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KURIER            
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ZMIANY W REGULAMINIE PREMIOWANIA I ZASADACH  

DOPŁAT DO CHOROBOWEGO. 

 W dniu 27 maja 2015 roku, wraz z porozumieniem płaco-

wym na rok 2015, został również podpisany Protokół Dodatkowy nr 

2 do ZUZP, w części dotyczącej nowego regulaminu premiowania 

oraz zmian w dopłatach do chorobowego. Ze Strony Pracodawcy 

dokument ten został zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego  

Pana Geert Verbeecka oraz Członka Zarządu AMP S.A. Pana Cze-

sława Sikorskiego. W imieniu Strony Społecznej podpisy pod tym 

dokumentem złożyli przedstawiciele 13 organizacji związkowych, 

działających w AMP S.A. W chwili obecnej Protokół nr2 został prze-

kazany do akceptacji przez PIP w Katowicach. Wejście w życie 

nastąpi prawdopodobnie z dniem 1 lipca 2015 roku. Treść Protokołu 

nr 2 , a właściwie zmiany jakie nastąpią w Załączniku nr 6 do ZUZP 

(„Zasady obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przy-

padku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą”) oraz w Za-

łączniku nr 7 do ZUZP („Zasady uruchamiania Funduszu Premiowe-

go i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego”) publikowaliśmy już 

na naszych łamach, w związku z czym chcielibyśmy tylko przypo-

mnieć najistotniejsze zmiany jakie czekają nas w najbliższym cza-

sie. W przypadku zmian w dopłatach do chorobowego istotnymi 

zapisami są te mówiące, iż: Pkt 4) Za czas niezdolności do pracy, o 

której mowa w ust.1. i ust.2., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w 

ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi, a w przypadku pracow-

nika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni 

w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje - z zastrzeżeniem ust. 5 

- zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepi-

sach. Pkt 5) Pracownikowi posiadającemu okres zatrudnienia w 

Spółce powyżej 20 lat pracy przysługuje wyrównanie zasiłku do 100 

% podstawy wymiaru, określonej w przepisach powszechnie obo-

wiązujących, począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy, a w 

przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy od 

15 dnia niezdolności do pracy. Bardzo ważnym, z punktu widzenia 

pracowników, dokumentem jest uzgodnienie dotyczące wypłaty 

oszczędności jakie powstaną z tytułu ograniczenia dopłat do choro-

bowego. Treść niniejszego porozumienia publikujemy w całości: W 

związku z dokonaniem zmian treści  Załącznika Nr 6 do Zakładowe-

go Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland 

S.A., Strony postanawiają o zawarciu poniższego uzgodnienia. 

1. Strony ustalają, że środki finansowe stanowiące różnicę pomię-

dzy dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego 

dokonane za rok 2014 – tzw. „wielkość bazowa” oraz dopłatami do 

wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego za rok 2015/lata kolej-

ne, będą stanowiły tzw. „oszczędności”. 

2. Ustala się następujące zasady obliczania, dzielenia i wypłaty 

oszczędności.  

3. Oszczędności = wielkość bazowa – dopłaty do wynagrodzenia/

zasiłku chorobowego za rok 2015/lata kolejne. 

4. Oszczędności będą dzielone w równych częściach na wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Oddziałach Spółki objętych ZUZP, 

dla których AMP S.A. był Pracodawcą w dniu podpisania niniejsze-

go uzgodnienia i którzy w roku 2015/latach kolejnych osiągnęli zero-

wy wskaźnik absencji chorobowej. 

5. Wypłata oszczędności dokonywana jest wraz z wynagrodzeniem 

za luty 2016/lata kolejne. 

6. Zmiana zasad wypłacania oszczędności lub ich zaprzestanie 

wymaga uzgodnienia Stron w formie pisemnej……..        cd str nr 2 

Podsumowanie rozmów w sprawie Regulaminu ZFŚS  

w Spółce TAMEH POLSKA Sp. z o.o. 

 Przedstawiamy harmonogram rozmów oraz końcowe wnio-

ski podsumowujące rozmowy Stron w Spółce TAMEH, które doty-

czyły Regulaminu ZFŚS: 

● 12-03-2015 – Spotkanie Pracodawcy i Organizacji Związkowych 

TAMEH POLSKA Sp. z o. o. w celu   zapoznania z projektem Regu-

laminu i Zasad ZFŚS na 2015r. Strona pracodawcy zapoznała 

uczestników z projektem Regulaminu i Zasadami stosowania ZFŚS 

na 2015r. Projekt Strona związkowa otrzymała w dniu 11.03.2015r. 

Organizacje związkowe TAMEH POLSKA Sp. z o.o. postanowiły 

zorganizować spotkanie wewnętrzne celem wypracowania wspólne-

go stanowiska wszystkich organizacji i przesłania go Pracodawcy  

● 19-03-2015 – Kraków spotkania Przedstawicieli Związków Zawo-

dowych z Zakładów wchodzących w skład Spółki, w celu ustalenia 

wspólnego stanowiska co do treści projektu Regulaminu, Zasad 

stosowania oraz Tabel  ZFŚS na 2015r. 

● III/IV-2015 – Dyskusja nad kolejnymi projektami Tabeli 1 i 2 oraz 

zmian zapisów w Regulaminie i Zasadach ZFŚS na 2015r. 

● 30-04-2015 – Kontynuacja rozmów na temat zapisów ZFŚS na 

2015r. „Krakowska część” Spółki wnioskowała by obsługę socjalną 

Pracowników ECK (Elektrociepłownia w Krakowie) prowadziła Spół-

ka HUT - PUS SA. Strony parafowały Regulamin i Zasady ZFŚS 

oraz Tabele 1 i 2 na 2015r. 

● 19-05-2015 – Rozmowy dotyczące postępu prac w zakresie wdro-

żenia Regulaminu i Zasad ZFŚS na 2015r i powołania Komisji So-

cjalnych. Ustalono że w dniach 21-22.05.2015r. w ramach szkolenia 

przedyskutowane będą dwa tematy tj.: Projekt Preliminarza ZFŚS 

na 2015r. oraz Projekt Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej i Podko-

misji Socjalnych 

● 28-05-2015 -  Omówienie treści Oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i Dyskusja nad Projektem 

Regulaminu Komisji Socjalnej i Podkomisji Socjalnych w Zakładach 

TAMEH Polska Sp. z o. o. Pan A. Węglarz - Dyr.. Personalny TA-

MEH Sp. z o.o. poinformował zebranych, iż Zarząd Spółki: podjął 

Uchwałę w sprawie wprowadzenia ZFŚS w TAMEH Polska Sp. z o. 

o  w 2015r oraz podpisał Zarządzenie w Sprawie powołania Komisji 

Świadczeń Socjalnych. 

       Tego dnia na godz. 13:00 zwołano pierwsze posiedzenie Komi-

sji Socjalnej na którym ustalono terminy spotkań (do końca 2015r.) 

Podkomisji Świadczeń Socjalnych w Zakładach w Krakowie, Dąbro-

wie Górniczej i Blachowni. Pierwsze posiedzenie Podkomisji  

Świadczeń Socjalnych w Krakowie odbyło się już w dniu 

03.06.2015r. na którym opiniowano pierwsze wnioski o tzw. GRU-

SZĘ i inne świadczenia. Ostateczne zatwierdzenie wniosków odbę-

dzie się podczas obrad Głównej Komisji w Dąbrowie Górniczej 

dn.10-06-2015r. W zależności od terminu wpłynięcia wniosków do 

Komisji przelewy będą realizowane 15 i 25 dnia każdego miesiąca. 

Uwagi ogólne: Przez cały okres negocjacji najwięcej kontrowersji i 

emocji budziła Tabela nr 2, ze względu na zróżnicowane wysokości 

dochodów pracowników w poszczególnych lokalizacjach Zakładów 

TAMEH Polska Sp. z o. o. Podczas negocjacji uzgodniono, że po-

szczególne Zakłady TAMEH POLSKA Sp.z o.o. (EC Kraków, EC 

Dąbrowa Górnicza i EC Blachownia) będą posiadały własne sub-

konta. Strona Pracodawcy, która jest odpowiedzialna za prawidłowe 

gospodarowanie środkami ZFŚS, zwróciła uwagę na mniejsze w 

stosunku do lat ubiegłych (AMP) …………  cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1…. Również sporo zmian nastąpi w nowych Zasadach 

uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu 

Motywacyjnego. W tym przypadku najważniejsze zmiany jakie 

nastąpią zostały ujęte w następujących zapisach: Rozdział I Pkt 2 

„ Fundusz Premiowy jest uruchamiany, za okresy miesięczne,                   

w wysokości 7% od płac zasadniczych pracowników Spółki, wg 

stanu na ostatni dzień miesiąca, za który uruchamiany jest Fun-

dusz Premiowy”. Rozdział II Pkt 2 „Dodatkowo w każdym miesiącu 

uruchamiany jest Dodatkowy Fundusz Motywacyjny w wysokości 

2% płac zasadniczych pracowników Spółki, do podziału za realiza-

cję szczególnie ważnych zadań, z przyjęciem zasady, że dyspo-

nentem 50% w/w Funduszu jest Prezes Zarządu Dyrektor General-

ny, a pozostałe 50% Funduszu Motywacyjnego przekazywane jest 

Dyrektorom Zakładów/Biur Centrali na podstawie udziału płac za-

sadniczych”. Rozdział III Pkt 2 „Dalszego podziału Funduszu Pre-

miowego na podległe brygady, zespoły itp. dokonuje kierownik 

komórki organizacyjnej z zachowaniem zasady braku możliwości 

przemieszczania Funduszu Premiowego pomiędzy brygadami/

zespołami pracującymi na stanowiskach robotniczych i nierobotni-

czych”. Rozdział III Pkt 3 „Na pisemny wniosek Zakładowej Orga-

nizacji Związkowej działającej w Zakładzie/Biurze w Centrali, kie-

rownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub 

osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do przekazania 

(z możliwością przekazania w wersji elektronicznej) – w ciągu 5 dni 

od otrzymania stosownego wystąpienia – zwrotnej informacji o 

sposobie podziału Funduszu Premiowego”. Rozdział III Pkt 4 

„Decyzję o wysokości indywidualnego Funduszu Premiowego dla 

pracownika podejmuje jednoosobowo, w sposób uznaniowy, bez-

pośredni przełożony, informując bez zbędnej zwłoki pracownika o 

podjętej decyzji, przy czym w przypadku obniżenia Indywidualnego 

Funduszu Premiowego o więcej niż 50% w stosunku do iloczynu 

płacy zasadniczej pracownika oraz procentowej wysokość premii,            

o której mowa w cz. I pkt. 2 (z zastrzeżeniem pkt. 12), bezpośredni 

przełożony zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi pi-

semnego uzasadnienia swojej decyzji. Pracownik nie może zostać 

pozbawiony Funduszu Premiowego, za wyjątkiem przypadków 

określonych w pkt.12  ( Pkt 12  „Indywidualny Fundusz Premiowy 

nie przysługuje za okres nieobecności w pracy niepłatnej oraz nie-

obecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim, urlo-

pem ojcowskim, urlopem rodzicielskim, wypadkiem w pracy, reha-

bilitacją, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub koniecz-

nością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, za który 

to okres pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasi-

łek z ubezpieczenia społecznego”) Rozdział III Pkt 6 

„Indywidualna wysokość Funduszu Premiowego nie może być 

wyższa niż 150% iloczynu płacy zasadniczej pracownika oraz pro-

centowej wysokości Funduszu Premiowego, o którym mowa w cz. I 

pkt. 2. Rozdział III Pkt 7 „Za okres urlopu wypoczynkowego pra-

cownik otrzymuje Fundusz Premiowy tak, jakby w tym czasie pra-

cował, co oznacza, że Fundusz Premiowy nie jest uwzględniany w 

wynagrodzeniu za urlop”. Rozdział III Pkt 10 „Fundusz Premiowy 

za dany miesiąc nie może być przenoszony na kolejne okresy mie-

sięczne. Rozdział IV Pkt 8 „Strony ustalają, iż co 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszych Zasad będą dokonywały wspólnej 

oceny ich funkcjonowania”.   K. Bąk 

 

cd ze str nr 1 (TAMEH)…..  środki do zagospodarowania w poszcze-

gólnych Zakładach TAMEH POLSKA Sp. z o.o.  W związku z tym 

znacznie zostały ograniczone możliwości negocjacji dofinansowań. 

Zwrócono również uwagę, że aktualnie posiadane środki finanso-

we muszą wystarczyć do końca Maja 2015r. 

 Aktualnie będą jeszcze prowadzone rozmowy związane z 

podpisaniem umowy umożliwiającej korzystanie z tzw. Kart Multi-

sport. Należy zwrócić szczególnie uwagę na dofinansowanie wy-

cieczek. Możliwe jest ono tylko wtedy gdy wycieczka jest organizo-

wana przez HR lub Związki Zawodowe działające w TAMEH POL-

SKA Sp.z o.o. ( EC Kraków, EC Dąbrowa Górnicza i EC Blachow-

nia) i odpowiednio wcześniej zgłoszona do Podkomisji Socjalnej i 

zaakceptowana przez Komisję Socjalną.      Honkisz Wojciech 

ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

   W dniu 30.05.br. odbyły się IX Ogólnopolskie 

Zawody Wędkarskie Branży OPZZ Metalowcy. Zma-

gania odbyły się na zbiorniku Brzegi udostępnionym 

przez Małopolski Związek Wędkarski w Wieliczce za 

co Prezesowi Pawłowi Chmieli dziękujemy. Patronat nad całą im-

prezą sprawowała Federacja Hutniczych Związków Zawodowych, 

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego, Federacja 

Związku Zawodowego Metalowców. Gospodarzem Zawodów był 

NSZZ Pracowników AMP S.A.  

 Do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn z różnych stron Polski 

między innymi z Bydgoszczy, Piły, Krotoszyna, Skarżyska-

Kamienna, Świętochłowic, Dąbrowy Górniczej, Bielska-Białej Gli-

wic, Zawiercia. Drużyna z Krakowa była reprezentowana przez 

zespół, który już nie raz stawał na „pudle”, nasi specjaliści od 

„moczenia kija” to Jerzy Łąka, Krzysztof Bąk, Andrzej Jamka i kie-

rownik drużyny Andrzej Bączkowski. Ekipy zakwaterowane były w 

Wieliczce w motelu „Na-Wierzynka” atrakcyjność tej lokalizacji 

(bliskość centrum Wieliczki, możliwość zwiedzenia kopalni) spowo-

dowała, że niektóre teamy przybyły już w czwartek. W piątek wie-

czorem przed motelem pojawiły się wiadra do których poszczegól-

ne ekipy zaczęły wsypywać sobie tylko znane składniki zanęty 

wędkarskiej. Dla nie wtajemniczonych w sztukę wędkarską - zanę-

ty to nie tylko „robale”, ale także oprócz wysokiej klasy gotowych 

zanęt różne dodatki wymienię tylko kilka: mąka kukurydziana, na-

siona słonecznika, mielone konopie, mielony biszkopt, pokruszone 

wafle, glina i klej wędkarski oraz ochotka czyli larwy komara. Po 

dodaniu jeszcze atraktorów zapachowo- smakowych mamy gotową 

zanętę. Żadna żona nie jest wstanie przygotować takich wspaniało-

ści. Szkoda tylko, że nie zawsze doceniają to ryby, może gdyby 

wiedziały ile kosztuje taka zanęta to by lepiej „brały”. W piątek dru-

żyny odbyły trening, każda chciała poznać dla nich obcy zbiornik 

wodny, wypróbować zanęty i przynęty. W ten dzień nie trenowała 

tylko drużyna krakowska po koleżeńsku nie zajmując miejsc przy-

jezdnym kolegom. W sobotę po zajęciu przez zawodników wcze-

śniej wylosowanych miejsc sędzia dał znak do „nęcenia”. Najpierw 

dużymi kulami … „ryby na pewno dały dyla pod drugi brzeg”. Zwa-

bione jednak smakowitą zanętą nieśmiało wróciły. Po czterech 

godzinach zmagań najlepszymi wędkarzami Zawodów zostali: 

Obarski Marek wygrał w sektorze A, Gubas Marcin wygrał w sekto-

rze B, Wąchała Tomasz wygrał w sektorze C. Drużynowo I miejsce 

zajęła drużyna ZZ Prac. FERROXCUBE Skierniewice, II miejsce 

MZ NSZZ Prac. Magazynów Pila, III miejsce MZ Branży Hutniczej 

AMP Sosnowiec. Największą rybę złowił kol. Stencel Jozef z ekipy 

MZ NSZZ Prac. w Pile. Najwięcej wagowo ryb złowił kol. Gubas 

Marcin reprezentujący MZ Związek Branży Hutniczej AMP Sosno-

wiec. W zawodach brała też udział jedyna kobieta Pani Górska 

Radosława, która przyjechała z Bydgoszczy i pokazała kolegom, 

że łowić umie. Nasza drużyna będąc jak na Krakusów przystało 

bardzo gościnna, zajęła zaszczytne VI miejsce. Wieczorem w mo-

telu przy uroczystej kolacji wręczono nagrody i upominki. Przewod-

niczący NSZZ Prac. AMP SA. …….. cd str nr 3 
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Kol. Krzysztof Wójcik podziękował Panu Jackowi Januszkiewiczowi 

Staroście Powiatu Wielickiego za gościnę na pięknej Ziemi Wielickiej 

oraz Panu Pawłowi Chmielowi Prezesowi Małopolskiego Związku 

Wędkarskiego w Wieliczce za współ organizację Ogólnopolskich 

Zawodów Wędkarskich. Podziękował także, ekipie krakowskiej za 

pomoc, szczególne słowa uznania należą się kol. Jerzemu Łące, 

który w przygotowanie tych zawodów włożył dużo wysiłku i poświęcił 

wiele swojego czasu wolnego. Przepiękne rybie statuetki odlane 

przez krakowski METALODLEW przypadły do gustu wszystkim. 

Przewodniczący Federacji wręczyli nagrody zawodnikom ze swych 

branż. Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA otrzymał statuetkę pięk-

nego okonia od Starosty Powiatu Wielickiego za promowanie pięknej 

Ziemi Wielickiej poprzez organizację tych zawodów. Przyglądając sie 

z boku tym zawodom można dojść do jednego wniosku, ze nad 

zbiornikiem Brzegi spotkali się ludzie których łączy jedna wspólna 

pasja - wędkarstwo. Do zobaczenia za rok.   A. Bączkowski 

 

Informacje prasowe: Komitet Stały RM: płaca minimal-

na w 2016 roku wzrośnie do 1850 zł  

 Płaca minimalna w 2016 roku w górę. Komitet Stały 

Rady Ministrów przyjął w środę założenia do budżetu na 

2016 rok, które zakładają zwiększenie funduszu płac o 

około 2 mld zł i podniesienie płacy minimalnej do 1850 zł brutto. Przyjęte 

założenia do budżetu zakładają również przyspieszenie wzrostu PKB w 

2016 roku do 3,8 proc. z 3,4 proc. w 2015 roku. Wskaźnik wzrostu płac w 

budżetówce nadal ma wynosić zero procent, co oznacza, że ewentualne 

podwyżki płac wynikające ze zwiększenia funduszu płac o około 2 mld zł, 

nie będą równe dla wszystkich, a o zwiększeniu płac decydować będą 

szefowie poszczególnych jednostek budżetowych. 

 Płaca minimalna w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto, a płace w 

sferze budżetowej są zamrożone od 2009 roku. W 2014 roku pracownicy 

na etacie zarabiali co najmniej 1680 zł. Przyjęte przez Komitet Stały RM 

założenia do budżetu zakładają również przyspieszenie wzrostu PKB w 

2016 roku do 3,8 proc. z 3,4 proc. w 2015 roku. 

 W kwietniu RM przyjęła "Wieloletni Plan Finansowy Państwa na 

lata 2015–2018", zawierający "Program konwergencji. Aktualizacja 2015-

" (APK) ze wzrostem PKB przyspieszającym z 3,4 proc. w 2015 roku do 

3,8 proc. w 2016 roku, a potem do 4 proc. w 2018 roku 

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego 

 Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego zapew-

nia polska konstytucja. Szczegóły zaś określa kodeks pracy. 

Długość (wymiar) urlopu wypoczynkowego, który przysługuje 

pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, zależy od 

stażu pracy tego pracownika. Jak wynika z przepisów, w przypadku osób 

zatrudnionych krócej niż 10 lat wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 

20 dni w ciągu roku kalendarzowego. Po przepracowaniu co najmniej 10 

lat liczba dni urlopu zwiększa się do 26. Wymiar urlopu wypoczynkowego 

pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru 

ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrud-

nionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ważnym elementem dla usta-

lenia wymiaru urlopu wypoczynkowego jest jednak ustalenie, co wlicza 

się do stażu pracy. W skrócie trzy elementy: okres pracy, okres nauki 

oraz tzw. okresy zaliczalne. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy więc m.in. od okresu zatrudnie-

nia, do którego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia (bez umów – 

zlecenia czy umowy o dzieło, okresu prowadzenia działalności gospodar-

czej oraz okresu urlopu bezpłatnego). 

 Do stażu pracy wliczany jest także okres nauki. Na przykład, w 

przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do stażu dodawa-

ne są nawet trzy lata (chyba, że przewidziany programem nauczania 

czas trwania nauki był krótszy), średniej szkoły zawodowej – nawet pięć 

lat, cztery lata - z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej, a 

osiem lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej. Co ważne, okresy 

nauki nie sumują się ze sobą. Na wymiar urlopu wypoczynkowego ma 

także wpływ czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres zatrudnienia 

za granicą, odbywanie czynnej służby wojskowej, okres pełnienia zawo-

dowej służby wojskowej,  okres urlopu wychowawczego czy okres prowa-

dzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. Jak zauważa Państwowa 

Inspekcja Pracy, pracownikowi który podejmuje pracę po raz pierwszy, 

przysługuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wy-

miarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego. Prawo do kolejnych urlo-

pów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. 

 Często zdarza się, że pracodawca w przypadku młodego pracow-

nika zaokrągla w górę ustalony wymiar urlopu wypoczynkowego do peł-

nych godzin lub do pełnych dni. Trzeba jednak pamiętać, żeby w skali 

roku kalendarzowego, wymiar urlopu pracownika nie przekroczył 20 dni 

(160 godzin). Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego warto też 

pamiętać, o zmianie przepisów która obowiązuje od października 2013 

roku. Otóż rodzic wracający do pracy w tym samym roku kalendarzowym, 

w którym rozpoczynał urlop wychowawczy, ma prawo do pełnego urlopu 

wypoczynkowego. 

 

Związek zawodowy dla każdego, kto wykonuje  

pracę zarobkową. 

 Trybunał Konstytucyjny rozpatrując wniosek OPZZ, 

przychylił się do większości argumentów przedstawianych 

przez centralę związkową i orzekł, że przepisy ustawy o związkach zawo-

dowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji 

związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym 

w ustawie związkowej - w szczególności osobom pracującym na podsta-

wie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 

59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Oznacza to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową bę-

dzie mogła tworzyć organizacje związkowe i w nich się zrzeszać. Wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważny w kontekście trudnej 

sytuacji w Polsce prawie 3 mln osób zatrudnionych na tzw. 

„śmieciówkach", którzy uzyskali możliwość zrzeszania się oraz reprezen-

towania swych praw i interesów, w ramach uprawnień jakie posiadają 

związki zawodowe. 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę, 

swój samochód, mieszkanie, dom 

PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik AMP SA lub hutniczej 

Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważ-

niony jest do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpie-

czenia. 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 dobrowol-

ne 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 indywidu-

alnego 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, 

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. 
 

Z prasy: ArcelorMittal kupi w tym roku mniej polskiego węgla. 

Koncern hutniczy ArcelorMittal kupi w tym roku do swoich koksowni 

300 tys. ton polskiego węgla mniej niż zakładano. To skutek strajku w 

JSW na przełomie stycznia i lutego, kiedy wstrzymano dostawy węgla. 

Koksowniom koncernu groziło wówczas zatrzymanie produkcji. Strajk 

w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i związany z nim czasowy brak do-

staw węgla do koksowni skutkowały tym, że polskie zakłady koncernu 

posiłkowały się węglem z Australii i USA - głównie z tego pierwszego 

kierunku. W związku z tym odbiorą w tym roku mniej węgla z polskich 

spółek. "300 tys. ton - o tyle mniej węgla kupimy na rynku lokalnym w 

skali roku w stosunku do tego, co przewidywaliśmy pierwotnie" - poin-

formował PAP członek zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarzą-

dzający spółki ds. produkcji koksu i projektów specjalnych Czesław 

Sikorski. Przedstawiciele JSW zapewniają natomiast, że obecnie do-

stawy do koksowni są realizowane na poziomie zgodnym z umowami. 

Spółka liczy, że węgiel niedostarczony w okresie strajku zostanie do-

starczony w terminie późniejszym, a dokładny termin i okres dostaw 

będą przedmiotem przyszłych negocjacji z ArcelorMittal. Na przełomie 

stycznia i lutego z powodu strajku w JSW kopalnie tej spółki czasowo 

wstrzymały dostawy węgla do należących do ArcelorMittal Poland 

koksowni w Krakowie i Zdzieszowicach. Przedstawiciele hutniczego 

koncernu określali wówczas sytuację jako "patową", bo JSW to kluczo-

wy dostawca węgla dla koksowni firmy w Polsce. Wstrzymanie dostaw 

mogło oznaczać zatrzymanie pracy urządzeń, a w konsekwencji ich 

zniszczenie i wielomilionowe straty. Sikorski wskazał, że w lutym pro-

blem udało się rozwiązać tylko dzięki temu, że obie koksownie są czę-

ścią międzynarodowego koncernu. "Otrzymaliśmy wtedy wsparcie w 

postaci dostaw węgla, bez którego nie utrzymalibyśmy produkcji" - 

podkreślił. Część węgla z Australii i USA, przeznaczona do koksowni w 

Europie Zachodniej, została wówczas przekierowana do Krakowa i 

Zdzieszowic. "Na szczęście węgiel ten był na statkach, więc mógł do 

nas dotrzeć szybko i utrzymaliśmy pełną zdolność produkcyjną, co z 

kolei skutkowało tym, że nasze huty mogły kontynuować pracę" - do-

dał. Według Sikorskiego zagrożenie spowodowane zatrzymaniem 

dostaw węgla w czasie strajku mogło mieć poważne skutki dla pięciu 

innych zakładów - hut w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, a także dla 

huty Krzywy Róg na Ukrainie oraz hut w Galati w Rumunii i Eisenhuet-

tenstadt w Niemczech, które w stu procentach zależne są od dostaw 

koksu ze Zdzieszowic. Zaznaczył, że dzięki natychmiastowemu prze-

kierowaniu do Zdzieszowic dostaw zamorskiego węgla udało się utrzy-

mać wszystkie te kierunki dostaw koksu. Takie zmiany są jednak ryzy-

kowne dla procesu produkcji. "Technologia nie lubi tak drastycznych, 

nagłych, wymuszonych zmian. Jest to zawsze ryzyko dla baterii kok-

sowniczych, jak również ryzyko zmiany jakości naszych produktów dla 

hut" - podkreślił członek zarządu ArcelorMittal Poland. W opinii Sikor-

skiego, również jakość węgla z polskich spółek uległa w ostatnim cza-

sie pogorszeniu. "Właściwości tego węgla nie pozwalają wyproduko-

wać wymaganej jakości koksu" - ocenił, wskazując, że dostarczany 

surowiec charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów. 

 

UWAGA !!! Ze względu na okres wakacyjny Kurier Aktualności 

będzie ukazywał się co dwa tygodnie. Wydanie kolejnego numeru 

naszej związkowej gazetki planowane jest na dzień  24 czerwca. 

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16 

ul. Mrozowa 1  I piętro pok. 15 , 16 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

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

Biuro Turystyczne HUT- PUS S.A.  zaprasza  

do korzystania z bogatej oferty 

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 

Bułgaria – Kiten/Primorsko 02 - 11.08.2015 cena 1729,00 zł / autokar 

Bawaria 22-29.08.2015 cena 1950,00 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 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar 

Grecja – Macedonia 26.08-04.09.2015 cena 1630,00 zł / autokar 

Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar 

Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 

cena 1440,00 zł / autokar 

Polska – Krynica Morska 08-17.07.2015 cena 1500-

,00 zł / autokar 

Polska – Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar 

Polska – Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar 

Polska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Polska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar 

Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zł / autokar 

Polska – Krynica Zdrój 15-22.08.2015 cena 990,00 zł / autokar 

Polska – Krynica Morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar 

Bilety: 

Multikino 3D – aktualne do końca roku cena 21,00 zł 

Koncert Zespołu Perfect 21.11.2015 cena: 80,00 zł 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące  

wycieczek w Biurze Turystycznym HUT- PUS S.A. 

      

Sportowe wakacje w COM - COM - ZONE NOWA HUTA 
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