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Manifestacja w obronie miejsc pracy w AMP SA 

● W dniu 4 kwietnia 2013 roku odbyła się manifestacja pracow-

ników AMP S.A.  oraz pracowników Spółek hutniczych przeciwko 

likwidacji miejsc pracy i zamykaniu linii produkcyjnych. Pikieta 

organizowana była w ramach europejskiego solidarnego Dnia 

Protestu, podobne akcje zaplanowano również we wszystkich 

hutach koncernu. W pikiecie pod budynkiem dyrekcji AMP SA 

udział wzięło ponad 600 pracowników AMP SA i hutniczych Spół-

ek, domagających się od Grupy ArcelorMittal działań na rzecz 

obrony sektora stalowniczego ale także żądających podwyżek 

wynagrodzeń, powrotu normalności w obsłudze kadrowo płaco-

wej, a w końcu by pamiętano o tym, że pracownicy Spółek hut-

niczych to też hutnicy. Na transparentach pojawiły się hasła 

dotyczące sytuacji finansowej pracowników firmy, wśród nich 

były m. in.: „Mittalu Mittalu zostaw nam trochę szmalu", 

„Manfredzie, Manfredzie za Twoich rządów żyjemy w wielkiej 

biedzie", czy zdjęcia żebrzących na kolanach ludzi z podpisem: 

„Pracuję w ArcelorMittal Poland". Liderzy związkowi podkreślali, 

że sytuacja w zakładach wchodzących w skład ArcelorMittal jest 

coraz trudniejsza. Tylko w 2012 roku w Polsce odeszło z nich 

blisko 1,5 tys. Pracowników. Wprowadza się coraz bardziej biu-

rokratyczne rozbudowane programy, które zamiast pomagać 

prawidłowo prowadzić produkcję tworzą „setki kilogramów” 

praktycznie niepotrzebnych sprawozdań. Przewodniczący NSZZ 

Prac. AMP SA kol. Janusz Lemański upomniał się o decyzje doty-

czące remontów części surowcowej w Krakowie, o poważne 

potraktowanie żądań w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Zaape-

lował do Zarządu Spółki by z rozwagą podejmował decyzje doty-

czące dalszej działalności huty. „Dzisiaj jest to manifestacja po-

kojowa ale trzeba pamiętać o referendum strajkowym i o tym, 

że pracownicy potrafią upomnieć się o swoje prawa” - tak za-

kończył swoje wystąpienie Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA. 

Do manifestujących wyszli Pan Manfred Van Vlierberghe Członek 

Zarządu Spółki, Dyr.. Generalny oraz Pani Monika Roznerska 

Dyr.. Personalny AMP SA. Na ich ręce została złożona PETYCJA 

kierowana do Pan Lakshmi N. Mittala. Dyr.. Generalny przyjmu-

jąc wystąpienie związkowe zapowiedział bezzwłoczne przekaza-

nie go Właścicielowi AMP SA.  

Pan Lakshmi N. Mittal  

Prezes, Dyrektor Generalny ArcelorMittal 

P  E  T  Y  C  J  A. 

Organizacje Związkowe reprezentujące pracowników ArcelorMit-

tal Poland SA i podwykonawców popierają żądania wysunięte 

przez IndustriaAll Europe i europejskie związki zawodowe działa-

jące w Grupie ArcelorMittal. Solidaryzujemy się z Koleżankami i 

Kolegami, których już dotknęły zamknięcia zakładów i zwolnie-

nia. Wspólnie domagamy się utrzymania i rozwoju zakładów 

hutniczych w Europie oraz opracowania planu zakładającego 

tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze stalowym. 

W całej Europie wśród pracowników ArcelorMittal i podwyko-

nawców nasila się uczucie niepokoju oraz zagrożenia. W samym 

tylko 2012 roku pracę straciły tysiące naszych Koleżanek i Kole-

gów, w Polsce blisko 1,5 tysiąca. Skala ograniczeń zdolności 

produkcyjnych, o których zadecydowała Grupa ArcelorMittal od 

początku kryzysu przypomina celową strategię zmniejszania 

bądź całkowitej rezygnacji z działalności produkcyjnej w Euro-

pie. Inwestycje Grupy ArcelorMittal w Europie nie wystarczają na 

zapewnienie przyszłości większości zakładów, a brak środków 

finansowych nawet na utrzymanie ruchu pociąga za sobą gwał-

towną degradację europejskich zakładów hutniczych. Organiza-

cje Związkowe reprezentujące pracowników ArcelorMittal Poland 

i podwykonawców  zgromadzone w ramach europejskiego Dnia 

Protestu 4 kwietnia 2013r przedstawiają następujące żądania: 

- Opracowanie planu działań dla europejskiego sektora stalowe-

go, który będzie fundamentem polityki przemysłowej dla hutnic-

twa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju tego sektora, 

zapewniającego innowacje i miejsca pracy; 

- Wprowadzenie moratorium na wdrożenie planu restrukturyzacji 

do czasu przyjęcia przez Komisję Europejską Planu Działań dla 

Europejskiego Hutnictwa oraz zobowiązanie się do skorzystania 

z rozwiązań tego planu, mających na celu utrzymanie zakładów 

Grupy ArcelorMittal oraz instalacji w tych zakładach; 

- Stworzenie polityki mającej na celu utrzymanie i rozwój kapita-

łu ludzkiego poprzez opracowanie planów rekrutacji i szkoleń 

oraz zadawalającej polityki płacowej, a także niezwłocznego 

uzupełnienia wszystkich braków w zatrudnieniu poprzez zatrud-

nianie pracowników bezpośrednio w ArcelorMittal Poland S.A. i 

Spółkach Zależnych na podstawie umów o pracę; 

- Natychmiastowego zaprzestania błędnego naliczania wynagro-

dzeń Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych, 

wyrównania wraz z odsetkami wszelkich niedopłat wynagrodzeń 

pracowniczych, odbudowania sprawnej obsługi kadrowo – pła-

cowej pracowników poprzez ponowne włączenie tych służb w 

struktury ArcelorMittal Poland S.A. 

Organizacje Związkowe reprezentujące pracowników ArcelorMit-

tal Poland i podwykonawców oraz europejskie związki zawodowe 

zapewniają, że zrobią wszystko co w ich mocy by sektor hutni-

czy, który jest strategiczny dla Europy, a także pobudza techno-

logiczne innowacje w wielu gałęziach przetwórczych pozostał 

głównym elementem zintegrowanej, niezależnej europejskiej 

polityki przemysłowej.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

● 5 kwietnia odbyła się Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w 

Krakowie. Omawiane tematy dotyczyły wypoczynku po pracy tj. 

wycieczki, organizacja biletów do kina, rozpatrzenie zapomóg z 

Zakładów: PSK, Zakładu Energetycznego, BWZ, Centrali oraz spra-

wy różne. Komisja zaakceptowała złożone wnioski o dofinansowanie 

wycieczek oraz wyjazdów organizowanych z okazji „Dnia Dziecka”. 

Komisja została poinformowana o prowadzonej akcji sprzedaży kart 

na seanse filmowe do Multikina. W związku z interwencjami pra-

cowników, na kolejnym spotkaniu TKŚS zostanie rozpatrzona inna 

forma rozdziału biletów do kina. Szczegóły będą dostępne na tabli-

cach ogłoszeń. W kolejnej części spotkania rozpatrzono złożone 

wnioski o zapomogę losową. W uzasadnionych przypadkach Komi-

sja przyznała wyższe zapomogi.  W sprawach różnych Komisja przy-

jęła wspólne uzgodnienia dotyczące wniosków dotyczących indywi-

dualnych wystąpień w sprawie korzystania z ZFŚS. W ostatniej czę-

ści spotkania Komisja przyznała dofinansowanie do złożonych wnio-

sków o dofinansowanie wycieczek jednodniowych.       

 

Konferencja związkowa w Brukseli 

● W dniach 26-28 marca 2013 roku, pod patronatem ETUI 

[Europejski Instytut Związków Zawodowych] odbyła się międzyna-

rodowa konferencja, w której uczestniczyli związkowcy z Polski, 

Anglii Francji i Włoch. Polskę, a zarazem AMP SA reprezentowali 

koledzy: Mirosław Kopeć i Tomasz Ziołek. Tematem konferencji 

była sytuacja Związków Zawodowych w obecnej sytuacji politycznej 

i w dobie kryzysu. Te ogólne tematy były jednak możliwością do 

rozszerzenia dyskusji na szereg innych spraw. Mogliśmy w ten spo-

sób poznać strukturę i działalność Związków, w różnych krajach UE, 

ich liczebność i sposoby komunikowania się. W konferencji jako 

prelegent uczestniczył między innymi Alejandro Ceracas, euro-

deputowany z Hiszpanii, a zarazem działacz związkowy w tym kraju. 

Omówił on swoja działalność i działalność lobby związkowego w 

Euro-parlamencie. Sprowadza się ona przede wszystkim do zatrzy-

mania marginalizacji związków zawodowych przez ponadnarodowe 

koncerny. Dużym wyzwaniem  jest również brak wiedzy o proble-

mach z jakimi borykają się związkowcy w poszczególnych krajach 

UE. Jest to spowodowane przez swoistą cenzurę mediów na temat 

ruchu związkowego. Konferencja pozwoliła wyjaśnić wiele drażli-

wych spraw związanych między innymi z przenoszeniem produkcji 

w obrębie koncernów z kraju do kraju. Obecnie w trakcie tworzenia 

jest Europejskie Prawo Spółek. Pozwoliło by ono na równe trakto-

wanie wszystkich podmiotów tj. pracodawców, pracowników i rzą-

dów poszczególnych krajów. Prawo to ma obowiązywać we wszyst-

kich krajach UE.W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że głów-

nymi zadaniami Związków Zawodowych w Europie są konsolidacja i 

przeciwstawienie się wielkim korporacją, których decyzje powodują 

wzrost bezrobocia i osłabienie bezpieczeństwa socjalnego zwykłych 

pracowników. Służyć temu mają właśnie takie spotkania jak i rów-

nież lepszy przepływ informacji pomiędzy związkami zawodowymi w 

UE.         T. Ziołek 

Polecam strony internetowe gdzie znajdują się rozszerzone zagad-

nienia dotyczące poruszanej problematyki: www.etui.org, 

www.ewcdb.eu, www.worker-participation.eu 

 

Z prac OPZZ:  List otwarty w sprawie jawności  

dialogu społecznego 

               Pan Donald Tusk;  Prezes Rady Ministrów  

Szanowny Panie Premierze, 

z radością i satysfakcją wysłuchałem Pana słów doty-

czących roli Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych w dialogu między rządem, związkami zawodowymi i 

organizacjami pracodawców. Kilka dni temu powiedział Pan, że 

„Komisja Trójstronna wydaje się miejscem dobrze pomyślanym po 

to, żeby związki zawodowe, pracodawcy i władza wykonawcza mo-

gły ze sobą rozmawiać”. Związkowcy z OPZZ podzielają Pana opinię. 

Uważamy, że Komisja powinna stanowić niezwykle ważną prze-

strzeń uzgodnień między stroną rządową i partnerami społecznymi. 

Z ubolewaniem zauważamy jednak, że Trójstronna Komisja w obec-

nym kształcie nie może spełniać swojej roli, ponieważ jej obrady są 

tajne dla polskiego społeczeństwa. W ostatnich tygodniach Ogólno-

polskie Porozumienie Związków Zawodowych już dwukrotnie zwra-

cało się z wnioskiem o upublicznienie obrad Komisji. Niestety, spo-

tkaliśmy się z odmową ze strony rządowej i organizacji pracodaw-

ców. Ufamy, że po Pana deklaracjach, ta sytuacja może ulec zmia-

nie. Jeżeli Trójstronna Komisja ma być kluczowym miejscem nego-

cjacji między rządem i partnerami społecznymi, to społeczeństwo 

powinno mieć prawo do oceny argumentów i przekonań wszystkich 

stron dialogu. Dlatego też apelujemy do Pana, aby obrady Prezy-

dium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jak 

też posiedzenia plenarne Trójstronnej Komisji były upubliczniane 

przez ogólnodostępne media. Naszym zdaniem, obrady mogłyby 

być w całości transmitowane, archiwizowane oraz powszechnie i 

bezpłatnie dostępne na internetowych stronach rządowych (np. 

www.dialog.gov.pl), docelowo także w paśmie „TVP Parlament”.  

W naszym przekonaniu społeczeństwo powinno mieć niczym nie-

skrępowany dostęp do argumentów związkowców, pracodawców i 

rządu, także w kontekście ich wspólnych dyskusji. Niewątpliwie 

ujawnienie obrad Trójstronnej Komisji przyczyniłoby się też do 

wzrostu jej prestiżu i znaczenia. 

Panie Premierze, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wnio-

sku. Nie wstydźmy się otwarcie konfrontować naszych racji przed 

opinią publiczną. Więcej transparentności i otwartości będzie służyło 

dialogowi społecznemu.   Przewodniczący OPZZ Jan Guz 

 

STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODO-

WYCH - UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z MINISTREM SKARBU 

PAŃSTWA W SPRAWIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI 

Związki zawodowe, jako reprezentanci pracowników w przedsiębior-

stwach negatywnie oceniają sprawowany przez Skarb Państwa nad-

zór właścicielski w spółkach Skarbu Państwa oraz prowadzoną poli-

tykę prywatyzacyjną. Rząd nie wypracował koncepcji zarządzania 

mieniem Skarbu Państwa w aspekcie współdziałania ze stroną spo-

łeczną. W konsekwencji przedsiębiorstwa coraz częściej stają się 

areną konfliktów, akcji protestacyjnych i strajków. Zarządy spółek 

nie prowadzą dialogu społecznego ze stroną związkową w sprawach 

dotyczących wynagrodzeń, restrukturyzacji i prywatyzacji. Pracow-

nikom odmawia się prawa do informacji o planach prywatyzacyj-

nych i uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami, bezprawnie 

odwołuje się przedstawicieli załogi z rad nadzorczych i zarządów 

spółek, ogranicza się wzrost wynagrodzeń, łamie się przepisy prawa 

pracy. Sytuacja ta skutkuje utratą zaufania do ministra skarbu pań-

stwa, jako odpowiedzialnego za zapewnienie skutecznego nadzoru 

właścicielskiego i przestrzeganie praw pracowniczych. Związki zawo-

dowe oczekują od strony rządowej: 

• podjęcia przez Skarb Państwa autentycznego dialogu ze związka-

mi zawodowymi, 

• rekomendowania zarządom i radom nadzorczym odbywania cy-

klicznych spotkań z reprezentacją związkową, 

• stałego zwiększania kompetencji zarządzających i nadzorujących 

spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy kominowej, 

• wprowadzenia regulacji, które w okresie kryzysu zmniejszą wyna-

grodzenia osób zarządzających i nadzorujących spółki Skarbu Pań-

stwa (np. poprzez uzależnienie ich wysokości od średniej płacy w 

przedsiębiorstwie) i zracjonalizują przyznawanie im premii i nagród, 

• zapewniania ochrony praw pracowniczych w pakietach socjalnych, 

• wdrożenia przez wszystkie spółki Skarbu Państwa 

koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). 
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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 

 

Halowa Liga Siatkarska 

● Odbyły się kolejne mecze Halowej Ligi Siatkarskiej. 

Jak zawsze zawodnicy rywalizowali z dużym zaanga-

żowaniem, walcząc o każdą piłkę. A oto wyniki poszczególnych gier: 

 ZK rep. - Oldboje  AMP SA   2-0 (25-20 25-20)   

  UNIHUT - Szkoła HTS  2-0 (25-20 25 -18) 

  ZK - ZH Oldboje  2-0 (25-12 ,25-16)  

  ZB -COS  2-0 (25-17 25-16)  

  ZB -Szkoła HTS   2-1  (19-25 25-21 17-15) 

  ZE -ZH Oldboje   2-1 (25-19 20-25 15-11) 

  ZE - Oldboje AMP SA      2-1 (18-25 25-12 15-8)   

Zakończenie Halowej Ligi Siatkarskiej przewidziane jest 13.04.2013r 

w hali sportowej Złota Jesień 2 . 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZE HUTNICZO-MIEJSKI OD-

DZIAŁ PTTK w KRAKOWIE KOMISJA I KLUB 

TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

organizuje w dniach 30 maja - 2 czerwca 2013 r. 51 

Centralny Rajd Hutników "RYCERKA DOLNA - 2013" 

CELE RAJDU: uczczenie - 140 rocznicy powstania Towarzystwa Ta-

trzańskiego; 2013 - Rokiem Przewodników Turystycznych; integracja 

pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracujących na rzecz 

hutnictwa; propagowanie czynnego wypoczynku po pracy; poznawa-

nie piękna Beskidu Żywieckiego i Śląskiego; rozpowszechnianie tury-

styki górskiej i krajoznawczej 

GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w 

Krakowie, Klub Turystyki Górskiej "Wierch" Hutniczo-Miejskiego Od-

działu PTTK w Krakowie 

UCZESTNICTWO: Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone 

przez Oddziały, Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady 

pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni. Drużyny biorące 

udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, 

noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą 

uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych. Kierownictwo drużyny 

ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu. 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA: Zgłoszenie udziału w 51 - C.R.H: 

"Rycerka Dolna - 2013" prosimy przesyłać na adres: 

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie 

31-751 KRAKÓW, ul. Bulwarowa 37 

Informacje telefoniczne:  tel/fax 12 644-08-63, 12 680-48-20 lub tel. 

kom. 508-215-490, 509-704-611 wraz z deklaracją wpłaty wpisowe-

go w terminie do 10 maja 2013 r. 

OPŁATY: Koszty uczestnictwa: (noclegi, przejazdy, ubezpieczenie) - 

ponoszą zgłaszające drużyny lub turyści zgłaszający się indywidual-

nie. Koszty za uczestnictwo w Rajdzie wynoszą: od osoby dorosłej - 

20 zł, dzieci i młodzież szkolna do lat 16 - 15 zł. - należy wpłacić na 

konto: Bank Pekao S.A. O/Kraków 09124045881111000054850460 

 z adnotacją: Impreza Nr 038 "Rycerka Dolna - 2013" 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: Informacja turystyczno-

krajoznawcza, odcisk pieczęci okolicznościowej, posiłek turystyczny 

na mecie, udział w konkursach indywidualnych i zabawach z nagro-

dami, puchary dla zwycięzców drużynowych, ognisko turystyczne, 

odznaka rajdowa 

ZAKOŃCZENIE RAJDU: Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 1 

czerwca 2013 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "RYCERKA", 

34 - 370 Rajcza / Rycerka Dolna Ośrodek Wypoczynkowy "RYCERKA" 

PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU: Przyjmowanie drużyn na mecie 

Rajdu godz. 12.00 - 15.00; Konkursy godz. 12.00 - 16.00, Posiłek 

turystyczny godz. 13.00 - 17.00, Oficjalne zakończenie 51 - C.R.H. 

wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców o godz. 17.30, ognisko 

turystyczne od godz.19.00 

 

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
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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 

 

Z prasy:  Indie porzucają plan tworzenia megahut. Indyj-

skie Ministerstwo Stali poinformowało o rezygnacji z planu budo-

wy czterech megahut, zdolnych do produkowania po 10 mln ton 

stali rocznie. Żaden region nie chciał ich na swoim terenie. Pogło-

ski o porzuceniu planu budowy olbrzymich hut pojawiały się już 

wcześniej, kiedy okazało się, że nie można ustalić ich możliwej 

lokalizacji, ale według doniesień serwisu Steelguru 5 kwietnia 

ministerstwo ogłosiło tą decyzję oficjalnie. - Rządy prowincji, 

którym proponowano budowę hut, takich jak Orissa, Jharkhand 

czy Chattisgarh sprzeciwiły się projektom prywatnych czy pań-

stwowych przedsiębiorstw w oparciu o brak dostępności tak du-

żych terenów, jakich wymagałyby inwestycje - poinformowało 

ministerstwo. Lokalne rządy prowincji poinformowały, że nie 

mogą zapewnić planowanym hutom wymaganych terenów, obej-

mujących 4000 - 6000 akrów, a biorąc pod uwagę istniejące już 

zakłady nie są także w stanie zapewnić nowym hutom odpowied-

niego zaopatrzenia w surowce - rudę żelaza i węgiel. Co więcej, 

plany Ministerstwa Stali skazało na niepowodzenie także Minister-

stwo Finansów, odmawiając zaoferowania jakichkolwiek rządo-

wych zachęt dla tak dużych przedsiębiorstw. Resort finansów 

przypomniał, że krajowi producenci stali operują na pozbawio-

nym regulacji rynku, na którym rządowe wsparcie nie może być 

uzasadnione 

W 2012 emisja CO2 w UE raczej w dół. Z danych opubliko-

wanych na początku kwietnia przez Komisję Europejską wynika, 

że w 2012 roku z obszaru Unii Europejskiej do atmosfery zostało 

wyemitowanych 1,84 mld ton ekwiwalentu CO2, co daje wynik 

niższy o 3,26 proc. niż w roku 2011. Dane za 2012 rok nie są 

jednak jeszcze kompletne - mówi Wojciech Hofman, makler firmy 

Consus. Komisja Europejska udostępniła dane dotyczące zweryfi-

kowanych emisji CO2 w 2012 roku, pochodzących z instalacji 

oraz od operatorów lotniczych objętych systemem EU ETS. - Z 

danych opublikowanych na początku kwietnia przez Komisję Eu-

ropejską wynika, że w 2012 roku z obszaru Unii Europejskiej do 

atmosfery zostało wyemitowanych 1,84 mld ton ekwiwalentu 

CO2, co daje wynik niższy o 3,26 proc. niż w roku 2011. Dane za 

2012 rok nie są jednak jeszcze kompletne. Obejmują jedynie 90 

proc. podmiotów, które podlegają systemowi handlu uprawnie-

niami do emisji CO2. Pełne dane o emisjach CO2 w UE za 2012 

rok mają być dostępne na początku maja – mówi Wojciech 

Hofman, makler firmy Consus. Z tych samych danych opubliko-

wanych na początku kwietnia przez Komisję Europejską wynika, 

że w ubiegłym roku podobny procentowy poziom redukcji emisji 

CO2 jak w skali UE obserwowano również w Polsce. Z informacji 

przedstawionych przez Brukselę wynika, że polskie instalacje 

objęte EU ETS wyemitowały w 2012 roku około 196,2 mln ton 

CO2, a zatem o 3,38 proc. mniej niż rok wcześniej. - Na uwagę 

zasługuje fakt, iż odnotowano wzrost emisji CO2 u największego 

europejskiego emitenta, czyli w Niemczech. W 2012 roku z nie-

mieckich przedsiębiorstw do atmosfery dostało się 463,2 mln ton 

CO2, czyli o 2,88 proc. więcej niż przed rokiem. Spadek emisji 

przemysłowej w całej Europie był spodziewany, a wątpliwy zosta-

wał poziom. 

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. Paryż - Wersal 30.04 - 5.05.2013  cena 672,50 * URUCHOMIONY  2 

AUTOKAR. W cenie: przejazd autokarem klasy lux (WC, video, barek, 

klimatyzacja), opłaty drogowe na trasie przejazdu, 3 noclegi w hotelu 

**/*** na obrzeżach Paryża (pokoje 2, 3 – os. z łazienkami), 3 śniada-

nia kontynentalne, 4 obiadokolacje, opiekę pilota - przewodnika, ubez-

pieczenie , podatek VAT.  

2.  Łeba  22.06 - 2.07.2013  cena 1000 zł * W cenie: transport autoka-

rem, 10 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie, opłata kli-

matyczna, 1 dniowa wycieczka z przewodnikiem opieka pilota, VAT  

3. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie prze-

jazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota - 

przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około 1200 CZK  

4. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013  cena 450 zł * w cenie przejazd au-

tokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,  bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie  

5.Jastrzębia Góra 07.09 - 1409.2013 cena 545 zł *  W cenie transport 

autokarem, 7 noclegów pokoje z łazienkami , 3 posiłki dziennie, opieka 

pilota, ubezpieczenie, podatek VAT  

6. Bułgaria 21.07 - 1.08.2013 cena 1029 zł *.   NOWY TERMIN - cena 

zawiera: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie 

(kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej), ubezpieczenie, ko-

rzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT  

7. Chorwacja  Seget Donji k/ Trogiru  1.09 - 12.09.2013 cena 1060 zł *  

cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie, 9 

noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice), 

ubezpieczenie, podatek VAT   

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

cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie, 9 

noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice), 

ubezpieczenie, podatek VAT   

* cena dla Pracownika Huty, współmałżonka i dzieci uczących się 

WYJAZD  NA „MAJÓWKĘ” 

ZARZĄD PSK NSZZ PRACOWNIKÓW AMP SA ORGANIZUJE DLA PRA-

COWNIKÓW AMP S.A. O/KRAKÓW WYCIECZKI DO WIERCHOMLI: 

• 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 

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  

 


