tempora ! O mores !” (co za czasy, co za obycza-

je) jak mawiał klasyk Cyceron. Następne spotkanie ZR przewidzia-

ne jest na 14.04.2015 roku. Słowo przewidziane zostało podkreślo-

ne rozmyślnie, ponieważ mamy jeszcze cień nadziei, iż do tego 

czasu Strony osiągną - na drodze prawdziwego dialogu społeczne-

go i partnerstwa - stosowne porozumienie, dotyczące podwyżek 

płac w roku 2015.     K. Bąk 

 

Zmiany na stanowiskach  

Rafał Zawada 1 marca 2015 roku został nomi-

nowany dyrektorem finansowym i członkiem 

Zarządu spółki TAMEH Holding Sp. z o.o.,  jak również członkiem 

Zarządu spółki TAMEH Polska Sp. z o.o. i  TAMEH Czech s.r.o. 

Rafał Zawada dołączył do grupy ArcelorMittal w 2006 roku, obej-

mując stanowisko dyrektora Biura Operacji Finansowych Arcelor-

Mittal Poland. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Grupie ING 

Amsterdam w 1997 roku. W latach 1998 i 1999 pracował w ING 

Barings w Holandii najpierw jako specjalista, a później jako Project 

Manager w polskim oddziale tej spółki. W 1999 roku Rafał podjął 

pracę w Nationale Nederlanden Life Insurance w Holandii jako 

menadżer ds. projektów w Biurze Projektowym. W 2001 roku wrócił 

do Polski, gdzie pracował w ING Banku Śląskim na wielu stanowi-

skach kierowniczych: asystent wykonawczy Prezesa Zarządu, 

naczelnik Biura Zarządu ING Bank, Senior Relationship Manager w 

Departamencie Klientow Startegicznych. W 2012 roku został nomi-

nowany dyrektorem generalnym spółki ArcelorMittal FCE Services 

Poland, jednocześnie pozostając na stanowisku dyrektora Biura 

Operacji Finansowych ArcelorMittal Poland. Rafał Zawada uzyskał 

tytuł magistra ekonomii i zarządzania strategicznego na Uniwersy-

tecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu.  

Andrzej Węglarz 1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko dyrektora  

personalnego w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., wspólnego przedsię-

wzięcia grup ArcelorMittal i Tauron. Andrzej Węglarz od początku 

swojej kariery zawodowej związany z HR i prawem pracy. Pierw-

sze doświadczenia zawodowe w tym zakresie zdobywał od 1985 

roku wraz z rozpoczęciem pracy w Hucie Katowice w Dąbrowie 

Górniczej, gdzie do roku 2000 przeszedł wszystkie szczeble,  zaj-

mując kolejno stanowiska – od samodzielnego inspektora pracy do 

dyrektora pracy. Począwszy od roku 2001 współtworzył Polskie 

Huty Stali S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora personalnego. 

Po prywatyzacji PHS S.A. i jej przekształceniu w ArcelorMittal Po-

land S.A. od roku 2005 zatrudniony na różnych stanowiskach w  

obszarze HR, ostatnio jako szef Biura Dialogu Społecznego. 

Wspólnie z Zespołem opracowywał i wdrażał wewnątrzzakładowe 

źródła prawa pracy. Andrzej Węglarz jest negocjatorem, mediato-

rem wpisanym na listę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest 

również przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Hut-

niczego i członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-

Gospodarczych. Andrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów 

podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.   

Stanisław Ból 1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko Szefa dialo-

gu społecznego ArcelorMittal Poland. Jego przełożoną jest Monika 

Roznerska, dyrektor personalny. Jednocześnie Stanisław Ból bę-

dzie członkiem Zarządu KOLPREM i w dalszym ciągu będzie wy-

konywał obowiązki dyrektora personalnego KOLPREM.  Stanisław 

od 2013 roku jest dyrektorem personalnym KOLPREM, wcześniej 

od roku 2009 był głównym specjalistą ds. HR, a od 2007 roku pra-

cował w biurze Zarządu. Od 2009 roku Stanisław Ból był pełno-

mocnikiem KOLPREM ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem 

w transporcie kolejowym i odpowiadał za bezpieczeństwo kolejowe 

w spółce KOLPREM oraz za uzyskanie obligatoryjnego certyfikatu 

bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego. Stanisław Ból był 

liderem wdrożenia w KOLPREM procesów zarządzania ryzykiem 

operacyjnym oraz zarządzania zmianą, związanych z ciągłym do-

skonaleniem KOLPREM jako przewoźnika. Pracę zawodową roz-

począł w 1993 roku w Hucie Katowice, pracując na wielu stanowi-

skach związanych z bezpieczeństwem  i ruchem kolejowym. Stani-

sław przez 6 lat pełnił funkcję członka rady nadzorczej KOLPREM, 

a przez 2 lata był jej sekretarzem. Stanisław jest absolwentem 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, a także 

studiów podyplomowych przedsiębiorczość  i zarządzanie firmą. 

Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej z 

dziedziny zarządzania bezpieczeństwem kolejowym oraz studia 

podyplomowe na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa potwierdzone zdanym egzaminem państwowym w 

Ministerstwie Skarbu Państwa. Stanisław Ból posiada uprawnienia 

pedagogiczne do kształcenia dorosłych i prowadził wykłady dla 

studentów Politechniki Śląskiej i Śląskiej Szkoły Zarządzania im. 

Generała Jerzego Ziętka z obszarów zarządzania bezpieczeń-

stwem i prawa pracy. Jest certyfikowanym audytorem 3 kolejowych 

systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Stanisław 

Ból prowadził szkolenia wewnętrzne, w procesie doskonalenia 

zawodowego pracowników KOLPREM.  

Zbigniew Cholewa 1 kwietnia 2015 objął stanowisko asystenta 

tłumacza dyrektora zarządzającego ds. Produkcji Koksu i Projek-

tów Specjalnych, Czesława Sikorskiego. Zbigniew Cholewa pracę 

dla ArcelorMittal rozpoczął w styczniu 2008 roku jako tłumacz w 

Biurze Prawnym i Obsługi Zarządu.  Wcześniej pracował jako asy-

stent dyrektora departamentu w ING Banku Śląskim w Katowicach. 

W 2001 Zbigniew Cholewa ukończył filologię angielską ze specjali-

zacją język angielski w biznesie w Wyższej Szkole Zarządzania 

Marketingowego i Języków obcych w Katowicach.   
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TAMEH - Porozumienie Społeczne parafowane 

 W dniu 01.04.2015 r. pracodawca przedstawił kolejną wersję 

Porozumienia Społecznego. Po dyskusji i naniesieniu poprawek oraz 

doprecyzowaniu jednego z załączników. Przedstawiciele Strony 

Związkowej i Pracodawcy parafowali Porozumienie społeczne dla 

firmy TAMEH Sp. z o.o. Postanowieniami Porozumienia są objęci 

wszyscy Pracownicy przechodzący do nowego Pracodawcy, a za-

trudnieni do dnia 10 grudnia 2014 roku u dotychczasowego Praco-

dawcy na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu 

pracy. Dotyczy to również, tych Pracowników, którzy w tym czasie 

przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, 

wypoczynkowym i bezpłatnym. Porozumienie to ustala szczegółowe 

zasady przejścia pracowników z art 23’ kp i obowiązuje ono do dnia 

30 czerwca 2016r  Pracodawca gwarantuje, że podstawową formą 

zatrudnienia będzie umowa o pracę na czas nieokreślony. Nowy 

Pracodawca gwarantuje tworzenie zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych w ramach własnych środków finansowych, zgodnie 

z obowiązującymi zapisami, dla oddziału Kraków odpis będzie po-

większony o 10% zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W Spółce 

TAMEH Kraków nagroda jubileuszowa będzie płacona na dotychcza-

sowych zasadach obowiązujących w AMP SA tj do dnia 31 sierpnia 

2016r. Pracownicy mogą liczyć, także na wypłatę nagrody za wzmo-

żony wysiłek w roku 2014. Nastąpi to w momencie podpisania sto-

sownego porozumienia dla Pracowników AMP S.A.  

 Pracodawca i Związki Zawodowe wyraziły wolę wspólnego 

dążenia do opracowania dokumentów regulujących prawa pracowni-

cze takie jak: Regulamin ZFŚS, Regulamin Pracy, Regulamin Wyna-

gradzania.     A. Bączkowski 

 

AM Refractories Sp. z o. o w 2015 roku 

 Początki AM Refractories sięgają roku 1951. Wówczas to 

powstaje Zakład Materiałów Ogniotrwałych (ZMO) w dawnej Hucie 

im. Lenina. Pod tą nazwą Firma funkcjonowała do roku 1993. Produ-

kowała swoje wyroby na potrzeby nie tylko naszej huty. W roku 1993 

na bazie ZMO powstaje Spółka Akcyjna pod nazwą: Przedsiębior-

stwo Materiałów Ogniotrwałych PMO S.A. Rok 2003 to restrukturyza-

cja Zakładu. Działalność produkcyjną przejmuje Spółka KOMEX z 

kapitałem zagranicznym. Współwłaścicielem Firmy pozostaje nadal 

PHS SA. Rok 2003 to rok zakupu PHS SA (w tym Huty im. T. Sen-

dzimira) przez Pana L. Mittala. W konsekwencji tego Spółka KOMEX 

zostaje przejęty przez grupę KAHM, której Prezesem jest Pan Kunal 

Dalmia. W roku 2010 Firma po raz kolejny zmienia nazwę, która obo-

wiązuje do dnia dzisiejszego tj.. AM Refractories Sp. z o.o. AMR 

produkuje obecnie dla potrzeb nie tylko hutnictwa żelaza i stali. Jej 

produkcja kierowana jest także do branży metali nieżelaznych i od-

lewnictwa. Jest znaczącym producentem na rynku europejskim. AMR 

zatrudnia obecnie ok. 640 pracowników. W Spółce prężnie działa 

nasza organizacja Związkowa, której Przewodniczącym jest kolega 

Ryszard Filus. Pomimo trudnych gospodarczo lat udaje się systema-

tycznie regulować wynagrodzenia pracownicze. Obecnie pracownicy 

oczekują na zakończenie negocjacji płacowych w AMP, ich finał  

wskaże poziom wzrostu płac w Spółach zależnych.  T. Ziołek 

 

BWG z ostatniej chwili: W miesiącu marcu krakowska BWG wypro-

dukowała 220 500 ton produkcji surowej. Jest to kolejny rekordowy 

wynik produkcji miesięcznej w 8-letniej historii. W marcu Zakład osią-

gnął też bardzo dobre wyniki niezawodnościowe takie jak: wskaźnik 

wykorzystania czasu ruchu na poziomie 90,47%. Zużycie mediów 

energetycznych było na bardzo dobrym poziomie i tak odpowiednio 

93,73 kWh/t oraz 1,227 GJ/t produkcji. Te dobre wyniki to nie kwestia 

przypadku to wynik dobrej pracy i zaangażowania wszystkich pra-

cowników Walcowni Gorącej. Dyrektor Zakładu Pan Witold Dymek 

pogratulował zaangażowania w pracę całej „Walcowni Gorącej”. My 

ze swej strony dokładamy swoje „DZIĘKI”  gdyż takie wyniki mogą 

pośrednio pomóc krakowskiej Hucie pracować w pełnym cyklu pro-

dukcyjnym.      K.W. 

Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę, 

swój samochód, mieszkanie, dom 

PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland 

SA lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Po-

moc 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. Biurze 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 KRS 0000052378 Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej zaprasza  

Darczyńców naszej Fundacji na bezpłatne specjali-

stycznie 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 

 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  

Zaprasza Pracowników AMP S.A.  oraz  spółek  

zależnych  w dniu 7 maja 2015 roku  

na bezpłatne badania metodą Dopplera wraz z  konsultacją angiolo-

giczną, tj.: badanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne w 

kończynach dolnych lub badanie przepływu krwi przez tętnice szyjne   

Rejestracja telefoniczna w dniu  20 kwietnia 2015 r.  

w godz. 9.30-11.00. pod nr telefonu :  12 290 41 58 

Badania i konsultacje odbędą się w siedzibie „Centrum Medycznego” 

Ujastek Sp. z o.o. Pawilon B  gab. nr 33.      Ilość miejsc ograniczona 

 

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. 

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


     KURIER   AKTUALNOŚCI     NSZZ     PRACOWNIKÓW    AMP  SA             4 
Oferta  zakupu biletów do Teatru Słowackiego 

BT HUT - PUS SA zaprasza na spektakl pt: „ ARSZENIK I STARE 

KORONKI” w dn. 27.06.2015 cena 60,00zł oraz w 

dn. 28.06.2015 cena 40,00zł 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie 

dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na 

potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.  

Przypominamy iż: Bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na kon-

certy, na basen itp.: uprawnieni mogą skorzystać łącznie z 6 tego 

typu świadczeń w roku na osobę uprawnioną do świadczeń w ro-

dzinie, Karty Multisport i Karty Multisport Kids lub inne karty o po-

dobnym charakterze: pracownicy i uprawnieni członkowie ich ro-

dzin, zgodnie z zawartą umową dot. kart, przy czym karta trakto-

wana jest, jako 2 świadczenia na rok tj. 1 świadczenie na półrocze. 

Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS – dopłaty z ZFŚS 

do wypoczynku po pracy. 

Wszelkie formalności  należy załatwiać w BT HUT-PUS S.A. ul. 
Mrozowa 1, Kraków, w poniedziałki, środy i piątki godz. 7:00-

15:00, wtorki i czwartki  08:00-16:00  I piętro pokój nr 16  
tel/  12 643 87 22. 

 

UWAGA !!! ZARZĄD ZAKŁADOWY PSK - NSZZ Pra-

cowników AMP SA ZAPRASZA CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

ORAZ PRACOWNIKÓW AMP S.A. O/KRAKÓW NA 

MAJOWĄ WYCIECZKĘ ORAZ ZWIEDZANIE JASKINI 

RAJ I CENTRUM NEANDERTALCZYKA. W DNIACH  

30.04 – 03.05.2015 (4 dni, 3 noclegi) 

Zakwaterowanie w ośrodku „ŁUCZNIK”. MIEJSCOWOŚĆ: SIEL-

PIA, woj. Świętokrzyskie. KOSZT CAŁKOWITY WYCIECZKI – 465 

zł/os.  PRZY 40 % DOFINASOWANIU Z ZFŚS: 279 zł/os.                                                                        

DZIECI DO LAT 3 GRATIS. OD 3 DO 10 LAT – 70% KOSZTÓW 

POBYTU. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU I UPRAWNIENI CZŁONKO-

WIE RODZINY OTRZYMAJĄ DOFINASOWANIE DO 2 OSÓB W 

KWOCIE  80 zł/os. ZAPISY DO DNIA 15.04.2015 - PRZYJMUJĄ 

ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ: PRZEWODNI-

CZĄCY Zarządu Zakładowego PSK - NSZZ Prac. AMP SA, kol.. 

Krzysztof Bąk, Bud. Admin. STALOWNI, POKÓJ 41, tel. 27-11  lub 

795128139 ORAZ BT „HUT-PUS” S.A. pok. 16, Telefon: 12-

6441909 wew. 144 lub www.hpturystyka.pl CENA ZAWIERA:  

przejazd autokarem, 3 noclegi ( DW „ŁUCZNIK” - pokoje z łazien-

kami ), 3 śniadania,  3 obiady, 2 kolacje oraz grill, ubezpieczenie 

NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów turystycznych    

 

Z prasy : Europejski Kongres Gospodarczy - Potrzebny plan dla 

branży hutniczej. Europejski plan dla branży hutniczej, tzw. Plan Taja-

niego - deklaracje i założenia, realia wdrażania w poszczególnych 

krajach, poziom obciążeń podatkami i parapodatkami odbiorców prze-

mysłowych energii w Polsce, innowacje w hutnictwie, a także popyt na 

wyroby stalowe w UE a skala importu spoza Unii to główne tematy, 

jakie będą poruszane podczas dwóch sesji EEC 2015 poświęconych 

tendencjom w branży stalowej. Branża stalowa w Europie słabiej od-

czuwa poprawę sytuacji światowej gospodarki - niewielkiemu zwięk-

szeniu popytu na stal towarzyszy znaczna presja importu. Europejskie 

hutnictwo ma konkurencyjne problemy z produktami Dalekiego Wscho-

du, bo nasze huty są mocno obciążone podatkami i parapodatkami, 

których nie muszą płacić zakłady na innych kontynentach. Ponad dwa 

lata temu Antonio Tajani, wówczas unijny komisarz ds. przemysłu za-

powiedział przedstawienie planu wsparcia przemysłu stalowego. Na 

razie wprowadzanie go w życie idzie niespiesznie, a w Polsce w zasa-

dzie stanęło - zespół, który ma wypracować konkretne formy wsparcia 

hutnictwa... jeszcze nawet nie zdążył powstać. W innych krajach Unii, a 

więc podlegających tym samym przepisom co Polska, hutnictwo od-

czuwa już pierwsze realne skutki wdrażania zapowiedzianych rozwią-

zań. U nas wciąż jeszcze ulgi i wsparcie są na etapie rozważań. Po-

dobno najbliżej nam do uzyskania zwolnienia z akcyzy na energię 

elektryczną, ale na razie to niepotwierdzone informacje. Tymczasem 

wsparcie metalurgii jest nam bardzo potrzebne, bo wysokie koszty 

energii powodują, że tracimy konkurencyjność nawet wobec uznawa-

nych za drogie państw zachodu Europy. Trudna sytuacja na stalowym 

rynku odbija się mocno na firmach dystrybucyjnych, które chcąc popra-

wić swoją rentowność wprowadzają nowe usługi, poprawiają logistykę, 

a także dopasowują swój model działania do rynku zmieniającego się 

w ostatnich latach.  

     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

