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Wyróżnienie dla Firmy UNIHUT S.A.
• Z dużym zadowoleniem przyjeliśmy informacje o wyróżnieniu
Listem Gratulacyjnm nasze Firmy związkowej przez Zarząd AMP SA.
Wieloletnie doskonalenie, sumienna praca całej załogi, a przede
wszystkim wysoka jakość świadczonych usług obecnie procentują.
Zarządowi Spółki oraz wszystkim pracownikom gratulujemy.
List Gratulacyjny dla firmy UNIHUT S.A.
za uzyskanie tytułu „Laureat Białej Listy Dostawców Usług
ArcelorMittal Poland - 2012 rok”
w zakresie: - realizacji wymagań bądź elementów wymagań norm w
zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- skutecznej realizacji i przestrzegania wymogów i standardów obowiązujących w firmie ArcelorMittal Poland;
- wysokiej świadomości firmy odnośnie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz BHP, bezwypadkowej pracy w 2012 roku
i bez naruszeń zasad BHP;
- wysokiej jakości świadczonych usług oraz dbałości o zapewnienie
najwyższej jakości usług (spełnianie wymogów w zakresie: terminowości, jakości, dyspozycyjności, posiadanych specjalistycznych
uprawnień ) ;
- przejrzystości stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie.
List Gratulacyjny podpisał Pan Manfred Van Vlierberghe - wiceprezes
Zarządu dyrektor generalny AMP SA

Dzień Bezpieczeństwa w AMP SA
• We wszystkich zakładach produkcyjnych odbyły
się okolicznościowe spotkania z prezentacją filmów
poświęconych BHP i minutą ciszy – ku pamięci pracowników, którzy
zginęli w miejscu pracy. Pracownicy wysłuchali przesłania Lakshmiego Mittala, który podkreślił, że od 2012 roku hasło Dnia Bezpieczeństwa brzmi „Zatrzymaj się, pomyśl i pracuj bezpiecznie”. Z inicjatywy
Zarządu i służb BHP w tym roku wprowadzono „serduszka bezpiecznej pracy”. Można było zbierać na nie punkty uczestnictwa w szkoleniach i pokazach, których tematem były standardy bezpieczeństwa.
W poszczególnych Zakładach odbywały się też konkursy umiejętności dla operatorów wózków widłowych i suwnicowych, ćwiczenia z
użycia gaśnic, udzielania pierwszej pomocy i pokazy sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo w pracy. Ćwiczono wymagania standardów – praca w przestrzeni ograniczonej i praca na wysokości. Tegorocznym novum były wizyty fizjoterapeutów bezpośrednio w miejscu
pracy, w kabinie operatora wypycharki koksu czy – jak w walcowni
zimnej – na suwnicy. W miasteczka FPS, w których pracownicy mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą poszczególnych standardów
oraz tworzenia HIRY. W Dzień Bezpieczeństwa włączono również
wykonawców i hutnicze spółki. Kolprem zaprezentował ćwiczenia z
akcji ratunkowej na kolei, gdzie miało miejsce wykolejenie wagonu.
Do standardów bezpieczeństwa obowiązujących w AMP SA przekonywano również kierowców odbierających kręgi, zwracając im uwagę na zagrożenia podczas załadunku. W hutniczej STALwizji można
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych AMP SA
było zobaczyć, co o bezpieczeństwie w pracy myślą najmłodsi –
• 25 kwietnia 2013 roku odbyła się TKŚS w Krakowie. W pierwszej przedszkolaki z hutniczych przedszkoli. (Informacja - źródła prasowe
części spotkania Przewodnicząca przedstawiła stan środków na ra- AMP SA)
chunku ZFŚS w Krakowie oraz wykorzystanie funduszu za 3 m-ce br.
Następnie rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: emerytów i Wystąpienie Przewodniczącej GKŚS do dyr. Personalnej w
rencistów; pracowników Zakładu Walcownia Gorąca – BWG; prasprawie dokumentowania dochodów dla potrzeb ZFŚS
cowników Zakładu Koksownia PKK-1; pracowników Zakładu Wielkie ● Z uwagi na pojawiające się błędy w wyliczeniu przez Firmę WIPRO
Piece i Stalownia PSK-1; pracowników komórek scentralizowanych; informacji o średnim dochodzie wnioskodawcy na potrzeby ZFŚS
pracownika BWZ. Wydatki na pomoc finansową narastająco (łącznie GKŚS zamierza poinformować pracowników o przedłużeniu okresu
z przyznanymi na dzisiejszym posiedzeniu w wysokości 155 770 ,00 składania przez pracowników oświadczeń o dochodach przy składazł) wynoszą 538 550,00 zł. W kolejnym punkcie spotkania uzgodnio- niu wniosków przez pracowników uprawnionych do skorzystania w
no dofinansowanie do wypoczynku po pracy. Przyjęto, że zgodnie z 2013 roku ze świadczeń z ZFŚS AMP SA.
Regulaminem obrad TKŚS dla Krakowa, korzystanie W związku z powyższym GKŚS zwraca się z prośbą o pilne przekazaz dofinansowania do Rajdu Hutnika i imprez dla dzieci z okazji Dnia nie pracownikom:
Dziecka nie wchodzi w limit imprez. Komisja przyznała dodatkowe 1. Informacji o zaistniałych błędach w wyliczeniu średniego dochodu
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych na potrzeby ZFŚS
dzieci pracowników / emerytów. Przyjęto oświadczenia pracowników 2. Zasady lub sposobu (formuła matematyczna) prawidłowego liczeo dochodach w rodzinie prowadzących wspólne gospodarstwo z nia– na podstawie pasków z dochodu na potrzeby ZFŚS
matką dzieci, a nie będących w zalegalizowanym związku oraz roz- 3. Informacji o możliwości skorygowania wniosków złożonych na
patrzono wnioski pracowników w sprawie dofinansowania dla wypo- podstawie błędnych wyliczonych dochodów.
czynku dzieci. Kolejne posiedzenie TKŚS odbędzie się 10 maja.
4. Informacji o usunięciu nieprawidłowości - wówczas od tej daty
stosowane będą zaświadczenia w miejsce oświadczeń.
Komisja Świadczeń Socjalnych AM SSCE
GKŚS oczekuje podjęcia stanowczych kroków przez Dyrekcję AMP
• W dniu 24.04.2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej AM SA w przedstawionej sprawie. To kolejny przykład katastrofalnych
SSCE Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Tematem spotkania było działań Firmy, która ma liczyć płace pracowników AMP SA i Spółek.
przedstawienie zastępcy przewodniczącej ZFŚS, omówienie wykorzystania funduszu za pierwszy kwartał 2013 roku oraz zatwierdzenie
Festyn z okazji obchodów Dnia Hutnika
preliminarza wydatków na pozostałe miesiące 2013r. Ponadto usta- ● Po wielodniowych negocjacjach tradycyjny Festyn z okazji Dnia
lono nowe zasady dofinansowania do kart Multibilet i Multisport z Hutnika odbędzie się 8 czerwca 2013 roku na terenie Muzeum Lotfunduszu socjalnego.
nictwa w Nowej Hucie. Szczegóły dotyczące udziału w festynie hutPrzewodnicząca NSZZ Prac. AMP SA AM SSCE - Alina Bierówka
niczym podamy wkrótce, zarówno te dotyczące godziny rozpoczęcia
i zakończenia jak i udziału gwiazd polskiej estrady, a także obsługi
Przypominamy wszystkim delegatom NSZZ Prac. AMP SA, cateringowej. Mamy nadzieję, że wszystkie społeczne podpowiedzi
Konferencja sprawozdawcza odbędzie się 15.05.2013r dotyczące organizacji Festynu zostaną wzięte pod uwagę przez Zegodz. 11.00 w bud „S” -Sala Teatralna ul. Ujastek 1 Kraków spół organizatorów.
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ZBT UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 012-644-68-16
012-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl Wielu może więcej
1. Łeba 22.06 - 2.07.2013 cena 1000 zł * W cenie: transport
autokarem, 10 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie,
opłata klimatyczna, 1 dniowa wycieczka z przewodnikiem opieka
pilota, VAT
2. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie
przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka
pilota - przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około
1200 CZK
3. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013 cena 450 zł * w cenie przejazd
autokarem, 2- noclegi, śniadania i obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie
4.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
5. 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, korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT
6. 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
7. 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

KRS 0000052378 Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
z okazji Dnia Hutnika zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych na bezpłatne specjalistyczne konsultacje i badania:
1) Ginekologiczne (wraz z USG i cytologią) w dniu 21.05.2013 r.
w siedzibie CM Ujastek Sp. z o.o, paw. B, gab. nr 4.
Rejestracja telefoniczna w dniu 13 maja 2012 r., w godz. 9-11, pod
nr telefonu : 12 290 41 58
2) USG jamy brzusznej w dniach 20 – 29.05.2013 r. w Pracowni
USG, os. Handlowe bl. nr 8, w gab. lek. med. B.Stępień
Rejestracja telefoniczna w dniu 15 maja 2013 r., w godz. 9-11, pod
nr telefonu : 787 610 696
3) Dopplera (tętnic szyjnych lub kończyn dolnych) w dniu 23 maja
2013 r. w siedzibie CM Ujastek Sp. z o.o. , pawilon B. gab. nr 33.
Rejestracja telefoniczna w dniu 20 maja 2013 r., w godz. 9-11, pod
nr telefonu : 12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona
Z prasy: Marcowy rekord Walcowni Gorącej. Pierwszy krąg
blachy gorącowalcowanej w krakowskiej nowej walcowni został
wyprodukowany niemal 6 lat temu, w czerwcu 2007 roku. Walcownia Gorąca nadal pozostaje najnowocześniejszą linią tego typu w
grupie ArcelorMittal. W marcu 2013 roku, pomimo kryzysu, po raz
pierwszy miesięczna produkcja linii walcowniczej przekroczyła 200
000 ton – dokładnie było to 202 226 ton. – Na tak dobry marcowy

wynik produkcyjny składa się kilka przyczyn. Przede wszystkim jednak to zasługa bardzo dobrej pracy całej załogi: tej technologicznej
jak i tej technicznej. Bezawaryjna praca urządzeń i prowadzenie
procesu produkcyjnego w sposób płynny doprowadziły nie tylko do
Bądź bezpieczny
rekordowo wysokiej produkcji, ale także do osiągnięcia najniższych
Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia w PZU wskaźników zużycia mediów energetycznych, jak i najwyższego
Życie może zapisać się każdy z pracowników Huty lub uzysku w naszej historii – mówi Witold Dymek, dyrektor Zaka-

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 indywidualnego 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 ubezpieczenia w PZU (posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Wiele osób
ubezpieczających swoje mieszkania, czy samochody kieruje się wyłącznie 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
ofercie PZU. Poza tym z kartą Klubu możesz kupić w dobrej cenie:
samochód lub mieszkanie, części motoryzacyjne, usługi związane z
użytkowaniem 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 produkty PZU. Zapamiętaj ten numer telefonu: 801
102 102

du Walcownia Gorąca. Postęp w osiąganiu coraz lepszej wydajności
linii walcowniczej jest zrównoważony, tzn. kadra inżynierska dąży
do tego, by jednocześnie ze wzrostem produkcji obniżone zostały
wskaźniki zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w przeliczeniu na tonę produkcji, bowiem sam proces walcowania jest energochłonny. Ponad połowa energii wykorzystywanej do nagrzewania
stali wsadowej pochodzi ze spalania gazu ziemnego. Aby walcowanie odbyło się na gorąco, należy stal wsadową nagrzać do ok. 1250º C. W tym roku zużycie energii elektrycznej na jedną tonę produkcji zostało obniżone o 14 proc., a zużycie gazu – o 8 proc. w
porównaniu do roku 2009.Przykład Walcowni Gorącej pokazuje, że
można zwiększać zdolności produkcyjne jednocześnie nie oddziaływując negatywnie na środowisko.
Z głębokim smutkiem informujemy, iż nagle zmarła
Nasza Koleżanka była Przewodnicząca Zarządu Zakładowego
ZŁOMEX SA NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA,
Marta Nakielny
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
oraz koleżanki i koledzy

Nikt nie umiera na ziemi
Dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają
Koledze Piotrowi Loranty
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd Centrum NSZZ Pracowników AMP S.A
oraz koleżanki i koledzy
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