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GKŚS — negocjacje Regulaminu ZFŚS na 2013 rok
● 13 listopada odbyło się kolejne spotkanie GKŚS poświęcone kolejnej turze negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2013 rok. Strona Społeczna przedstawiła uwagi do zaproponowanych zmian przedstawionych
przez Pracodawcę do Regulaminu ZFŚS uwzględniając część proponowanych rozwiązań. W trakcie dyskusji omówiono kolejnych kilka
spornych tematów dotyczących między innymi przeniesienia odpowiedzialności, za niektóre decyzje z TKŚS do GKŚS oraz wielkości
dofinansowania świadczeń socjalnych. Niektóre tabele dotyczące
dofinansowania zostały wstępnie uzgodnione. Pozostało już niewiele
rozbieżnych tematów. W dalszym ciągu nie uzyskaliśmy porozumienia w sprawie dofinansowywania wycieczek krajowych i zagranicznych, a także tabeli dofinansowywania tzw „wczasów pod gruszą”
oraz tabeli związanej z zapomogami socjalnymi. Mamy nadzieję, że
kolejne rozmowy doprowadzą do oczekiwanego przez wszystkich
kompromisu. W dalszym ciągu pozostaje nie wyjaśniona sprawa
działu socjalnego i jego umocowaniem w strukturach Spółki. Do
dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji od Pracodawcy jak
zamierza zgodnie z zapisami Ustawy o ZFŚS administrować wspomnianym Funduszem. Mamy nadzieję, że nasze uwagi w tym temacie zostaną rozważone i zaakceptowane przez Pracodawcę. Kolejne
spotkanie zaplanowano na 20 listopada. Jeśli wszystkie wątpliwości
zostaną usunięte to zapewne w tym dniu zostanie parafowany Regulamin ZFŚS na 2013 rok. Wówczas uwzględniając uwagi związkowe opracowane zostaną szczegółowe zasady, które będą obowiązywać w Oddziale Kraków. Zarówno Regulamin ZFŚS jak i szczegółowe zasady zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Spotkanie Dyr. Generalnego Pana Manfreda Van
Vlierberghe z pracownikami Stalowni i Koksowni
● Pod taką właśnie nazwą 12 października br. w sali teatralnej bud.
S, pracownicy Zakładu Wielkie Piece i Stalownia oraz Zakładu Koksownia mieli możliwość do osobistej wymiany poglądów z Dyrektorem Generalnym AMP S.A. Panem Manfredem Van Vlierberghe. Skorzystało z tej szansy bardzo niewielu pracowników, co wydaje się
bardzo dziwnym zważywszy, że podobne tego typu spotkania, organizowane w przeszłości, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Zabierając głos w dyskusji zasugerowałem Panu Prezesowi by takie
rozmowy odbywały się bezpośrednio na terenie danych zakładów
pracy, a wtedy na pewno nie będzie problemu z frekwencją. Krakowska Stalownia, jak również Koksownia dysponują odpowiednim
świetlicami, które mogą pomieścić bardzo dużą liczbę osób. Miłym
i trochę niespodziewanym akcentem rozpoczęło się to spotkanie,
ponieważ Dyrektor Generalny powitał zebranych w naszym ojczystym języku. O tym, że mieszkamy i pracujemy w Polsce, a językiem
urzędowym jest język polski niektórzy dyskutanci zapomnieli. Chwała im za dobrą znajomość języka angielskiego, do którego nauki
zresztą namawia sam pracodawca, ale w opinii pozostałych obecnych na spotkaniu zostało to odebrane jako pseudo reklama własnej
osoby. Zabierając głos Dyrektor Generalny skupił się na aktualnych
problemach finansowych, które są bolączką całego koncernu, a nie
tylko AMP S.A. Kryzys panujący na rynku europejskim, Chińskim
oraz w USA ma i wg jego oceny będzie miał jeszcze przez jakiś czas
bezpośredni wpływ na sytuację w naszym zakładzie. Ogólnoświatowa recesja gospodarcza, kryzys na rynkach finansowych, brak nowych – dużych - inwestycji w Polsce i Europie, import tanich produk-

tów z krajów byłego ZSRR, obniżka cen surowców, spadek konsumpcji stali, wzrost cen nośników energii to według słów Dyrektora
niektóre tylko czynniki mające bezpośredni wpływ na spadek produkcji i finalną sprzedaż wyrobów gotowych oraz osiąganych przez
właściciela zysków. Zadłużenie całej firmy ArcelorMittal wzrosło w
tym roku do 23 mld dolarów. Stąd potrzebna jest zmiana biznesplanu w AMP S.A, zamrożenie inwestycji na czas nieokreślony oraz
dalsze dążenie do obniżenia kosztów własnych. Kumulacja tych właśnie negatywnych zjawisk gospodarczych i finansowych spowodowała, że właściciel zdecydował się na zamknięcie dwóch wielkich
pieców pracujących w Europie. Wsłuchując się uważnie w tą część
wypowiedzi Prezesa trzeba pamiętać, że Polska nie jest wyspą bezludną i oby tak drastyczne pociągnięcia nie miały u nas miejsca. W
drugiej części swojej wypowiedzi Dyrektor Generalny skupił się na
sytuacji bezpośrednio dotyczącej Zakładów PSK i PKK oraz ogólnie
pojętych sprawach, związanych z BHP. Na wstępie Dyrektor wyjaśnił
przyczyny postojów wielkich pieców w Krakowie oraz DG. Podziękował pracownikom za duże zaangażowanie przy usuwaniu awarii WP,
podkreślając jednocześnie ich dużą wiedzę oraz fachowość. Temat
ten jak bumerang i tak powrócił, w trakcie zadawanych z sali pytań,
o czym w dalszej części relacji.
cd str nr 2
„Walczymy o godną pracę” pod tym hasłem 14 listopada
manifestowano w warszawie
• 14 listopada w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, zorganizowano demonstracje, strajki i pikiety w proteście przeciw wymuszonej kryzysem polityce cięć w polityce socjalnej. Protesty organizowały wspólnie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i
Forum Związków Zawodowych. OPZZ uważa, że pogłębia się kryzys
społeczno-gospodarczy, pogarszają się prognozy gospodarcze na
rok 2013, rośnie liczba zwalnianych pracowników, a rząd nie podejmuje działań skutecznie blokujących te tendencje, rośnie grupa
zatrudnionych na umowach śmieciowych, rząd blokuje konsumpcję
wewnętrzną, a dialog społeczny jest pozorowany przez rząd. W
Europie, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, w odpowiedzi na obniżający się standard życia wielu Europejczyków, a także wysokie bezrobocie wezwała związkowców do protestów przeciw
drakońskim oszczędnościom. W niektórych krajach do dziś trwają
strajki. Jest to początek (mamy nadzieję że wspólny) walki o godna
pracę i bezpieczeństwo socjalne pracowników.
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cd ze str nr1...Dyrektor Generalny dużo czasu poświęcił dwóm
priorytetowym projektom WCM i COS, które są obecnie wdrażane w
naszej firmie. Objaśnił szczegółowe zasady ich działania i przekonywał zebranych do wcielania ich w życie, co według jego oceny przyniesie wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Katastrofą nazwał wypadki śmiertelne, które miały
miejsce w AMP S.A w tym roku. Przyznał, że pomimo stosowania
różnego rodzaju programów i szkoleń stan bezpieczeństwa nie jest
zadawalający. Priorytetem w tej dziedzinie mają być w dalszym
ciągu program WCM oraz tzw. Patrole Bezpieczeństwa. Pochwalił
pracowników i kierownictwo Zakładu Koksownia za 474 dni bez
poważnego wypadku - za przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy
oraz Patrole Bezpieczeństwa, które w sposób wręcz wzorowy wypełniają swoje zadania. W kolejnej części spotkania na zadawane pytania odpowiedzi udzielali również pozostali uczestnicy spotkania w
osobach: Dyrektora Oddziału Surowcowego Pana Czesława Sikorskiego, Dyrektora Zakładu Wielkie Piece i Stalowania Pana Grzegorza Marachy, Dyrektora Zakładu Koksownia Pana Ryszarda Opyrchała, Głównego Specjalisty Pana Cezarego Kozińskiego oraz Głównego Specjalisty BHP Pana Jerzego Wojcieszaka. Nieobecną Dyrektor Personalną AMP SA Panią Monikę Roznerską zastępowała Pani
Anna Wyczesany
Chronologicznie pytania i udzielone odpowiedzi przedstawiały się
następująco: Pytanie: Co dalej z inwestycjami w Stalowni i Wielkich

Piecach w kontekście planowanych w roku 2015 remontów generalnych KT i modernizacji WP nr 5 ?
Odp. Pan Manfred Van Vlierberghe – W chwili obecnej brak środków finansowych. W roku 2013 zostaną podjęte ostateczne decyzje,
przy czym uzależnione one są od sytuacji na rynku, kreatywności
własnej w cięciu kosztów, portfela zamówień itp. Mój komentarz do
tej odpowiedzi nie brzmi zbyt optymistycznie. Tak poważne remonty
jak te planowane w 2015 roku w PSK wymagają bardzo dużych
nakładów finansowych i długotrwałej procedury zamówień poszczególnych części zamiennych. W przypadku nie ujęcia w biznesplanie
koncernu na rok 2014 tych remontów istnienie części surowcowej w
Krakowie może być poważnie zagrożone. Nie wolno również zapominać o zintegrowanych systemach dotyczących naszej huty.

Pytanie: Jakie były faktyczne przyczyny awarii WP w Krakowie ?
Czy prawdą jest, że jedną z głównych przyczyn jest zła jakość spieku dostarczanego do Krakowa z DG ? Czy rozważa się możliwość
ponownego uruchomienia jednej taśmy spieku w Krakowie ? Dlaczego tak duże ilości spieku zwracane są do DG ?
Odp. Panowie Manfred Van Vlierberghe, Czesław Sikorski, Grzegorz
Maracha – Jedną z głównych przyczyn awarii na WP nr 5 była zła
mieszanka, która zatkała dysze. Jakość spieku faktycznie nie odpowiadała wymaganym normom. Złożyło się na to min. nadprodukcja
i składowanie w złych warunkach atmosferycznych, brak kontroli
jakości itd. Podjęte decyzje mają to wyeliminować. Spiek ma być
przesiewany oraz kontrolowany przed wysyłką i przy odbiorze w
Krakowie na Stacji Przeładunku Spieku. Zwroty do DG mają wynosić
nie więcej niż 15 %. Wapno i spiek będą w dalszym ciągu wożone z
DG do Krakowa, ponieważ wpłynęło to znacznie na obniżenie kosztów produkcji stali w naszym oddziale. Nie przewiduje się ponownego uruchomienie jednej nitki taśmy spieku w Krakowie ze względów
ekonomicznych.

Pytanie: Co dalej z odmładzaniem kadr tzw. wymianą pokoleniową,
szczególnie na stanowiskach robotniczych ? Czy przewiduje się uruchomienie szkolenia przyszłych hutników w systemie szkoły przyzakładowej ? Czy planuje się wprowadzić w życie program dla absolwentów średnich szkół technicznych, podobnego do tego dla absolwentów szkół wyższych ?
Odp. Pani Anna Wyczesany Pan Cezary Koziński Program „Zainstaluj
się w ocenie pracodawcy sprawdził się i wielu absolwentów wyższych uczelni znalazło zatrudnienie w AMP S.A. Być może alternatywą dla zatrudnienia w hucie pracowników – szczególnie na stanowiskach gorących – będzie uruchomienie szkolenia przyzakładowego.
Na dzień dzisiejszy jest to sprawa otwarta i będzie rozważana przez
właściciela. Należy przy tym uwzględnić możliwość zapewnienia im
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pracy w hucie po ukończeniu szkoły. W tym miejscu pozwolę sobie
na mały komentarz. Wszystkie programy dobrowolnych odejść oraz
naturalne odejścia pracowników na emerytury lub renty spowodowały bardzo duże problemy w obsadach. Jest to widoczne szczególnie na newralgicznych dla Stalowni i Wielkich Pieców stanowiskach
takich jak: wytapiacze, rozlewacze, suwnicowi itd. Biorąc pod uwagę naturalną absencję (urlop, chorobowe itp) często na zmianie
pracuje po kilku zamiast kilkunastu pracowników. Zakład PSK poprawił trochę sytuację przejmując w ramach alokacji część pracowników z byłej spiekalni, ale i tak nie rozwiązuję to problemu w przyszłości. Trzeba pamiętać o średniej wieku obecnie zatrudnionych
pracowników produkcyjnych, a oscyluje ona w granicach 48 lat.
Przygotowanie pracownika do pracy na niektórych stanowiskach
trwa około 3 lat i zatrudnianie ludzi z tzw. łapanki lub poprzez agencje pracy tymczasowej nie ma żadnego sensu. Jak powiedział Zakładowy SIP Pan Andrzej Grabski nie mamy nic przeciwko takim
zawodom jak masarz czy drukarz - z takim wykształceniem pracują
u nas pracownicy np. w DG – ale są stanowiska w hucie, których
nie mogą zajmować przypadkowi ludzie. Czytaj: bez odpowiedniego
przygotowania zawodowego. Jest to bardzo ważny problem i mam
nadzieję, że pracodawcy uda się go rozwiązać jak najszybciej.

Pytanie: Jakie kroki podejmuje pracodawca by odbiurokratyzować
pracę bezpośrednich przełożonych pracowników np. mistrzów, kierowników linii, tak by spędzali oni jak najwięcej czasu bezpośrednio
z ludźmi przy linii technologicznej lub przy remoncie, a nie zajmowali się „twórczością” sprawozdawczą dotyczącą min. BHP ? Czy
nie za dużo jest różnego rodzaju szkoleń oraz programów przez co
pracownicy mają wrażenie przerostu treści nad formą i brakuje im
czasu na wykonywanie podstawowych obowiązków związanych z
pracą ?
Odp. Pan Manfred Van Vlierberghe – Prezes powiedział, że najważniejsza jest obecność przełożonych na liniach technologicznych i
przy remontach. Jest to ich podstawowy obowiązek. Nadzór nad
wykonywanymi przez podwładnych czynnościami ma bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Zdaje sobie sprawę, że nie
jest to zawsze możliwe i wszelkiego rodzaju czynności administracyjno-sprawozdawcze znacznie absorbują czasowo mistrzów i kierowników linii. W związku z czym trwają intensywne prace nad odbiurokratyzowaniem ich pracy. Jako przykład podał wniosek o wyeliminowanie kwartalnej oceny pracowników. Wpłynął on z Koksowni i
po analizie podjęto decyzję by taką ocenę wykonywać raz w roku.
W tym miejscu Dyrektor Generalny zaapelował do wszystkich pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia się z nadmierną
biurokracją i sprawozdawczością, by zgłaszali tego typu uwagi oraz
wnioski jak takie przypadki wyeliminować z naszej codziennej pracy.
W sprawie szkoleń Dyrektor Generalny jeszcze raz podkreślił, że nie
będą wprowadzane żadne nowe programy, a priorytetowymi są
projekty COS i WCM oraz tzw. Patrole Bezpieczeństwa.

Pytanie: Jak wygląda sprawa realizacji inwestycji związanej z długą
szyną w DG ?
Odp. Pan Manfred Van Vlierberghe – Wprawdzie pytanie nie dotyczyło bezpośrednio zakładów PSK i PKK, ale Dyrektor i na to pytanie
udzielił krótkiej odpowiedzi. Brak środków uniemożliwia realizację
tego projektu w chwili obecnej, w związku z czym został on czasowo zawieszony.
Na koniec pozwolę sobie na krótkie podsumowanie tego spotkania.
Po raz pierwszy na tego typu rozmowach z Prezesem AMP S.A na
zadawane pytania padały bardzo konkretne i rzeczowe odpowiedzi.
W przeszłości różnie z tym bywało, a najczęściej pytający był zbywany nic nie znaczącymi ogólnikami. Świadczy to o tym, że pracodawca „odrobił już lekcję” wyciągając z niej wnioski., a poważne
traktowanie tego typu spotkań może przynieś korzyści obu stronom.
Nic tak nie buduje atmosfery wzajemnego zaufania między przełożonym, a o podwładnym jak szczera i otwarta rozmowa. Dla nas
pracujących w części surowcowej krakowskiej huty najważniejszą
sprawą pozostanie jej być lub nie w AMP S.A. Z niepokojem i drżeniem serca musimy czekać do roku 2013. W roku tym bowiem, jak
powiedział Dyrektor Generalny,
cd str nr3

KURIER AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW
cd ze str nr 2... zapadną dla niej kluczowe i strategiczne decyzje
właściciela. Zatrudnieni w tej części naszego zakładu wiedzą, że bez
modernizacji WP nr 5 oraz remontów KT jej przyszłość rysuje się w
ciemnych barwach, a perspektywa utraty pracy po roku 2015 nie jest
tylko odległą wizją. Czas leci nieubłaganie i musimy się w pełni zmobilizować by do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Pisząc to mam na
myśli nie tylko dyrektorów i kierownictwo poszczególnych zakładów,
ale również nas szeregowych pracowników. Nie można ciągle liczyć
na to, że związki zawodowe wszystko załatwią, a ja stoję z boku, bo
po co mam się narażać, tak jest wygodniej. Sprawa dotyczy nas
wszystkich, którzy pracujemy w Stalowni, na WP oraz w Koksowni.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba - oby jej nie było - musimy być wszyscy
razem. To od nas również zależy przyszłość naszych rodzin i nas
samych, dlatego dla nas priorytetem musi być istnienie części surowcowej w Krakowie. Pamiętajmy, że dla właściciela liczą się przede
wszystkim koszty, wyniki ekonomiczne i osiągane zyski. Człowiek –
niestety – pozostaje na drugim planie, o czym boleśnie przekonało
się już bardzo wielu Polaków, pracujących w „drapieżnym” kapitalizmie, a taki właśnie dominuje w naszym kraju.
Krzysztof Bąk
AM DS - O/Kraków - próba podjęcia rozmów z Pracodawcą
• Organizacje związkowe działające w AM DS. O/Kraków zwróciły się
do nowego dyr.. Personalnego Spółki o podjecie rozmów dotyczących
wynagrodzeń pracowników, wprowadzonych zmian w systemie obliczania płacy (karty zarobkowe) oraz wprowadzonych jednostronnie
zmian w systemie grupowego ubezpieczenia pracowników. Niepokojącym zjawiskiem w Spółkach Grupy ArcelorMittal stał się brak konsultacji i rozmów ze Stroną Społeczną, pomimo ustawowego obowiązku. W spółce AM DS wydaje się, iż pracodawca powinien przed
podjęciem decyzji w sprawie obniżenia sum ubezpieczenia i wysokości świadczeń związanych z grupowym ubezpieczeniem skonsultować
tą decyzję z przedstawicielami pracowników. Strona Społeczna chce
brać udział w negocjacjach nowych warunków ubezpieczeniowych i
wszelkich zmian wprowadzanych do polis by zadbać o interesy pracowników. Takie decyzje pracodawcy są odbierane przez załogę z
niepokojem. Mamy nadzieje, że apel o rozmowy wysłany przez organizacje związkowe przyniesie oczekiwany skutek, a dialog społeczny,
który Grupa ArcelorMittal stawia na pierwszym miejscu powróci w tej
Spółce. Poniżej przedstawiamy wystąpienia w omawianych tematach:
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brali udział w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to w znacznym stopniu na poprawę przepływu
informacji i wprowadzi spokój wśród załogi.
Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych
• 13 listopada odbyła się Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych.
Omawiane tematy to: zapomogi Zakładów: BWG, PSK, oraz wypoczynek po pracy i sprawy różne. Większość zapomóg była umotywowana, w niektórych przypadkach (w sytuacjach losowych szczególnie
akcentowanych przez przedstawicieli Zakładu) Komisja korzystając ze
swych uprawnień zwiększyła stosowne zapomogi. Komisja zwróciła
uwagę, aby przy rozpatrywaniu zapomóg w 2013 roku, Komisje Zakładowe szczególnie zwróciły uwagę na przekazywane przez pracowników zaświadczenia do zapomóg losowych. W sprawach różnych
Komisja dyskutowała na temat funkcjonowania dofinansowania do
wycieczek, dofinansowania biletów do kina oraz dofinansowywania
innych form wypoczynku po pracy. Na koniec spotkania po analizie
zaakceptowano złożone wnioski na dofinansowanie wycieczek i wyjść
do kina.

Wielu może więcej
Podaruj sobie 1%

KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej zaprasza
na następujące bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania 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 obowiązuje rejestracja. Konsultacje oraz badania będą przeprowadzane w
Organizacje związkowe zwróciły się z prośbą o spotkanie w niżej Przychodni Specjalistycznej NZOZ MARK-MED Kraków, os. Urocze 2,
wymienionych tematach: rozpoczęcia rozmów w sprawie wzrostu w godz.: 8.00 – 18.00, wg ustalonego harmonogramu.

wynagrodzeń w roku 2013; nagrody za dodatkowy wkład pracy za
rok 2012; kontynuacji zasad nagradzania pracowników za poprawę
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SZCZEPIEŃ
wyników w zakresie bezpieczeństwa; zwiększenia dodatku dla praPRZECIWKO GRYPIE DO 30.11.2012
cowników pracujących w czterozmianowym systemie pracy (rozmowy
dla pracowników ArcelorMittal Poland, Manpower
trwają od marca 2012 roku); wykazanie wysokości premii (w procen(MPS i MPT) oraz ABC. Kim jest wróg?
tach) oraz ilości dni pozostałego urlopu na kartach zarobkowych.
Grypa to ostra, wirusowa i wyjątkowo zaraźliwa choPonadto Strona Społeczna zwraca się z prośbą o przekazanie infor- roba. W wyniku powikłań pogrypowych umiera od 250 tys. do 500
macji o wysokości średnich zarobków w Spółce AM DS. O/Kraków z tys. osób rocznie!
podziałem na pracowników umysłowych i fizycznych.
W Polsce na sezonową grypę zapada od kilkuset tysięcy do kilku
Drugie wystąpienie dotyczyło zmiany wysokości stawek ubezpiecze- milionów osób. Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia infekcji są
niowych wprowadzanych przez Firmę ubezpieczeniową, akceptowa- szczepienia. Teraz jest na nie najlepszy moment!!! Grypa przenych przez Pracodawcę:
nosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kichania, kaszlu czy
Organizacje związkowe działające w AM DS. O/Kraków wyrażają rozmowy z osobą zakażoną. Pamiętaj! Grypa często mylona jest z
głębokie zaniepokojenie z powodu braku konsultacji ze Stroną Spo- przeziębieniem lub innymi infekcjami układu oddechowego.
łeczną wynikającą z zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych w HARMONOGRAM BEZPŁTNYCH SZCZEPIEŃ
sprawie zmian dotyczących obniżenia sum ubezpieczenia i wysokości Kraków CM Ujastek Sp. z o.o., Pawilon B, pokój 22, do 30.11.2012;
świadczeń przez Firmę Amplico Life z dniem 1 listopada 2012 roku. poniedziałek, wtorek i piątek 8.00 – 14.00; środa i czwartek 8.00 –
W związku z powyższym Strona Związkowa proponuje na najbliższym 18.00 Pracownicy są proszeni o zabranie na szczepienie legitymacji
spotkaniu uzgodnić zasady przeprowadzania zmian dotyczących pracowniczej!!! Bez okazania dokumentu NIE ZOSTANĄ zaszczepieubezpieczeń grupowych tak aby przedstawiciele Strony Społecznej ni!!!
Biuro BHP

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;
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Polsce tj. Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą charyzmatycznego i dynamicznego Sebastiana Perłowskiego. Ceny biletów 75 zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 37 zł za bilet. Zapisy wraz z
wpłatami przyjmowane będą w pok.39, bud „Z” tel. 99 28 74.
• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
• Dział Spraw Socjalnych pok.31, bud „Z” tel. 16-76, 16 34
okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3 posiłki, noc- sprzedaje bilety na :
leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko- Spektakl „ Pod Niemieckimi Łóżkami”, który odbędzie się w
wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie- Kinie Kijów, 24 listopada 2012r. o godz.18.00. Ceny biletów 80
czek i innych atrakcji – na zamówienie.
zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzy• Zapraszamy do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w naszym Ośrod- stania z ZFŚS wynosi 40 zł za bilet.
ku "Chata pod Pustą" w Wierchomli Małej. Cena w
Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofizależności od standardu zakwaterowania od 121 zł/
nansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym
doba/osoba plus dodatek świąteczny 150 zł / osoba/
w ramach wypoczynku po pracy, w tym nie więcej niż do
pobyt, dzieci 75 zł Zapewniamy: zakwaterowanie w
3 wycieczek wielodniowych oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez
pokojach z łazienkami , wyżywienie, uroczystą Kolację
gdzie dofinansowanie nie przekracza 10 zł do biletu.
Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, ciasta domowego
wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i miłą rodzinną
UWAGA!!! Dni Golonki
atmosferę. Obok naszego obiektu znajduje się nowoczesny kompleks
Hotel - Restauracja JB zaprasza pracowników
wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna
AMP SA i spółek hutniczych na tradycyjne
Telefon kontaktowy: Wierchomla (tel 18 446 82 89)
„DNI GOLONKI” w dniach od 15.11. do
Jednodniowe zwiedzanie i jarmarki świąteczne
7.12.2012 r (czwartki, piątki) SMACZNEGO
● BERLIN - 200 ZŁ
01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12,
● BUDAPESZT - 190 ZŁ
01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12
Turniej siatkarski
● PRAGA - 195 ZŁ
01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12
W sobotę 1 grudnia 2012 r. rozpoczyna się trady● WIEDEŃ - 190 ZŁ
01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12
cyjny Turniej Siatkarski Hutników AMP S.A. O/
● PRAGA WIEDEŃ - 355 ZŁ 30.11 – 02.12,07-09.12, 14-16.12
Kraków. W dniu 15 grudnia 2012 r. odbędzie się runda finałowa
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem klasy lux lub komfortowym bu- turnieju. Wszystkie mecze rozgrywane są na sali sportowej ZSZ
sem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2000 EUR, KL do 15.000 HTS na os. Złotej Jesieni 2. Opiekunowie i kapitanowie proszeni
EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT Cena nie zawiera biletów wstę- są o zgłaszanie drużyn do kol. Bogusława Pieruckiego (tel. 668
pów do zwiedzanych obiektów: Berlin, Budapeszt, Wiedeń – ok. 20 472 686), który odpowiada za sprawy organizacyjne turnieju.
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
Halowy Turniej Piłki nożnej o Puchar
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2012
Dyrektora AMP SA O/Kraków
● Krynica
21-26.12.2012
680 zł/os
• W dniu 8.12.2012 r o godz. 8.30 w hali sporto● Krynica 23-27.12.2012 450 zł/os
wej w Zielonkach rozegrany zostanie Halowy
● Rabka
19-26.12.2012 (minimum 5 dni) 550 zł/os
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora AMP SA
● Szczawnica 22-29.12.2012
1111 zł/os
O/Kraków. Informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia kol. Kazi● Zawoja 22-27.12.2012 500 zł/os
mierz Pyż tel. 600 360 653 do dnia 3.12.2012 rok. W tym dniu o
● Biały Dunajec 22-27.12.2012 570 zł/os
godz. 14.30 w siedzibie TKKF ul. Ujastek 1 (budynek „S”
● Węgierska Górka 22-27.12.2012 550 zł/os
pok.244) odbędzie się losowanie turnieju.
● Międzybrodzie Bialskie 23-27.12.2012
600 zł/os
● Cedzyna k/Kielc 23-26.12.2012
506 zł/os
Z prasy: Huta ArcelorMittal Krzywy Róg zwiększyła produkcję. Huta ArcelorMittal Krzywy Róg, jedno z największych przedsię● Zakopane 22-27.12.2012
645 zł/os
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

Wypoczynek po pracy
Informuję, że dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków, Dział Socjalny „HUT-PUS” S.A. sprzedaje bilety na koncerty, które odbędą się w
Nowohuckim Centrum Kultury:
Gala Sylwestrowa - 31 grudnia 2012r. godz.18.00. Wykonawcy:
Sylwia Lorens, Monika Węgiel, Witold Wrona, Jarosław Kitala, Rewia
Fantasy( Białoruś) , orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki,
prowadzenie Jolanta Suder. Ceny biletów 120 zł, 150zł; odpłatność dla
pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 60, 75 zł za bilet.
Nowy Rok z Gwiazdami symfonicznie 1.01.2013, godz. 17.00
Największe przeboje światowych gwiazd – Celine Dion, Simple Red,
Eltona Johna i wielu innych zaśpiewają uczestnicy takich programów,
jak: „Must be the music”, „Voice of Poland” czy „Mam talent” - Karolina Leszko, Mateusz Ziółko. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna pod batutą Sebastiana Perłowskeigo. Ceny biletów 60
zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z
ZFŚS wynosi 30 zł za bilet.
Koncert Noworoczny „Zimowe Marzenia” 1.01.2013, godz. 19.00
bogaty repertuar walców najsłynniejszych kompozytorów – Straussa,
Szostakowicza, Rosa i innych w pierwszej części oraz niezmiernie rzadko wykonywaną 1 symfonię Czajkowskiego „Zimowe Marzenia” w drugiej części. Utwory mistrzów wykona pełny skład wiodącej orkiestry w

biorstw stalowych na Ukrainie poinformowała o wzroście produkcji podał ukraiński serwis UNIAN- Gospodarka. Od stycznia do października br. produkcja żeliwa wzrosła o 17,3 proc. do 4,638 mln ton, zaś
stali o 14,7 do 5,3 mln ton w porównaniu do tego samego okresu
2011 roku. ArcelorMittal Krzywy Róg to część międzynarodowego
koncernu stalowego, który działa w 60 krajach. Na Ukrainie należy do
czołówki firm zajmujących się produkcją hutniczą. Moc produkcyjna
zakładu to około 7 mln ton stali i ponad 6,7 mln ton żeliwa rocznie.
Jego głównymi rynkami zbytu są kraje Bliskiego Wschodu, Afryki, a
także Europa. Rok temu huta odnotowała spadek produkcji w stosunku do 2010 roku - produkcja stali wyniosła wówczas około 5,7 mln
ton (spadek o 7 proc.), produkcja żeliwa wyniosła ponad 4,8 mln ton
(spadek o 8 proc.).
Wiceprezes Polskiego Koksu: jeszcze dwa trudne kwartały, a
potem odbicie. Czwarty kwartał tego roku i pierwszy kwartał 2013
będą dla przemysłu koksowniczego najtrudniejszym okresem ostatnich lat, ale potem czeka nas odbicie - uważa Andrzej Warzecha,
wiceprezes ds. analiz i rozwoju spółki Polski Koks SA. W Europie
zamknięto co czwarty wielki piec, a ceny koksu spadły w ostatnim
roku o 31proc Polski eksport koksu spadnie w tym roku o 600 tys ton
Węglokoks: już nie tylko węgiel. Plan na ten rok przewidywał
eksport 5 mln ton węgla. Na chwilę obecną zakontraktowane 5 mln
100 tys. ton. Oczywiście ceny są bardzo niskie, więc zyski w biznesie
będą niższe niż w latach poprzednich - mówi Jerzy Podsiadło, prezes
Węglokoksu, zapowiadając dalsze dywersyfikowanie działalności
firmy, bo to uczyni ją odporną na wahania rynków w kryzysie.

