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AKTUALNOŚCI 

Spotkanie załogi SG AMP Sp. z o.o. z Zarządem Spółki i 

przedstawicielami Właściciela 

• 29 sierpnia odbyło się długo oczekiwane spotkanie z załogą Spół-
ki. Na spotkaniu obecny był cały Zarząd SG AMP SA Sp. z o.o. oraz 
w imieniu Właściciela: Członek Zarządu AMP SA Pan Andrzej Wy-
pych, Dyr.. UR Pan Jarosław Dzierżęga, Dyr.. Biura Nadzoru Właści-
cielskiego Pan …. Ślęzak, Służby HR reprezentował Pan Cezary Ko-
ziński.  
„Przyszło mi powiedzieć Wam, że Oddział Spółki w Krakowie musi 
zostać zlikwidowany”  - po tych słowach Prezesa J. Stokłosy w ge-
ście dezaprobaty uczestnicy spotkanie bili brawo i głośno wyrażali 
swoje negatywne uczucia. Część uczestników domagała się przed-
stawienia winnych tej sytuacji. Chcąc uspokoić nerwową atmosferę 
Prezes SG AMP Sp. z o.o. przedstawił informację na temat regulami-
nu zwolnień grupowych z uwzględnieniem proponowanych zapisów 
przez Związki Zawodowe. Szczegółowe zasady zatrudnienia w AMP 
SA oraz innych podmiotach gospodarczych przedstawił Pan ...Ozga 
Wiceprezes Zarządu. Rolę Związków Zawodowych w negocjacjach 
starał się zaprezentować kol. J. Lemański. Podkreślił, iż dla Strony 
Społecznej najważniejszą sprawą było znalezienie rozwiązań, w 
których wszyscy pracownicy krakowskiego Oddziału będą mięli pra-
cę. Rozgoryczenie załogi spowodowane likwidacją krakowskiego 
Oddziału podsumował kol. A. Laburda, Przewodniczący naszej orga-
nizacji związkowej w SG AMP Sp. z o.o. mówiąc o „winnych”, a za-
razem pokrzywdzonych i wskazując obecnych na sali pracowników. 
Niestety nikt z decydentów nie potrafił powiedzieć dlaczego tak się 
stało, dlaczego przeszło 300 osób w Spółce musi odejść z pracy. 
Wskazywanie winnego w postaci kryzysu gospodarczego i zwalanie 
odpowiedzialności za całe zło tylko na to zjawisko gospodarcze to 
nieudolne tłumaczenie obecnych na sali decydentów. Nikt z obec-
nych nie uwierzył w te powtarzane slogany. Niestety decyzja zapa-
dła „machina” kadrowa ruszyła i teraz pozostaje próbować stworzyć 
najlepsze warunki zarówno dla osób, które znajdą zatrudnienie w 
AMP SA jak i tych, którzy będą musieli odejść otrzymując wynego-
cjowane odprawy. Dla przypomnienia w Krakowie planowane jest 
odejście 194 osób w tym 146 pracowników fizycznych i 48 umysło-
wych. W AMP SA znajdzie pracę 213 pracowników, głównie w re-
montach ceramicznych, obróbce walców i regeneracji, remontach 
mechanicznych świadczących usługi na rzecz Zakładów krakowskie-
go Oddziału oraz w  UR zakładów AMP SA. 47 osobom zostanie 
zaproponowana praca na terenie AMP SA poprzez Spółkę Monpo-

wer. Z proponowanego zatrudnienia w AM Refaktores i Spiekalni w 
Dąbrowie Górniczej skorzystało 12 osób. Niewielką nadzieję na stałą 
pracę wniósł Prezes J. Stokłosa mówiąc o prowadzonych rozmo-
wach ze Spółkami funkcjonującymi w otoczeniu AMP SA, które mo-
głyby przejąć zwalnianych pracowników nawet po wzięciu odprawy 
(Metalodlew, Eko-Energia, Unihut). Mamy nadzieję, że z tych obiet-
nic zrodzą się konkrety i zdecydowana większość pracowników znaj-
dzie rozwiązanie satysfakcjonujące każdego z osobna.     

 
 Nowy system wydawania posiłków 

• Od 1 do 30 września 2011 roku w AMP SA obowiązywać będą 
równolegle dwa systemy wydawania posiłków regeneracyjnych, 
profilaktycznych i produktów nabiałowych, tj. dotychczasowy sys-
tem „kartkowy” oraz nowy system elektroniczny. W okresie równo-
ległego funkcjonowania w/w systemów, w celu skorzystania z przy-
sługującego posiłku lub uprawnienia do nabycia produktu nabiało-
wego, pracownik będzie zobowiązany do korzystania zarówno z 
posiadanej papierowej karty abonamentowej, jak również z nowej 
elektronicznej karty pracowniczej, będącej przepustką pracowniczą. 
W przypadku nie okazania przez pracownika jednego z w/w ele-
mentów pracownik nie będzie mógł otrzymać posiłku/produktu na-
białowego. Pracownik firmy cateringowej wydający posiłek/produkt 
nabiałowy zobowiązany  będzie zarówno do odcięcia kuponu na 
posiłek w danym dniu (z posiadanej przez pracownika papierowej 
karty abonamentowej) jak również do zwrócenia się o przyłożenie – 
przez pracownika AMPS.A. – posiadanej przez niego elektronicznej 
karty pracowniczej, do wskazanego miejsca na czytniku stacjonar-
nym bądź mobilnym (catering). Po dokonaniu obu w/w czynności 
pracownikowi AMP S.A. wydany zostanie posiłek/produkt nabiałowy. 
• Z dniem 1 września br. Pracownik AMP S.A. może wykorzystać 
tylko jeden posiłek w ciągu dnia pracy. W przypadku wykonywania 
pracy w nadgodzinach, pracownik będzie mógł skorzystać z dodat-
kowego posiłku, pod warunkiem, że czas pracy w nadgodzinach 
będzie dłuższy niż 3 godziny, z przyjęciem zasady, iż w przypadku 
skorzystania przez pracownika z dodatkowego posiłku bez potwier-
dzonej (w rozliczeniu czasu pracy) pracy w nadgodzinach, spowodu-
je konieczność zwrotu przez pracownika wartości posiłku. 
• Z dniem 1 października br. wydawanie posiłków/produktów nabia-
łowych, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie elektronicznej 
karty pracowniczej. 
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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland SA 
zaprasza na  

F   E   S   T   Y   N          Z  W  I  Ą  Z  K  O  W  Y 

3 września 2011 r. od godz. 11.00 do 19.00  
Festyn odbędzie się na bocznym boisku ”HUTNIKA” ul. Ptaszyckiego4-Dojazd z Pl. Centralnego tramwajem nr 15 ,17  

W PROGRAMIE:  liczne konkurencje dla dzieci, konkurencje rodzinne, dużo atrakcji dla najmłodszych, 
 ciekawe zabawy i występy artystyczne oraz moc smakołyków na stoiskach gastronomicznych.  

Dla uczestników festynu zapewniamy pełną gastronomię. 
UWAGA!!! W dn.3.09.2011r na placu przed halą sportową Straż Miejska umożliwi zdobycie karty rowerowej dla 

uczestników Festynu  
Zaproszenia biorące udział w loterii rozprowadzają Zarządy Zakładowe organizatora festynu 
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE 

UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 

tel. 012-644-68-16       012-390-35-64  

   turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 
• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, inte-

gracyjne  i okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  
w cenie 3 posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, 

muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość 
organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycieczek i innych 

atrakcji – na zamówienie. 
Wczasy dla  MATKI Z DZIECKIEM w Wierchomli  

MATKA Z DZIECKIEM –  pokój z łazienką – 650 zł, pobyt następne-
go dziecka 280 zł, Pobyt drugiej osoby dorosłej –   wg cennika. 
Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł. W cenie oferujemy: -
 Tygodniowy pobyt (od obiadu sobota– do śniadania sobota) - Cało-
dzienne wyżywienie. 

Lwów – Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej     

28.09 – 2.10.2011 
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Lwowa, Krzemieńca, 
Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Skały Podolskiej, Bucha-
cza, Stanisławowa, Drohobycza. Cena Pracownicy ArcelorMittal i ich 
rodzin 450 zł; Emeryci i Renciści  Huty 495 zł.  Cena zawiera: prze-
jazd autokarem, 3 noclegi w hotelach **/*** w okolicach Lwowa, 
Tarnopola i Kamieńca (pokoje 2-3 os. z łazienkami), wyżywienie 2 
razy dziennie, opiekę przewodnika i pilota, ubezpieczenie.  
Na wstępy prosimy przeznaczyć około 100 UAH    

Wypoczynek po pracy 
• Informujemy, że dla pracowników AMP SA  Oddziału Kra-
ków, Dział Spraw Socjalnych i Bytowych sprzedaje bile-
ty na spektakl Teatru Buffo z Warszawy -„Boening, Bo-

ening”, który odbędzie się w Operze Krakowskiej  26 wrze-

śnia godz.17,30 oraz 20.15.   
„Boening, Boening” to komedia sytuacyjna z samolotem w tle, w 
dowcipny sposób pokazujaca relacje damsko-męskie. Jej autorem 
jest francuski dramaturg Marc Camoletti. Rezyseria: Gabriel Gietzki. 
Występują: Szymon Bobrowski, Rafał Królikowski, Cezary Kosiński, 
Magdalena Boczarska, Olga Bołądź, Dominika Figurska  
Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania 
z ZFŚS wynosi 50 zł za bilet,( pełny koszt 100 zł) lub 35 zł - balkon 
( pełny koszt 70 zł) Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą 
w pok.31 bud „Z” tel   16-76, 16-34 
• Informujemy, że dla pracowników AMP SA  Oddziału Kra-
ków, Dział Spraw Socjalnych i Bytowych sprzedaje bilety na występ 
Kabaretu z Kopydłowa nowy 2godz Program, który odbędzie się w 
Hali Wisły  3 października godz. 19,00.  Odpłatność dla pracow-
ników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 26 zł za 
bilet,( pełny koszt 52 zł) Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą 
w pok.31 bud „Z” tel   16-76, 16-34 
• Informuję, że dla pracowników AMP SA  Oddziału Kraków, Zespół 
ds. Socjalnych Hut-Pus S. A. ( pokój 39 bud. Z” ,tel.  99 28 74l) 
przyjmuje zapisy na bilety na Grechuta Festival Kraków20-
11. Program Festiwalu: Program Grechuta Festival Kraków 2011 
Koncert laureatów: 7 października (piątek) – Kijów. Centrum – go-
dzina 20:00- laureaci Grechuta Festival Kraków 2011 - Marta Hon-
zatko i Tomasz Steńczyk -laureaci GFK2010- recital zespołu Raz 
Dwa Trzy. Prowadzący: Urszula Grabowska oraz Jakub Baran 
Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania 
z ZFŚS wynosi 26 zł za bilet,( pełny koszt 53 zł) 
II Krakowska Gala Kabaretowa: 

8 października– Kijów. Centrum – godzina 19:00- Artur Andrus- 
Formacja Chatelet- Marcin Daniec - Kabaret Hrabi. Prowadzący: 
Jakub Baran. Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych 
do korzystania z ZFŚS wynosi 35 zł za bilet,( pełny koszt 71 zł) 
Koncert Finałowy „Grechuta SYMFONICZNIE” 
9 października (niedziela) - Filharmonia Krakowska - godzina 
20:00 Wystąpią: Hanna Banaszak, Dorota Miśkiewicz, Agnieszka 
Koziarowska, Maciej Zakościelny, Andrzej Lampert, Orkiestra Akade-
mii Beethovenowskiej, zespół Anawa, zespół Plateau oraz ich go-
ście: min. Wojciech Waglewski i Marek Jackowski, aranżacje symfo-
niczne: Paweł Piątek, Ireneusz Boczek. Prowadzący koncert: Robert 
Janowski. Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do 
korzystania z ZFŚS wynosi 57 zł za bilet,( pełny koszt 115 zł) 
Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w pok.39 bud 

„Z” tel  99 28-74, 
Jednocześnie informujemy, że pracownik w roku kalendarzowym 
2011 może skorzystać z dofinansowania do nie więcej niż 10 imprez 
w ramach tzw. „wypoczynku po pracy”. 

 
Uwaga pracownicy AMP SA  i Spółek 

Przypominamy wszystkim pracownikom Arcelor-
Mittal Poland oraz hutniczych spółek, że do grupowego ubezpiecze-
nia w PZU  Życie można zapisywać swoją najbliższą rodzinę 
(współmałżonka i dorosłe dzieci)! Grupowe ubezpieczenie na życie 
jest znacznie korzystniejszą formą ubezpieczenia aniżeli indywidual-
ne (wyższe świadczenia przy niższych składkach). Pracowników, 
którzy do tej pory nie posiadają grupowego ubezpieczenia na życie 
serdecznie zapraszamy do biura obsługi. Do grupowego ubezpiecze-
nia na życie mogą również zapisywać się byli pracownicy ArcelorMit-
tal Poland i hutniczych spółek (do 69 roku życia). Pracownicy Arce-
lorMittal Poland ubezpieczeni grupowo w PZU Życie, którzy do tej 
pory nie odebrali „Karty Opieki Medycznej”, proszeni są o zgłoszenie 
się do biura obsługi. Informujemy pracowników spółek: HUT-PUS,  
MADROHUT, AM REFRACTORIES, IMPEL SECURITY,  a od maja br. 
pracowników KOLPREM i EKO-ENERGIA, że obsługa osób ubezpie-
czonych w PZU Życie realizowana jest, podobnie jak Pracowników 
ARCELORMITTAL POLAND, w budynku administracyjnym „S”, kl. A, 
II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, w poniedziałek w godz. 
8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-
15.00. Z Biura Obsługi PZU Życie mogą również korzystać pracowni-
cy spółki PROFIL. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia dla 
pracowników wyżej wymienionych podmiotów zmalał do minimum 
po wprowadzeniu elektronicznego przesyłania danych. Ubezpieczo-
ny nie musi również udawać się do siedziby PZU Życie, jak było to 
do tej pory. Prosimy pracowników starających się o wypłatę świad-
czenia o posiadanie przy sobie aktualnego nr konta bankowego. 
 
Z prasy: Stalprofil sfinalizował umowę handlową z Arcelor-

Mittal na 2011 r. Stalprofil poinformował o sfinalizowaniu umowy 
handlowej między Stalprofilem a ArcelorMittal Commercial Sections 
SA z siedzibą w Luksemburgu i ArcelorMittal Warszawa sp. z o.o., 
zakładającej intensyfikację sprzedaży w 2011 roku produktów kon-
cernu ArcelorMittal za pośrednictwem Stalprofilu. Stalprofil będzie 
intensyfikował sprzedaż tzw. "merchant bars", czyli kształtowników 
oraz kątowników, płaskowników, prętów okrągłych gładkich, prętów 
kwadratowych i teowników. Według szacunków w trakcie całego 
2011 roku na bazie wspomnianej umowy Stalprofil dokona zakupów 
wyrobów hutniczych od podmiotów z grupy ArcelorMittal co naj-
mniej o wartości netto 162,5 mln zł. Dostawy wyrobów hutniczych 
produkowanych przez ArcelorMittal są realizowane na bazie składa-
nych przez emitenta comiesięcznych zamówień.   
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