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AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 

• 13 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. 

Porządek spotkania przewidywał rozmowy w następujących tema-

tach: Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Or-

ganizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 

2013, Sprawy różne. 

W wyniku negocjacji Strony uzgodniły treść „Porozumienia przed-

stawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi 

Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2013” – oraz zdecydowały o 

wszczęciu procedury jego formalnego podpisywania przez upoważ-

nione Strony. Dodatkowo Strony ustaliły, iż: 

uzgodnione zasady wypłaty Nagrody Rocznej za wkład pracy pra-

cowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2012, mogą mieć po-

mocnicze zastosowanie w Spółkach Zależnych w przypadku gdy 

wypłata takiej nagrody lub nagrody o podobny charakterze, nie 

spowoduje zwiększenia kosztów TCOE w danej Spółce, wysokość 

nagrody, o której mowa powyżej, powinna zostać ustalona w Spół-

kach Zależnych w sposób uwzględniający różnicę wysokości śred-

niego wynagrodzenia w AMP S.A. i w Spółce ( proporcjonalne 

zmniejszenie nagrody), z przyjęciem maksymalnej wysokości na-

grody w wysokości analogicznej jak w AMP S.A. 

W drugiej części spotkania nawiązując do związkowego 

„Stanowisko w sprawie głęboko zakorzenionych w tradycji Arcelor-

Mittal Poland S.A. okazjonalnych spotkań Władz Spółki z Jubilata-

mi”, Strona Pracodawcy poinformowała, iż zapewnia, że zegarki 

będą charakteryzowały się znaną marką ich producenta, a ich wrę-

czanie będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych. 

Strona Pracodawcy poinformowała, iż ze względów technicznych 

nie było możliwości dokonania zwrotu pracownikom kosztów zwią-

zanych obciążeniem ich podatkiem i składkami ZUS od bonu 

uprawniającego do uczestniczenia w festynie z okazji Dnia Hutnika 

w taki sposób, aby na „socjalnej” liście płac wyszli na „0” – bez 

konieczności dokonania przelewu na konta osobiste. W związku 

powyższym, iż kwoty w/w przelewów wynoszą od 0,01 PLN do 

0,02 PLN, ze względów racjonalności ekonomicznej (koszt przele-

wów), zostaną one  „dopisane” do listy głównej następnego mie-

siąca.  

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. 

z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie  

Wzrostu plac w roku 201 3 

W dniu 2013.06.13. Strony Porozumienia: ArcelorMittal Poland 

S.A., reprezentowany przez: Pani Monika Roznerska - Dyrektor 

Personalny oraz Organizacje Związkowe ArcelorMittal Poland S.A., 

sygnatariusze niniejszego Porozumienia, działając w oparciu o 

postanowienia §31 ZUZP, dotyczące negocjacji zmian płacowych 

pracowników w roku 2013, dokonały następującego uzgodnienia: 

1. Strony zgodnie uznają, ze wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 

2013r. Pracownikom Spółki wypłacona zostanie Nagroda Roczna 

za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 201-

2, wynikająca z Porozumień Płacowych zawieranych zgodnie z 

ZUZP - zwana dalej NAGRODA. 

2. Uwzględniając brak zmian płacowych w stałych elementach 

wynagrodzenia w roku 2013, NAGRODA zostanie wypłacona w 

jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników, 

tj. 700 zL/pracownika. Powyższe uzgodnienie o wypłaceniu NA-

GRODY w jednakowej kwocie, traktowane jest przez Strony jako 

jednorazowe odstępstwo od reguły, zgodnie z którą NAGRODA 

wypłacana jest proporcjonalnie do uzyskanego przez pracownika 

wynagrodzenia brutto za rok miniony. 

3. Uprawnionymi do NAGRODY są pracownicy Spółki, którzy objęci 

są ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i którzy prze-

pracowali cały rok 2012 oraz pozostają w zatrudnieniu w dniu wy-

płaty NAGRODY, przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu 

należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za okres za który 

przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społeczne-

go. 

4. Dodatkowo Strony uzgodniły, że w miesiącu wrześniu br., roz-

poczną rozmowy celem dokonania uzgodnienia o wypłacie dodat-

kowej nagrody dla pracowników w związku z ich wkładem pracy w 

funkcjonowanie Spółki. 

W/w nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listo-

pad 2013r. 

 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych AMP SA 

• 13 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie TKŚS w Krakowie. 

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca przedstawiła stan 

środków na rachunku ZFŚS w Krakowie oraz wykorzystanie fundu-

szu na dzień 31.05.2013r. Łącznie wykorzystano: 2 683 436,14 zł, 

co stanowi 16,96% realizacji w stosunku do planu rocznego, łącz-

nie z dofinansowania skorzystało 15 539 osób. W rozbiciu na po-

szczególne formy dofinansowania wydatkowanie środków finanso-

wych wygląda następująco: Wypoczynek dzieci - 105 146 zł 

(8,76%), Wczasy pod gruszą - 295 900 zł (9,55%), Profilaktyka 

zdrowotna - 31 388 (3,49%), Wypoczynek po pracy - 697 979,14 

zł (26,85 %), Zapomogi - 565 620 zł (31,42%), Dofinansowanie 

do przedszkola - 65 548 zł (21,85%), Dodatkowe świadczenia 

socjalne - 912 520 (31,47%), Pożyczki na cele mieszkaniowe– 

zaplanowana kwota 2 800 000 zł, Kwota wydzielona - 9335 zł 

(4,16%).        

Następnie rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: pracowni-

ków Zakładu Energetycznego BEK, pracowników Zakładu Elektro-

ciepłownia BEC, pracowników Zakładu Koksownia PKK, pracowni-

ków Zakładu Wielkie Piece PSK 1, pracowników Zakładu Stalownia 

PSK 2, pracowników komórek scentralizowanych. Do dnia dzisiej-

szego łącznie wydano 770 880,00 zł na pomoc finansową dla pra-

cowników Oddziału Kraków. 

W kolejnym punkcie spotkania uzgodniono dofinansowanie do 

wypoczynku po pracy (wycieczki, wyjście do kina i teatru). W ko-

lejnym punkcie spotkania Komisja przyznała dodatkowe dofinanso-

wanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci 

pracowników / emerytów. W ostatniej części spotkania Komisja 

rozpatrzyła dodatkowe podania dotyczące pożyczek remontowych.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

UWAGA !!!!!  Redakcja Kuriera Aktualności planuje, iż w okresie wakacyjnym nasza gazetka związkowa będzie ukazywała się raz 

na dwa tygodnie. W sytuacjach wyjątkowych gdy pojawią się ważne informacje dla pracowników ArcelorMittal Poland SA i Spółek 

hutniczych, Kurier Aktualności zostanie wydany częściej.   
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Arkusza powrotu pracownika z absencji chorobowej 

● Na łamach Kuriera Aktualności informowaliśmy czytelników o 

powstałym problemie dotyczącym wypełniania „arkusza powrotu 

pracownika z absencji chorobowej”. Nasze zastrzeżenia dotyczyły 

także samej konieczności wypełniania wspomnianego druku nie 

tylko jego zawartości. Po naszych interwencjach służby odpowie-

dzialne za nadzór nad ochroną danych osobowych oraz odpowie-

dzialne za stosowanie arkuszy zgodnych z polskim prawem wycofały 

się z wypełniania „Arkusza powrotu pracownika z absencji chorobo-

wej”. Stosowną informację otrzymali wszyscy dyrektorzy poszcze-

gólnych Zakładów we wszystkich Oddziałach AMP SA. 

Informuję, że zostało anulowane Pismo Okólne Nr 4/2010 DK z 

08.10.2010 r. w sprawie: monitorowania absencji z tytułu zwolnień 

lekarskich od pracy (decyzja podjęta na spotkaniu MC w dniu 05-

.12.2012r.) Proszę o poinformowanie podległych pracowników o 

zaistniałej zmianie i rezygnacji z wypełniania „Arkusza powrotu pra-

cownika z absencji chorobowej”. 

Tak na marginesie całej sprawy zastanawiamy się ile jest jeszcze 

podobnych „arkuszy”, które wypełnia się by zaspokoić czyjeś 

„chciejstwo” i ile z nich jest niezgodnych z polskim prawem?.   K.W. 

 

Nowe możliwości rehabilitacji w Hutniczej Fun-

dacji Ochrony Zdrowia 

● Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-

łecznej oraz  Edmed  Sp. z o.o. - wspólnie otwierają 

Centrum Rehabilitacji CitoReh. W trakcie spotkania przewidziane 

jest uroczyste podpisanie Umowy Użyczenia sprzętu rehabilitacyjne-

go wraz z Protokołem przekazania oraz wizytacja Centrum Rehabili-

tacji CitoReh, które znajduje się w pobliżu, na ul. Szybkiej 27 (Nowa 

Huta). Przedmiotowy sprzęt rehabilitacyjny został zakupiony przy 

udziale środków finansowych pochodzących od ArcelorMittal Poland 

S.A. Zabiegi rehabilitacyjne na nim świadczone przeznaczone będą 

przede wszystkim dla Pracowników ArcelorMitttal Poland S.A. i spół-

ek zależnych, a także Darczyńców Fundacji. 

 

Plan zatrudnienia dla AMP SA w formie prowizorium 

● Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy na łamach Kuriera Aktual-

ności plan zatrudnienia na 2013r przedstawiony przez pracodawcę: 

Rok 2012 był kolejnym rokiem intensywnych analiz wydziałów pro-

dukcyjnych i biur administracyjnych AMP, pod kątem optymalizacji 

zatrudnienia, uproszczenia procedur oraz wypracowania najbardziej 

optymalnego modelu organizacyjnego, wspieranego na doświadcze-

niach i wiedzy z porównywalnych zakładów AMP. Światowy kryzys 

gospodarczy dość istotnie wpłynął na sytuację branży hutniczej. 

Doprowadził też do konieczności skorygowania strategii działania 

producentów i dystrybutorów wyrobów stalowych. Skutki te można 

szczególnie zauważyć poprzez spadek rentowności, wydajności pra-

cy i efektywności zaangażowanego majątku. Tym samym koniecz-

nym staje się podejmowanie trudnych decyzji związanych z obniże-

niem produkcji wyrobów stalowych oraz ograniczeniem lub wstrzy-

maniem produkcji w wielu zakładach Grupy ArcelorMittal. Dodatko-

wym elementem, który wpływa na sytuację polskiego hutnictwa są 

wprowadzone limity emisji C02. Równocześnie Biuro Planowania i 

Optymalizacji Zatrudnienia prowadziło prace związane z analizą 

zatrudnienia na poszczególnych ciągach technologicznych. Diagnoza 

potrzeb kadrowych i bilansowanie ich z podażą na wewnętrznym 

rynku pracy stanowią podstawę planowania restrukturyzacji zatrud-

nienia w skali mikroekonomicznej tj. przedsiębiorstwa. Jest to skala, 

w której zachodzą podstawowe procesy kreowania nowych miejsc 

pracy lub ich likwidacji według zasad rachunku ekonomicznego w 

warunkach racjonalnego gospodarowania. Prace te były prowadzo-

ne w ramach programów WFO i WFP. Był to rok, w którym Spółka 

ArcelorMittal Poland S.A. kontynuowała też proces ujednolicenia 

poszczególnych funkcji, poprzez przejmowanie pracowników ze 

spółek zależnych oraz kluczowych pracowników z firm leasingu 

pracowniczego. Działania prowadzone w spółce na przestrzeni 

ostatnich lat ukierunkowane były na optymalizację zatrudnienia oraz 

procesów wewnętrznych przy jednoczesnym uzupełnianiu zatrud-

nienia  poprzez realizowany program stażowy ZainSTALuj się. Rok 

2012 przyniósł  kontynuację tych działań znajdującą odzwierciedle-

nie w ewolucji struktury zatrudnienia i zmianach schematu organi-

zacyjnego. W oparciu o prowadzone analizy dokonano inkorporacji 

poszczególnych działalności gospodarczych, wydzielenia (IT do 

CSC)  lub sprzedaży (WBG Batory). Wprowadzano zmiany organiza-

cyjne zmierzające do spłaszczenia struktury organizacyjnej, wdraża-

no COS, realizowano programy restrukturyzacyjne (Voluntary Sepa-

ration Scheme, Voluntary Retirement Scheme) i zmierzające do 

uelastycznienia zatrudnienia. Proporcje między zatrudnieniem męż-

czyzn, a kobiet utrzymują się mniej więcej na stałym poziomie. 

Zmiana widoczna jest na zatrudnieniu ogółem, które na koniec roku 

2012 spadło w stosunku do roku 2011 o 1 065 osób, co stanowi 

niemal 9-cio procentową redukcję (8,65%). 
Tym, co wyróżnia spółkę ArcelorMittal Poland na tle innych zakła-

dów, a także innych hut w ramach grupy,  jest starzejąca się zało-

ga. Dla większości pracowników staż zawodowy równy jest stażowi 

pracy w firmie, praca w hucie jest ich pierwszą pracą, przez lata 

zgromadzili kapitał wiedzy i doświadczenia.  Podkreślić należy, iż 

średni staż w zakładzie  wynosi 23,5 roku, a średni wiek załogi 47 

lat. Ponieważ znaczna część załogi nabywa uprawnienia do wcze-

śniejszych emerytur firma już dziś zaczyna mierzyć się z problemem 

luki pokoleniowej i transferu wiedzy. Z uwagi na powyższe coraz 

częściej wskazuje się na rolę programów mentoringowych oraz 

konieczność pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników na sta-

nowiska robotnicze. W porównaniu do roku 2011 największe zmiany 

w liczbie zatrudnionych nastąpiły w Centrali Spółki, Krakowie, Zdzie-

szowicach i Sosnowcu przy zachowaniu procentowego udziału za-

trudnionych w każdej z lokalizacji na mniej więcej niezmienionym 

poziomie. Na dzień 31.XII.2012r w Centrali Spółki pracowało: 1312 

pracowników „U” i 840 „F”; w Dąbrowie Górniczej pracowało odpo-

wiednio: 524 „U” i 2401 „F”; w Krakowie pracowało: 567 „U” i 2658 

„F”; w Zdzieszowicach pracowało: 382 „U” i 1564 „F”; w Święto-

chłowicach pracowało: 106 „U” i 267 „F”; w Sosnowcu pracowało: 

101 „U” i 309 „F”; w Chorzowie pracowało: 52 „U” i 185 „F”.  
W roku 2012 kontynuowano działania zmierzające do restrukturyza-

cji zatrudnienia, która realizowana była głównie poprzez programy 

odejść . Przyjęcia zewnętrzne to  inżynierowie w ramach programu 

Zainstaluj się, przejścia pracowników w ramach Grupy AM ( w tym 

ze Zdzieszowic) oraz przejęcia z Manpowera. Przyjęcia wewnętrzne 

to w przeważającej części przyjęcia obligatoryjne.  

Mając na uwadze bieżącą koniunkturę na wyroby stalowe, Praco-

dawca w roku 2013 dążyć będzie do dalszej optymalizacji zatrudnie-

nia, mającej na celu optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, 

a tym samym do poprawy wskaźników produktywności do poziomu 

zbliżonego do podobnych zakładów hutniczych. W roku 2013 praco-

dawca planuje się dalszą, konsekwentną realizację procesu optyma-

lizacji poziomu zatrudnienia, głównie w oparciu o wyniki analiz WFP 

1515 (zakłady produkcyjne) oraz SSG&A Local Program (dotyczy 

biur administracyjnych). Stan koniunktury na rynku, będzie istotnym 

elementem wpływającym na bieżącą politykę Spółki, w tym optyma-

lizację zatrudnienia. W 2013 roku planowane są kolejne przyjęcia w 

ramach realizacji programu ZainstalujSię. Prowadzone są również 

analizy mające na celu określenie możliwości zatrudnienia pracowni-

ków Biura Alokacji w innych obszarach (przejmowanie prac, świad-

czonych dotychczas przez podwykonawców zewnętrznych) w celu 

obniżenia kosztów usług obcych. W 2013 r planuje się przyjąć 50 

nowych pracowników przy założeniu zwolnienia 98 pracowników. 

Stan zatrudnienia AMP SA i ZKZ na koniec roku planuje się w ilości 

11233 pracowników. Prowadzone są intensywne analizy obszaru 

produkcyjnego pod kątem określenia potrzeb wynikających z istnie-

nia „Luki Pokoleniowej”. Planowane jest uzupełnienie wakatów po 

odejściach pracowników, wynikających z uzyskania uprawnień eme-

rytalnych. W niektórych przypadkach konieczne będzie wcześniejsze 

zatrudnienie nowych pracowników, na okres umożliwiający ich prze-

szkolenie i przekazanie unikalnej wiedzy. Analiza „Luki Pokolenio-

wej” dostarczy danych odnośnie ukierunkowania współpracy AMP 

ze szkolnictwem zawodowym i średnim technicznym. Współpraca 

pozwoli na wykształcenie kadr pod przyszłe potrzeby zatrudnienio-

we zakładów produkcyjnych AMP. 
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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 :  

- 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 

- 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) 

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. 

 

OPZZ informuje: Elastyczniejsze prawo pracy 

przyjęte w Sejmie. Będzie strajk związków  

zawodowych? 

Sejm przyjął "antykryzysową" nowelizację Kodeksu pra-

cy, która pozwoli pracodawcom dopasowywać indywidualnie godziny 

pracy pracowników do swoich aktualnych potrzeb. Związki zawodowe 

zapowiadają akcje protestacyjne. Rozważają strajk generalny. Nowe 

przepisy wydłużają okres rozliczeniowy dla pracodawców z czterech 

do dwunastu miesięcy. Co to oznacza w praktyce? Firma w okresie, 

kiedy nie ma zamówień, będzie mogła wysłać do domu pracowników 

wcześniej niż po ośmiu godzinach pracy. Jeśli np. po ośmiu miesią-

cach zamówienia się pojawią, pracownicy będą pracować ponad 

osiem godzin. Nie mogą jednak liczyć wówczas na dodatkowe pienią-

dze za nadgodziny. W ten sposób Ministerstwo Pracy chce powstrzy-

mać firmy przed zwolnieniami w "chudych" miesiącach. Druga zmia-

na to wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Teraz pracownik, po 

indywidualnych ustaleniach z pracodawcą, nie będzie musiał codzien-

nie przychodzić na tę samą godzinę. W poniedziałek będzie mógł np. 

przyjść na 7, we wtorek na 10, a w środę na 9. W ten sposób praco-

dawcy mają lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zwiększyć 

konkurencyjność swoich firm. Zmianom sprzeciwiały się związki za-

wodowe. Według Henryka Nakoniecznego z NSZZ "Solidarność" 

wprowadzenie elastycznego czasu pracy może mieć negatywne skut-

ki "w życiu społecznym i rodzinnym". Zdaniem ministra pracy Włady-

sława Kosiniaka-Kamysza efekt będzie odwrotny, a rodzice będą 

mogli przed pracą np. odprowadzić dzieci do szkoły. Zmianom prze-

ciwne są także pozostałe duże związki zawodowe - OPZZ i Forum 

Związków Zawodowych. Obawiają się m.in., że praca po kilkanaście 

godzin na dobę odbije się na zdrowiu pracowników, sami pracownicy 

stracą na reformie finansowo, a w miesiącach, gdy pracy będzie 

mniej, może nie starczać im na podstawowe opłaty. - Pracownik 

będzie na rozkaz i nie dostanie wynagrodzenia za nadgodziny. Przez 

pół roku będzie mógł pracować po kilkanaście godzin dziennie. Oba-

wy związkowców podzielili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zapro-

ponowali poprawki do ustawy, które skracały okres rozliczeniowy do 

6 miesięcy i likwidowały artykuły o ruchomym czasie pracy. Wszyst-

kie zostały odrzucone przez Sejm. Broniąc w Sejmie ustawy, minister 

Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że wprowadzenie elastycznego czasu 

pracy nie będzie możliwe bez zgody pracowników i musi być zgłasza-

ne do Państwowej Inspekcji Pracy. Nowa ustawa pozwala jednak na 

stosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy na indywidualny wnio-

sek pracownika niezależnie od ustaleń ze związkami. Liderzy Forum 

Związków Zawodowych, OPZZ i "Solidarności" zapowiedzieli po gło-

sowaniu, że będą wspólnie koordynować akcję protestacyjną. Zapo-

wiedzieli, że do dużego protestu może dojść w Warszawie we wrze-

śniu. Nie wykluczyli też strajku generalnego. Premier Donald Tusk w 

kwietniu, po burzliwych rozmowach w Komisji Trójstronnej, zapowia-

dał, że mimo groźby strajku rząd z projektu się nie wycofa. 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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Z prasy: JSW sprzeda węgiel ArcelorMittal Poland. W 2013 

roku Jastrzębska Spółka Węglowa ma sprzedać do ArcelorMittal 

Poland węgiel koksowy za 1,4 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglo-

wa zawarła z ArcelorMittal Poland umowę na dostawę węgla 

koksowego w 2013 roku. W komunikacie JSW podano, że szaco-

wana wartość netto umowy w całym okresie obowiązywania wy-

nosi 1,4 mld zł, w tym do dnia publikacji raportu obrót z umowy 

wyniósł 612,9 mln zł. Walutą rozliczania umowy jest złoty. A 

warunki cenowe uzgadniane są kwartalnie. Umowa obowiązuje 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. JSW podaje, że wartość 

obrotów handlowych między spółkami Grupy Kapitałowej JSW, a 

spółkami grupy ArcelorMittal Poland w ostatnich dwunastu mie-

siącach wyniosła 773,8 mln zł. Z kolei szacunkowa wartość umów 

zawartych ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, licząc od dnia 

publikacji raportu do końca okresu ich obowiązywania, wynosi 

843,3 mln zł, co łącznie daje kwotę 1,6 mld zł i przekracza 10 

proc. kapitałów własnych spółki. W dużej mierze wpływ na sytu-

ację rynkową w węglu i koksie ma to, co dzieje się w gospodarce 

światowej, a przede wszystkim w Azji. Jastrzębska Spółka Węglo-

wa znajduje się w dość dobrym położeniu, bowiem ma stabilnych 

odbiorców produkujących stal wysokojakościową na rynku euro-

pejskim, z którymi współpracuje od lat. Grupa JSW to największy 

producent węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent 

koksu w Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami produktów gru-

py są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, 

w Rumunii i na Węgrzech. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej w 2012 roku wypracowała 988,1 mln zł zysku netto. 

Unijny plan dla hutnictwa to dopiero pierwszy krok. Bran-

ża stalowa z nadziejami przyjęły zaproponowany przez Komisję 

Europejską plan na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego 

przemysłu stalowego w Europie. Komentatorzy wskazują jednak, 

że to dopiero pierwszy krok na drodze do poprawienia sytuacji 

hutnictwa. - Dobrze widzieć, że Komisja Europejska uważa silny i 

konkurencyjny sektor stalowy za niezbędny dla bazy przemysło-

wej i ekonomicznej Unii. Plan na rzecz przemysłu stalowego to 

dobry punkt startowy, ale pozostaje wiele pracy do wykonania, 

zanim nasz sektor znacząco skorzysta na tych propozycjach - 

powiedział Gordon Moffat, dyrektor generalny europejskiego 

stowarzyszenia stali European Steel Association, znanego jako 

Eurofer. ArcelorMittal powitał plan z zadowoleniem, ale traktuje 

go jako dopiero pierwszy krok. - Teraz najważniejszy jest konty-

nuowanie dialogu, żeby proponowane środki były dalej rozwijanie 

i wdrażane. Mamy nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony, 

w tym rządy i związki zawodowe przyczynią się do konstruktyw-

nie do ich realizacji - napisał w komunikacie Robrecht Himpe, 

dyrektor zarządzający Flat Carbon Europe i członek komitetu 

zarządzającego ArcelorMittal. Włoski premier Enrico Letta chwalił 

plan i dążenie do odbudowy hutnictwa w Europie. - Z całego 

serca popieram zaproponowany przez Komisję Europejską plan 

działania na rzecz konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju 

przemysłu stalowego w Europie. To dobra wiadomość dla wło-

skiego państwa i rządu - powiedział Letta. Przyszłość pokaże czy 

przemysł i rządy widzą w tym planie to samo. 

S. Ghosh: dać polskiemu hutnictwu uczciwe warunki kon-

kurowania. - Europa nie odbudowała się po kryzysie z lat 2008-

09. Stany Zjednoczone produkują stal w ilościach sprzed 2007, 

Chiny też idą do przodu. Problem zlokalizowany jest w Europie - 

mówi Surojit Ghosh, wiceprezes i dyrektor finansowy ArcelorMit-

tal Poland, dodając, że w Polsce branża liczy na wsparcie rządu, 

polegające na zapewnieniu równych warunków konkurowania z 

producentami z innych krajów. Swój pogląd Surojit Ghosh przed-

stawił na sesji "Hutnictwo w Europie" podczas V Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego 

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.  

 


