
Nr   41/ 12 / (994)                                                                 14. 11. 2012 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 

● 6 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. 

Porządek spotkania obejmował rozmowy na temat: zmian zasad 

premiowania dla pracowników EXEMPT oraz sprawy różne zgła-

szane przez Strony. 

Kontynuując rozmowy nt. zmian zasad premiowania dla części 

pracowników na stanowiskach nierobotniczych – tzw. EXEMPT, 

Strony ustaliły, iż na kolejnych posiedzeniach Zespołu Robocze-

go, Strona Związkowa przedstawi swoje stanowisko w zakresie 

szczegółowych propozycji Pracodawcy. Pomimo, iż większość 

pracowników w AMP SA jest już oceniana według systemu GEDP 

oraz częściowego uwzględnienia w projekcje premiowym propo-

zycji związkowych Strona Społeczna rozważa czy proponowane 

zmiany nie połączyć w rozmowach z tematem podwyżek wyna-

grodzeń na 2013 rok. Rok 2013, to rok kolejnych trudnych wy-

zwań dla nas wszystkich mamy nadzieję, że wszystkie rozmowy 

zakończą się kompromisem, który zadowoli obie Strony.  

W części spotkania dotyczącej spraw różnych: Strona Związkowa 

zwróciła się z wnioskiem o: sukcesywne wprowadzanie w struk-

tury organizacyjne ArcelorMittal Poland S.A. pracowników wyko-

nujących pracę w podmiotach gospodarczych świadczących 

usługi na rzecz Spółki, a pozostających w zatrudnieniu w Man-

power Service Sp. z o.o. oraz Ananke Business Communication 

Sp. z o.o. Strona Pracodawcy poinformowała, iż w/w zagadnie-

nia będzie chciała ująć podczas prac nad Planem Zatrudnienia w 

formie prowizorium na 2013 rok. Związkowcy wnieśli o wsparcie 

w zorganizowaniu trójstronnego spotkania obejmującego przed-

stawicieli pracodawców ze strony: AMP S.A. oraz MPS Sp. z o.o. 

i ABC Sp. z o.o. oraz Organizacji Związkowych działających w w/

w podmiotach gospodarczych, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości 

związane z zatrudnianiem pracowników w tych Firmach, a także 

wyjaśnić jak bardzo zaangażowany i dlaczego jest AMP SA w 

wyposażanie w środki techniczne ( między innymi detektory, 

odzież ochronną itp.) tych Spółek. Kolejny temat dotyczył udzie-

lenia informacji dotyczącej ilości osób oraz nazw stanowisk pra-

cowników – obcokrajowców, zatrudnionych w ArcelorMittal Po-

land S.A. Ostatni poruszony temat dotyczył możliwości wprowa-

dzenia w AMP SA tzw. programu „Zainstaluj się dla techników”. 

Temat ten pojawił się na spotkaniu Prezesa Dyr. Generalnego 

AMP SA Pana Manfreda Van Vlierberghe z pracownikami 

Zakładów Energetycznych w Krakowie. Na kolejnych 

spotkaniach oczekujemy od Strony Pracodawcy przedstawienia 

wyjaśnień w zgłaszanych tematach. 

 

GKŚS — negocjacje Regulaminu ZFŚS na 2013 rok  

● 6 listopada odbyło się kolejne spotkanie GKŚS poświęcone 

kolejnej turze negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2013 rok. Strona 

Społeczna przedstawiła Pracodawcy kolejną wersję projektu 

Regulaminu ZFŚS uwzględniając część propozycji z poprzednie-

go spotkania. W trakcie burzliwej dyskusji kilka spornych tema-

tów dotyczących między innymi ilości TKŚS, przeniesieniu odpo-

wiedzialności za niektóre decyzje z TKSS do GKŚS oraz wielkości 

dofinansowania świadczeń socjalnych zostały wstępnie uzgod-

nione. Pozostało kilka spornych tematów dotyczących między 

innymi powołania Głównej Komisji i Terenowych Komisji, prze-

sunięcia części uprawnień TKŚS do Komisji Głównej oraz uzgod-

nienia wypoczynku po pracy dotyczącego wycieczek, szczególnie 

wycieczek zagranicznych. Pracodawca w szczególny sposób chce 

objąć decyzyjność w sprawie udzielania dofinansowywania do 

wycieczek zagranicznych. Strony nie doszły w tym temacie do 

porozumienia. Mamy nadzieję, że kolejne rozmowy doprowadzą 

do kompromisu. Dla Strony związkowej ważnym tematem w 

dalszym ciągu pozostaje sprawa działu socjalnego i jego umoco-

waniem w strukturach Spółki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali-

śmy informacji od Pracodawcy jak zamierza zgodnie z zapisami 

Ustawy o ZFŚS administrować wspomnianym Funduszem. Kolej-

ne spotkanie zaplanowano na 13 listopada.     

 

 Spotkanie Dyr. Generalnego Pana Manfreda Van 

Vlierberghe z pracownikami Zakładów Energetycznych 

w Krakowie 

●  5 listopada o godz. 14.00 w sali teatralnej w Krakowie, rozpo-

częło się pierwsze spotkanie z cyklu „Porozmawiaj z prezesem”. 

Prezes, Dyr. Generalny Pan Manfred Van Vlierberghe spotkał się 

z pracownikami Zakładów Energetycznych. Obecni na spotkaniu 

byli dyr. Oddziału Wyrobów Płaskich Pan Janusz Soboszczyk, 

dyr. Jacek Woliński, Tomasz Marcowski, Andrzej Nowak. Służby 

HR reprezentowali Pani Anna Wyczesany oraz Cezary Koziński. 

Spotkanie rozpoczął dyr. J. Soboszczyk omawiając obecną sytu-

acje w Europie, problemy gospodarcze i finansowe. Zaznaczył 

także w swym wystąpieniu,  problemy te dotykają także rynek 

azjatycki, a zwłaszcza, Chiny które były motorem napędzającym 

gospodarkę światową. W kolejnej części swego wystąpienia od-

niósł się do drugiej gałęzi produkcyjnej ArcelorMittal jakim jest 

przemysł wydobywczy. Niestety także i w tym sektorze odnoto-

wano gwałtowny spadek zamówień. Kolejnym poruszonym te-

matem to sprawa bezpieczeństwa pracy. Niestety w tym roku w 

Grupie odnotowano już 27 wypadków śmiertelnych w tym 5 w 

Polsce. Pomimo jak zapewniał Dyr.. J. Soboszczyk wzmożonych 

działań dotyczących poprawy BHP w AMP SA dochodzi do nie-

szczęśliwych zdarzeń. Dyrekcja wraz ze służbami BHP ma podjąć 

działania, które wyeliminują tą sytuację. Oby to nie był kolejny 

nikomu nie służący program, który będzie powodował utrudnie-

nia w pracy zawodowej wielu pracownikom. Kolejny poruszony 

temat dotyczył koncentracji produkcji, dostawy surowców by w 

konsekwencji końcowy produkt Firmy był produkowany jeszcze 

taniej. Dyr.. J. Soboszczyk przypomniał decyzje Grupy AM o 

wyłączeniu części surowcowej w hutach w Belgii, Francji i Hisz-

panii. Wszystkie te decyzje są bardzo trudne ale Grupa analizuje 

wszystkie koszty i o zamknięciu decyduje się w ostateczności. 

Następnie głos zabrał dyr. Elektrociepłowni Pan Andrzej Nowak. 
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cd ze str nr1...dyr A. Nowak omówił zamierzenia dotyczące mo-

dernizacji krakowskiej Elektrociepłowni. W tym celu przede wszyst-

kim szuka się partnerów strategicznych, którzy zainwestują swój 

kapitał. Ponieważ prowadzone są rozmowy nie można na dzień 

dzisiejszy ujawnić zainteresowanych Firm. Ważnym tematem zwią-

zanym z produkcją Siłowni będą zmieniające się uwarunkowania 

dotyczące emisji CO2. Dlatego też zmiany technologiczne są ko-

nieczne. Elektrociepłownia na dzień dzisiejszy pracuje bezwypadko-

wo co jest godne pochwały. Następnie głos zabrał dyrektor general-

ny Pan Manfred Van Vlierberghe, który dotarł na spotkanie bezpo-

średnio z lotniska (przebywał w Luksemburgu). Przedstawił  global-

ną sytuację gospodarczą w Europie. Według Niego trzy elementy 

wpływają na obecny stan gospodarki światowej.  Pierwszy  dotyczy 

trudnej sytuacja ekonomiczna i gospodarcza całej Europy. Wdraża-

ne są programy oszczędnościowe w krajach UE co odbija się na 

produkcji między innymi w naszych Zakładach. Drugim element to 

gwałtowne hamowanie gospodarki chińskiej i amerykańskiej, które 

napędzały gospodarkę światową. Trzeci element to rosnące różnego 

rodzaju podatki. Niestety rok 2013 zapowiada się rekordową ilo-

ściom upadłych Firm, dotknie to także Polski. Po zakończeniu EURO 

Polska gospodarka gwałtownie hamuje, nasza produkcja także. 

Nastąpił spadek zamówień tym samym spadł zysk Grupy, wzrosło 

zadłużenie do 23 mld $. Zarząd Grupy zmuszony był podjąć drakoń-

skie decyzje dotyczące oszczędności by przetrwać ten trudny okres. 

Zmieniony został biznesplan, wstrzymane zostały nakłady inwesty-

cyjne oraz postanowiono zamknąć część surowcową w Liege i we 

Florange. Dyr. Generalny ma nadzieję, że taka sytuacja nie dotknie 

Polski, a zwłaszcza Krakowa choć w dalszym ciągu występują różni-

ce w kosztach produkcji pomiędzy DG i Krakowem ( na korzyść 

Dąbrowy). Dodatkowym elementem kosztowym okazały się ostatnie 

anomalie w produkcji (uszkodzenia WP zarówno w DG jak i Krako-

wie). Trzeba jednak ograniczyć problemy, które spowodowały te 

awarie. W wystąpieniu nie zabrakło tematu dotyczącego stanu BHP. 

Jak stwierdził dyr. Generalny potrzebna jest nam zmiana kulturowa, 

zmiana w podejściu do samej pracy, by „nie przesiedzieć 8 godzin i 

czekać jedynie na wynagrodzenie z tego tytułu”.  Po tych słowach 

zachęcał zebranych do dyskusji. Przedstawiciel NSZZ Prac. AMP SA 

zarzucił dyr.. Generalnemu brak obiektywności, a słowa o braku 

zaangażowania nazwał niedopuszczalnym zarzutem. Wszak to wła-

śnie Pracodawca dążył do tego by w hutach zostali najlepsi pracow-

nicy dlatego też co roku tworzono programy odejść. Jest nas już tak 

mało, że zapewne w zatrudnieniu pozostali najlepsi. Kolejne pytania 

kierowane do Dyr.. Generalnego dotyczyły zaniechania modernizacji 

urządzeń, braku wymiany pokoleniowej, ze względu na zmniejszoną 

obsadę braku niezbędnych przeglądów i remontów, wydłużonej 

drogi dostawy części zamiennych, a w końcu według Strony związ-

kowej wdrażaniu programów (KOS), które wprowadziły wiele zamie-

szania i mogą powodować perturbacje produkcyjne jak i w BHP. 

Niestety mimo apelu pytań z sali było niewiele, a zadawali je głów-

nie związkowcy. Szkoda by była okazja by zapytać o sprawy ważne 

dla każdego (także dla kadry kierowniczej), choćby o wynagrodze-

nia. Niestety Dyr.. Generalny musiał opuścić spotkanie przed cza-

sem co także było zapewne powodem braku zaangażowania w dys-

kusji. Pozostali na sali przedstawiciele Pracodawcy starali się odpo-

wiadać w imieniu Zarządu na zadawane pytania. W końcowym wy-

stąpieniu Dyr.. T. Marcowski mówił o traktowaniu Energetyki jedy-

nie jako koszt w produkcji huty, a przecież bez sprawnej energetyki 

( takiego układu nerwowego) nie byłoby produkcji. Do tego Energe-

tyka produkując energię, ciepło i sprzedając je poszczególnym od-

biorcom także dokłada się do zysku Firmy. Dyr.. T. Marcowski poru-

szył także temat tzw programu „zainstaluj się dla techników”. Te-

mat jest nowy i ciekawy, będziemy go „pilotować”. Mamy nadzieję, 

że na innych organizowanych przez Zarząd spotkaniach pytających 

będzie o wiele więcej, a pytania będą „odważne”. Takie spotkania 

są  potrzebne mamy nadzieję, że obie Strony wyciągną z nich wła-

ściwe wnioski.       KW 

Stanowisko OPZZ w sprawie prac (...) dotyczą-

cych zmian w prawie pracy 

OPZZ jest gotowe do rozmów dotyczących zmian w 

przepisach prawa pracy jeżeli: 

• zagwarantują pracownikom lepsze godzenie życia osobistego z 

zawodowym, 

• dadzą możliwość autonomicznego dostosowania norm prawnych 

do specyfiki danego zakładu pracy w drodze ponadzakładowych lub 

zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Tylko układy zbiorowe pracy, negocjowane w partnerskim dialogu 

społecznym z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, po-

zwalają wypracować rozwiązania mające szeroką akceptację oraz 

realizujące prawa i interesy pracowników oraz pracodawców. 

W ten sposób stworzy się również silny impuls do dostosowania 

prawa pracy do potrzeb branży oraz autonomicznego wprowadzania 

takich rozwiązań jak wydłużenie okresów rozliczeniowych, wprowa-

dzenie ruchomego czasu pracy oraz zmniejszenie stosowania umów 

„śmieciowych”, których ograniczenie stosowania deklarował również 

premier. Pracodawcy, zainteresowani tylko korzystnymi dla siebie 

rozwiązaniami blokują jednak uregulowania kwestii umów na czas 

określony i ograniczenia stosowania umów cywilno-prawnych. 

OPZZ wielokrotnie podkreślało, że problemy związane z praktyką 

nadmiernego stosowania umów na czas określony w Polsce, z uwa-

gi na negatywne skutki społeczno – gospodarcze dla pracowników, 

powinny być jak najszybciej rozwiązane. Przedłożyliśmy też swoje 

propozycje w tym zakresie. Niestety pracodawcy, a także strona 

rządowa nie podjęli merytorycznych rozmów w tej kwestii. 

Po raz kolejny otrzymujemy zatem sygnał, że dla pracodawców idea 

dialogu społecznego sprowadza się do kwestii jednostronnego roz-

strzygania o czym mamy rozmawiać i jakie rozwiązania przyjmować.  

Rozmowy w tak ważnych sprawach, dotyczących praw i interesów 

pracowniczych, chcemy prowadzić w równoprawnym partnerstwie i 

na warunkach ustalonych przez wszystkie strony dialogu, a nie pod 

dyktat jednej z jego stron.   OPZZ 

 

14 LISTOPADA 2012 –  

EUROPEJSKI DZIEŃ AKCJI 

W całej Europie na wezwanie Europejskiej Konfe-

deracji Związków Zawodowych odbędzie się 

DZIEŃ AKCJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I SOLIDARNOŚCI 

NA RZECZ KONTRAKTU SOCJALNEGO DLA EUROPY 

W dniu 14 listopada 2012 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związ-

ków Zawodowych organizuje manifestacje: 

• w Warszawie: przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ul. 

Nowogrodzka 1/3/5, początek godzina 10.00 

• w Gdańsku: przed Urzędem Wojewódzkim, ul. Okopowa 21/27, 

początek godzina 10.30 

• w Katowicach: przed Urzędem Wojewódzkim, Plac Sejmu Śląskie-

go, początek godzina 10.00 

• w Poznaniu: przed Urzędem Wojewódzkim, Aleje Niepodległości 

16/18, początek godzina 12.00 

• we Wrocławiu: przed Urzędem Wojewódzkim, Plac Powstańców 

Warszawy 1, początek godzina 11.30 

Walczymy o godną pracę. 

Bez pracy  Nie ma rodziny 

 

Koleżance Monice Mazurek 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 MAMY 

składa Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA  

Zarząd Zakładowy PSK NSZZ Pracowników AMP SA   

oraz koleżanki i koledzy  

 

Koledze Mirosławowi Melnik 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 OJCA 

Składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Pracowników AMP SA   

oraz koleżanki i koledzy  
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UWAGA PRACOWNICY UBEZPIECZENI  

W PZU ŻYCIE 

PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tra-

dycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz 

łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy. Czołowa pozycja Grupy 

PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znaj-

duje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i 

konkursach. To między innymi dlatego ponad 90 pracowników Arce-

lorMittal Poland oraz hutniczych spółek jest grupowo ubezpieczonych 

W PZU Życie S.A. Każdy z pracowników ArcelorMittal Poland ubezpie-

czony w PZU Życie wybrał jeden z pięciu wariantów ubezpieczenia 

różniących się zakresem i wysokością świadczeń. Dzięki temu uzyskał 

możliwość optymalnego ubezpieczenia siebie, jak i członków swojej 

rodziny. Jakie są dodatkowe korzyści z ubezpieczenia w PZU Życie? 

* Po pierwsze - każdy z ubezpieczonych w przypadku pobytu w szpi-

talu otrzyma Kartę Apteczną, która upoważnia do bezgotówkowego 

zakupu w sieci aptek „Dbam o Zdrowie” dowolnych produktów ap-

tecznych o wartości 200 zł; 

* Po drugie - każdy z pracowników ubezpieczonych w PZU Życie 

otrzymał na adres domowy Kartę Opieki Medycznej, która uprawnia 

do bezpłatnego dostępu do lekarzy następujących specjalizacji: gine-

kologia, urologia, chirurgia i do50% zniżki do innych lekarzy oraz 

bezpłatnych badań: glukoza we krwi, morfologia krwi, OB, badanie 

ogólne moczu i do 20% zniżki innych badań; do lekarzy specjalistów 

w tym przypadku nie potrzeba skierowania, a każda wizyta po zgło-

szeniu telefonicznym (całodobowy nr infolinii: tel. 801 033 200, tel. 

kom. 58 775 95 99) musi zostać zrealizowana w ciągu 5 dni robo-

czych, a w przypadku lekarza podstawowej opieki w ciągu 2 dni 

* Po trzecie - pracownicy ubezpieczający członków swoich rodzin 

mogą wybrać dla współmałżonków i dorosłych dzieci inny wariant, 

np. starszy pracownik wybrał wariant bez świadczenia z tytułu uro-

dzenia dziecka, a dla swojej dorosłej córki czy syna wariant z urodze-

niem dziecka; 

* Po czwarte - każdy z pracowników ubezpieczonych w PZU Życie 

otrzymał (jeśli chciał) Kartę PZU Pomoc w Życiu, która uprawia do 

wielu zniżek w tym np. dodatkowych bonifikat w wysokości 10% przy 

ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych W kwestii tej ostat-

niej korzyści warto odnotować, że dodatkowy rabat stosowany będzie 

poza już przysługującymi zniżkami np. z tyt. bezszkodowej jazdy albo 

dobrego zabezpieczenia mieszkania czy domu. 

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU 

Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupo-

wej. Aby móc z niej skorzystać Kartę należy aktywować dzwoniąc 

pod numer infolinii 801 102 102 i podając nr znajdujący się pod ko-

dem kreskowym. UWAGA - Jeżeli karta będzie nie aktywna lub nie 

będzie znany nr karty przy wykupie polisy, nie będzie można otrzy-

mać dodatkowego rabatu. Szczegóły: www.pzu.pl/pomocwzyciu. 

Z Karty PZU Pomoc w Życiu, oprócz pracowników ArcelorMittal Po-

land, już mogą korzystać pracownicy ubezpieczeni w PZU Życie: PUK 

Kolprem, ArcelorMittal Refractories, PPUH Eko-Energia, Unihut, Cen-

trum Medyczne Ujastek i ArcelorMittal Tubular Products Kraków. 

Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyjnym „S” 

AMP, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, czynne w ponie-

działek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w 

godz. 7.00-15.00. 

Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S” AMP, 

kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 778 523 

796 czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, 

czwartek i piątek w godz. 7.00- 15.00. Istnieje możliwość indywidual-

nego umówienia się z pracownikiem biura (tel. komórkowy). Dla 

Klientów, którzy w tym roku zawrą w ww. Biurze Obsługi PZU S.A. 

ubezpieczenie komunikacyjne (powyżej kwoty 800 zł) lub pozostałe 

(powyżej 200 zł) przygotowano atrakcyjne upominki. 

Wielu może więcej                                  
Podaruj sobie 1% 
    KRS 0000052378 

 Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i 

Pomocy Społecznej zaprasza  

na następujące bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów oraz bada-

nia organizowane przy wykorzystaniu środków finansowych z grantu  

przyznanego przez ArcelorMittal Fundation,  na działania realizowane 

na rzecz profilaktyki zdrowia                                          

w dniu 23 listopada /piątek/ 2012 r. 

Laryngologiczne; Urologiczne;  Reumatologiczne;  Dermatologiczne 

Endokrynologiczne; USG jamy brzusznej  

Rejestracja telefoniczna na powyższe konsultacje odbędzie się  

w dniach od 9 listopada do 16 listopada 2012 r. w godz. 9.00-18.00   

                        tel.: 12 644 24 74 

Ponadto będzie można skorzystać z następujących badań: 

videodermatoskopowych /profilaktyka czerniaka skóry/– od godz. 

8.00 – 13.00 oraz spirometrycznych – od godz. 8.00. – 13.00 

Do badań videodermatoskopowych i spirometrycznych nie obowiązu-

je rejestracja. Konsultacje oraz badania będą przeprowadzane w 

Przychodni Specjalistycznej  NZOZ MARK-MED  Kraków, os. Urocze 2, 

w godz.: 8.00 – 18.00, wg ustalonego harmonogramu. 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SZCZEPIEŃ  

PRZECIWKO GRYPIE DO 30.11.2012 

dla pracowników ArcelorMittal Poland, Manpower 

(MPS i MPT) oraz ABC. Kim jest wróg? 

Grypa to ostra, wirusowa i wyjątkowo zaraźliwa cho-

roba. W wyniku powikłań pogrypowych umiera od 250 tys. do 500 

tys. osób rocznie! 

W Polsce na sezonową grypę zapada od kilkuset tysięcy do kilku 

milionów osób. Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia infekcji są 

szczepienia. Teraz jest na nie najlepszy moment!!! Grypa prze-

nosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kichania, kaszlu czy 

rozmowy z osobą zakażoną. Pamiętaj! Grypa często mylona jest z 

przeziębieniem lub innymi infekcjami układu oddechowego. 

HARMONOGRAM BEZPŁTNYCH SZCZEPIEŃ 

Dąbrowa Górnicza „Unimed” Sp. z o.o., Poradnia Medycyny Pracy, 

do 30.11.2012, w godzinach od 9.00 do 14.00 

Sosnowiec Ambulatorium, 15.11.2012 w godzinach od 12.30 do 

14.00 lub „Unimed” Sp. z o.o., 

Poradnia Medycyny Pracy w Dąbrowie Górniczej, do 30.11.2012, w 

godzinach od 9.00 do 14.00 

Kraków CM Ujastek Sp. z o.o., Pawilon B, pokój 22, do 30.11.2012; 

poniedziałek, wtorek i piątek 8.00 – 14.00; środa i czwartek 8.00 – 

18.00 

Świętochłowice NZOZ Św. Pawła 11A, 30.11.2012, punkt szcze-

pień, pokój 7, codziennie 11.00 – 17.00 

Huta Królewska NZOZ Św. Pawła 11A, 30.11.2012, punkt szcze-

pień, pokój 7, codziennie 11.00 – 17.00 

Pracownicy są proszeni o zabranie na szczepienie legitymacji 

pracowniczej!!! Bez okazania dokumentu NIE ZOSTANĄ za-

szczepieni!!!    Biuro BHP 

 

Turniej siatkarski 

W sobotę 1 grudnia 2012 r. rozpoczyna się tradycyjny 

Turniej Siatkarski Hutników ArcelorMittal Poland S.A. 

O/Kraków.  W dniu 15 grudnia 2012 r. odbędzie się runda finałowa 

turnieju. Wszystkie mecze rozgrywane są na sali sportowej ZSZ HTS 

na os. Złotej Jesieni 2.  

Opiekunowie i kapitanowie proszeni są o zgłaszanie drużyn do kol. 

Bogusława Pieruckiego (tel. 668 472 686), który odpowiada za spra-

wy organizacyjne turnieju. 

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 2000 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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ZIMA ZNÓW ZASKOCZY DROGOWCÓW?!  

CIEBIE NIE MUSI! 

zaprasza na SEZONOWĄ WYMIANĘ OPON oraz 
KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA.  Oferujemy:  
• Wymiana opon + wyważanie kół       już od 50 zł 
• Wymiana kół   już od 25 zł 
PROMOCJA! Skorzystaj z naszych usług 
TERAZ, a wymienione opony przecho-
wamy GRATIS!!! Podczas akcji ZIMA 
zakup kompletu opon jest premiowany 
bezpłatną wymianą wraz z wyważe-
niem i przechowaniem. Pakiet promo-
cyjny w cenie  69 zł* obejmujący: 

- ZIMOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY 

- WYMIANĘ OLEJU SILNIKOWEGO 

- WYMIANĘ FILTRA OLEJU 

• ZABIEG KONSERWUJĄCY eliminujący zamarzanie drzwi, uszcze-
lek, zamków NOWOŚĆ!!! BY UNIKNĄĆ ŚNIEGU BRYZGU, WJEŻ-

DŻAJ W ZIMĘ BEZ POŚLIZGU! ZAPRASZAMY Pn-pt 7.00-

21.00 KONTAKT:  Tel. 604-447-666; 12 390-32-33    

www.pts.auto.pl    Kraków ul. Mrozowa 6    *Promocja trwa 

do 31 XII 2012r Cena nie obejmuje kosztów materiałów. 

 

Z prasy: ArcelorMittal: polityka klimatyczna zagraża pol-

skiemu hutnictwu. Choć polskie hutnictwo przeszło gruntowną 

modernizację i należy do najnowocześniejszych w Europie, to 

jego konkurencyjności zagrażają kwestie związane z polityką 

klimatyczną - podkreślił w rozmowie z portalem wnp.pl Stefan 

Dzienniak, członek zarządu ArcelorMittal Poland. - Polskie hutnic-

two należy do najnowocześniejszych w Europie. Przeszło grun-

towną modernizację i dzisiaj to ono wyznacza standardy dla całej 

Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno kwestii kosztowych, środo-

wiskowych oraz jakościowych. W jego opinii, hutnictwo w Polsce 

ma duże szanse na dalszy rozwój, gdyż czeka nas jeszcze co 

najmniej 20 lat dynamicznego rozwoju gospodarczego, aby do-

równać poziomowi życia w krajach Europy Zachodniej. Zaznaczył 

jednak, że istnieją poważne zagrożenia dla branży hutniczej. - 

Zagrożeniem są wszystkie kwestie związane z pakietem klima-

tycznym. Energia elektryczna jest już droga, a może być jeszcze 

droższa, gdyż energetycy będą musieli już od przyszłego roku 

dokupić uprawnienia do emisji CO2 na wolnym rynku - Obecnie 

jedno uprawnienie do emisji kosztuje ok. 8 euro, ale nikt nie wie, 

jaka będzie jego cena przykładowo za dwa lata. Spodziewamy 

się, że może to być nawet 30 euro - wskazał. Dzienniak podkre-

ślił, że Polska wciąż ma najdroższy gaz w Europie, a podatki są 

wysokie. - To wszystko sprawia, że nasza konkurencyjność w 

stosunku do firm, które nie są obłożone takimi wymaganiami 

środowiskowymi, sukcesywnie się obniża - zaznaczył. 

Stalprodukt kupił 86,92 proc. udziałów w ZGH Bolesław. 

Stalprodukt zawarł z resortem skarbu umowę kupna akcji ZGH 

"Bolesław", stanowiących 86,92 proc. kapitału zakładowego tej 

spółki. Wartość transakcji wynosi 219,23 mln zł - poinformował 

Stalprodukt w komunikacie. Transakcja zostanie sfinansowana w 

większości ze środków własnych spółki, a w pozostałej części z 

kredytów bankowych. Z zawartej umowy wynika zobowiązanie 

Stalproduktu do podniesienia kapitału zakładowego ZGH 

"Bolesław" o 40 mln zł, w tym przeznaczenia na inwestycje w 

ZGH "Bolesław" bądź w jednej z dwóch spółek zależnych - Hucie 

Cynku "Miasteczko Śląskie" lub Bolesław Recycling - kwoty 29 

mln zł. W lutym Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło Stalpro-

dukt do negocjacji w sprawie prywatyzacji ZGH Bolesław, a Stal-

produkt był jedynym podmiotem, który złożył ofertę wiążącą na 

kupno tej firmy. Wcześniej do złożenia oferty dopuszczony był 

także KGHM. ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i 

ołowiu, pochodzące z własnej kopalni "Olkusz-Pomorzany", pro-

dukuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz 

koncentraty cynku i ołowiu. Od 2010 roku, po konsolidacji z Hutą 

Cynku Miasteczko Śląskie zdolności produkcyjne ZGH Bolesław 

sięgają 150 tys. ton cynku rocznie. 

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 

tel. 12-644-68-16    12-390-35-64  

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, noc-
leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko-

wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie-

czek i innych atrakcji – na zamówienie. 
• Zapraszamy do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w naszym Ośrod-

ku "Chata pod Pustą" w Wierchomli Małej. Cena w 

zależności od standardu zakwaterowania od 121 zł/

doba/osoba plus dodatek świąteczny 150 zł / osoba/

pobyt,   dzieci 75 zł Zapewniamy:  zakwaterowanie w 

pokojach z łazienkami , wyżywienie, uroczystą Kolację 

Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, ciasta domowego 

wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i miłą rodzinną 

atmosferę. Obok naszego obiektu znajduje się nowoczesny kompleks 

wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna  

Telefon kontaktowy: Wierchomla  (tel 18 446 82 89) 

Jednodniowe zwiedzanie i jarmarki świąteczne 

● BERLIN  - 200 ZŁ     01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12, 

● BUDAPESZT  - 190 ZŁ     01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12 

● PRAGA   - 195 ZŁ        01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12 

● WIEDEŃ   - 190 ZŁ      01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12 

● PRAGA WIEDEŃ  - 355 ZŁ    30.11 – 02.12,07-09.12, 14-16.12 

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem klasy lux lub komfortowym bu-

sem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2000 EUR, KL do 15.000 

EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT Cena nie zawiera biletów wstę-

pów do zwiedzanych obiektów: Berlin, Budapeszt, Wiedeń – ok. 20 

EUR, Praga – ok. 250 CZK; cena dodatkowo zawiera 1 nocleg w hotelu 

3* w Znojmie (pok. 2-3 os.) 1 śniadanie i 1 obiadokolacja z winem 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2012 

● Krynica     21-26.12.2012      680 zł/os   

● Krynica    23-27.12.2012    450 zł/os   

● Rabka     19-26.12.2012 (minimum 5 dni)    550 zł/os  

● Szczawnica    22-29.12.2012     1111 zł/os   

● Zawoja    22-27.12.2012    500 zł/os   

● Biały Dunajec    22-27.12.2012    570 zł/os   

● Węgierska Górka     22-27.12.2012    550 zł/os   

● Międzybrodzie Bialskie    23-27.12.2012     600 zł/os   

● Cedzyna k/Kielc     23-26.12.2012     506 zł/os   

● Zakopane    22-27.12.2012     645 zł/os   

 

Szanowni Państwo, 

Podobnie jak w zeszłym roku wspólnie z Pracodawcą 

zachęcamy do zaangażowania się w projekt Stowa-

rzyszenia WIOSNA „Szlachetna paczka”. Stowarzyszenie Wiosna jest 

organizacją pożytku publicznego istniejącą od 2001 r., którego misją 

jest pomaganie ludziom w tym, aby mogli skutecznie pomagać sobie 

nawzajem. „Szlachetna Paczka” to projekt pomocowy skierowany do 

osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest 

dotarcie do tych najbardziej potrzebujących i udzielenie im niezbędnego 

wsparcia. Aby pomóc, wystarczy wejść na stronę www. szlachetnapacz-

ka.pl. Tam od 17 listopada dostępna będzie baza rodzin potrzebujących 

pomocy. Można wybrać rodzinę ze swojej okolicy i przygotować dla niej 

paczkę. Paczkę następnie należy dostarczyć do magazynu, z którego 

wolontariusze rozwiozą dary bezpośrednio do rodzin. Darczyńcami mo-

gą zostać nie tylko pojedyncze osoby, ale i grupy osób (rodziny, ucznio-

wie w szkołach, współpracownicy w firmie). Zachęcamy abyście Pań-

stwo w ramach działów / biur podjęli inicjatywę stworzenia paczki dla 

wybranej rodziny.                      Zespół Odpowiedzialności Biznesu 

 

UWAGA!!!   Dni Golonki 

Hotel - Restauracja JB zaprasza pracowników AMP SA i 

spółek hutniczych na tradycyjne „DNI GOLONKI” w dniach 

od 15.11. do 7.12.2012 r (czwartki, piątki)   SMACZNEGO    

 

http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/

