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UWAGA!!!
Spotkanie z Mikołajem…..
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zaprasza dzieci wraz z rodzicami, którzy są członkami naszego
Związku uprawnionymi do paczek
mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu 7 grudnia 2013 roku
(sobota). Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Zawodowych os. Złota Jesień. Rozpoczęcie spotkania z
Mikołajem zaplanowano na godzinę 10.00. W trakcie spotkania
zaproszony Mikołaj wręczy uczestnikom spotkania słodkie upominki natomiast zabawę z dziećmi poprowadzi „Ciotka Klotka”
znana z naszych Festynów związkowych. Wszyscy chętni zgłaszają swój udział do Przewodniczących Zarządów Zakładowych
Naszego Związku. Ze względów organizacyjnych impreza mikołajowa odbędzie się przy zainteresowaniu i obecności minimum
60 dzieci. Termin zgłaszania chętnych - 25.11.2013 r. Dyrekcja
szkoły prosi o zabezpieczenie obuwia sportowego dla dzieci biorących udział w zabawie mikołajowej. Dla rodziców zapewniamy
ochronę na obuwie.
(Uwaga: ilość miejsc ograniczona)
Wyniki Grupy ArcelorMittal za trzeci kwartał 2013 roku
Poniżej przedstawiamy skrót informacji zawartych w liście Lakshmi
N. Mittala do pracowników Grupy ArcelorMittal:
● Grupa poprawiła wynik w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
z 0,9 wskaźnik w drugim kwartale 2013 roku do 0,85.
● Wynik EBITDA to 1,7 mld dolarów, co stanowi wzrost o 24% w
stosunku do faktycznego wyniku EBITDA za trzeci kwartał 2012 r
● Wysyłki stali wyniosły 21,1 mln ton, czyli o 6% więcej niż w trzecim kwartale 2012 roku.
● Wydobycie rudy żelaza w kopalniach należących do Grupy osiągnęło poziom 14,9 mln ton, co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku
do ubiegłego roku; wysyłki na poziomie 9,4 mln ton po cenach rynkowych, czyli wyższe o 32% w stosunku do roku ubiegłego.
● Zgodnie z przewidywaniami zadłużenie netto wzrosło z poziomu
16,2 mld dolarów na dzień 30 czerwca 2013 roku do 17,8 mld dolarów na dzień 30 września 2013 roku. Było to w dużej mierze wynikiem inwestycji w kapitał obrotowy (800 mln dolarów) oraz wypłaconych dywidend (400 mln dolarów).
● W ujęciu rocznym Grupa wypracowała zysk z zarządzania 800 mln
dolarów za 9 miesięcy 2013 roku, co jest zgodne z planem poprawy
kosztów o 3 mld dolarów do końca 2015 roku.
Ogłoszone wyniki wskazują na poprawę zarówno w sferze finansowej, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia. Wynik EBITDA za
trzeci kwartał to 1,7 mld dolarów, co stanowi wzrost niemal o 1/4
(24%) w stosunku do faktycznego wyniku EBITDA za trzeci kwartał
minionego roku. Porównanie rok do roku wykazuje również wzrost
w wysyłkach stali o 6% do poziomu 21,1 mln ton; odnotowano również wzrost o 32% w wysyłkach rud żelaza do odbiorców zewnętrznych, do poziomu 14,9 mln ton. Te podstawowe wielkości finansowe, w zestawieniu z korzyściami płynącymi z poprawy kosztów i
optymalizacji liczby pracujących zakładów (program zysków z zarządzania) oraz pozytywnymi wskaźnikami ekonomicznymi w światowej
gospodarce pozwalają Grupie na ostrożny optymizm w prognozach
dla ArcelorMittal na resztę 2013 roku oraz na rok 2014. W ostatnim

czasie wskaźniki światowej gospodarki sygnalizują, że Grupa idzie w
dobrym kierunku, choć musi trochę poczekać na potwierdzenie stabilności obserwowanego ożywienia gospodarczego. Jest to zdecydowanie moment, w którym Grupa musi zadbać o gotowość do pełnego wykorzystania możliwości biznesowych wraz z powrotem stabilizacji wzrostu gospodarczego. Ta gotowość ma stanowić o przewadze nad konkurencją i pozwolić obronić i zwiększyć udział rynkowy
Grupy.
Prezes Zarządu i zarazem Dyrektor Generalny Grupy Pan Lakshmi N.
Mittal położył nacisk w swym liście do pracowników na szeroko rozumianą komunikacje społeczną. Cytujemy całość wypowiedzi dotyczącą właśnie tego obszaru chcąc przypomnieć decydentom w AMP
SA jak ważna jest komunikacja społeczna. Mamy nadzieję, że słowa
Prezesa Zarządu Grupy AM zostaną przez zarządzających naszą
spółką właściwie odebrane, a komunikacja i dialog społeczny w
dalszym ciągu będą priorytetem dla całego kierownictwa Spółki.

…...W ostatnim liście wspominałem o zaangażowaniu pracowników
w kontekście nowego systemu przekazywania informacji w ramach
firmy. Po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał 1 sierpnia powinniście byli uczestniczyć w spotkaniach komunikacyjnych dotyczących
strategii i priorytetów Grupy, ale i spraw związanych z danym segmentem i oddziałem, a także uzyskać informacje dotyczące Waszego miejsca pracy mające wpływ na codzienne zadania. Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom każdy z Was miał okazję przekonać się
o tym, jak Wasza praca przyczynia się do wyników osiąganych przez
spółkę. Podobne spotkania będą mieć miejsce po obecnym ogłoszeniu wyników. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że w związku
ze zbliżającym się końcem roku należy zarezerwować sobie czas na
rozmowę roczną w ramach procesu GEDP. System GEDP leży u podstaw procesu zarządzania oraz wyników osiąganych przez grupę
ArcelorMittal, a ocena roczna to doskonała okazja, by razem z przełożonym omówić osiągnięcia i cele. Pragnę Wam podziękować za
dotychczasową ciężką pracę w tym roku oraz dalsze zaangażowanie.
Po trudach, jakie wkładaliśmy przez ostatnich kilka lat w zmianę
oblicza naszej branży, podejmijmy odpowiednie kroki, by w pełni
wykorzystać wypracowane efekty. Łączę pozdrowienia, Lakshmi N.
Mittal Prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.
Informacja w sprawie połączenia Transportu Kolejowego ze
Zdzieszowic z PUK KOLPREM Sp. z o.o.
● Strona Społeczna otrzymała informacje zgodnie z zapisami art.
26¹ ustawy o związkach zawodowych, iż z dniem 1 grudnia 2013
roku planowane jest przejście Wydziału Transportu Kolejowego z
AMP SA O/Zdzieszowice do PUK KOLPREM Sp. z o.o. Przyczyny
przejścia to: kontynuacja konsolidacji transportu kolejowego w Grupie ArcelorMittal w Polsce; zwiększenie synergii działalności kolejowej w całej Grupie ArcelorMittal w Polsce, która przyniesie znaczne
korzyści ekonomiczne; zwiększenie potencjału rozwojowego skonsolidowanego podmiotu gospodarczego. Przejście Wydziału Transportu
do Spółki KOLPREM będzie stanowiło przejście części zakładu pracy
na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 23¹ KP. Z dniem przejścia
przejęci pracownicy z Wydziału Transportu AMP SA O/Zdzieszowice
w liczbie około 128 na mocy art. 23¹ staną się pracownikami Spółki
PUK KOLPREM Sp. z o.o. W związku z planowanym przejściem części zakładu na nowego pracodawcę nie są planowane zmiany w
warunkach zatrudnienia przejmujących jak i przyjmowanych pracowników. Warunki socjalne dla pracowników przejmowanych zostaną uzgodnione w porozumieniu z organizacjami związkowymi.
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ZBT 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
Chata pod Pustą” w Wierchomli
• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne
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.
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
● BOŻE NARODZENIE KRYNICA 23.– 27.12.2013 CENA 930
ZŁ/OS Dofinansowanie dla Pracowników emerytów i rencistów huty
i osób uprawnionych 400 zł/os. Cena zawiera: pobyt od 23.12 od
obiadu do 27.12.2013 do śniadania, zakwaterowanie w pokojach 2
os. z łazienką, wyżywienie 3 x dziennie, wyżywienie świąteczne,
tradycyjna bogata Kolację Wigilijną ze świątecznymi wypiekami,
koncert kolęd, kulig, ubezpieczenie, transport autokarem
Jarmarki Świąteczne TANIE ZWIEDZANIE
- BERLIN + Tropical Island z noclegiem
359 ZŁ 7.12 – 8.12
- BUDAPESZT
199 ZŁ
30.11 – 1.12; 7.12 - 8.12; 14.12 15.12 - wyjazd potwierdzony
- PRAGA 199 ZŁ 30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 14.12 - 15.12
- PRAGA z noclegiem 299 ZŁ 30.11 – 1.12, 7.12 8.12, 14.12 - 15.12.
- WIEDEŃ 199 ZŁ 30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12,
wyjazdy potwierdzone
14.12 - 15.12
- WIEDEŃ BRATYSŁAWA z noclegiem 329 ZŁ
30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 14.12 - 15.12
- SALZBURG z noclegiem 389 ZŁ 6.12 – 8.12, 13.12 – 15.12,
wyjazdy potwierdzone
- DREZNO 220 ZŁ 30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 14.12 - 15.12
Oferta AT ARION CENA ZAWIERA : - przejazd autokarem klasy lux
(WC, video, barek, klimatyzacja) lub busem (klimatyzacja); opiekę
pilota, podatek VAT; ubezpieczenie NNW do 7.000 zł, KL do 15.000
EUR, bagażu do 800 zł; w wycieczkach z noclegiem nocleg i śniadanie w cenie, dopłata do obiadokolacji: Berlin + wyspa 60 zł, Praga
40 zł, Bratysława –Wiedeń 40 zł, Salzburg 60 zł. Cena nie zawiera
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów
NARTY SARAJEWO (ośrodek Jahorina)
Cena: 1530 zł
TERMINY:
24.01.– 2.02.2014;
31.01.– 9.02.2014; 7.02. –
16.02.2014; 14.02 – 23.02.2014; 21.02 – 2.03.2014
Cena zawiera: transport autokarem, 7 noclegów w hotelu Hollywood 4*, wyżywienie 2 x dziennie (bogaty szwedzki stół), transfery na
stoki narciarskie, wycieczkę do Mostaru, opiekę pilota i rezydenta, ubezpieczenie KL NNW SKI. Cena nie obejmuje: karnetów na
wyciągi: 6-dniowy ok. 80 euro/os (płatne pilotowi), taksy klimatycznej: 1,5 euro/os/dzień (płatne na miejscu), szkolenia nauki jazdy na
nartach. Zniżki: dzieci do 2 l.- gratis, dzieci 2-12 l.: 300 zł mniej
(jako 3-cia i 4-ta os. w pokoju).
Z prasy: Pożar w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej W piątek rano, po blisko 10 godzinach, Państwowa Straż Pożarna zakończyła akcję gaszenia pożaru w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice). Pożar, który wybuchł w tunelach kablowych na wydziale walcowni gasiło około 20 jednostek
straży. Dyżurny straży pożarnej w Dąbrowie Górniczej powiedział
PAP, że po wycofaniu z miejsca jednostek PSP miejsce pożaru wciąż
dozoruje zakładowa straż pożarna. Akcja była bardzo trudna - pożar
wybuchł w tunelach kablowych pod olbrzymią halą walcowni, w
których biegną przewody elektryczne. Hala ma 600 m długości, 130
m szerokości. Gdy w czwartek wieczorem z tuneli do wnętrza hali
zaczął się przedostawać dym, natychmiast ewakuowano pracowników. Nikomu nic się nie stało. Zakładowa straż pożarna, która jako

AMP SA

pierwsza pojawiła się na miejscu, nie mogła sobie dać rady z opanowaniem pożaru i do huty wezwano Państwową Straż Pożarną. Na
miejsce skierowano łącznie około 20 jednostek straży z różnych
miast regionu. Ze względu na zadymienie strażacy pracowali w
aparatach powietrznych. Na razie nie wiadomo co było przyczyną
pożaru. Nocny pożar w tunelu pod walcownią nie wpłynie na wielkość produkcji zakładu ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Wydział
walcowni nie pracuje ze względu na prowadzone w nim prace modernizacyjne, przygotowujące go do produkcji szyn o większej od
standardowych długości. Na razie nie ustalono jeszcze przyczyny
pożaru, z którym wczoraj wieczorem i nocą przez 10 godzin walczyły jednostki zakładowej straży pożarnej ArcelorMittal i Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. - Przyczyna pożaru jeszcze
nie jest znana. Prowadzimy prace zmierzające do jej ustalenia. Szacujemy również straty. Pożar nie będzie miał wpływu na wielkość
produkcji, jako że wydarzenie miało miejsce podczas postoju modernizacyjnego zakładu, który zakończy się w grudniu. Najważniejsze jednak, że wszystkich pracowników udało się bezpiecznie ewakuować i że nikomu nic się nie stało - poinformowała Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. Prowadzone na wydziale
walcowni prace modernizacyjne przystosowują go do produkcji szyb
o długości 120 m. W przygotowanie nowego produktu zainwestowano 36 mln EUR. Na razie nie wiadomo jak pożar wpłynie na termin oddania inwestycji do użytku i jej koszty.

Wielu może więcej
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społeczne
KRS 0000052378 Zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz Darczyńców Fundacji
w listopadzie i grudniu 2013 r.
na bezpłatne kompleksowe konsultacje Fizjoterapeutyczne,
po których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż
oraz kinezyterapia wraz z instruktażem.
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie
Centrum Rehabilitacji „CitoReh” w Krakowie,
ul Szybka 27( okolice Placu Bińczyckigo)
Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu
12 listopada 2013 r., w godz. 9.00-10.30 , tel.12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona
Koledze Adamowi Witkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA
składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
Koleżance Lidii Szczerek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA
składa Zarząd Zakładowy BWZ NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
Koleżance Elżbiecie Sęk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA
składa Zarząd Zakładowy CENTRUM NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
Koledze Tomaszowi Curkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MATKI
składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
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