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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów  

NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND S.A.  

Krzysztof Wójcik wybrany nowym Przewodniczącym  

NSZZ Pracowników AMP SA  

● Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników AMP S.A. 

otworzył Przewodniczący Zarządu Związku kol. Janusz Lemański. Po 

wprowadzeniu sztandaru przywitał delegatów i zaproszonych gości 

w osobach między innymi: kol: Alfreda Miodowicza - Honorowego 

Przewodniczącego OPZZ, Jana Guza - Przewodniczącego OPZZ, 

Eugeniusza Sommera - Przewodniczącego FHZZ, oraz Dyr. General-

nego AMP SA Pana Manfreda Van Vlierberghe, dyr.. Ochrony Środo-

wiska Pana Jacka Wolińskiego, dyr.. Personalną AMP SA Panią Mo-

nikę Roznerską, dyr..Andrzeja Węglarza, Gł. Specjalistę ds.. Relacji 

Społecznych Pana Cezarego Kozińskiego - którzy reprezentowali 

AMP SA, Panią Justynę Bujak i Daniela Wróblewskiego reprezentują-

cych naszą Spółkę związkową, kol.  Edwarda Szwagierczaka Głów-

nego Redaktora Przeglądu Hutniczego, obecny był także na sali 

kandydat na posła do Europarlamentu Pan Jan Orkisz popierany 

przez struktury wojewódzkie OPZZ. Następnie minutą ciszy uczczo-

no członków naszej organizacji związkowej ostatniej kadencji, któ-

rzy odeszli do wieczności. Ponieważ przybyły na nasze WZD Dyr.. 

Generalny udawał się na ważne rozmowy do siedziby ArcelorMittal 

obrady rozpoczęto od wystąpienia Pana Manfreda Van Vlierberghe 

oraz dyskusji.  Dyr.. Generalny przedstawił sytuację w Spółce AMP 

SA. Pozytywnie ocenił sytuację dotyczącą działalności gospodarczej              

w Europie i na świecie, zwrócił uwagę na obniżkę cen surowców co 

dobrze rokuje na przyszłość. Poinformował o planach inwestycyj-

nych Spółki w Polsce, których niestety realizacja ciągle uwarunko-

wana jest ustabilizowaniem się rynku. Główną tego przyczyną jest 

niska cena wyrobów i słaba sprzedaż. Priorytetem staje się działanie 

zmierzające do wykorzystania wszelkich możliwości produkcyjnych 

ściśle związanych z ilością i jakością produkcji. Spółki nie stać na 

produkcję wyrobów hutniczych poniżej lub na poziomie ponoszo-

nych kosztów produkcji. Przypomniał raz jeszcze, że przed Spółką 

stoją dalsze wezwania aby wydajność produkcyjna była w pełni 

wykorzystana. Nadmienił również, że dużym problemem jest sytu-

acja na Ukrainie co zakłóca normalną działalność handlową i gospo-

darczą. Kolejnym problemem jest wysoka akcyza na elektryczność 

co bezpośrednio wpływa na naszą konkurencyjność. Również emisja 

dwutlenku węgla i restrykcyjne w tym zakresie wymagania Unii 

Europejskiej w znaczny sposób zakłócają możliwości produkcyjne      

i nie można ich porównywać z liberalnymi w tym zakresie poglądami 

USA lub Chin. W dalszej części poinformował o realizacji w Polsce 

wielu inwestycji między innymi nagrzewnicy wielkiego pieca w Kra-

kowie, oczyszczalni gazu w Zdzieszowicach i wielu innych. Proble-

mem jest brak możliwości pełnego wykorzystania tych inwestycji i 

osiągnięcia zysków a głównym celem jest w tym momencie zwrot 

poniesionych nakładów. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest 

zmniejszenie kosztów z równoczesnym zwiększeniem produkcji. 

Pierwszoplanowym kierunkiem jest praca nad redukcją kosztów 

stałych i w tym zakresie wyznaczane są cele do realizacji. Następnie 

przekazał krakowskim hutnikom dobrą wiadomość dotyczącą planu 

pracy wielkiego pieca na najbliższe dwa lata po czym zostanie on 

przekazany do remontu kapitalnego. Zakomunikował również, że 

planowane są dalsze inwestycje związane  z częścią surowcową 

krakowskiej huty. Kończąc swe wystąpienie podkreślił wpływ Związ-

ków Zawodowych na realizację postawionych celów. Na koniec za-

apelował o wyrozumiałość i otwartość we wszystkich wspólnych 

staraniach. 

Po zakończeniu wystąpienia Delegaci przystąpili do zadawania py-

tań: kol. Mirosław Kopeć BWZ – pytał o dalsze losy Walcowni Zim-

nej i Gorącej o plany związane z planowanym utworzeniem Zakładu 

Logistyki, poddając w wątpliwość tworzenie nowych struktur zakła-

dowych, zaapelował w końcu o spotkanie z osobami odpowiedzial-

nymi za te obszary W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż oceną obu wal-

cowni jest wydajność i dążenie do jej poprawy. Jedną ze słabych 

stron według Zarządu jest logistyka. Wąskim gardłem jest wysyłka 

wyrobów gotowych i na tych zagadnieniach koncentrują się działa-

nia Dyrekcji. Nowy Dyrektor Obszaru Wyrobów Płaskich ma za za-

danie poprawić produktywność i wydajności w naszej hucie. Decyzje 

jeszcze nie są podjęte ale wybrane grupy inżynierów pracują nad 

najlepszym rozwiązaniem dla obu Walcowni. Odnosząc się do decy-

zji dotyczących zmian w logistyce stwierdził, iż będą one podejmo-

wane przy „otwartej kurtynie”.  

Kol. Jerzy Łąka BWG – pytał czy po „ewentualnym” powstaniu no-

wego Zakładu będą redukcje w zatrudnieniu, a jeśli tak to czy prze-

widuje się osłony finansowe dla pracowników? W odpowiedzi usły-

szeliśmy, że ze względu na wiek, wielu pracowników odejdzie na 

emerytury i to stanowi dla Dyrekcji największy problem gdyż zastą-

pienie odchodzących pracowników będzie niezwykle trudne. Zarząd 

AMP SA nie widzi potrzeby zwolnień, a jeśli będzie takie zagrożenie 

to w pierwszej kolejności nastąpi zmniejszenie liczbę podwykonaw-

ców. 

Z kolei kol. Krzysztof Bąk PSK – Pytał czy to prawda, że w sprawie 

pracy wielkiego pieca są plany zwolnień i zatrudniania ludzi z ze-

wnątrz? Dlaczego dozór nie poświęca odpowiedniej ilości czasu na 

pracę w bezpośredniej produkcji, a zajmuje się „papierologią”, two-

rzeniem nikomu nie potrzebnych dokumentów i opracowań? W od-

powiedzi usłyszeliśmy, że elastyczny system pracy jest w ocenie 

Dyrekcji dobrym narzędziem poprawy wydajności i produktywności. 

W wielu działaniach Firmy ta filozofia jest głównym celem. Realizu-

jemy te cele tam  gdzie mogą być one zastosowane…...   cd str 2 
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cd ze str nr 1... Część surowcowa i wielki piec stanowi szczególny 

obszar i muszą tam pracować ludzie, przygotowani, wyszkoleni i z 

dużym doświadczeniem. W Krakowie obsługa wielkiego pieca pro-

wadzona jest przez stałą obsługę i nie przewiduje się zmian. Nato-

miast w sprawie tzw „papierkowego działania” dyr. Generalny za-

prosił chętnych by wzięli udział w audytach WCM, które odbywają 

się w Zakładach produkcyjnych. Podkreślił poprawę stanu BHP oraz 

widoczną poprawę stanu porządków w halach produkcyjnych. Dyr.. 

Generalny podkreślił, iż uważa, że obszary gdzie wdrożony jest 

WCM funkcjonują prawidłowo. 

Kolejne pytanie dotyczące planów Zarządu związanych z rozwojem, 

stanem technicznym urządzeń krakowskiej energetyki? zadał kol. 

Andrzej Bączkowski - ZE. Dyr.. Generalny zapewnił, iż współpraca z 

firmą TAURON powinna doprowadzić do rozwoju krakowskiej ener-

getyki. Spółka próbuje dopasować współpracę do wspólnych ocze-

kiwań. Zarząd zakłada, że w przeciągu 3 - 4 lat Zakład Energetycz-

ny będzie lepszy ekologiczny ale przede wszystkim zostanie unowo-

cześniony bo takie są wymagania. Wszystkie te działania będą z 

korzyścią dla pracowników.  

Jedno z ostatnich pytań dotyczyło sprzedaży udziałów w Spółce 

KOLPREM, czy wybrano już nowego inwestora? Pytanie zadawał 

kol. Czesław Strączek. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że rozmowy 

jeszcze trwają, a celem jest pozyskanie nowego kapitału, który da 

sygnał do rozwoju infrastruktury i efektywności działania Spółki. 

Dyr.. Generalny stwierdził, iż Zarząd AMP SA poprzez sprzedaż 

udziałów i pozyskanie kapitału chce by Spółka się rozwijała. By 

unowocześniła swój tabor i jeszcze bardziej efektywnie przewoziła 

towary dla wszystkich oddziałów AMP SA. 

Kończąc odpowiadać na zadawane pytania Dyrektor Generalny 

podziękował za rzeczową i konstruktywną dyskusję mając nadzieję 

na  możliwość dalszych spotkań i współpracy z organizacjami związ-

kowymi. Przewodniczący Janusz Lemański podziękował Dyrektorowi 

Generalnemu za udział w naszym WZD i w imieniu obecnych na sali 

wręczył tradycyjną statuetkę Lajkonika krakowskiego, którym to 

honorujemy osoby będące sympatykami krakowskiej huty…. 

Po opuszczeniu sali przez dyr.. Generalnego rozpoczęto realizację 

programu obrad WZD NSZZ Prac. AMP SA. Prowadzącymi WZD 

zostali kol. Wiesława Kramarz oraz kol. Włodzimierz Huk. Następnie 

w jawnych głosowaniach zatwierdzono porządek obrad, wybrano 

protokolanta w osobie Bogdana Feknera, oraz dokonano wyboru 

Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i wniosków. Następnie 

Przewodniczący Zarządu Związku kol. Janusz Lemański w obszer-

nym sprawozdaniu przekazał informację o działaniach Związku w 

upływającej kadencji 2010 do 2014. Przypomniał nasze związkowe 

manifestacje i protesty w obronie miejsc pracy. Poddał krytyce 

działania Pracodawcy w zakresie prowadzonego dialogu społeczne-

go, zwłaszcza spraw dotyczących negocjacji płacowych. Zaapelował 

do wszystkich Delegatów o rzetelną pracę w nadchodzącej Kadencji 

związkowej, o działania które wzmocnią naszą Związek Zawodowy.  

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. 

Rajmund Kozubek odczytał protokół Komisji, informując iż na 117 

wybranych Delegatów obecnych jest 117 co jak stwierdzili obecni 

na sali goście jest rzadkim zjawiskiem. W kolejnej części WZD ob-

szerne sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 2010 do 

2014 roku złożyła Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku ds. Finan-

sowych kol. Halina Szpakowska. Realizując kolejny punkt WZD, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Janik przedstawił 

sprawozdanie z prac Komisji w mijającej Kadencji. Kończąc swe 

wystąpienie złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Związku. W głosowaniu jawnym WZD udzieliło absoluto-

rium ustępującemu Zarządowi Związku. Po zarekomendowaniu 

przez ustępujący Zarząd Związku wielkości Zarządu w Kadencji 

2014 - 2018 w ilości 50 osób oraz Komisji Rewizyjnej w ilości 7 

osób, Delegaci w głosowaniu jawnym uchwalili proponowane stany 

ilościowe Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Po wyborze Komisji 

wyborczej rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów rekomendowa-

nych przez Zarządy Zakładowe do Zarządu Związku i Komisji Rewi-

zyjnej. Po zamknięciu obu list Komisja Wyborcza przystąpiła do 

opracowania alfabetycznej listy kandydatów do Zarządu Związku i 

Komisji Rewizyjnej. Komisja Wyborcza podała, iż do Zarządu Związ-

ku zostało zgłoszonych 54 kandydatów na 50 miejsc, a do Komisji 

Rewizyjnej 10 kandydatów na 7 miejsc. Po omówieniu, zgodnie z 

zapisami Statutu Związki i ordynacji wyborczej procedury głosowa-

nia Delegaci przystąpili do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W 

wyniku wyborów do Zarządu Związku w Kadencji 2014 - 2018 

zostali wybrani: Filus Ryszard, Dziedzic Paweł, Kozubek Rajmund - 

AM Refractories Sp. z o.o., Ziołek Tomasz, Strączek Czesław, Nie-

wiadomski Wiesław - PUK KOLPREM Sp. z o.o., Fekner Bogdan, 

Szpakowska Halina, Czyż Elżbieta - HUT – PUS SA, Turcza Tadeusz 

- PTS S.A., Urbański Andrzej, Styrna Zbigniew -  UNIHUT SA, Kle-

szyk Marian, - ZW Profil SA, Bierówka Alicja -  AM SSCE Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa, Kośmider Stanisław - Krakodlew SA, Kopeć Mi-

rosław, Senk Andrzej, Kramarz Wiesława, Szczerek Lidia - AMP SA - 

BWZ, Kowalski Marek, Krupa Jacek -  AMP SA  -  GU, Raduszewska 

Zofia - AMP SA -  CENTRUM, Łąka  Jerzy, Gonkiewicz Stanisław, 

Bąk Krzysztof, Włodarz Mirosław, Bielecka Renata -  AMP SA - 

BWG,  Nowak Małgorzata -  AMP SA - GJ, Janczur Robert, Kuchar-

ski Władysław - AM DS. Kraków,  Bączkowski Andrzej, Golik Zbi-

gniew, Górka Leszek, Szewczyk Bożena, Wójcik Krzysztof - AMP SA 

- ZE, Czajkowski Marian, Ostrowska Krystyna - E i R,  Bąk Krzysztof, 

Kawula Józef, Szałapaj Stanisław, Mazurek Monika - AMP S.A. - 

PSK, Żelichowski Marek, Solecki Krzysztof - AMP S.A. - ZK, Baran 

Leszek - AM TP Sp. z o.o., Kosek Artur -  PPUH EKO- ENERGIA Sp. 

z. o.o., Oleś Tadeusz -  METALODLEW, Dudek Ireneusz, Jabłoński 

Stanisław, Sionko Jadwiga - Stalprodukt SA, Huk Włodzimierz - 

AMP S.A. - DNA. 

Natomiast w wyniku wyborów do Komisji Rewizyjnej w Kaden-

cji 2014 - 2018 zostali wybrani: Ragan Grzegorz - AMP - ZE, Po-

lański Ryszard - PUK KOLPREM Sp. z o.o., Natkaniec Andrzej - AMP 

SA - GU, Gajda Remigiusz - AMP SA - BWZ, Kapuśnik Bogusław - 

AMP SA - BWG, Bomba Leszek - AMP SA - PSK, Załęcki Zbigniew - 

AMP SA - PKK.  

Zgodnie z zapisami Statutu Związku i zapisami ordynacji wyborczej 

spośród wybranych członków Zarządu Związku zostaje wybrany 

Przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Jedy-

nym kandydatem wyrażającym zgodę na kandydowanie na funkcję 

Przewodniczącego Zarządu Związku był kol. Krzysztof Wójcik. W 

wyniku wyborów na ogólną liczbę głosujących 117 otrzymał 116 

głosów zostając nowym Przewodniczącym NSZZ Pracowników Arce-

lorMittal Poland S.A. Zabierając głos podziękował przede wszystkim 

kol. Januszowi Lemańskiemu za długoletnią pracę na rzecz naszego 

Związku Zawodowego licząc na Jego wsparcie i doświadczenie w 

przewodniczeniu tak dużej organizacji związkowej. Ciąg dalszy rela-

cji z Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Prac. AMP SA w kolejnym 

numerze Kuriera Aktualności. 
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DLA TWOJEJ OCHRONY I POMOCY 

Kup opony – pomoc assistance otrzymasz za dar-

mo! Wybierz odpowiednie opony, kup je w atrakcyjnej 

cenie, a jeśli zajdzie potrzeba skorzystaj z darmowej 

pomocy assistance. Dodatkowo otrzymasz od nas prezenty. 

Wystarczy, że posiadasz Kartę PZU Pomoc, a będziesz mógł skorzy-

stać z oferty na wiele modeli czołowych producentów opon. Dodatko-

wo możesz skorzystać z porady dedykowanego pracownika OPONEO, 

który pomoże Ci dobrać odpowiednie opony do Twojego samochodu. 

Do każdego zakupu bezpłatnie otrzymasz: 

- 2 miesięczną pomoc assistance na wypadek ich uszkodzenia lub 

przebicia (pomoc obejmuje wymianę koła na miejscu zdarzenia lub 

transport do najbliższego serwisu- limit 50 km), aby uzyskać pomoc 

należy zadzwonić pod 801 102 102 i powołać się na zakup opon w 

OPONEO, przesyłkę opon, przewodnik turystyczny „Weekend w Pol-

sce”, praktyczne worki do przechowywania opon oraz foliowe ręka-

wiczki Jak skorzystać z oferty? 

1. Zadzwoń pod numer infolinii 801 102 102 lub wyślij e-mail (temat: 

OPONEO) na kluby  pomoc@ pzu.pl, podaj imię i nazwisko oraz nu-

mer Karty PZU Pomoc. 

2. W odpowiedzi otrzymasz hasło. 

3. Zadzwoń do dedykowanego pracownika OPONEO (52 341 88 05 

lub 516 005 085 lub napisz na adres elzbieta.ciborowska@oponeo.pl 

podaj hasło i zamów opony. 

4. Podaj dowolny adres (na terenie RP), a opony oraz gratisy zostaną 

wysłane do Ciebie bezpłatnie. 

-  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, 

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, czwar-

tek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego 

umówienia się z pracownikiem biura. 

 

Rehabilitacja w Krakowie 

Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szyb-

ka 27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641-65-

41 lub 696-999-958, zaprasza pracowników ArcelorMittal Od-

dział w Krakowie na zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach 

rehabilitacji stacjonarnej dofinansowanej z ZFŚS. Rehabilita-

cja stacjonarna to  10–dniowy cykl zabiegowy (3 zabiegi 

dziennie), wykonywane w dni robocze, przed lub po południu, tak 

aby nie kolidowały z  pracą. W ramach cyklu przewidziana jest kon-

sultacja rehabilitacyjna tak więc nie potrzebne jest skierowanie od 

lekarza. Szczegółowe informacje dostępne  w Obsłudze Funduszu 

(HUT-PUS S.A.) lub na stronie Centrum: www. edmed.krakow.pl  

 

Posiedzenie MTKŚS 

● 16 maja odbyło się kolejne posiedzenie MTKŚS. Przewodnicząca 

Komisji przedstawiła wykorzystanie środków ZFŚS w okresie I-IV 

2014r. w Krakowie. W związku z zasileniem funduszu środkami ze 

sprzedaży mieszkań uzgodniono korektę w Preliminarzu ZFŚS 2014r. 

Część środków postanowiono przeznaczyć na pożyczki remontowe. 

Skorygowany preliminarz zostanie przedstawiony do akceptacji 

GKŚS. Komisja wstępnie omówiła sprawę przydziału pożyczek re-

montowych na cele mieszkaniowe. Wnioski złożyło 433 pracowników. 

W tym 16 pracowników wystąpiło o pożyczkę w kwocie większej niż 

8 000 zł. Komisja będzie kontynuować temat przydziału pożyczek 

remontowych na następnym posiedzeniu po zaakceptowaniu korekty 

Planów ZFŚS 2014 roku. Ponadto Komisja postanowiła, iż w sprawie 

pożyczek na wykup mieszkania zakładowego, istnieje możliwość 

udzielenia pożyczki w kwocie nie przekraczającej 10 000 zł lecz nie 

większej niż kwota wykupu mieszkania. Oprocentowanie pożyczki 

wyniesie 4%, spłata – 3 lata, a środki zostaną przekazane bezpo-

średnio na konto sprzedającego. W tym przypadku od pracownika 

wymagany będzie wniosek oraz decyzja dotyczaca wykupu mieszka-

nia z kwotą i nr kontem do zapłaty.   

W kolejnym punkcie spotkania Komisja rozpatrzyła wnioski o zapo-

mogi dla: byłych pracowników EiR, pracowników Zakładu Wielkie 

Piece PSK 1, pracowników Zakładu Stalownia PSK 2, pracowników 

Zakładu Walcownia Zimna BWZ, pracowników Zakładu Koksownia 

ZKK. Wydatki na pomoc finansową narastająco (łącznie z przyznany-

mi na posiedzeniu w dniu 16.05. w wysokości 186 470 zł) wynoszą 

668 210 zł. Ponadto MT Komisja Świadczeń Socjalnych wystąpiła do 

GKŚS o wyrażenie zgody na uprawnienie do korzystania (tylko 

w zakresie zapomóg) dla dwóch byłych pracowników AMP Sa pozo-

stających w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. 

W kolejnym punkcie spotkania Komisja przeanalizowała wykorzysta-

nie środków wraz z  rezerwą na wypoczynek po pracy, uwzględniając 

informację Biura Turystycznego HUT-PUS S.A. o wycofaniu się z or-

ganizacji 3 wycieczek. Z uwagi na zbyt późne dostarczenie wniosków 

dotyczących nowych ofert w ramach wypoczynku po pracy Komisja 

przełożyła rozpatrzenie ich na następne posiedzenie (23.05). 

Ponadto uzgodniono, że w okresie od czerwca do grudnia 2014 r. z 

dofinansowania do pobytów w Hotelu Jaskółka w Ustroniu oraz ORW 

Karolinka w Karpaczu mogą skorzystać pracownicy obsługiwani w 

Krakowie dodatkowo w ilości 70 osobodni, zgodnie z wcześniejszym 

ustaleniem łącznie nie większej niż 270 osobodni w tym okresie . 

Komisja zwiększyła limit osób obsługiwanych w Krakowie, które mo-

gą skorzystać z oferty firmy Partner do 90 osób. Przyjęto ofertę zaku-

pu biletów na V Krakowskie Miniatury Teatralne w liczbie nie większej 

niż 30 biletów. 

W ostatniej części spotkania rozpatrzono indywidualne wystąpienia 

pracowników naszego oddziału dotyczące dochodów, dopłaty do 

turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku po pracy.   

 

KOLPREM - kolejna tura rozmów płacowych 

● We wtorek 20 maja w siedzibie Spółki Kolprem w Dąbrowie Górni-

czej odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego, którego głów-

nym tematem były sprawy płacowe. Strona Pracodawcy po analizie 

propozycji złożonej przez Stronę Społeczną, przedstawionych w ubie-

głym tygodniu, przekazała swoje stanowisko. Niestety było ono cał-

kowicie odmienne od oczekiwań Organizacji Związkowych. Jedyna 

kwestia, która została uzgodniona przez Strony dotyczyła wysokości 

nagrody za wzmożony wysiłek załogi. Do omówienia została kwestia 

dodatkowego wynagrodzenia. Z powodu braku zgody ze Strony Wła-

ściciela Spółki wysokość dodatkowego wynagrodzenia została zapro-

ponowana na zdecydowanie mniejszym poziomie. Strona Związkowa 

wystąpiła z propozycją włączenia zaoferowanej kwoty do płacy za-

sadniczej każdemu pracownikowi jako składnika stałego, a nie płaco-

nego obok wynagrodzenia. Niestety w tym punkcie wystąpiły rozbież-

ności, które na dzień dzisiejszy pozostały w dalszym ciągu nie rozwią-

zane. Strony postanowiły, iż następne spotkanie odbędzie się 26 

maja. Mam nadzieję, że wtedy dojdzie do porozumienia, które usa-

tysfakcjonuje zwłaszcza pracowników Spółki KOLPREM.      T. Ziołek 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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Z prasy: Przemysł stalowy na świecie rośnie, w Europie się 

kurczy. Za kilka lat takie obrazki będziemy oglądali tylko na filmach 

– powiedział Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo – 

Handlowej, otwierając sesję „Hutnictwo w Europie” filmem przedsta-

wiającym spust surówki z pieca. Uczestnicy sesji wskazywali na 

zmniejszającą się konkurencyjność europejskiego hutnictwa w skali 

światowej, a polskiego także w Europie. W ciągu 10 lat moce produk-

cyjne hutnictwa zwiększyły się z 1,244 mld ton do 2,168 mld ton, a 

do roku 2016 mają się zwiększyć o kolejne 180 mln ton. Jedynym 

obszarem, gdzie nie buduje się nowych hut, a ogranicza produkcję 

jest Europa - powiedział Stefan Dzienniak. Przypomniał, że w ciągu 

ostatnich 10 lat w polski przemysł stalowy zainwestowano w sumie 

ok. 10 mld PLN, podnosząc moce produkcyjne do 12,6 mln ton, a 

obniżając jednostkowe zużycie produktów energetycznych przy pro-

dukcji stali od 0,33 toe/tonę stali do 0,21 toe/t. Polska może dziś być 

dumna ze swojego hutnictwa, które jest wśród najnowocześniejszych 

w Europie. Pod względem jakości stali i ograniczenia poziomu emisji 

Polska jest w czołówce, ale wykorzystanie mocy produkcyjnych jest 

niższe niż w Europie, a import stali wciąż rośnie. To wynik utraty 

konkurencyjności - powiedział Surojit Ghosh, członek zarządu Arce-

lorMittal Poland. S. Ghosh po raz kolejny stwierdził, że jedną z przy-

czyn problemów sektora stalowego jest polityka klimatyczna Unii 

Europejskiej, która stawia przed hutnictwem niemożliwe do spełnie-

nia cele redukcji emisji. - Możemy zredukować poziom emisji o 15 

proc. do roku 2050. To jest realny próg - powiedział Surojit Ghosh. 

Problem emisji dotyczy jednak całego europejskiego hutnictwa. Pol-

ska branża ma dodatkowe problemy - niekonkurencyjne koszty ener-

gii, wynikające jednak nie z cen samej energii elektrycznej, co pozio-

mu obłożenia jej podatkami i parapodatkami. - W Polsce 21 proc. cen 

energii to podatki i parapodatki, podczas gdy w Niemczech to 2,5 

proc., a we Francji 1,6 proc. - powiedział Surojit Ghosh. Europa nie 

jest konkurencyjna na świecie, a Polska w Europie i jest to tylko wy-

nik kosztów energii - wtórował mu Josep Vilaseca, dyrektor generalny 

Celsa Huta Ostrowiec, przypominając przy tym, że europejski system 

handlu emisjami ETS podnosi ceny stali tylko na naszym kontynencie 

i ma je jeszcze podnieść, bo obecnie koszt emisji to 7 EUR, a według 

administracji powinno być 28 EUR 

         Biuro Turystyczne HUT-PUS SA 

         ul. Mrozowa 1, 30-969 Kraków 

       tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41 

              tel. +12 643 87 40 /fax: +12 643 87 40        

e-mail.turystyka@hutpus.com.pl      www.hpturystyka.pl 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA:       ILOŚĆ DNI:        CENA: 
- SZCZAWNICA Budowlani                 7/10 dni    1080zł/1620zł 
- RABKA ZDRÓJ Karabela                 7/10 dni    840zł/1170zł 
- BUSKO ZDRÓJ Gromada                 7 dni       1080 zł 
- KOŁOBRZEG Wistom                  7 dni    1080zł 
- IWONICZ ZDRÓJ                   7/10 dni    1080 zł/1620 zł 
- DZIWNÓWEK Jantar                            7/10 dni   1080zł/1620zł 
- POBIEROWO Laola Vital & SPA      7/10 dni   1080zł/1620zł 
- Polanica Zdrój Jantar i Jantar 2      7/10 dni    1080 zł/1600 zł 
- Ustroń Magnolia         7/10 dni    740zł/1180 zł 

- Podrąbie Słowiniec         7/10 dni    990 zł/1490 
ZAPRASZAMY TAKŻE NA DŁUGIE WEEKENDY ORAZ INNE WYJAZDY 

DOFINANSOWANE PRZEZ ZFŚS AMP S.A. 

Szczegółowe informacje w Biurze Turystycznym HUT-PUS S.A. i  na 

stronie internetowej. 

 

OFERTA WAKACYJNA : 

wczasy dla matki z dzieckiem  

w Wierchomli Małej 

7 dniowy pobyty (od soboty do soboty) 

MAMA Z DZIECKIEM  od 3 do 10 lat – pokój z łazienką – 650 zł * 

   pobyt drugiego dziecka do lat 10 - 230 zł 

Pobyt drugiej osoby dorosłej –   wg cennika Ośrodka 

W cenie oferujemy: Nocleg w pokojach z łazienkami i TV; Całodzienne 

wyżywienie; Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.), Ognisko z pie-

czeniem kiełbasek, Pokaz dojenia owiec i robienia oscypków; Wyjście 

do schroniska „Bacówka nad Wierchomlą”; Wyjście na basen do hotelu 

Wierchomla; Liczne piesze wycieczki 

Na terenie Ośrodka dodatkowo:  

 zadaszony grill z tarasem widokowym 

 plac zabaw dla dzieci  

 parking dla gości ośrodka 

*  ZAMIAST MAMY MOŻE BYĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK J 

Pobyt rozpoczyna się od obiadu w sobotę a kończy po śniadaniu w na-

stępną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.  

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

ul. Mrozowa 1  I piętro pok. 15 , 16 

tel. 12 643 87 40  12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail:  turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

Ośrodek Wczasowy „Chata pod Pustą” - tel/fax 18 4468289   

email: chatapodpusta@unihut.pl 

 

Rehabilitacja stacjonarna 
"EDMED"  ul. Szybka 27          

10 zabiegów 500 zł 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/

