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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 

• 6 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. Po-

rządek spotkania przewidywał rozmowy w następujących tematach: 

Informacja określona w § 76 ZUZP – Plan Zatrudnienia w formie 

prowizorium na rok 2013; Projekt – „Zarządzanie gospodarką żużla i 

złomu w Zakładzie Stalownia DG”; Projekt  - „Autokontrola”, wdra-

żany przez Biuro Jakości i Rozwoju Produktu; Aneks nr 3 do Regula-

minu Pracy AMP S.A.; Porozumienie w sprawie zasad zmiany syste-

mu pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z dnia 

28.05.2013r; Sprawy różne. 

Stosownie do postanowień § 76 ZUZP dla pracowników AMP S.A., 

Strona Pracodawcy przedstawiła dokument pod roboczą nazwą - 

Plan Zatrudnienia w formie prowizorium na rok 2013r. Następnie w 

dyskusji Strona Związkowa pytała o sprawy dotyczące prowadzonej 

oraz planowanej w Spółce polityki personalnej. W ramach tej części 

spotkania Strona Pracodawcy poinformowała o rozpoczęciu proce-

dury przyjęć do AMP S.A. pracowników MPS Sp. z o.o. oraz ZEN Sp. 

z o.o. (odpowiednio: 50 osób z MPS do Zakładu Stalownia DG, 32 

osoby z ZEN do Zakładu Energetycznego DG, 11 osób z ZEN do 

Zakładu Walcownia Średnia DG, 50 osób z MPS do Zakładu Wielkie 

Piece DG). Odnosząc się do  informacji dotyczącej przyjęć do AMP 

S.A., Strona Związkowa wniosła o rozważenie możliwości zaliczenia 

pracownikom MPS Sp. z o.o. okresu świadczenia pracy na rzecz AMP 

S.A. do okresu zatrudnienia uprawniającego do uzyskania uprawnień 

do Karty Hutnika. W ramach tej części spotkania Strona Pracodawcy 

przekazała informację, iż w 2013 roku nie przewiduje się zwolnień 

grupowych, a także nie przewiduje się uruchomienia żadnych pro-

gramów typu „dobrowolne odejścia” (szczegółowe dane dotyczące 

zatrudnienia oraz statystyk przedstawimy w kolejnych wydaniach 

Kuriera Aktualności).   

W drugiej części spotkania w której udział wzięli dyr. Tomasz Dziw-

niel oraz prowadzący Projekt „Zarządzanie gospodarką żużla i złomu  

w Zakładzie Stalownia DG, Panowie Jacek Rakowiecki i Michał Ja-

nosz. Dyr.. Tomasz Dziwniel przedstawił Stronie Związkowej szcze-

gółowe założenia w/w projektu wraz z przewidywanym harmonogra-

mem działań w przedmiotowym zakresie. Według otrzymanych in-

formacji firma amerykańska jest skłonna zainwestować około 35 

mln Euro w Projekt zarządzania gospodarką żużla i złomu w DG. W 

związku z brakiem rozmów z pracownikami, którzy maja zostać 

przeniesieni do nowej Spółki, Strona Związkowa wyraziła swoje 

niezadowolenie domagając się podjęcia merytorycznych rozmów na 

temat zasad przejęcia wytypowanych pracowników. Z niepokojem o 

los krakowskiej części surowcowej wysłuchaliśmy informacji o doce-

lowej wielkości produkcyjnej WP zakładanej w ramach przedstawia-

nego projektu. Projekt zakłada, iż po remoncie WP w DG produkcja 

stali wyniesie 5 mln ton rocznie. Niestety nie potrafiono nam odpo-

wiedzieć na pytanie ile planuje się pracujących pieców w AMP SA, 

zaznaczono jednak, iż podstawowym kryterium jakie było brane pod 

uwagę przy założeniach projektowych była katastrofalna sytuacja 

urządzeń obsługujących Kafar Żużla w DG.    

W trzeciej części spotkania Pan Marek Adamczyk przedstawił Stronie 

Związkowej szczegółowe założenia Projektu – „Autokontrola”, wraz z 

przewidywanym i realizowanym harmonogramem działań w przed-

miotowym zakresie. Cele Projektu „Autokontrola” zakładają: prze-

niesienie odpowiedzialności z pracowników ZJ bezpośrednio na pra-

cowników produkcyjnych, poprawę poczucia odpowiedzialności pra-

cowników produkcyjnych w odniesieniu do jakości produktu, szybką 

reaktywność, optymalizację zatrudnienia (optymalny podział ról 

pomiędzy produkcją, a kontrolą jakości), bezpośrednie informacje 

zwrotne do operatorów, lepszą analizę przyczyn defektów, rozsze-

rzenie kompetencji, zwiększenie świadomości w zakresie jakości 

produktu. Zakłada się wdrożenia autokontroli w zależności od wiel-

kości Zakładu w terminie od 6 do 12 miesięcy. Projekt według zało-

żeń powinien zostać zakończony w III kwartale 2014 roku. Autokon-

trola już została wdrożona w Oddziałach: Królewska, Sosnowiec, 

Świętochłowice. Pierwszym Zakładem w Krakowie, w którym będzie 

wdrażany nowy Projekt ma być Stalownia. Strona Społeczna w wąt-

pliwość poddała założenia Projektu oraz końcowy cel, to jest polep-

szenie jakości produktu. Mało optymistycznie zabrzmiała także od-

powiedź dyr.. M. Adamczyka na pytanie - czy pogorszyła się jakość 

produktu i zwiększyła ilość reklamacji w Oddziałach gdzie pilotażowo 

wprowadzono Projekt - w odpowiedzi usłyszeliśmy, iż - ilość rekla-

macji DRAMATYCZNIE nie wzrosła. Mamy nadzieję, iż nikt z pracow-

ników z obszaru Kontroli Jakości nie straci przez wprowadzany Pro-

jekt pracy, a reklamacji w AMP SA nie przybędzie.  

W ostatniej części spotkania Strony parafowały Aneks nr 3 do Regu-

laminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2008 DG w spra-

wie „Wprowadzenia Regulaminu Pracy ArcelorMittal Poland S.A.” 

oraz zdecydowały o rozpoczęciu formalnej procedury jego podpisy-

wania przez upoważnione Strony ( w kolejnym nr Kuriera Aktualno-

ści przedstawimy szczegółowe zapisy Aneksu 3). Ponadto Strony 

parafowały „Porozumienie w sprawie zasad zmiany systemu pracy 

dla pracowników ArcelorMittal Poland SA z dnia 28.05.2013 r.” oraz 

dokonały poniższego uzgodnienia, będącego integralną częścią w/w 

Porozumienia: „ Strony uzgadniają, iż wypłacany dodatek wyrów-

nawczy, o którym mowa w Porozumieniu Stron ZUZP z dnia 06-

.06.2013r. w sprawie zasad zmiany systemu pracy dla pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A., podlega waloryzacji wynikającej z zapisów 

ust 7 Załącznika nr 2 do ZUZP dla pracowników AMP S.A.”. cd str 2 

 

Spotkanie pracowników Walcowni Zimnej i Walcowni  

Gorącej z Dyrektorem Generalnym 

● 10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z Członkiem Zarządu dyr. 

Generalnym Panem Manfredem Van Vlierberghe. Tym razem do Sali 

teatralnej przybyli pracownicy Walcowni Zimnej i Gorącej. Obecni na 

spotkaniu byli: dyrektor Zarządzający Oddziału Wyrobów Płaskich 

Pan Janusz Soboszczyk, służby HR reprezentowali: dyr.. Andrzej 

Węglarz oraz Cezary Koziński. Obecni na spotkaniu byli także dyrek-

torzy  wymienionych zakładów Pan Witold Dymek i Krzysztof Oleś. 

Niestety na sali teatralnej zjawiło się około 150 pracowników, a są 

to jedyne spotkania na których można zadać nurtujące nas pytania.     

Zgodnie z  harmonogramem pierwszy głos zabrał dyr.. Generalny 

Pan Manfred Van Vlierberghe, który podkreślił rangę spotkań z pra-

cownikami. Przypomniał na wstępie, iż obecnie zapotrzebowanie na 

stal zmniejszyło się o 1/3 w stosunku do 2008 roku. ArcelorMittal w 

Europie ma 25 wielkich pieców. Obecnie pracuje tylko 16 do tego 

nie wszystkie z maksymalnym obłożeniem, a tylko wtedy produkcja 

jest opłacalna i przynosi oczekiwany zysk. Dyr.. Generalny zwrócił 

uwagę na produkcje przemysłową w USA i Chinach. Te kraje napę-

dzają światową produkcję…..       cd str nr2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1… Strony Zespołu Roboczego zdecydowały jednocze-

śnie o rozpoczęciu formalnej procedury podpisywania Porozumienia 

przez upoważnione Strony. W części spotkania dotyczącej spraw 

różnych, Strona Związkowa przedstawiła następujące stanowisko:  

„Stanowisko w sprawie głęboko zakorzenionych w tradycji 

ArcelorMittal Poland S.A. okazjonalnych spotkań Władz 

Spółki z Jubilatami: W związku z planowanymi na jesień tego 

roku spotkaniami Jubilatów z Władzami Spółki, podczas których to 

wręczane są okazjonalne upominki, Strona Związkowa Zespołu Ro-

boczego stoi na stanowisku, że upominki jak i oprawa uroczystości 

winna być utrzymana na poziomie z lat ubiegłych. Oczekujemy by 

upominki, w tym przypadku zegarki, miały markę i wartość z lat 

ubiegłych, a oprawa była jak zawsze uroczysta. Nie dopuszczamy 

sytuacji by w ramach prowadzonych masowych oszczędności (cięcia 

kosztów) marka i wartość zegarków była zbliżona do tych jakie 

można zakupić okazjonalnie podczas „odpustów w parafii”.  

Tym samym mamy nadzieję, że podczas tych spotkań Jubilaci jak 

zwykle będą zadowoleni z upominków, a osoby reprezentujące 

Spółkę będą je wręczały z satysfakcją a nie ze wstydem”. 

 

cd ze str nr 1 - spotkanie z Dyr.. Generalnym.. Będąc w USA 

stwierdził, iż wydobycie gazu łupkowego napędza tamtejszą pro-

dukcję stalowniczą, która jest na poziomie roku 2008. Niestety w 

Polsce pomimo odkrycia bogatych złóż gazu łupkowego nie spowo-

dowało to poprawy wzrostu zapotrzebowania na stal i nie spowodo-

wało ożywienia gospodarczego. A na domiar złego planuje się jesz-

cze podwyższenie akcyzy na gaz, którego cena i tak jest już wyso-

ka, także cena energii elektrycznej jest w porównaniu z innymi kra-

jami wysoka. Jako dobry prognostyk na przyszłość uznał zatrzyma-

nie afer dotyczących płatności VAT. Wyniki finansowe Grupy za I 

kwartał 2013 r dają pewien umiarkowany optymizm. Odnotowano 

wzrost produkcji o 5% w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

Jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu to BHP. 

Wprawdzie wyniki bezpieczeństwa znacznie się poprawiły ale do 

doskonałości jeszcze nam daleko. Zwracał uwagę by wszyscy zaan-

gażowali się w wypracowanie prawidłowych odruchów bezpiecznej 

pracy, by zwracano uwagę wszystkim nieprawidłowo postępującym 

w pracy zwłaszcza pracownikom obcych Firm, którym daleko do 

doskonałości. Wdrożenie takich zachowań pozwoli nam iść śmiało 

drogą do zera wypadków. Podziękował wszystkim za zaangażowa-

nie w pracy, za rekordową produkcję Walcowni Gorącej (203 tys 

ton) oraz za zdecydowaną poprawę BHP w obu Zakładach. Na za-

kończenie swojego wystąpienia dyrektor wspomniał o remoncie WP 

w DG oraz o tym, że na planowane inwestycje musimy sami zapra-

cować, a niestety w wielu obszarach mamy poważne zaniedbania 

oraz jak nazwał „wąskie gardła”. Takim jest między innymi linia 

ocynkowni w Zakładzie Walcownia Zimna. Jeśli Firma zarobi odpo-

wiednie środki to mogą one zostać skierowane na budowę drugiego 

pieca pokrocznego, a to zapewne będzie z korzyścią dla Zakładu i 

całej Spółki (plan inwestycyjny jest w przygotowaniu). Następnie 

głos w dyskusji zabierali pracownicy obu zakładów. Pytano między 

innymi o poszanowanie pracy pracowników pracujących w systemie 

4BOP (niefortunny artykuł w „1” o którym już pisaliśmy), padły 

pytania o zagrożenia i cele na przyszłość jakie widzi Zarząd przed 

obu walcowniami, bardzo ciekawe pytanie padło dotyczące Progra-

mu WCM, jego zasadności, a właściwie przesady we wdrożeniu tego 

Projektu. Kolejne pytanie dotyczyło skomplikowanych zabezpieczeń 

papierowych BHP (HIRA), których nie rozumieją pracownicy, do 

tego poruszono sprawę zgłaszanych anomalii i braku środków finan-

sowych na ich poprawę. Nie zabrakło także pytań dotyczących re-

gulacji płacowych w AMP SA. Nie mogło także zabraknąć pytania 

pomimo spotkania z pracownikami BWG i BWZ dotyczącego kra-

kowskiej Części Surowcowej. Na większość pytań starał się odpo-

wiadać Dyr. Generalny i z przykrościom należy stwierdzić, że nie 

były one satysfakcjonujące dla obecnych na sali pracowników. Od-

powiedzi były zbyt ogólne bez konkretów, a właśnie tego oczekują 

pracownicy. Nie chcemy polskiego „owijania w bawełnę” tylko kon-

kretnych odpowiedzi. W odpowiedziach przewodnim tematem był 

kryzys i brak środków finansowych nawet na wydawałoby się prio-

rytetową sprawę to jest poprawę stanu BHP. Z poprawą stanu BHP 

wiąże się poprawa zgłaszanych anomalii (na które nie ma wystar-

czających środków finansowych). W dyskusji nad „przesadą we 

wdrażaniu programu WCM” zastanawiano się czy zasadne jest wy-

dawanie tak dużych środków finansowych w ramach tego programu 

(szczególnie na tablice, dla których już nie ma miejsca na obiektach 

huty). Niestety program ten zaczyna odgrywać ważną role w całej 

Grupie. Polska jest krok do przodu i to powinno przełożyć się na 

sukces w przyszłości stwierdził dyr.. Generalny. Szczegółowej anali-

zie potrzeby wdrożenia we wszystkich Zakładach tego programu 

poddał dyr. J. Soboszczyk. Podsumowując wdrażane programy Dyr. 

Generalny zapowiedział, iż nie zezwoli na pojawienie się nowych 

Projektów, nowych Programów bez uwzględnienia ich ramach WCM. 

Przedstawiciele HR poinformowali o prawie zakończonych pracach 

w sprawie regulacji płacowych. Jednak końcowa decyzja należy do 

Dyr.. Generalnego. Oczekujemy, że zostanie podjęta jeszcze w tym 

tygodniu. Na zakończenie spotkania uczestnicy odpowiadali na pyta-

nia przygotowanych przez biuro komunikacji AMP SA           K.W. 

 

Festyn z okazji Dnia Hutnika i Dnia Dziecka 

● 8 czerwca na terenie lotniska - muzeum odbył się festyn hutniczy 

z okazji Dnia Hutnika i Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali 

moc atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Punktualnie o 

godz 15.00  przybyłych uczestników Festyn powitali Dyr. Jacek Wo-

liński oraz gość specjalny Poseł RP Pan Jarosław Gowin. Ponieważ 

pogoda dopisała na płycie lotniska zgromadziło się około 5 tys 

osób. Na Festyn przybyli pracownicy AMP SA i hutniczych Spółek, 

byli pracownicy (emeryci i renciści), a także mieszkańcy okolicznych 

osiedli. O podniebienie przybyłych zadbała nasza hutnicza Spółka 

HUT- PUS SA. Pierwszą atrakcją Festynu był występ naszej krakow-

skiej orkiestry dętej. Orkiestra Dęta ArcelorMittal Poland - kontynu-

uje wspaniałą, już sześćdziesięcioletnią tradycję hutniczej orkiestry 

dętej w Krakowie. Obecnie jest to zespół złożony z młodych , wy-

kształconych muzyków, dla których wyzwaniem stało się przygoto-

wywanie i realizacja występów na najwyższym poziomie artystycz-

nym. Dla przybyłych przygotowano dwie strefy: dla dzieci: gdzie 

znalazły się zjeżdżalnie dmuchane, zamek do skakania, Euro bunge-

e, karuzela, strefa mama i dziecko, bajkowy świat, strefa zabaw 

ruchowych, kącik zabaw twórczych, tajemnicza wyspa. Organizato-

rzy niestety nie przewidzieli, że słoneczna pogoda przyciągnie rodzi-

ców z dziećmi, i Ci będą musieli odstać w długich kolejkach (nawet 

godzinę) by dziecko skorzystało z wymienionych atrakcji, głównie 

zjeżdżalni. Oprócz tych atrakcji animatorzy prowadzili wiele konkur-

sów między innymi na głównej scenie dla naszym małych milusiń-

skich. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się mini konkurs 

„Mam talent”. Dla występujących było ważne, że otrzymali oni za 

swój występ nagrodę. Pomyślano także o dorosłych, którzy mogli 

między innymi zaprezentować swe umiejętności gry na gitarze. 

Zwycięzca odebrał w prezencie gitarę z podpisami gwiazdy Festynu 

Zespołu Feel. Na zakończenie festynu zagrał i zaśpiewał swe prze-

boje właśnie zespół Feel.      K.W 
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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 Ży-

cie, 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: * komunikacyj-

ne, * majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i do-

browolne 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 pracowni-

kiem 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 

 

 Wypoczynek po pracy 

• Do wszystkich zainteresowanych: Dział Socjalny prowadzi rezerwa-

cję na bilety na :  

- WIELKĄ GALĘ OPEROWĄ, która odbędzie się w Kopalni Soli 

„Wieliczka” w Komorze Warszawa - 16.06.2013 r. o godz. 18.00  

Cena biletu 49 lub 29  zł, odpłatność dla pracowników AMP SA 

uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 30 lub 18 

zł za bilet. Zapisy: Dział Socjalny, bud. Z, pok. 31, tel. 16-34, 16 -76  

- Teatr Łaźnia Nowa pragnie serdecznie zaprosić Państwa na go-

ścinny monodram DANUTA W. W roli tytułowej - Krystyna Janda! 

Spektakle 2,3 sierpnia 2013 godz. 18:00 

Ceny biletów:  

Sektor A - 120 zł/szt. odpłatność dla os. uprawnionych 72 zł 

Sektor B - 100 zł/szt. odpłatność dla os. uprawnionych 60 zł 

Uwaga! na tym spektaklu miejsca będą numerowane! 

Bilety można rezerwować : Dział Socjalny, pok. 31, bud. Z, tel. 16-34 

Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofinanso-

wania łącznie do 6 imprez (bilety do teatru, kina, na koncerty, na 

basen itp) w roku kalendarzowym  w  ramach  wypoczynku po pracy. 

- Hala Ocynowni ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie w 

dniu 28 i 29.09.2013 odbędą się koncerty w ramach 6.Festiwalu Mu-

zyk Filmowej: 

28 września 2013  Wielka Gala Muzyki Filmowej. - 10 kompozytorów 

na 10-lecie RMF Classic. (W sobotę (28 września) zapraszamy do hali 

ocynowni ArcelorMittal Poland na galę urodzinową współorganizatora 

FMF – radia RMF Classic. Wieczór uświetni obecnością wielu wybit-

nych twórców muzyki filmowej. Ich nazwiska będą ujawniane co dwa 

tygodnie, na antenie stacji RMF Classic.) Miejsce: Hala ocynowni 

ArcelorMittal w Krakowie, godz. 20:00 Ceny biletów:  

Sektor A (miejsca numerowane bliżej sceny): 24 PLN – bilet zniżkowy 

dla pracowników ArcelorMittal (pełny koszt -40 PLN ) 

Sektor B (miejsca nienumerowane dalej od sceny): 12 PLN – bilet 

zniżkowy dla pracowników ArcelorMittal (pełny koszt 20 PLN) 

29 września 2013  Matrix Live – Film in concert (W finale tegorocznej 

edycji FMF-Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie zabrzmi symulta-

niczne wykonanie koncertowe superprodukcji amerykańsko-

australijskiej: Matrix. Gościem honorowym wydarzenia i równocze-

śnie dyrygentem będzie sam Don Davis - autor muzyki do tej kulto-

wej trylogii. Matrix, to z pewnością tytuł, który przeszedł do historii 

kinematografii, wprowadził ją w nowy wymiar jako klasyk gatunku 

science fiction. 

Miejsce: Hala ocynowni ArcelorMittal w Krakowie, godz. 18:00 Ceny 

biletów: 

Sektor A (miejsca numerowane bliżej sceny): 30 PLN – bilet zniżkowy 

dla pracowników ArcelorMittal (pełny koszt -50 PLN ) 

Sektor B (miejsca nienumerowane dalej od sceny): 18 PLN – bilet 

zniżkowy dla pracowników ArcelorMittal (pełny koszt 30 PLN) 

 

Czy potrzebne są nowe druki dotyczące rozmowy  

po powrocie z absencji chorobowej 

 Otrzymaliśmy informację, iż na jednym z zakładów AMP SA Oddział 

Kraków został wprowadzony poleceniem dyrektora Zakładu dodatko-

wy druk : „ Wewnętrzny arkusz  rozmowy po powrocie z absencji 

chorobowej”. Jesteśmy o tyle zaskoczeni takimi „nowatorskimi?” 

rozwiązaniami, że już podobnej treści wewnętrzny druk jest stosowa-

ny w ArcelorMittal Poland SA. Po konsultacji z Kancelarią Prawną, 

która doradza wojewódzkim strukturom OPZZ jednoznacznie należy 

stwierdzić, że polecenie wprowadzenia do stosowania druku w spo-

sób rażący narusza przepisy kodeksu pracy – art. 94  pkt. 9a,  Roz-

porządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r / 

Dz.U.z 1996r. Nr. 62, poz.286/ w zakresie Rozdziału 2 § 6 ust.2,  

pkt.3  oraz art. 27 ustawy z 29.08.1997r o ochronie danych osobo-

wych /tj. Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz.926/. Zgodnie z art. 94 pkt. 9a 

i § 6 w/wym.  Rozporządzenia z 28 maja 1996r. Pracodawca może 

przetwarzać  dane osobowe gromadząc dokumentację dotyczącą 

pracownika  tylko  w tym zakresie w jakim określają to przepis pra-

wa. Wśród  dokumentacji tej brak arkuszy o charakterze zbliżonym 

do załączonego Polecenia wzoru. Wzór arkusza dotyczy danych oso-

bowych „wrażliwych”  co do których art.27 ustawy o ochronie danych 

osobowych zawiera  zakaz ich przetwarzania ( a więc gromadzenia i  

stosowania). Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje sank-

cję karną za przetwarzanie takich danych w sposób nieuprawniony. 

W tej sprawie wypowiedział się negatywnie Sad Najwyższy 

(Postanowienie z 16.03.2000r. I PKN 673/99 /Lex 18/2013/. Wpro-

wadzenie takiego Postanowienia upoważnia związki zawodowe do 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. .49 ust.2, ustawy o 

ochronie danych osobowych i jest zagrożony karą grzywny, ograni-

czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie 

pracodawcy w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego 

o czym mowa w  art. 8 kodeksu pracy oraz art. 94 i przepisy wyko-

nawcze. Nasz Związek wystąpił do Służb HR ArcelorMittal Poland SA 

o spowodowanie by wprowadzone polecenie zostało anulowane. 

Apelujemy do wszystkich tworzących „nowatorskie” przepisy aby 

przed ich wprowadzeniem dokładnie przeanalizowali możliwości 

prawne wprowadzania podobnych poleceń. Wprawdzie „wyjście 

przed orkiestrę” czasami daje „fory” występującemu to jednak na 

dłuższą metę może okazać się zgubne.    K.W. 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland   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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Z prasy: ArcelorMittal Ostrava inwestuje w ekologię. W 

lipcu rozpocznie się budowa instalacji do denitryfikacji w elek-

trowni czeskiej huty, a w przyszłym roku ruszy budowana właśnie 

instalacja odsiarczania. W oba projekty ma być zainwestowanych 

w sumie 75 mln USD. Instalacja do denitryfikacji ma zmniejszyć 

roczną emisję tlenków azotu przez elektrownię o 600 ton. Będzie 

kosztowała 50 mln USD. Według zapowiedzi Petra Baranka z 

ArcelorMittal Energy Ostrava ma być zakończona w 2015 roku. W 

ubiegłym roku w hucie ruszyła budowa instalacji odsiarczania o 

wartości 25 mln USD. Ta inwestycja ma być ukończona na po-

czątku roku 2014. Te projekty obejmują zaawansowane technicz-

nie i kosztowne rozwiązania, wykorzystujące najlepsze dostępne 

obecnie techniki odsiarczania i denitryfikacji. Dzięki nim nasze 

zakłady staną się jednymi z najbardziej przyjaznych dla środowi-

ska elektrowni i ciepłowni w okolicy – mówi Tapas Rajderkar, 

prezes i dyrektor zarządzający ArcelorMittal Ostrava. Obie instala-

cje mają być zamontowane na kotłach 8,9 i 10. Budowa ich ma 

powodować czasowe wyłączanie pojedynczych kotłów. Instalację 

odsiarczania finansuje ArcelorMittal, podczas gdy środki na deni-

tryfikację mają pochodzić z funduszy europejskich, administrowa-

nych przez ministerstwo środowiska. 

210 osób wybrało program dobrowolnych odejść z ISD 

Huta Częstochowa. 210 z ok. 1,5 tys. osób, które planuje się 

docelowo zwolnić z ISD Huta Częstochowa, zdecydowało się do-

tąd na program dobrowolnych odejść - poinformował PAP w po-

niedziałek rzecznik grupy ISD Polska Jacek Łęski. Rozmowy z 

pracownikami potrwają do końca czerwca. Rozmowy z pracowni-

kami nt. odpraw i dobrowolnych odejść z zakładu pracy rozpo-

częły się w połowie maja. Z oferty skierowanej do pracowników 

ISD Huta Częstochowa wynika, że jeżeli któryś z pracowników 

huty zdecyduje się na odejście z pracy i podpisze stosowną umo-

wę, to za okres wypowiedzenia otrzyma trzy pensje plus szesna-

ście pensji za rozwiązanie umowy przed gwarantowanym okre-

sem zatrudnienia, wynikającym z pakietu socjalnego. Oferta 16 

pensji - jak podkreślał w maju Łęski - jest skierowana do pracow-

ników, którzy decyzję o odejściu podejmą w ciągu tygodnia od 

spotkania z konsultantem. W sytuacji, gdy zdecydują się później - 

oferta zmniejszy się do 14 pensji. Program dobrowolnych odejść 

będzie realizowany do końca czerwca. Łęski, dodał, że "jeśli nic 

się nie zmieni, zarząd jest zobowiązany przygotować wniosek o 

upadłość". W ISD Huta Częstochowa pracuje ok. 3050 osób. 

Zakład planuje docelowo zredukować zatrudnienie o ok. 1,5 tys. 

Ukraińska grupa ISD przejęła częstochowską hutę osiem lat temu 

(zakład kontynuuje ponad stuletnie tradycje hutnicze). Podpisano 

wówczas pakiet dający załodze 10-letnią gwarancję zatrudnienia. 

Dotychczas huta, mimo pogarszającej się sytuacji rynkowej, nie 

zwalniała pracowników. Nawet gdy pozbywano się poszczegól-

nych segmentów działalności (jak koksownia czy rurownia), część 

załogi, której nie przejął nowy inwestor, pozostawała w hucie. Po 

prywatyzacji huty, ukraiński inwestor zainwestował w nią ponad 

400 mln zł. W międzyczasie jednak - jak argumentowali pod ko-

niec kwietnia przedstawiciele ISD - diametralnie zmienił się świa-

towy rynek stali, co w segmencie wytwarzanych w Częstochowie 

blach grubych jest szczególnie widoczne. 

Afryka Płn. i Bliski Wschód chcą produkować więcej stali. 

W najbliższych latach sytuację na europejskim rynku stali może 

skomplikować zapowiadany rozwój hutnictwa w państwach ME-

NA, czyli w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W Europie 

mogą zacząć szukać zbytu producenci eksportujący dotąd półwy-

roby stalowe na tamte rynki. Dotąd państwa te importowały ok. 

20 mln ton stali rocznie, głównie z państw WNP, czyli Rosji, Ukra-

iny, Kazachstanu, ale także z Turcji. - Obecnie uznano, że warto 

powalczyć o zysk, jaki mają producenci stali i państwa MENA 

zapowiadają budowę pieców do produkcji stali zarówno z rud jak 

i ze złomu. Mają w planach produkowanie tych 20 mln ton u 

siebie 

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. 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  

2. 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  

3.Jastrzębia Góra 07.09 - 14. 09.2013 cena 545 zł *  W cenie transport 

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

pilota, ubezpieczenie, podatek VAT  

4. 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  

5. 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   

6. 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   

 

OFERTA WAKACYJNA  

Wczasy dla  

MATKI Z DZIECKIEM 

w Wierchomli   7 dni 

pobyty od soboty do soboty 

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

pobyt następnego dziecka do lat 10 - 230 zł 

Pobyt drugiej osoby dorosłej –   wg cennika  

Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł 

W cenie oferujemy: 

 Nocleg w pokojach z łazienkami i TV   

 3 posiłki dziennie (pobyt od obiadu w  sobotę – do śniadania w  

sobotę) 

 Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.) w godz. 10 -18 

 Ognisko z pieczeniem 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 JECHAĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK  

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

stępną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.  

 


