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FESTYN  ZWIĄZKOWY  

• W dniu 30.08.2009 r. przy pięknej słonecznej pogodzie 
na boiskach SSA HUTNIK KRAKÓW oraz Centrum 
Rozwoju COM-COM ZONE, pracownicy ArcelorMittal 
Poland SA i Spółek ZaleŜnych uczestniczyli w festynie 
rekreacyjno – sportowym organizowanym od w 20 lat 
przez Nasz Związek. Organizatorzy Festynu przez całą 
sobotę z trwogą spoglądali w niebo, z którego obficie kro-
pił deszcz. Jednak niedziela okazała się pięknym dniem. 
Organizatorem strony sportowej festynu był hutniczy 
TKKF. W tym roku po raz pierwszy stronę gastrono-
miczną zapewniła Spółka HUT– PUS. W godzinach 
przedpołudniowych w ramach festynu rozegrano mityng 
sportowy o Puchar Przewodniczącego Związku Pana Ja-
nusza Lemańskiego. Udział w mityngu brały czteroosobo-
we reprezentacje zarządów zakładowych związku w sze-
ściu konkurencjach : strzały na bramkę , rzut do kosza , 
bieg sprawnościowy , rzut podkową , strzelanie oraz rzut 
lotką. Podczas rozgrywania zawodów prowadzono klasy-
fikację druŜynową i indywidualną. Najlepiej usportowio-
ną reprezentacją Związku okazała się druŜyna METALO-
DLEWU, która wyprzedziła druŜynę STALOWNI. Trze-
cie miejsce zajęła druŜyna reprezentująca Zarząd Związ-
ku, czwarte DA, piąte Kolprem, szóste Hut-Pus. Szczegó-
łową klasyfikację druŜynową i indywidualną mitingu oraz 
zwycięzców poszczególnych konkurencji przedstawimy 
w następnym numerze kurierka. Przypominamy ponadto, 
Ŝe nie odebrane nagrody znajdują się w depozycie Związ-
ku. Co roku na kaŜdym festynie związkowym pojawiają 

się ciekawi goście. Tym razem obecna była Pani Joanna 
Senyszyn, nasza europosłanka wybrana z okręgu małopol-
skiego do Parlamentu Europejskiego. Uczestnikom festy-
nu Ŝyczyła udanego wypoczynku oraz optymizmu na 
przyszłość. Widząc tak duŜo młodych ludzi bawiących się 
w spokojnej i miłej atmosferze była pewna, Ŝe „młodość i 

nowe, które za tym idzie pokona wszelkie kryzysy”. Szcze-
gółowa relacja w następnym numerze kurierka.      

 
Postojowe we Wrześniu 

• Otrzymaliśmy informację od przedstawiciela słuŜb HR 
w sprawie wysokości postojowego za miesiąc wrzesień: 
Działając z upowaŜnienia Dyrektora Biura Kadr i Relacji 

Społecznych, uprzejmie informuje, iŜ w związku z kontynu-

owaniem konsultacji ze Stroną Związkową w zakresie wy-

sokości tzw. „postojowego”, podjęta została decyzja, iŜ w 

miesiącu wrześniu  br. stosowane będą dotychczasowe 

zasady w tym zakresie, zawarte w  „Porozumieniu w spra-

wie zasad funkcjonowania urlopów „postojowych” w 

związku z trudną sytuacją produkcyjną w ArcelorMittal 

Poland S.A., wynikłą z kryzysu na światowym rynku finan-

sowym z dnia 08.04.2009r.” ( tj. 75% wynagrodzenia). 

Zespół Roboczy 

• 1 września odbyło się spotkanie zespołu roboczego. 
Głównym tematem było wypracowanie przez Strony pro-
jektu porozumienia  zawieszającego Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny (PPE). Przedstawiony projekt porozu-
mienia przez pracodawcę budził szereg wątpliwości. Wy-
pracowanie jednolitego stanowiska związkowego bez od-
powiedzi na nurtujące nas pytania nie było moŜliwe. Naj-
więcej wątpliwości budził zapis  rekompensaty dla pra-
cowników. Propozycja zwiększenia składki na PPE po 
podpisaniu PUZP w sytuacji gdy jeden          cd str 2 
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z sygnatariuszy układu nie wyraŜa na to zgody wydaje się zapi-
sem „martwym”. Ponadto z otrzymanych informacji dowiadu-
jemy się iŜ ZUS zaskarŜył jak to określa pracodawca prawo-
mocnie wydaną decyzję o zwrocie składek ZUS od „Karty hut-
nika” i sprawa w tym temacie toczy się przed katowickim są-
dem. Pracodawca jest przekonany o słuszności wydanych decy-
zji zwłaszcza, Ŝe sąd odrzucił wniosek ZUS o wstrzymanie 
wykonania wyroku. Niemniej jednak to  sąd podejmie decyzję, 
a sprawa jest w toku. Kolejna niewiadoma to prowadzone prace 
nad nowelizacją ustawy o ZUS. Nie ma pewności, Ŝe po zno-
welizowaniu ustawy składki na ZUS nie będą odprowadzane  
od  stałych i branŜowych dodatków płacowych, a to juŜ bardzo  
„zaciemnia” naszą sytuację. Pomimo dość szczegółowych od-
powiedzi pracodawcy niepewność co do statusu składek ZUS 
od „Karty hutnika” pozostaje. Zawieszenie składek przez pra-
codawcę na trzy miesiące (na co pozwalają juŜ zapisy umowy o 
PPE) da oszczędności AMP SA około 1,8 mln zł. Kolejne sześć 
miesięcy zawieszenia to 3,6 mln zł. W skali tak duŜej Firmy to 
stosunkowo nie duŜe środki finansowe, ale jak mówi Polskie 
powiedzenie „ziarnko do ziarnka, a uzbiera się miarka”, tak 
teŜ pracodawca tłumaczy swoje propozycje, cały czas mając na 
uwadze trudną sytuację produkcyjną oraz utrzymanie płynności 
finansowej Spółki. Strona związkowa Zespołu Roboczego nie 
odrzucając propozycji pracodawcy uwaŜa, Ŝe pracownicy po-
winni w stosownie ustalonym czasie otrzymać rekompensatę 
finansową. Nasza propozycja zmierza do ustalenia kwoty, która 
mogłaby zostać wypłacona jednorazowo pracownikom Spółki. 
Mamy nadzieję, Ŝe na kolejnym spotkaniu zostanie osiągnięte 
porozumienie satysfakcjonujące obie strony.  
W sprawach róŜnych pracodawca przedstawił informacje o 
schemacie organizacyjnym słuŜb HR. Omówiono takŜe ( Pan 
Marian Wilk) zmiany proponowane przez TOP w sprawie 
usprawnienia działań słuŜb HR w poszczególnych Oddziałach. 
Decyzją pracodawcy połączone zostają komórki HR zajmujące   
się kadrami Oddziałów WBG, Królewska i Świętochłowic. Dla 
tych Oddziałów zostanie wypracowana metoda obsługi pracow-
ników z centralnymi słuŜbami w Świętochłowicach. Kolejna 
zmiana  dotyczyła Oddziału Dąbrowa Górnicza, gdzie planuje 
się takŜe zcentralizowanie kadr w jednym miejscu. I dla tego 
Oddziału takŜe prowadzone są działania, które mają zabezpie-
czyć potrzeby pracowników. Nie przewiduje się natomiast cen-
tralizowania słuŜb kadrowych w Krakowie (taka przynajmniej 
była odpowiedź pracodawcy gdy padło pytanie o kadry w Kra-
kowie). Sprawa słuŜb finansowych jest w dalszym ciągu roz-
waŜana. Nie ma decyzji o przeniesieniu „płac” do Spółki SSC 
zajmującej się finansami. Jak określił pracodawca wszystkie 
rozwiązania są moŜliwe. Zmiany dotyczące „płacówki” będą 
takŜe dotyczyć Spółek zaleŜnych. Według pracodawcy takŜe w 
tych podmiotach nastąpi centralizacja słuŜb płacowych i kadro-
wych. Ponadto dalsze rozmowy w sprawie ZUZP i Porozumie-
nia Socjalnego będą kontynuowane po 10 września. O kolej-
nych zamierzeniach w tym zakresie będziemy informować pra-
cowników gdy takie zostaną nam przedstawione przez praco-
dawcę w kolejnych wydaniach kurierka. 

ZWIĄZKOWE BIURO  
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Oferta Last Minute 
● Egipt  wyloty z Katowic 9 i 16 września ; Cena od 1659 PLN 
za 1 tydzień, w cenie przelot, wyŜywienie AL. Lub HB, hotele 
3, 4 i 5*, cena nie zawiera wizy egipskiej 15 USD/os 
● Bułgaria Obzor autokarem  i 30.08-10.09 Cena:   300 zł + 
140 EUR (2 posiłki), 300 zł + 80 EUR bez wyŜywienia 
● Czarnogóra Meljine, Rafailovici, Petrovac  
Terminy 7.09-16.09 cena: 250 zł + 125 EUR  
● Grecja Leptokaria hotel  terminy 30.08-10.09 i 2.09-13.09   
cena 300 zł + 180 EUR 
● Hiszpania Reymar Playa w Malgrat de Mar   
Termin: 3.09-13.09 i 10.09-20.09 cena 1290 PLN 
Wycieczki autokarowe potwierdzone: 
SKARBY ITALII 05 -12.09 ; Krajobrazy Chorwacji  06 - 13.09  
PRAGA - WIEDEŃ - MORAWSKI KRAS  03.09 - 06.09 ; 
ParyŜ i zamki nad Loarą 5-11.09, 19-25.09 
Wycieczki samolotowe: 
- Rzym z wypoczynkiem nad morzem, hotel  3/4* 6-13.09 
- Odlotowy ParyŜ 12-15.09 

Z A P R A S Z A M Y 
 

Z prasy:  Kryzys w hutnictwie zastopowany, wyroby stalowe w 
górę? Kilka sygnałów wskazuje na to, Ŝe europejski przemysł 
stalowy wychodzi z kryzysu - powiedział Andrzej Ciepiela, 
dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej w Krajowej Izbie Gospodarczej. We-
dług danych PUDS, produkcję w zakładach w Ghent i Florencji 
wznawia największy koncern stalowy ArcelorMittal, a we 
wrześniu uruchomi dwa piece w Niemczech i Hiszpanii. W 
lipcu produkcja stali była co prawda mniejsza o 11 proc. niŜ 
rok temu, ale zarazem o 4 proc. większa niŜ w czerwcu. Rosną 
teŜ ceny złomu, rudy Ŝelaza i miedzi. Zarazem nadal występuje 
kilka złych symptomów, szczególnie w Polsce, gdzie główne 
zakłady hutnicze zwalniają pracowników, jak to ma miejsce w 
ArcelorMittal Polska, Hucie Będzin i Hucie Stalowa Wola. 
Istotne jest natomiast to, Ŝe od maja rosną nowe zamówienia w 
przemyśle - podkreślił Andrzej Ciepiela. Według niego, nie 
moŜna jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy spowodowane 
jest to większym popytem na wyroby stalowe, np. ze strony 
budownictwa infrastrukturalnego, czy odbudową zapasów 
przez hurtownie. Towarzyszy temu natomiast stabilizacja cen 
wielu wyrobów stalowych na rynku niemieckim 
(wywierającym duŜy wpływ na rynek polski), w tym np. pro-
duktów długich, a takŜe ich niewielki wzrost w Polsce. TakŜe 
prognozy brytyjskiej firmy konsultingowej MEPS wskazują, Ŝe 
ceny wszystkich grup wyrobów stalowych będą rosły w UE w 
najbliŜszym półroczu. 
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