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Remont Wielkiego Pieca w Krakowie zatwierdzony..
Cześć Surowcowa utrzymana..
7 lipca podczas spotkania z pracownikami O/Kraków
Prezes AMP SA Pan Sanjay Samaddar oraz Wiceprezes Pan
Gert Verbeeck przekazali informację przybyłym pracownikom o
zatwierdzeniu decyzji akceptującej środki finansowe na remont
Wielkiego Pieca w Krakowie. To nie koniec inwestowania w
Część Surowcową, Prezes S. Samaddar zapowiedział kapitalny
remont konwertora oraz maszyny COS. Dodając do tego już
inwestycję związaną z rozbudową Walcowni Gorącej oraz budowę ocynkowni w Zakładzie Walcownia Zimna wydaje się, iż widmo likwidacji wielu miejsc pracy zostało zlikwidowane. Szczegóły dotyczące tej decyzji przekażemy w następnych wydaniach
Kuriera Aktualności.
K.W.
ZESPÓŁ ROBOCZY
Po blisko trzymiesięcznej przewie, spowodowanej przedłużającymi się negocjacjami płacowymi, wznowił swoją działalność
Zespół Roboczy. 02.07.2015 roku, w siedzibie spółki w DG, odbyło
się kolejne spotkanie tegoż gremium. Stronę Pracodawcy reprezentowali Dyrektor Biura Dialogu Społecznego Pan Stanisław Ból,
Główny Specjalista HR Pan Cezary Koziński oraz Pan Krzysztof
Knawa, odpowiedzialny w HR min. za symulacje płacowe, związane
z wykupem W-12. Ze Strony Społecznej w spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele organizacji związkowych, działających w AMP S.A.
Porządek spotkania przewidywał min. omówienie ostatnich podwyżek płac, kontynuację rozmów w sprawie wykupu przez pracodawcę
tzw.W-12 oraz sprawy różne. Ponieważ dotychczas nie stwierdzono
przypadków niewłaściwego naliczenia nowych płac pracownikom
AMP S.A. Po krótkich wystąpieniach Stron dotyczących min. długości negocjacji płacowych, ustalono, iż od września br. rozpoczną się
wstępne rozmowy na temat wzrostu płac w roku 2016. Wolą obu
Stron jest osiągnięcie porozumienia płacowego na rok 2016, zgodnie zapisami ZUZP, do końca bieżącego roku. W tym temacie, w
trakcie wcześniejszych rozmów z Przewodniczącymi Związków
Zawodowych, głos zabierał również Prezes AMP S.A. Pan Sanjay
Samaddar, który wyraził pogląd, iż należy w tym roku maksymalnie
skrócić czas negocjacji dotyczących podwyżek płac, tak by w nowy
2016 rok wejść z podpisanym przez obie Strony porozumieniem
płacowym. Jak to mówią: pożyjemy, zobaczymy. Tegoroczne, negocjacje płacowe nie nastrajają zbyt optymistycznie do obietnic pracodawcy, co nie oznacza jednak, że ten rok nie będzie przełomowy w
tej kwestii. Rozwijając temat podwyżek płac w roku 2015 przedstawiciele Strony Społecznej zapytali o przebieg negocjacji w spółkach
zależnych oraz tzw Inerimach. Dyrektor Generalny AMP S.A podjął
decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych, które mają być
przeznaczone na ewentualne podwyżki płac dla pracowników z
agencji pracy tymczasowej min. w takich firmach jak ABC lub Synergy. Ich wysokość będzie ustalana wspólnie z organizacjami
związkowymi działającymi w tych firmach. O negocjacjach płacowych w spółkach zależnych, a przede wszystkim w firmie „Kolprem”
piszemy obok. Kolejną ważną informacją jaką przekazali nam
Przedstawiciele Pracodawcy jest wiadomość dotycząca uruchomienia, od miesiąca sierpnia 2015 roku, dostępu do elektronicznego
paska płacowego. Był to jeden z postulatów naszej organizacji
związkowej zgłoszony służbom HR w ubiegłym roku, który doczekał
się pozytywnej realizacji. Tak więc te osoby, które nie chcą czekać
np. do 15 lub 16 każdego miesiąca ( tak najczęściej pracownicy w
O/Kraków otrzymywali paski płacowe) będą mogły obejrzeć je i
wydrukować na swoich prywatnych komputerach. Pracownicy, któ-

rzy nie są zainteresowane elektroniczną formą otrzymywania paska
płacowego, na swój prywatny adres mailowy, będą mogli w dalszym
ciągu odbierać go w tradycyjnej, papierowej formie. (Informacja
pracodawcy strona nr 3).
Przechodząc do spraw bieżących przedstawiciel naszego
związku w ZR zwrócił uwagę na uciążliwości związane z przeprowadzanymi przez pracowników ochrony kontrolami stanu trzeźwości. Zwrócił uwagę, iż powodują one, w przypadku kierowców i pasażerów wjeżdżających do huty w Krakowie samochodami prywatnymi spóźnianie się do pracy, a w przypadku pracowników z danego wydziału lub zmiany nawet zatrzymanie produkcji. Czy taki cel
przyświeca kontrolującym? Wielokrotnie, na naszych łamach cytowaliśmy odpowiednie zapisy z Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy w
kwestii procedur związanych z kontrolami stanu trzeźwości pracowników. Przypominamy tylko, iż zgodnie z ust. 3 tegoż Aneksu: „W
celu zapobiegania naruszaniu pracowniczego obowiązku trzeźwości, za
zgodą pracownika, w Spółce może być stosowana kontrola wydychanego powietrza za pomocą przyrządu stwierdzającego obecność lub
nieobecność alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym pomiar tego
typu nie jest badaniem stanu trzeźwości, o którym mowa w ust.1. pkt. 11
- 13. W przypadku dokonywania kontroli za pomocą ww. przyrządu nie
jest ono dowodowym miernikiem stężenia alkoholu i wymaga potwierdzenia w ramach procedury badania stanu trzeźwości, o której mowa w
ust.1. pkt. 11 – 13”. Kontrole przeprowadzane przez służby ochrony

za pomocą przyrządu zwanego alkotestem są zgodne z obowiązującym Regulaminem Pracy, ale nie oznacza to, że pozytywny wynik
jest dowodem na spożywanie alkoholu. Wielu kierowców spotkało
się na przykład z sytuacją na drogach publicznych, gdzie po wyczyszczeniu płynem (w każdym płynie jest alkohol) szyb samochodowych zostali zatrzymani np. do kontroli trzeźwości przez Policję i
alkotest wykazywał w powietrzu obecność alkoholu. Nie oznaczało
to jednak, że spożywali oni alkohol. ….. cd str nr 2
Rozmowy płacowe w Spółkach
W ostatnim wydaniu Kuriera informowaliśmy o sytuacji w
Spółkach, a przede wszystkim o efektach rozmów dotyczących
podwyżek płac. Niestety, po 2 tygodniach muszę poinformować, że
w niektórych Spółkach rozmowy nadal się toczą. Dotyczy to między
innymi Spółki Kolprem i Refactories.
W Spółce Kolprem nie doszło do porozumienia, a głównym
tego powodem było stanowisko Pracodawcy dotyczące dopłat do
„chorobowego”. Dla Strony Związkowej trudna do przyjęcia jest
kodeksowa propozycja pracodawcy ( 80% płacy). Również proponowana wysokości podwyżek (77 zł gdy płaca zasadnicza jest niższa od 2200 zł) jest dla strony Związkowej niezadowalająca. Powstał impas w rozmowach, a propozycja strony Związkowej, aby do
Zespołu Roboczego dołączył Wiceprezes Cz. Sikorski spotkała się
z negatywną odpowiedzią. Kolejne rozmowy odbędą się po 20 lipca. Jedyną pozytywną informacją jest to, że na sugestie strony
Związkowej Pracodawca zgodził się wypłacić kwotę 500zł jako
część uzgodnionej nagrody rocznej za 2014r.
W Spółce Refactories rozmowy na temat podwyżek rozpoczęły się już dość dawno, ale niestety efektów nadal brak. Strona
związkowa pomimo trudnych rozmów z pracodawcą uważa, że
kompromis nadal jest możliwy do osiągnięcia…...
cd str nr 2
Podział funduszu premiowego za czerwiec 2015 r.
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc maj 2015
r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu został obniżony i wyniósł 94% stąd Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust. 4
pkt.2) "Zasad...", w związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi
7,84 % od plac zasadniczych pracowników Spółki.
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Cd ze str nr 1...Taka sama sytuacja może mieć miejsce, jeżeli tuż
przed kontrolą alkotestem używaliśmy np. płynu do golenia, perfum
lub dezodorantów na bazie alkoholu. Stąd też badanie to nie jest
badaniem staniu trzeźwości. Wielu naszych czytelników, zadaje
sobie pytanie o efekty tych zmasowanych kontroli trzeźwości. Otóż,
wg informacji jaką przekazali nam Przedstawiciele Pracodawcy, w
okresie od 01.05 do 30.06.2015 roku w wyniku kontroli zatrzymano
3 pracowników firm zewnętrznych, którzy byli pod wpływem alkoholu. Naszym zdaniem o trzech pracowników za dużo, przy czym
optymizmem napawa nas fakt, iż nie byli to pracownicy zatrudnieni
w Oddziale Kraków. Oznacza to bowiem, że świadomość pracowników w naszej hucie, w tej ważnej kwestii, jest bardzo wysoka.
Również nasze apele w tej sprawie oraz informacje jakich udzielamy na naszych łamach np. o możliwości korzystania z urlopu na
żądanie, bezpłatnego badania alkotestem przed bramą główną itd.
nie są typowym rzucaniem grochu o ścianę. W dalszej części spotkania przedstawiciel naszej organizacji zwrócił się zapytaniem o
przyczyny dla których honorowi dawcy krwi z O/Kraków zostali z
dniem 01.04.2015 roku pozbawieni możliwości skorzystania z
dwóch dni urlopu okolicznościowego. Odpowiedź pracodawcy cytujemy w całości: „Kwestia udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia

AMP SA

ruchu drogowego na drogach wewnętrznych realnie kontrolę drogową może realizować Policja i straż gminna (miejska) — ta ostatnia formacja może przeprowadzać kontrolę w bardzo ograniczonym zakresie. O ile kontrola przestrzegania przez pracowników,
określonych zarządzeniem, przepisów BHP, wykonywana przez
odpowiednią, powołaną do tego służbę, byłaby uzasadniona, o tyle
poważne zastrzeżenia budzi upoważnienie do kontroli drogowej
służby ochrony i pracowników ochrony. Wykonywanie przez pracownika ochrony zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego stanowi przekroczenie przez niego uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Kolejnym zagadnieniem jest kontrola drogowa prywatnych pojazdów pracowników. Ograniczenie zarządzeniem pracodawcy prędkości pojazdów należy postrzegać jako przepisy BHP i w tych kategoriach patrząc można by uzasadnić kontrolę prędkości, z jaką
kierujący pojazdem porusza się po zakładzie. Jednakże sprawdzanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, stanu technicznego pojazdu itp. w ocenie Biura Ruchu Drogowego KGP jest ewidentnym
nadużyciem. W odniesieniu do kontroli pojazdów służbowych, służących do wykonywania określonych prac transportowych, kontrola
„drogowa” wykonywana przez służbę BHP wyłącznie pod kątem
przestrzegania przepisów BHP, wydaje się uzasadniona. Zwłaszcza, gdy sprawdzane są te elementy wyposażenia pojazdu, które
zapewniają bezpieczeństwo w ruchu bądź sprawdzane są uprawnienia, np. do kierowania wózkiem. W przypadku pracowników
ochrony uzasadnione byłoby jedynie sprawdzanie przez nich zezwoleń (przepustek) na wjazd na teren zakładu, sprawdzanie legalności wywożenia z zakładu ładunku, a więc takie działania kontrolne, które mają na celu ochronę mienia zakładu……. cd str nr 3

wolnego z tytułu oddania krwi uregulowana została w sposób kompleksowy i jednoznaczny w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym pracodawca jest zobowiązany
udzielić pracownikowi – krwiodawcy dodatkowego czasu wolnego.
Czas ten przeznaczony jest na oddanie krwi w stacji krwiodawstwa lub
przeprowadzenie zaleconych przez tą stację okresowych badań lekarskich. Oddawanie krwi może powodować zwolnienie z całego dnia
pracy lub tylko z jego części, przy czym wymiar czasu wolnego zależy
cd ze str nr 1…(płace w Spółkach) W ten sposób szuka się pieniędzy
od uznania samej stacji krwiodawstwa wyrażonego na piśmie”. Szkoda

tylko, że podejmująca decyzję osoba ze służb HR zapomniała, iż
uzgodnienia w Krakowie dotyczące tego tematu prowadziły dwie
Strony i należałoby choć dla przyzwoitości przed podjęciem decyzji
porozmawiać ze Stroną Związkową. A swoją drogą gdy AMP SA
tak bardzo zwraca uwagę na zdrowie pracowników, zasady BHP to
jednostronna decyzja służb HR ograniczająca ilość dni wolnych za
krwiodawstwo pracownicze może spowodować, iż ten cenny „płyn”
ratujący życie będzie oddawany w mniejszych ilościach.
Kolejnym tematem, który w ZR został poruszony przez
naszego przedstawiciela była sprawa związana z planowaniem
przez pracodawcę przeprowadzania wśród pracowników badań
wydatku energetycznego, co z kolei ma się przekładać na zasadność przyznania posiłku profilaktycznego. Przypominamy, iż posiłek ten w całości finansowany jest przez pracodawcę. Wg wyjaśnień Strony Pracodawcy powyższe działania wynikają z konieczności uporządkowania kwestii podatkowych związanych z finansowaniem posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych dla pracowników, a obecnie finalizowane są rozmowy z zewnętrzną firmą, która
zrealizuje ten projekt. Jak nas zapewniono badania te nie powinny
stanowić żadnego zagrożenia dla pracowników korzystających z
tego posiłku, jak również posiadających uprawnienia do wcześniejszych emerytur. W badaniach tych będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji związkowych oraz SIP. Temat bardzo ważny,
dlatego też - jako organizacja związkowa - z uwagą będziemy się
przyglądać rozwojowi sytuacji w tej sprawie.
Kolejny temat poruszony przez Stronę Związkową dotyczył
podsumowania i oceny programu GEDP pracowników oraz wyjaśnienie kwestii zapisu związanego z upoważnieniem pracowników
firmy ochroniarskiej oraz Służby Ochrony i BHP do kontroli ruchu
drogowego na terenie AMP S.A. Chodzi tu o jasne i precyzyjne
określenie, w jakim zakresie wyżej wymienione służby mogą przeprowadzać kontrole ruchu drogowego oraz czego one właściwie
dotyczą. Naszych czytelników informujemy tylko, że
„przerabialiśmy” już ten temat 2 lata temu, w związku z czym przypominamy tylko, iż zgodnie z art. 129 Ustawy 1 Prawo o ruchu
drogowym kontrola ruchu drogowego należy do zadań Policji.
Oprócz Policji ustawodawca upoważnił również inne formacje, do
wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, precyzując obszar uprawnionego działania. Z punktu widzenia kontroli

na podwyżki. Są to rozwiązania nie do zaakceptowania przez Stronę Związkową. Najtrudniejsza sytuacja zaistniała jednak w Spółce
Krakodlew. Tam trudno rozpocząć rozmowy o podwyżkach gdyż
zagrożona jest praca dla dużej części załogi. Wiąże się to z faktem, że główny odbiorca produkcji Spółki, niemiecka firma Groove
wycofała się z wcześniej podpisanej umowy. Początkowo Zarząd
Spółki chciał przeprowadzić dużą redukcję zatrudnienia. Spotkało
się to jednak ze zdecydowanym protestem Strony Związkowej. Po
kilkudniowych trudnych rozmowach Strony doszły do porozumienia
w kilku kwestiach. Najważniejszą jest ograniczenie liczby pracowników zagrożonych zwolnieniem. W tym zakresie rozmowy w dalszym ciągu trwają. Strona Związkowa jest skłonna zawiesić niektóre zapisy ZUZP w celu ratowania miejsc pracy. Mamy nadzieje, że
obie Strony znajdą takie rozwiązania, które pozwolą zapobiec najgorszemu scenariuszowi.
To tylko nieliczne przykłady problemów w Spółkach zależnych i
około-hutniczych. Brak środków na podwyżki powoduje frustrację
wśród pracowników. Pracownicy czuję się niedocenieni! Coraz
bardziej pracownicy w Spółkach oddalają się od poziomu wynagrodzeń w AMP SA i coraz trudniej jest to zrozumieć dlaczego tak się
dzieje. Wszyscy liczą na to, że w najbliższym latach sytuacja ulegnie zmianie. Oby nie były to marzenia bez pokrycia. T. Ziołek
I N F O R M A C J A dla pracowników KOLPREM Spółka z o.o.
Uwzględniając rozpoczynający się okres wakacyjny, związany z większymi wydatkami naszych Pracowników oraz znaczne
zaawansowanie trwających negocjacji płacowych, w porozumieniu
z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, Zarząd KOLPREM Sp. z o.o. podjął decyzję o wypłaceniu pierwszej części
nagrody rocznej za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie
Spółki w 2014 roku. Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona
wraz z wynagrodzeniem za m-c czerwiec 2015 r. tj. na dzień 10
lipca 2015 r. i będzie wynosiła 500 zł dla uprawnionego pracownika. Uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, którzy przepracowali cały 2014r. oraz w dniu 01.07.2015r. pozostają w zatrudnieniu, przy czym przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dyrektor Personalny Stanisław Ból
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U W A G A !!!
Biuro Dyrektora Personalnego informuje, iż
uwzględniając wnioski pracowników związane z
dostępem do pasków wynagrodzeń, zakończone zostały testy dotyczące
tzw. E-Pasków, tj. pasków przekazywanych drogą elektroniczną na adres
e-mail zainteresowanego pracownika. W związku z powyższym z dniem
14.07.2015r., wraz z najbliższym „papierowym” paskiem wynagrodzenia
za czerwiec 2015r., wszystkim pracowników przekazywany będzie druk
oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie pasków w wersji elektronicznej (Uwaga - dla prawidłowego wypełnienie utrzymanego druku
niezbędne jest posiadanie dowolnego adresu email, za wyjątkiem służbowego adresu @arcelormittal.com). Wypełnione oświadczenia należy
składać w służbach kadrowych. W przypadku, gdy druk oświadczenia
zostanie złożony do dnia do 24.07.2015 r. wraz z papierowym jeszcze
paskiem płacowym za lipiec ( ok. 12.08.2015r.) pracownik otrzyma unikalne hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do elektronicznej wersji paska. W kolejnych miesiącach dostęp do pasków będzie się odbywał wyłączenie poprzez E-pasek. Wynikiem przekazania oświadczenia w terminie
późniejszym będzie opóźnienie w dostępie do elektronicznej wersji paska
wynagrodzeń.
Biuro HR

Informacja z posiedzenia
Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA
W dniu 19.06.2015 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej
Komisji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Przewodnicząca
Pani Jadwiga Radowiecka. Rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi
dla: byłych pracowników EiR, pracowników Zakładu Wielkie Piece –
PSK1, pracowników Zakładu Stalownia – PSK2, pracowników zakładu Koksownia – ZKK, pracowników Zakładu Energetycznego – BEK,
pracowników kom. Dyrekcyjnych. Komisja rozpatrzyła uzupełnione
wnioski (16 szt) o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe: na
podstawie § 18 pkt 1 ppkt b) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. przyznano
10 pożyczek na cele remontu w kwocie po 8000zł., na podstawie §
18 pkt 1 ppkt a) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. przyznano 6 pożyczek
w kwotach: 30 000 zł - 3 wnioski, 25 000 zł – 1 wniosek, 20000zł – 1
wniosek, 16000zł - 1 wniosek. Łącznie kwota wydatku z tego tytułu
wyniesie 231 000 zł. Pożyczek nie przyznano: pracownikowi, który
złożył ponowny wniosek pomimo rozpatrzenia negatywnie wniosku z
zadłużeniem wobec ZFŚS, pracownikowi, który musi dostarczyć
wymagane zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o potrzebie
likwidacji skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu.
Wnioski pracowników wraz z uwierzytelnioną listą imienną przekazano do Hut-Pus S.A. w celu sporządzenia odpowiednich umów.
Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu wycieczki do Pustkowa z 1-8.08 na 8-15.08 2015 bez zmiany ceny. Przyznano dofinansowanie do pobytu dzieci niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych osobom uprawnionym oraz opiekunom.
J. Łąka
UWAGA NA OSZUSTA !!!
Od naszych czytelników (pracowników i emerytów) otrzymaliśmy wiele sygnałów, iż od pewnego czasu w okolicach budynków
administracyjnych S i Z oraz przy przystankach MPK wokół huty
działa bardzo sprytny naciągacz i kombinator. Wyjątkowo uzdolniony
aktorsko młody człowiek działa metodą na okradzionego lub pobitego. Najczęściej podchodzi do osób samotnych, płeć i wiek nie mają
tu znaczenia, informując ich, że przed chwilą został okradziony lub
pobity oraz zabrano mu portfel wraz z wszystkimi oszczędnościami.
„Biedak” bez grosza przy duszy nie ma jak dostać się do Wieliczki
lub Proszowic i bardzo prosi o pożyczkę na bilet w wysokości 10 zł.
Oszust jest przy tym bardzo przekonywujący. Schludnie ubrany młody człowiek, w wieku około 30-35 lat, krótko przystrzyżony szatyn,
wzrostu około 180 cm, wzbudza w swoich ofiarach litość i naturalny
w takim przypadku odruch pomocy. Dla uwiarygodnienia swojej opowieści pyta się potencjalną ofiarę o to gdzie pracuje lub czy będzie w
tym samym miejscu w dniu następnym, ponieważ on solennie obiecuje zwrot pożyczki. Zdarza się też, iż jest ubrany w strój pracownika
budowlanego i wówczas opowiada, iż właśnie ukończył remont
mieszkania na którymś z osiedli w Nowej Hucie i właśnie na zakoń-
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czenie remontu koledzy go okradli oraz ulotnili się z całym jego zarobkiem. Nie czuć od niego zapachu alkoholu, przez co jego historia
jest tak bardzo prawdopodobna. Skłania potencjalne „ofiary” do
udzielenia mu tej skromnej pomocy finansowej. Wg naszych informacji w ten sposób sprytny oszust naciągnął już kilkanaście osób, przy
czym nie o wszystkich przypadkach wiemy. Ostrzegamy więc osoby,
które poruszają się samotnie w okolicach bramy głównej huty lub w
innych miejscach dzielnicy Nowa Huta przed tym bardzo sprytnym
naciągaczem. Działając w ten sposób i nie kalając się żadną uczciwą
pracą może on dziennie zarobić kilkaset złotych. Osoby już poszkodowane informujemy, iż fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej
opisanego osobnika mogą zgłaszać w Komendzie Miejskiej Policji w
Krakowie lub w najbliższej jednostce Policji. Pomysłowość różnego
rodzaju maści cwaniaczków oraz hochsztaplerów nie zna granic, a
my jako społeczeństwo, po takich ich „numerach”, z czasem uodparniamy się na ludzką krzywdę. Jest to najbardziej bolesna nauczka
dla uczciwych ludzi, po spotkaniu z tym oszustem. W przyszłości,
gdy spotkamy człowieka, który naprawdę będzie potrzebował naszej
pomocy oraz wsparcia, bo właśnie go pobito i okradziono, a naprawdę nie ma za co wrócić do domu, nasza reakcja - po tak przykrych
doświadczeniach z ww. oszustem - może być zgoła odmienna, od tej
jakiej oczekuje od nas pokrzywdzony człowiek.
K. Bąk
W dalszej części spotkania koledzy z
innych organizacji związkowych poruszyli również sprawy związane
min. z brakiem odprowadzania składek na FEP przez Pracodawcę
dla pracowników BTL z Krakowa, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie (Strona Pracodawcy poinformowała, iż do tej
sprawy odniesie się w odrębnym trybie), kontroli osobistych pracowników, przeprowadzanych w Oddziale DG oraz działania funduszu
socjalnego w spółkach interim. W drugiej części spotkani rozmowy
Strony skupiły się wokół sprawy związanej z planowym przez Pracodawcę wykupem tzw. W-12. Temat ten był konsultowany ze Stroną
Społeczną od ponad roku. Poza jedną organizacją związkową pozostałe podjęły już w tej sprawie stosowne uchwały. Pracodawca w
trakcie posiedzenia ZR zaproponował dwie wersje zawarcia porozumienia w tym temacie. Nasz Związek w sprawie wykupu przez pracodawcę tzw.W-12 podjął już stosowną uchwałę. Nasze stanowisko
jest jednoznaczne: oczekujemy wzrostu płacy zasadniczej dla każdego pracownika minimum o 4,86 %, W-12 przysługuje każdemu pracownikowi z ruchu 4-ro BOP i nie ma znaczenia, czy jego płaca zasadnicza wynosi 2500 zł, czy też 5000 zł. Uważamy, że propozycja
pracodawcy w tej sprawie zadowala obie Strony i nie należy zbytnio
przedłużać procedur związanych z oficjalnym podpisaniem stosownego porozumienia. Oby nie stało się tak jak przy wykupie urlopów
zdrowotnych! Termin kolejnego posiedzenia ustalą sekretarze. K. Bąk
cd ze str nr 2 (Zespół Roboczy)

Wjazd na teren AMP SA bramą nr 4,5,6,8...
W dniu 2.07. 2015 odbyła się wizja lokalna bram wjazdowych
na teren AMP SA O/Kraków, z udziałem Szefa Ochrony Pana K.
Pietrzkiewicza oraz przedstawicieli Związków Zawodowych, która
miała na celu wypracować możliwość odciążenia bramy nr 4. Możliwość korzystania z bramy nr 8 została wykluczona ze względów
organizacyjnych (na tym terenie będzie gromadzona ziemia z wykopów inwestycyjnych). Z kolei brama nr 5 będzie służyła tylko do
transportu dla potrzeb budowy Walcowni Gorącej i Zimnej. Przez br
nr 5 w dalszym ciągu będzie prowadzony transport wyrobów gotowych. W rozważaniach pozostała brama nr 6 przy budynku spiekalni.
Po zapoznaniu się z możliwością bezpiecznego uruchomienia tej
bramy, istnieje duża możliwość aby wyjeżdżający w stronę wschodnią mogli korzystać z tej bramy. Możliwy będzie także ruch pieszy.
Stosowne wystąpienie z wizji lokalnej zostanie przesłane do Wiceprezesa Cz. Sikorskiego, służb BHP oraz do Nadzoru Właścicielskiego. Mamy nadzieję, że w końcu problem pracowników z wjazdem i
wyjazdem bramą nr 4 zniknie. O finale rozmów będziemy informować
na łamach Kuriera Aktualności 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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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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
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!
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 – Kitten/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 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
Grecja – Korfu 08-15.09.2015 cena 1979,00 zł / samolot
Turcja 25.08-03.09.2015 cena 2500,00 zł / samolot
Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 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
Polska – Licheń 09-11.10.2015 cena 450,00 zł / autokar
Bilety:
Multikino 3D – aktualne do końca roku cena 21,00 zł
Koncert Zespołu Perfect 21.11.2015 cena: 80,00 zł
Kabaret „Czarne Stopy” przy Zarządzie Zakładowym HUT-PUS
NSZZ Prac. AMP S.A. z gościnnym występem w Muszynie.
Już zwyczajowo Zarząd Spółki HUT-PUS S.A., i działające w
niej Związki Zawodowe, są organizatorem corocznej, integracyjnej
wycieczki dla pracowników tej Firmy - tak było i tym razem. W dniach
19-21 czerwca br. spora grupa związkowców i pracowników Spółki
wraz z rodzinami spędziła pierwsze dni lata nad Popradem. W piątkowe popołudnie dwa autokary z Nowej Huty zajechały pod Dom Wczasowy „Kolejarz” w Muszynie, który na czas weekendu stał się przystanią dla przyjezdnych. Chociaż pogoda zbytnio nie rozpieszczała, jednak humory i apetyty były wspaniałe, a przecież o to wszystkim chodziło. Już po przyjeździe smak grilowanych potraw i rześki wietrzyk
znad Słowacji wprowadziły świąteczny nastrój, a dyskotekowe rytmy i
tańce umilały czas do godzin nocnych.
W następnym dniu było zwiedzanie zabytków i historycznych
miejsc Krynicy, między innymi: pomników Nikifora Krynickiego, Józefa
Dietla, Jana Kiepury, Domu Zdrojowego i nowej Pijalni Wód, pod
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okiem przemiłej przewodniczki – Marii i przewodnika Leszka, którzy swoją wiedzą i dowcipami zdobyli serca uczestników wycieczki.
Tak było do obiadu, a tuż po zmierzchu? – uroczystą kolację atrakcyjnym występem umilał kabaretowy zespół „Czarne Stopy”, dając
upust radości i zadowolenia – wszystkim, którzy choć jeden, jedyny raz mieli z nim kontakt. Również w tę noc bawiono się doskonale. Kabaret „Czarne Stopy” przy NSZZ Prac. Hut –Pus” S.A. działa
już siedem lat. Tym razem zespół wystąpił z programem pt. „Kawa
na ławę”, parodiując znane postacie ze sceny politycznej kraju.
Dużą atrakcją zespołu była postać posłanki Anny Grodzkiej, w
którą z godnym podziwu podobieństwem wcielił się Marek Głodzik.
Bardzo udanie komediowe role - lejtnanta Griszczenki zza Buga i
jego towarzyszki, odegrali Janusz Kłosiński i Krysia Suda.
Z wrodzonym sobie talentem rolę pani Genowefy odegrała też
nasza przemiła Honoratka Burda. Wspaniałe były też inne postacie
programu „Kawa na ławę”, w tym kandydaci na prezydenta RP,
których wykonawcami byli: Waldemar Śpiewak, Lesław Gilewski,
Michał Ogórek, Wiesław Fundament oraz inni członkowie Zespołu:
Paweł Janik, Beatka Ogórek, Lucyna Gut, Grażyna Halejcio, Maria
Bogoń, Lucyna Kapuśnik, a także Bogusia Nowak, która
w obyczajowej scence poszukiwała konkursowego studia, chcąc
zostać „Miss Muszyny”; w kolejnej z ról, w parze z Bogdanem
Feknerem, z wdziękiem odegrała też rolę gosposi księdza proboszcza. W trakcie swoich występów „Czarne Stopy” zostały zaproszone przez gospodarza odbywającego się tuż obok góralskiego wesela, zabawiając przez chwilę weselnych gości i Państwa
Młodych, a z panią Grodzką oraz innymi artystami wszyscy chcieli
mieć pamiątkowe zdjęcie. Mimo upływu lat Zespół jest nadal źródłem inwencji twórczych jego wykonawców, pełen piosenki
i humoru - godnym naśladowania przez inne środowiska. Raz jeszcze wspomnę, że pomysłodawcą, mózgiem Zespołu – zarazem
jego konferansjerem, jest niezmordowany prezes Zarządu Zakładowego HUT–PUS - NSZZ Prac. AMP SA – kol Bogdan Fekner.
Oprócz codziennych zajęć Zarząd Zakładowy HUT-PUS ma spore
osiągnięcia także w hutniczym sporcie i rekreacji – zwłaszcza
w związkowych festynach i mityngach, na których reprezentanci
Spółki od wielu lat zajmują czołowe i punktowane miejsca. Działalność związkową w Firmie wspiera jej właściciel - Pan Józef Bednarczyk i Zarząd Firmy z prezesem – Panem Tomaszem Karpierzem, którzy mieli swój udział także w organizacji tej imprezy.
Tuż przed odjazdem z Muszyny wielu uczestników wycieczki
zostało wyróżnionych symbolicznymi upominkami i firmowymi gadżetami, a jako główne nagrody były trzy książki pt. „W zaciszu Kopca Wandy”, które wyróżnionym osobom osobiście wręczał kol. Pan
Bogdan Fekner. Za miło spędzony czas, z dala od zwykłych, codziennych spraw i obowiązków, na łonie życiodajnej natury, za
pełen pomysłów i humoru kabaretowy program „Czarnych Stóp”
oraz trafne inicjatywy i działania – związkowe i administracyjne,
uczestnicy integracyjnej wycieczki do Muszyny składają jej organizatorom serdeczne gratulacje i podziękowania, życząc na dalsze
lata owocnej pracy i działalności w tej naszej wspólnej „Małej Ojczyźnie”, której członkami nadal się poczuwamy. Za wspólnie spędzone chwile raz jeszcze serdecznie dziękujemy!
Władysław Łopatka z żoną, gronem pracowników Spółki oraz ich rodziny
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