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Spotkanie z Przewodniczącym OPZZ 

 7 listopada w siedzibie OPZZ, w Warszawie 

odbyło się spotkanie Przewodniczącego OPZZ kol. 

Jana Guza z „urzędującym” Zarządem NSZZ Pracowni-

ków ArcelorMittal Poland SA. Rozmowa dotyczyła problemów z 

jakimi przychodzi się zmierzyć Związkom Zawodowym w zakładach 

pracy. W dyskusji mówiono o problemie dotyczącym propozycji 

zmian zarówno w Kodeksie Pracy jak i Ustawie o Związkach Zawo-

dowych. Dla wielu organizacji związkowych nowe propozycje doty-

czące na przykład reprezentatywności mogą spowodować wiele 

komplikacji w relacjach z Pracodawcą. Niestety wiele proponowa-

nych zmian, o których dyskutują Centrale Związkowe nie dociera na 

etapie konsultacji do poszczególnych Związków Zawodowych. Uwa-

żamy, że szeroka konsultacja wszystkich propozycji może tylko 

pomóc rozwiązać wiele niejasnych zapisów. W dyskusji podnoszo-

no temat poprawy kontaktów pomiędzy Centralą Związkową, Fede-

racjami oraz Radami Wojewódzkimi OPZZ i ich odpowiedniej me-

dialnej prezentacji. Brak choćby odpowiednich pomocy medialnych 

(np.. strony internetowe) powoduje duże utrudnienia z organizacja-

mi związkowymi. Powinniśmy wszyscy starać się poprawić wizeru-

nek wszystkich wymienionych instytucji.    

 Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz omówił także możli-

wość współpracy Związku z partiami politycznymi przed wyborami 

samorządowymi. Podkreślił, że OPZZ nie jest „marionetką” żadnej 

partii politycznej. Dyskusja skierowana była w kierunku stworzenia 

szerokiego ruchu związkowego, który zadbałby o prawa pracowni-

ków. Temat ten należy kontynuować rozmawiając przy tym z pozo-

stałymi Centralami Związkowymi.  

 Związkowcy z AMP SA spotkali się także z Wiceprzewodni-

czącymi OPZZ: kol. Wiesławą Taranowską i Andrzejem Radzikow-

skim. Mamy nadzieję, że te spotkania zaowocują lepszą współpracą 

z naszą Centralą Związkową. 

 Na koniec spotkania „związkowi hutnicy” zostali zapoznani z 

możliwościami prowadzenia dodatkowych szkoleń dla działaczy 

związkowych.      K.W. 

    

ZESPÓŁ ROBOCZY 

 Kolejne posiedzenie ZR odbyło się w dniu 06.11.2014. Po-

rządek obrad obejmował następujące tematy: przedstawienie pro-

pozycji pracodawcy w sprawie zmian w zasadach  uruchamiania i 

przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu 

Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz 

propozycje zmiany w zasadach stosowania 4 BOP, czytaj wykup 

przez pracodawcę dodatkowych dni wolnych tzw.W-12. Temat wy-

kupu W-12 omawiany był szerzej w poprzednim wydaniu naszego 

biuletynu, w postaci wywiadu udzielonego przez Głównego Specjali-

stę HR Pana Cezarego Kozińskiego. Zainteresowanych odsyłamy 

więc do lektury Kuriera Aktualności nr 39/14/ (1080). Strona Praco-

dawcy zapoznała przedstawicieli Strony Związkowej z głównymi 

założeniami zmian treści aktualnie obowiązujących przepisów i 

porozumień w wyżej wymienionych tematach. W odpowiedzi Strona 

Społeczna poinformowała, że aktualnie nie dysponuje wspólnym 

stanowiskiem w przedmiotowych kwestiach. W ramach tej części 

spotkania Strona Związkowa zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnie-

nie terminu „dotychczasowy poziom łącznego wynagrodzenia z 

tytułu pracy w systemie zmianowym” użytego w pkt. 4 Komunikatu 

ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z dnia 14.02.2014r. Strona 

Pracodawcy poinformowała, iż w czasie kolejnego posiedzenia 

Zespołu Roboczego przedstawi Stronie Związkowej pisemny mate-

riał wyjaśniający pojęcie „łączne wynagrodzenie z tytułu pracy w 

systemie zmianowym”. W sprawach różnych, w nawiązaniu do sta-

nowiska związkowego z dnia 28.10.2014 roku, Strona Pracodawcy 

przedstawiła materiał analityczny w zakresie realizacji decyzji o 

możliwości wpisywania pracowników AMP S.A. - przejętych w 2013 

roku z firm Grupy Manpower, ZE ZEN Sp. z o.o. oraz ABC Sp. z 

o.o. - do Ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczegól-

nych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgodnie z w/w 

dokumentem, z  grupy 313 przejętych pracowników: składki na Fun-

dusz Emerytur Pomostowych opłacane są aktualnie za 18 pracow-

ników wykonujących prace w szczególnych warunkach, wymienione 

w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy,106 pracowników nie może 

być uznanych za pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu Ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W stosunku 

do 189 pracowników, wpisanie do ewidencji pracowników wykonu-

jących pracę w szczególnych warunkach może nastąpić na posta-

wie indywidualnej decyzji Dyrektora Zakładu. 

 W imieniu Strony Społecznej przedstawiciel naszego związ-

ku zwrócił się z zapytaniem o zasadność zamiany miejsc pracy 

wśród pracowników służb BHP np. pracownik BHP z Centralnego 

Utrzymania Ruchu ma zastąpić Specjalistę BHP w części surowco-

wej – PSK. W ocenie Strony Związkowej takie działania spowodują 

dezorganizację pracy na tak ważnym odcinku jakim jest Zakład 

Wielkie Piece i Stalownia w Krakowie, gdzie wymagana jest bardzo 

duża znajomość obiektów, urządzeń i technologii produkcji. W na-

wiązaniu do wyżej wymienionego stanowiska Strona Pracodawcy 

poinformowała, iż na jedno z kolejnych spotkań Zespołu Roboczego 

zaprosi Dyrektora Biura BHP, celem udzielenia wyjaśnień w zakre-

sie tematycznym podniesionym przez Stronę Związkową. Strony 

ustaliły, iż termin kolejnego spotkanie Zespołu Roboczego odbędzie 

się w dniu 20.11.2014r.     K. Bąk 

 

UWAGA!!!   Spotkanie z Mikołajem….. 

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA za-

prasza dzieci wraz z rodzicami, którzy są członka-

mi naszego Związku, uprawnionymi do paczek 

mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu : 

6 grudnia 2014 roku (sobota). Spotkanie odbę-

dzie się w Zespołu Szkół Zawodowych os. Złota Jesień. Rozpoczę-

cie spotkania z Mikołajem zaplanowano na godzinę 10.00. W trak-

cie 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 mikołajo-

wa odbędzie się przy zainteresowaniu i obecności minimum 60 

dzieci. Termin zgłaszania chętnych - 21.11.2014 r. Dyrekcja szkoły 

prosi o zabezpieczenie obuwia sportowego dla dzieci biorących 

udział w zabawie mikołajowej.  

(Uwaga: ilość miejsc ograniczona)    

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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 KOLPREM - Komisja Socjalna 

 W dniu 12.11.2014 w siedzibie Spółki Kolprem, w Dąbrowie 

Górniczej odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Głównym te-

matem spotkania było ustalenie dodatkowego świadczenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. Po przeanalizowaniu wielkości dostęp-

nych środków z Funduszu Socjalnego przyznano świadczenia w 

następującej wielkości : 

Dochód do 1000/os      -  350 zł 

                  1000 - 2000/os        -  250 zł 

       Ponad 2000/os                   - 150 zł 

 Przeanalizowano również wydatki budżetu ZFŚS od po-

czątku 2014 roku. Komisja z satysfakcją stwierdziła, że po raz ko-

lejny preliminarz został dobrze zaplanowany jak również dobrze 

zagospodarowany. Nie ma zagrożenia co do braku środków na 

poszczególne pozycje Funduszu. Komisja podjęła decyzję, że na-

stępne spotkanie będzie poświęcone preliminarzowi na rok 2015. 

 Po zakończeniu posiedzenia Komisji Socjalnej odbyło się 

krótkie spotkanie z Dyrektorem Stanisławem Bólem. Strona Związ-

kowa poruszyła kilka istotnych spraw, które nurtują załogę Spółki. 

Dotyczą one zwłaszcza zwiększonej liczby audytów bezpieczeń-

stwa oraz ich wpływu na rytmiczność pracy. Innym tematem była 

modyfikacja Regulaminu Premiowego. Jest już najwyższy czas aby 

odejść od restrykcyjnych zapisów dotyczących zwłaszcza „karania” 

za absencję chorobową. Dyrektor S. Ból zasygnalizował również 

temat wykupu Urlopów Dodatkowych, który jest obecnie dyskuto-

wany w AMP.      T. Ziołek 

 

 

Pakiet na rzecz wyższych płac  

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-

Kamysz zadeklarował, że w najbliższych latach dojdzie w 

Polsce do szybkiego wzrostu płac i wynagrodzenia pol-

skich pracowników znacząco zbliżą się do średniej unijnej. W związku z 

powyższym OPZZ przypomina inicjatywy: 

 - wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej na poziomie co najmniej 

11 zł brutto. Minimalna godzinówka powinna objąć wszystkie rodzaje 

umów, w tym umowy cywilnoprawne. Przypominamy, że obietnice w tej 

sprawie Władysław Kosiniak-Kamysz złożył już ponad rok temu. Jedno-

cześnie z niedawnego sondażu CBOS wynika, że zdecydowana więk-

szość Polaków, w tym przedsiębiorców, popiera wprowadzenie mini-

malnej godzinówki na poziomie przekraczającym 15 zł. 

- znacznego ograniczenia skali umów cywilnoprawnych, umów na czas 

określony, przymusowego samozatrudnienia - wszystkie te rodzaje 

pracy są zdominowane przez niskie płace i niski poziom gwarancji 

zatrudnienia. 

- ustanowienia minimalnej płacy miesięcznej na poziomie co najmniej 

50 proc. średniego wynagrodzenia. Obietnicę w tej sprawie złożył już 5 

lat temu ówczesny premier, Donald Tusk. Płaca minimalna to ważny 

instrument wpływania na poziom wynagrodzeń przez rząd. 

- odmrożenia płac w budżetówce. Wynagrodzenia pracowników sfery 

budżetowej są zamrożone już od sześciu lat, co oznacza ich realny 

spadek o blisko 20 proc. 

 - zmiany systemu podatkowego. Kwota wolna od podatku jest zamro-

żona od 2009 roku. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku lub 

obniżeniu pierwszej stawki podatku dochodowego (np. z 18 do 15 

proc.) biedni podatnicy mieliby wyższe dochody netto. Aby zrekompen-

sować utratę wpływów do budżetu, rząd mógłby znacząco podnieść 

podatki dla najlepiej zarabiających obywateli. Przypominamy, że obec-

nie polski system podatkowy należy do najmniej progresywnych w 

Europie. 

- likwidacji darmowych staży i ograniczenie nadużywanego w Polsce 

wolontariatu. Młodzi ludzie na rynku pracy powinni być traktowani tak 

samo jak wszyscy pracownicy. Nie widzimy powodu, aby młodość w 

Polsce oznaczała okres wyzysku i darmowej pracy. 

- wprowadzenia regulacji, które pozwolą na objęcie całego rynku pracy 

branżowymi układami zbiorowymi. Ich częścią byłyby regulacje płaco-

we, które pozwoliłyby na eliminację skandalicznie niskich płac 

- zwiększenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i podwyższenia 

kar dla nieuczciwych pracodawców. Obecnie wielu pracodawców nie 

płaci wynagrodzeń na czas, część nie płaci za nadgodziny, wielu źle 

ewidencjuje czas pracy. Te patologie również zaniżają należny poziom 

wynagrodzeń 

 

„Tak" dla „ozusowania" umów – zleceń.  

   Sejm przegłosował zmianę wprowadzającą „ozusowanie" 

umów - zleceń do wysokości płacy minimalnej oraz wynagrodzenia 

członków rad nadzorczych, od 1 stycznia 2016 r. To pierwszy etap 

realizacji rozwiązań postulowanych przez OPZZ w zakresie ograni-

czenia umów „śmieciowych". Oczekujemy na kolejne zmiany, 

zgodne z naszymi inicjatywami ustawodawczymi. Umowy zlecenia 

będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.; natomiast dochody człon-

ków rad nadzorczych - już od stycznia 2015 r. Jednocześnie w 

głosowaniu przepadł wniosek mniejszości złożony przez Tadeusza 

Tomaszewskiego z SLD. Przewidywał on wcześniejsze wejście w 

życie przepisów dotyczących ozusowania umów zleceń. Według 

tego wniosku miałoby to nastąpić od 1 lipca 2015 r., a nie od 1 

stycznia 2016 r. Ustawa poszerza grono podmiotów podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków 

rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowa-

dzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowela uniemożliwia też 

zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowa-

nia. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy za-

warciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowa-

dzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była 

oskładkowana. Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubez-

pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 

posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Ogólno-

polskie Porozumienie Związków Zawodowych od dawna postuluje 

oskładkowanie wszystkich dochodów. Oskładkowanie umów-

zleceń jest pierwszym dobrym krokiem w tym kierunku ochrony 

emerytalnych praw pracowników. Propozycja zmian legislacyjnych 

w tym zakresie jest efektem porozumienia podpisanego przez stro-

nę związkową i pracodawców, które przekonało Sejm co do zasad-

ności wprowadzenia proponowanych przez nas rozwiązań. Osią-

gnięty konsensus zapewnia nie tylko większe bezpieczeństwo dla 

pracowników i gwarantuje dodatkowe wpływy do budżetu państwa, 

ale również porządkuje rynek zamówień publicznych oparty w du-

żej mierze o umowy cywilnoprawne. Wszystkie strony porozumie-

nia uznały podnoszony przez stronę związkową argument o ko-

nieczności Zwiększenia wpływów do FUS. Obecnie, w sytuacji 

wysokiej stopy bezrobocia, szarej strefy, niskich płac, coraz więk-

szej ilości występujących na rynku pracy tzw. umów śmieciowych, 

faktyczny okres wykonywania pracy etatowej przez pracownika 

wkraczającego obecnie na rynek pracy, jest bardzo krótki. To 

przedkładać się będzie na niski kapitał, z którego wyliczana jest 

emerytura a zatem też i na niską jej wysokość. Odprowadzanie 

obowiązkowych składek emerytalnych od umów cywilnoprawnych 

spowoduje zwiększenie emerytury każdego wykonującego pracę 

na podstawie takiej umowy. Od momentu rozpoczęcia prac nad 

projektem ustawy OPZZ opowiadało się za jak najszybszym wpro-

wadzeniem stosownych regulacji. Ostatecznie, w wyniku prac Ko-

misji Polityki Społecznej i Rodziny, posłowie zdecydowali przedłu-

żyć vacatio legis z 3 miesięcy do 12 miesięcy. Niemniej jednak 

wprowadzone zmiany stanowią niewątpliwy sukces strony związko-

wej i dobrą perspektywę dla pracowników! 

 

Regulamin ZFŚS na 2015 rok parafowany 

 W środę 12 listopada zakończono negocjacje Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal 

Poland SA na rok 2015. Strony (GKŚS) parafowały wynegocjowa-

ny Regulamin. Teraz wszystkie zakładowe organizacje związkowe 

będą w swoich gremiach zatwierdzać przyjęte zasady. Po podpisa-

niu tego dokumentu przez wszystkie centrale związkowe jego treść 

będziemy prezentować na łamach Kuriera Aktualności. Według 

informacji negocjatorów ujednolicono tabele dofinansowań, jest 

zmiana dotycząca liczenia dochodów oraz są zmiany w zakresie 

dni wycieczkowych. Szczegóły wkrótce.  K.W.  

Z życia Spółek 
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List  Prezesa i dyr.. Generalnego ArcelorMittal Pana 

Lakshmi N. Mittalla do pracowników Firmy:  

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Dzisiaj ogłosiliśmy wyniki za trzeci kwartał 2014 r 

Oto najważniejsze liczby: 

• Wyniki BHP poprawiły się, wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą 

w pracy wyniósł 0,78 

• Wskaźnik Ebitda wyniósł 1,9 mld USD, odnotowaliśmy wzrost o 11,2% 

w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku. 

• Wysyłka stali na poziomie 21,5 mln ton, wzrost o 3,9% w porównaniu z 

trzecim kwartałem 2013 

• Wydobycie rudy wyniosło 15,8 mln ton, wzrost o 6% rok do roku 

• Dług netto na poziomie 17,8 mld USD na dzień 30 września, wzrost o 

0,4 mld USD w porównaniu do 30 czerwca 2014, do czego w znacznym 

stopniu przyczyniły się inwestycje w kapitał obrotowy i wypłata dywidendy 

• Oczekujemy, że Ebitda za cały rok wyniesie ponad 7 mld USD. 

- Wyniki BHP poprawiły się, wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą 

w pracy obniżył się do poziomu 0,78 od lipca do września, podczas gdy w 

drugim kwartale wynosił 0,87. Nasze zakłady w Europie oraz segment 

wydobywczy poczyniły olbrzymie wysiłki, by poprawić swoje wyniki w tym 

zakresie. Mniej zadowalające są wyniki zakładów w Brazylii i krajach 

NAFTA. W całej Grupie powinniśmy wdrożyć jednolity plan poprawy, bo 

tylko to pozwoli nam osiągnąć nasz cel - zero wypadków śmiertelnych i 

zero wypadków z przerwą w pracy. 

Patrząc od strony finansowej, ogłoszone dzisiaj pokazują znaczną popra-

wę w sektorze hutniczym, szczególnie w Europie (wzrost o 72,6% rok do 

roku), a w krajach ACIS (Afryka i kraje WNP) o 89,5% rok do roku. Tej 

znacznej poprawie towarzyszył jednak spadek cen rudy  żelaza w naszej 

działalności wydobywczej. Spadek cen rud w 2014 roku nie jest czymś, 

co jesteśmy w stanie kontrolować, jednak zespół sektora wydobywczego 

zrobił wszystko, by zmniejszyć wpływ znacznie niższych cen surowców 

na naszą działalność. Wzrosła wysyłka rud. 

 Podsumowując, wyniki za trzeci kwartał są dobre, wska-

zują również ile pracy zostało włożonej i wykonanej w Grupie: wskaźnik 

Ebitda przerósł oczekiwania rynku o około 4%, a marża na stal wzrosła o 

19% mimo obaw dotyczących gorszego klimatu gospodarczego w Euro-

pie, spowolnienia w Chinach oraz niższych cen rud. Perspektywy na 

końcówkę roku są optymistyczne, popyt na stal w USA jest wysoki, więc 

zrewidowaliśmy nasze oczekiwania co do wzrostu w USA do 7,5- 8,5% z 

5-6%, na który wskazywaliśmy w zeszłym kwartale. W sumie przewiduje-

my wzrost na poziomie 2,25-2,75% w skali globalnej; podobnie w przy-

padku wysyłek. Mówiłem już sporo o potrzebie zwiększenia niezawodno-

ści operacyjnej w firmie, a dzisiejsze wyniki dowodzą, że poprzez koncen-

trowanie się na niezawodności możemy poprawić nasze wyniki finanso-

we. Lepsze wyniki naszych zakładów w krajach ACIS zawdzięczamy 

projektom doskonalenia działalności operacyjnej w ramach programu 

naprawczego w tym regionie. Klimat gospodarczy w Kazachstanie oraz 

na Ukrainie nie jest sprzyjający, ale nasze zespoły w tych krajach odnoto-

wały doskonałe wyniki między czerwcem a wrześniem, przede wszystkim 

dzięki zwiększaniu niezawodności operacyjnej. 

 To, jak nasz zespół w segmencie wydobywczym odpowie-

dział na rozprzestrzenianie się wirusa ebola w Liberii jest doskonałym 

przykładem ciężkiej pracy w niesprzyjających okolicznościach. Jak wie-

cie, wirus ebola ma niszczący wpływ na mieszkańców Liberii i gospodar-

kę tego kraju. Mimo skali epidemii – największej w historii - naszemu 

zespołowi w ArcelorMittal Liberia udało się utrzymać wirus eboli poza 

naszym zakładem i uchronić przed nim pracowników. Nie straciliśmy też 

ani jednego dnia produkcji.  To niezwykłe osiągnięcie wymagało nowego 

podejścia, np. mierzenia temperatury kilku tysiącom pracowników dwa 

razy dziennie, aby sprawdzać, czy nie występują żadne objawy wirusa, 

bądź radzenia sobie z logistyką w okresie, kiedy loty oraz rejsy statków 

są znacznie ograniczone. Jestem w stałym kontakcie z zespołem w Libe-

rii, ale chciałbym raz jeszcze podziękować i przekazać wyrazy uznania 

pracownikom ArcelorMittal Liberia oraz kierownictwu sektora wydo-

bywczego za ich wyjątkowe wysiłki w tych trudnych chwilach. 

 Co do naszej działalności w sektorze motoryzacyjnym - 

producenci samochodów mają coraz szerszy wybór materiałów, do 

których należy m.in. aluminium. Nasze ostatnie działania w tym seg-

mencie zostały dobrze przyjęte, a tym samym wzmocniły naszą po-

zycję jako głównego partnera i dostawcy dla motoryzacji. 

 W wrześniu General Motors ogłosił dobrą nowinę – 

Chevrolet Silverado (model lekkiej ciężarówki) jest w 65 proc. wyko-

nany ze stali wysoko wytrzymałościowej. Inżynierowie GM chwalą 

stal jako materiał, który sprawił, że Silverado będzie „mocniejszy, 

lżejszy i wydajniejszy”. Volvo również ogłosiło, że nowy model XC-90 

wykonany zostanie ze stali formowanej na gorąco. My natomiast we 

wrześniu wprowadziliśmy na rynek nowy gatunek stali wysoko wy-

trzymałościowej – Fortiform®. Jest on już dostępny na rynku, a pro-

dukują go nasze zakłady w Gandawie i Kessales w Belgii. 

 Kończąc, chciałbym skomentować zmiany kierownic-

twa ArcelorMittal, które ogłosiliśmy w ubiegłym miesiącu. Mam na-

dzieję, że wniosą one do organizacji nową energię i że przełożą się 

na lepsze wyniki ArcelorMittal w regionie NAFTA, który stanowi jedną 

czwartą naszego rynku w zakresie zarówno wysyłek, jak i wyników 

finansowych, a w którym prognozy dla stali są bardzo obiecujące. 

Celem tych zmian w obszarze Ameryki Północnej jest wzmocnienie 

znaczenia działalności operacyjnej i procesów optymalizacji w tym 

regionie. Takie zmiany organizacyjne sprawiają, że jako firma może-

my się rozwijać i minimalizować lukę konkurencyjną w tych obsza-

rach, w których inni są od nas lepsi. Dzięki nim możemy również 

utrzymać pozycję dostawcy z wyboru na obsługiwanych przez nas 

rynkach. 

Z pozdrowieniami, Lakshmi N. Mittal prezes Zarządu i dyrektor generalny 

 

Wybory uzupełniające 

 

NSZZ PRACOWNIKÓW AMP.S.A 

NASZ KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO SIP 

BEK-2, BEK-3, BEK-6 

 

TOMASZ PAZDRO 

 

 ELEKTRYK - staż pracy 19 lat  

 Pasjonuje się historią Nowej Huty i Turystyką 

 Wiceprzewodniczący Zarządu Zakładowego Wydziału Gazo-

wego, Członek Zarządu Zakładowego Zakładu Energetycznego  

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

 

Wybory SIP 

 17.11.2014 r odbyło się spotkanie GKW z udziałem Przedsta-

wicieli Związków Zawodowych, które tworzyły Regulamin i Ordynację 

wyborczą SIP. Główna Komisja Wyborcza SIP poinformowała, iż we 

wszystkich Komórkach zakończyły się wybory na szczeblu SIP wy-

działowych, oddziałowych i zmianowych. Teraz trwają wybory Zakła-

dowych SIP oraz wybory uzupełniające na wakujące miejsca. Fre-

kwencja wyborcza wyniosła prawie 70%. Po zakończeniu wyborów 

Zakładowych SIP, nowo wybrani inspektorzy SIP wybiorą Zakłado-

wego SIP ArcelorMittal Poland SA dla oddziału krakowskiego oraz 

jego zastępców. Według harmonogramu wybory powinny zakończyć 

się do 28 listopada.  

 Równolegle trwają lub kończą się wybory SIP w spółkach 

działających na terenie krakowskiej Huty. Wszystkich wybranych 

Społecznych Inspektorów Pracy przedstawimy po zakończeniu gło-

sowania 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   SA.   Nakład 1500 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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UWAGA!!! Doradca finansowy (Pan Łukasz Duda) od 1 listopada bę-

dzie udzielał porad po uprzednim kontakcie telefonicznym:  

nr tel. 695 426 226.    Zapraszamy 

 

Z prasy: Powstała spółka "Kraków Nowa Huta Przyszłości" Władze 
Krakowa i województwa Małopolskiego w końcu powołała spółkę akcyj-

ną "Kraków Nowa Huta Przyszłości", która zajmie się rewitalizacja i 

ożywieniem sporego obszaru w Nowej Hucie m.in. pod kątem gospo-

darczym. O powołaniu spółki mówiło się od wielu miesięcy. Jeszcze w 

styczniu tego roku Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa ds. roz-

woju, mówiła, że spółka zostanie powołana "wkrótce". Jak widać, mu-

siało minąć o wiele więcej czasu. Nowa Huta Przyszłości to koncepcja 

realizacji projektu miasta przyszłości. Spółka akcyjna "Kraków Nowa 

Huta Przyszłości" ma zajmować się m.in. pozyskiwaniem inwestorów i 

będzie siłą napędową całego projektu. Umowa powołująca spółkę zo-

stała zawarta 12 listopada. Podpisali ją prezydent Krakowa Jacek Maj-

chrowski, skarbnik miasta Lesław Fijał, marszałek województwa Mało-

polskiego Marek Sowa oraz członek zarządu województwa Jacek Kru-

pa. - Rusza wieloletni projekt z wielką przyszłością. Jak wiadomo, cho-

dzi o olbrzymi obszar, będący własnością wielu podmiotów. Jednym z 

pierwszych zadań powołanej dziś spółki będzie więc uporządkowanie 

tej sytuacji. Mogę jednak już w tym momencie zapewnić, że są podmio-

ty zainteresowane zainwestowaniem tych terenów – mówił Jacek Maj-

chrowski. Nowa Huta Przyszłości to koncepcja ożywienia wschodniej 

części Krakowa i wielka szansa inwestycyjna. Projekt zakłada rewitali-

zację i zagospodarowanie poprzemysłowych terenów na obszarze 5,5 

tys. ha., co ma podnieść atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów, miesz-

kańców Krakowa i gmin ościennych oraz gości odwiedzających Kra-

ków. Spółka będzie przede wszystkim zajmować się pozyskiwaniem 

inwestorów. Od prężności działań zarządu spółki będzie zależeć, kiedy 

pojawią się pierwsi inwestorzy. W pierwszej kolejności będzie trzeba 

jednak wyodrębnić tereny inwestycyjne, a następnie pozyskać niezbęd-

ne środki finansowe m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i 

europejskich. Pieniądze będą potrzebne m.in. w celu powołania stref 

gospodarczych lub parków ekonomicznych. Miasto przewiduje, że 

koszty rewitalizacji obszaru projektu Nowa Huta Przyszłości wyniesie 

niecałe 2 mld złotych. Powstanie tam fragment miasta, gdzie w jednym 

miejscu będą realizowane takie funkcje jak praca, mieszkalnictwo i 

czas wolny. Nowa Huta Przyszłości jest określana przez urzędników 

jako koncepcja powstania nowego miasta. Będzie ono obejmowało 

strefę ekonomiczną opartą na nauce i wiedzy, nowe tereny służące do 

zamieszkania, rekreacji, wypoczynku i organizacji wydarzeń kultural-

nych. W perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na 

stworzenie ok. 30-40 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Kra-

kowa, ale także gmin ościennych. Umożliwi to rozwój funkcji metropoli-

talnych Krakowa. Na projekt składają się cztery strategiczne zamierze-

nia: utworzenie Centrum Logistycznego oraz Parku Technologicznego 

Branice w ramach strefy aktywności gospodarczej, utworzenie Centrum 

Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych, tzw. Błonia 2.0, 

zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego – obszaru rekreacji i wypo-

czynku z usługami towarzyszącymi. 

 

Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szybka 27, (przy Placu Biń-

czyckim), tel. 12 641-65-41 lub 696-999-958, zaprasza pracowników 

ArcelorMittal Oddział w Krakowie na zabiegi fizjoterapeutyczne w 

ramach rehabilitacji stacjonarnej dofinansowanej z ZFŚS. Rehabi-

litacja stacjonarna to  10–dniowy cykl zabiegowy (3 zabiegi dzien-

nie), wykonywane w dni robocze, przed lub po południu, tak aby nie 

kolidowały z  pracą. W ramach cyklu przewidziana jest konsultacja 

rehabilitacyjna tak więc nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. 

Szczegółowe informacje dostępne  w Obsłudze Funduszu (HUT-PUS 

S.A.) lub na stronie Centrum: www. edmed.krakow.pl  

 

Koledze Marianowi Czajkowskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

MATKI 

składa Zarząd Zakładowy EiR NSZZ Prac. AMP S.A. 

oraz koleżanki i koledzy 

 

Koledze Janowi Mazgajowi 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

OJCA 

składa Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. 

oraz koleżanki i koledzy 

 

     Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,  

30-969 Kraków  tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41 

e-mail.turystyka@hutpus.com.pl      www.hpturystyka.pl 

OFERTA 2014 Z DOFINANSOWANIEM DLA  

PRACOWNIKÓW  AMP SA i EiR 

Krynica Zdrój – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 399,00 zł 

W cenie transport autokarem, noclegi, wyżywienie – śniadania, obiad, 

kolacja, uroczysta kolacja andrzejkowa przy muzyce mechanicznej, ubez-

pieczenie NNW, podatek VAT 

Szczawnica – SYLWESTER 30.12.2014 - 02.01.2015 cena 570,00 zł 

W cenie transport autokarem: Kraków – Szczawnica – Kraków, noclegi w 

pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, 

obiad, kolacja), ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE Bal sylwestrowy – 80,00zł/ osoba 

Krynica Zdrój – SYLWESTER 31.12.2014 – 04.01.2014 cena 500 zł 

W cenie transport autokarem klasy Lux, ubezpieczenie NNW i KL, opłata 

klimatyczna, 4 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, informa-

cja turystyczno-krajoznawcza 

Szczawnica – ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 740,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, noclegi w pokojach 1 lub 2 osobowych z 

łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), uroczysta 

kolacja wigilijna, ubezpieczenie NNW, taksa klimatyczna, podatek VAT. 

Wiedeń – Jarmarki Bożonarodzeniowe 6-7.12.2014 cena 379,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu k. Bratysławy (pok. 2-

3os.), 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie KL+ 

NNW, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpie-

czenie od kosztów rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych. 

Salzburg Jarmarki Bożonarodzeniowe 13-14.12.2014 cena 465,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu **/*** (pok. 2-3os. z łazien-

kami), 1x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie KL+ 

NNW, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpie-

czenie od kosztów rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych. 

Suche k/Poronina- ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 750,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 4x noclegi, 4 x wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja), impreza regionalna, uroczysta kolacja wigilijna, ubezpieczenie 

NNW, podatek VAT 

Sielpia – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 380,00 zł 

W cenie transport autokarem, 2 x noclegi, 2 x wyżywienie (śniadanie, 

obiad, kolacja), impreza regionalna z DJ, uroczysta kolacja andrzejkowa 

przy zespole muzycznym, bilety wstępu do muzeum i na zamek, ubezpie-

czenie NNW, podatek VAT 

Na wyjazd obowiązują paszporty lub tez dowody osobiste (w za-

leżności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy miesiące po 

powrocie z danej wycieczki !! 

W naszej ofercie również: kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży kra-

jowe i zagraniczne; wczasy regeneracyjne dla  pracowników AMP; 

wycieczki krajowe i zagraniczne z dofinansowaniem dla Pracowników 

i Emerytów AMP 

BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli 

„Chata pod Pustą”  

 Obok obiektu wypoczynkowego znajduje się nowoczesny kompleks 

wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla. Wyżywienie: 

całodzienne 56 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 43 zł/os. dzieci 4-10 lat: 

całodzienne wyżywienie 28 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 22 zł/os. Ceny 

pokoi: pokój 2 osobowy z łazienką 130 zł /doba, pokój 3 osobowy z łazien-

ką 160 zł/doba, pokój 4 osobowy z łazienką 260 zł/doba, pokój 2 osobowy 

z łazienką  (nowe skrzydło) 160 zł/doba, apartament  260 zł/doba, domek  

6 osobowy 270 zł /doba.  

mailto:turystyka@hutpus.com.pl

