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List prezesa L. Mittala do pracowników 

Koleżanki i Koledzy! 

Z przyjemnością informuję, że dziś osiągnęli-

śmy porozumienie dotyczące nabycia spółki ThyssenKrupp Steel 

USA za cenę 1,55 mld USD w ramach przedsięwzięcia joint ven-

ture z grupą  Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 

(NSSMC), przy 50% udziale każdej ze stron.   

Zapewne wielu z Was pamięta, że od kilku miesięcy byliśmy 

zainteresowani nabyciem tego zakładu, a ostatnio nasiliły się 

spekulacje dotyczące naszego zaangażowania, więc cieszę się, 

że mogę przekazać tę pozytywną wiadomość. Ze strategicznego 

punktu widzenia jest to bardzo interesująca szansa dla grupy 

ArcelorMittal. Huta w Calvert w Alabamie to najnowocześniejsza 

tego typu jednostka na świecie, zaprojektowana na 5,3 mln ton 

stali rocznie, posiadająca posiada terminal rzeczny, walcownię 

gorącą blach, walcownię zimną, cztery linie wykończania oraz 

zajezdnię kolejową z niezbędną insfrastrukturą.  

Przejęcie jest spójne z naszą strategią w branży stalowej zakła-

dającą wykorzystanie pozycji lidera w atrakcyjnych obszarach 

rynku, co umożliwi nam odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 

na stal dla motoryzacji na południu USA, gdzie na chwilę obecną 

nie mamy porównywalnych instalacji.  

Przejęcie jest również przejawem naszego umiarkowanego opty-

mizmu co do rozwoju sytuacji ekonomicznej. Temat perspektyw 

amerykańskiego sektora produkcyjnego był jednym z tematów 

poroszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka 

Obamę podczas jego wizyty w naszej hucie w Cleveland, pod-

czas której miałem okazję z nim porozmawiać. Podzielamy tę 

wiarę w przyszłość, czego przykładem jest przejęcie Thyssen-

Krupp Steel USA. W hucie tej będziemy wykorzystywać kęsiska 

płaskie z TK, ale dodatkowo będziemy pozyskiwać materiał wsa-

dowy z zakładów produkcyjnych ArcelorMittal w krajach obu 

Ameryk – tym samym huta będzie stanowić integralną część 

naszej działalności. Za sprzedaż i marketing odpowiadać będzie 

ArcelorMittal. Transakcja zostanie sfinansowana z wykorzysta-

niem zarówno gotówki jak i kredytu, a wkład ze strony Arcelor-

Mittal i NSSMC będzie równy. Jako że zadłużenie będzie obsługi-

wane na poziomie przedsięwzięcia joint venture, nie będzie mieć 

znaczącego wpływu na wysokość naszego zadłużenia netto. 

Cieszymy się, że na ten nowy projekt z NSSMC – stanowiący 

kolejny krok naszej współpracy trwającej już 27 lat. Wierzymy w 

powodzenie tego nowego przedsięwzięcia, będącego naszym 

pierwszym większym przejęciem od początku kryzysu.  

Prezes i Dyrektor generalny, ArcelorMittal 

  
APEL OPZZ  DO PRACODAWCÓW   

I PRZEDSIĘBIORCÓW  

● Godzenie życia zawodowego i rodzinnego  to war-

tość, o której coraz częściej mówią związki zawodowe, praco-

dawcy i politycy. Przemiany gospodarcze i coraz to nowe ela-

styczne formy pracy pracowników powodują, że coraz trudniej 

spotkać się w gronie rodzinnym na wspólne spędzanie czasu. 

Okazją do spotkań rodzinnych, mocno zakorzenioną w polskiej 

tradycji jest okres Świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności 

Wigilia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

zwraca się do pracodawców i przedsiębiorców z apelem o skró-

cenie czasu pracy w Wigilię 24 grudnia 2013 roku wszędzie tam, 

gdzie jest to możliwe. Wcześniejsze zakończenie pracy w tym 

dniu pozwoli polskim pracownikom na godne – rodzinne spędze-

nie wieczoru Wigilijnego.     OPZZ 

  

Mikołaj z NSZZ Pracowników AMP SA 

● NSZZ Pracowników AMP SA dla dzieci członków Związku przy-

gotował paczki mikołajowe oraz uroczystą zabawę mikołajową. 

Tym razem uprawnionych do słodkich smakołyków było prawie 

800 dzieci. 7 grudnia tym razem w Sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół na os. Złota Jesień grupa ponad 90 dzieci, członków na-

szego Związku i nie tylko uczestniczyła w spotkaniu „z Mikoła-

jem”. Wesołe gry i zabawy z dziećmi prowadziła  przebrana za 

wesołego psotnika, znana uczestnikom naszych festynów związ-

kowych „ Ciotka Klotka”. W ciekawych zabawach i konkursach 

udział brali także rodzice przybyłych dzieci. Wszystkie dzieci 

niecierpliwie czekały na swoją kolej gdy Mikołaj wręczy im ocze-

kiwany prezent. Część z naszych milusińskich zastanawiała się 

czy aby zamiast słodkości nie będzie tradycyjnej rózgi. Okazało 

się jednak, iż wszystkie dzieci były grzeczne i przybyły Mikołaj 

obdarował je prezentami. Spotkanie zakończono wspólną foto-

grafią obdarowanych dzieci z Mikołajem, jego pomocnikami i 

organizatorami tegorocznego spotkania Mikołajowego. Organiza-

torzy - NSZZ Pracowników AMP SA  dziękuje Dyrekcji Zespołowi 

Szkół Zawodowych HTS SA, a szczególnie dyr.. Mirosławowi 

Ziarkowi oraz naszemu koledze Włodkowi Hukowi za umożliwie-

nie zorganizowania tegorocznego spotkania dzieci z Mikołajem. 

Szczególne słowa podziękowania w imieniu obdarowanych dzieci 

przekazujemy także kol. Józefowi Kawuli i członkom Zarządu 

Związku, którzy pomagali w organizacji tegorocznej zabawy. 

Zapraszamy już za rok.    K.W. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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AM Tubular Products - Kraków 

● Związki Zawodowe działające w AM Tubular 

Products Kraków Sp. z o.o. podpisały porozu-

mienie z zarządem spółki w sprawie wypłaty 

nagrody za wzmożony wysiłek załogi. Poro-

zumienie w imieniu Strony Społecznej podpisali przedstawiciele 

trzech organizacji związkowych (NSZZ Prac. AMP SA, NSZZ Solidar-

ność, ZZIiT) działających w AM TB Kraków Sp. z o.o. Tak więc 

zgodnie z zapisami wszyscy pracownicy Spółki otrzymali nagrodę za 

wzmożony wysiłek w wysokości 300 zł.          L. Baran 

 

Porozumienie płacowe w AM SSCE Sp. z o.o. 

● Zarząd Spółki po wysłuchaniu informacji o oczekiwaniach Strony 

społecznej dotyczących zatrudnienia oraz płac pracowników, podjął 

decyzję o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowni-

ków. Treść porozumienia przedstawiamy poniżej.   

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Shared Service Centre 

Europe Spółka z o.o. Sp. k. - zwanego dalej AMSSCE, z Organiza-

cjami Związkowymi Spółki w zakresie jednorazowej nagrody za 

wkład pracy w funkcjonowanie Spółki. 

1. Kontynuując rozmowy dotyczące dokonania "wzrostu miesięcz-

nych wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Europe Shared Servi-

ce Center Sp. z 0.0. Sp. k. w 2013r.", w nawiązaniu do oświadcze-

nia Strony Pracodawcy zawartego w protokole z dnia 17.07.2013r., 

zgodnie z którymi - " Strona Pracodawcy poinformowała jednocze-

śnie, iż rozmowy na temat możliwości wypłacenia pracownikom 

Spółki jednorazowej nagrody, mogą być - jako bezpośrednio zależ-

ne od stopnia wykorzystania budżetu Spółki na wynagrodzenia - 

kontynuowane nie wcześniej jak w IV kwartale br.", biorąc pod 

uwagę aktualna sytuacje finansowa AMSSCE, Strona Pracodawcy 

zaproponowała dokonanie uzgodnienia w zakresie wypłaty jednora-

zowej nagrody płatnej wraz z wynagrodzeniem za listopad 2013r. 

2. W wyniku negocjacji Strony uzgodniły, ze wraz z wynagrodze-

niem za listopad 2013r. pracownikom Spółki wypłacona zostanie 

dodatkowa nagroda dla pracowników w związku z ich wkładem 

pracy w funkcjonowanie Spółki - zwana dalej NAGRODA, z 

uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) NAGRODA zostanie wypłacona w jednakowej wysokości dla 

wszystkich uprawnionych pracowników, tj. 300 zl! pracownika, 

2) uprawnionymi do NAGRODY będą pracownicy Spółki, którzy 

pozostają w zatrudnieniu w dniu wypłaty NAGRODY, przy czym 

przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozu-

mieć pozostawanie w stosunku pracy, za okres za który przysługuje 

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
 

Zakończenie  roku w Spółce HUT-PUS SA. 

• Zakończenie bieżącego roku w Spółce HUT-PUS S.A. tradycyjnie 

już, nie daje powodów do optymizmu dla wykonującej ciężką pracę 

załogi. Ostatnie informacje o planowanych przetargach dotyczących 

sprzątania obiektów Huty budzą niepokój o przyszłość Spółki. 

Zwłaszcza, iż pocztą „pantoflową” dochodzą głosy z AMP SA o  

możliwej redukcji częstotliwość sprzątania z dwóch do jednego w 

tygodniu oraz o ograniczeniu powierzchni sprzątanych. Decyzje 

takie mają podejmować dyrekcje poszczególnych Zakładów nasze-

go Oddziału. Każdy kto choć raz przyglądał się pracom porządko-

wym nawet we własnym domu doskonale wie, że jest to pomył 

wręcz abstrakcyjny. Przenosząc taką opinię na teren Huty i warun-

ków w których wykonywana jest  praca, realizacja takiego progra-

mu jest wręcz niemożliwa i sprzeczna z minimalnymi wymaganiami 

higieniczno-sanitarnymi. Pomimo wszelkich trudności Załoga Spółki 

stara się jednak realizować swoje zadania utrzymując na wysokim 

poziomie jakość wykonywanych prac porządkowych oraz wprowa-

dzając pomysłowość kulinarną połączoną z najwyższą jakością w 

placówkach żywienia zbiorowego. 

Niestety Spółka by przetrwać ogranicza do minimum koszty. Nieste-

ty największym kosztem stałym są płace pracowników. I choć są 

one niewiele wyższe od minimalnej płacy to po ograniczeniach jakie 

chce zafundować AMP SA mogą być jeszcze niższe. Co prawda 

Właściciel i Dyrekcja Spółki robią wszystko by HUT-PUS SA prze-

trwał i działał na rynku krakowskim to jednak pracownicy z dużymi 

obawami oczekują 2014 roku. W Spółce zgodnie z decyzją Komisji 

Socjalnej HUT-PUS S.A. wszyscy pracownicy Spółki otrzymają go-

tówkowy tzw. Bon Świąteczny w kwotach w zależności od osiąga-

nych dochodów na członka rodziny tj: 230,- ; 280,- , 330,- zł. 

Na koniec należy podkreślić również, że nasza organizacja związko-

wa czyni wszelkie starania aby wprawdzie skromnie ale ciągle po-

magać materialnie najbardziej potrzebującym. Liczba naszych 

związkowców tej małej Spółki jest jedną z najwyższych w struktu-

rze NSZZ Pracowników ARCELORMITTAL POLAND S.A. i pomimo 

naturalnych odejść ciągle rośnie.                  Bogdan Fekner 

 

Jednorazowe nagrody na Święta …… 

● W trakcie posiedzenia Zarządu Związku obecni na spotkaniu Prze-

wodniczący poszczególnych Zarządów Zakładowych działających w 

Spółkach, które pracują na terenie Oddziału Kraków informowali o 

podjętych decyzjach płacowych związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia. W zdecydowanej większości Spółek pracownicy oprócz 

stosownych bonów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnego 

dodatkowo otrzymali nagrody za wzmożony wysiłek pracowników, 

w podobnej wysokości jak w AMP SA. Niestety w dalszym ciągu 

pracownicy jednej ze Spółek oczekują na uruchomienie z ZFŚS 

stosownych bonów świątecznych. Ponieważ otrzymaliśmy zapew-

nienie, iż Zarząd tej Spółki postara się zrobić wszystko by i pracow-

nicy tam zatrudnieni otrzymali stosowne środki finansowe z ZFŚS i 

w trochę lepszych humorach przygotowywali się do Świąt Bożego 

Narodzenia. Czekamy by przedstawić szczegółowe informacje o 

bonach świątecznych. Według naszych informacji tylko jedyna 

Spółka, do tej pory nie podjęła rozmów ze Stroną Społeczną na 

temat uruchomienia stosownych środków finansowych dla pracow-

ników z ZFŚS. W styczniowych wydaniach Kuriera Aktualności 

przedstawimy więcej informacji związanych z tzw „jednorazówkami” 

na Święta. O niektórych Spółkach już teraz piszemy.  K.W.      

 

Nowe miejsce obsługi świadczeń socjalnych w Krakowie 

• Informujemy, że w celu usprawnienia jakości obsługi pracowni-

ków korzystających ze świadczeń socjalnych realizowanych przez 

Hut-Pus S.A. na rzecz pracowników ArcelorMittal Poland S.A. pracu-

jących w Krakowie - od dnia 1.01 2014 r. cała obsługa ZFŚS AMP 

S.A. dla Krakowa realizowana przez Hut-Pus S.A. zostaje przenie-

siona z budynku Z pokój 38, 38A, 39 do siedziby HUT- PUS S.A. 

przy ul. Mrozowej 1 pokój 10-11.Poniżej nowe dane kon-

taktowe oraz nowe wydłużone godziny obsługi: 

Obsługa pracowników AMP S.A. 

 poniedziałek, środa, piątek  700 – 1500 

 wtorek, czwartek                800 – 1600 

Adres strony internetowej: hutpus.com.pl 

KASA : Telefon bezpośredni: 12 643 87 19 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 

Dane kontaktowe: 

Telefon bezpośredni: 12 643 87 42,  12 643 87 43 

Adres e-mail: zfss.am@hutpus.com.pl 

Centrala telefoniczna HUT- PUS S.A. - 12 643 87 00 – 49; 

Telefony kontaktowe – ogólny Telefony kontaktowe  – w ramach 

centrali AMP S.A. 

12 390 28 01  (99 2801);  

12 390 28 13  (99 2813);                  w trakcie zapowiedzi  

12 390 28 21  (99 2821);          wybieramy nr wewnętrzny 

12 390 28 31  (99 2831);     

12 390 28 59 (99 2859);  

12 390 28 77  (99 2877). 

mailto:zfss.am@hutpus.com.pl
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Wielu może więcej - Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  KRS 0000052378 

jako patron akcji „Zielone Soboty”, 

realizowanej przez Centrum Medyczne „Ujastek” oraz Fundację „Pro 

Vitalis”, w ramach DNI OTWARTYCH Centrum Medycznego 

„UJASTEK”  zaprasza Pracowników AMP S.A. 

na bezpłatne konsultacje i badania w listopadzie i grudniu br., w 

godz. 9.00-13.00, wg poniższego harmonogramu: 

● 14.12.2013 - Przychodnia Kurdwanów rejestracja tel. 668 456 883 

● 21.12.2013 – Przychodnia w os. Złota Jesień 15B tel  12 293 09 36 

● 28.12.2013 - Przychodnia w os. Na Skarpie 64 tel 12 293 09 34  

Oferowane konsultacje i badania: Porady internistyczne, Porady spe-

cjalistyczne (urolog konsultacja i USG prostaty - w Centrum Medycz-

nym Ujastek), Porady dietetyczne, Oznaczanie glukozy, Kontrola 

ciśnienia, Videodermatoskop, Spirometria 

Mini Szkoła Rodzenia (w dniach: 23.11, 7.12, 28.12.2013)  w tym: 

- poradnictwo praktyczne z zakresu opieki nad noworodkiem ( zajęcia 

na modelu), poradnictwo psychologiczne dla rodziców nie radzących 

sobie z rodzicielstwem, informacje prawne w rodzicielstwie oraz pra-

wa kobiet w ciąży  w pracy i obowiązki pracodawcy. 

Zapraszamy całe rodziny; konieczna jest wcześniejsza rejestracja 

 

 BĄDŹ UBEZPIECZONY - BĄDŹ BEZPIECZNY 

Tych którzy nie są ubezpieczeni informujemy, że do gru-

powego ubezpieczenia w PZU Życie może zapisać się 

każdy z pracowników Huty lub hutniczych spółek. Do 

ubezpieczenia grupowego można również dopisać współmałżonków i 

dorosłe dzieci. Osoby, które starają się o wypłatę świadczenia prosi-

my by miały przy sobie numer konta bankowego 

-  Biuro Obsługi  PZU Życie, mieści się w budynku administracyj-

nym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 

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

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. 

- Biuro Obsługi  PZU poleca ubezpieczenia:* komunikacyjne, * 

majątkowe, * turystyczne,* finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne 

OC, * rolne, * wypadkowe i inne. 

Polecamy korzystne ubezpieczenie domu lub mieszkania. 

Teraz zawierając nową umowę w promocji Bądź z Nami 2013 dosta-

niecie Państwo aż do 30% zniżki i dodatkowo darmowy pakiet usług 

Assistance - PZU Pomoc w Domu w wariancie Komfort. Zapewnia on 

szybką pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza lub innego specjalisty, 

kiedy będzie potrzebny. Polecamy także bardzo korzystne ubezpie-

czenia komunikacyjne. Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku ad-

ministracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 

544 212, 788 523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, 

we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje 

możliwość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką i 

bardzo atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. 

 

UWAGA !!! Nowe propozycje ubezpieczenia dla pracowników 

• PZU SA występuje z nowa propozycją rozszerzenia programu ubez-

pieczeniowego dla pracowników AMP SA oraz ich rodzin. Wszystkie 

warianty ubezpieczeniowe zostają wzbogacone o kolejne bezpłatne 

usługi medyczne oraz Kartę Lekową PZU.  

Karta Lekowa PZU gwarantuje zniżkę na antybiotyki. Ubezpieczony 

płaci jedynie 20% ceny antybiotyku, pozostałe 80% finansuje PZU. 

Pełen wykaz aptek i antybiotyków objętych ubezpieczeniem dostępny 

jest na pzu.pl oraz pod numerem 801 102 102. 

Rozszerzenie Opieki Medycznej pakietu INTRO to: bezpłatny 

dostęp do kolejnych specjalistów: reumatologa, pulmonologa. Znacz-

ne rozszerzenie sieci placówek medycznych. Możliwość korzystania z 

ponad 800 placówek medycznych w całej Polsce. 

Informacje dodatkowe:  

- zniżka 20% na badania diagnostyczne 

- gwarancja dostępności do specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni 

roboczych 

- Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów, bez konieczności 

posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki  zdrowotnej 

- Badania laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są na podstawie 

skierowania od lekarza świadczeniodawcy 

W związku z rozszerzeniem ubezpieczenia miesięczna skład-

ka wariantu wzrasta o 5,70 zł. Istnieje możliwość ubezpieczenia 

PZU Opieka Medyczna wraz z Kartą Lekową PZU dla współmałżon-

ków i dzieci do 25 roku życia.  

Rozszerzony zakres ubezpieczenia: opieka podstawowa - dostęp 

do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry ze zniżką 50%w stosunku 

do ceny usługi obowiązującej u świadczeniodawcy; opieka specjali-

styczna - Bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów w nastę-

pujących poradniach: ginekologiczna, urologiczna, chirur-

giczna, pulmonologiczna, reumatologiczna; bezpłatny dostęp 

do badań: glukoza we krwi, morfologia krwi z pełnym różnicowaniem 

granulocytów, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), badanie 

ogólne moczu (profil). 

Pamiętajmy, wystarczy wykonać telefon na całodobową infolinię: 

801 405 905 lub 22 505 15 48, dokonać zgłoszenia i umówić termin 

wizyty lub badania. Potwierdzenie terminu i miejsca wizyty otrzymuje 

się sms-em lub mailem. 

Przypominamy, że prawie każdy z pracowników AMP, ubezpieczony 

w PZU Życie posiada Kartę Klubu PZU Pomoc w Życiu. Jest ona przy-

datna w wielu sytuacjach życiowych, z dostępem do ciekawych ofert 

(taką ofertę w najbliższym czasie otrzyma każdy z ubezpieczonych), 

jak również upoważnia ona do specjalnej, dodatkowej 10% zniżki 

przy ubezpieczeniu majątkowym.  

Szczegóły w następnym numerze Kuriera Aktualności 

 

Halowa Liga Siatkówki 

● Dobiega końca tegoroczna Halowa Liga 

Siatkówki w naszym Oddziale. 14.12.2013 

roku w sobotę, siatkarze rozegrają finałowe 

mecze na Oś, Złota Jesień 2 w hali sportowej 

Zespołu Szkół Zawodowych HTS SA. Informacje dla biorących udział 

w finałowej rozgrywce: Grupa B zbiórka 7.30 - ZB Reprezentacja, 

OLD-BOJS AMP SA/Kraków, ZH Młodzi , Cos Reprezentacja. Grupa A:  

ZBIÓRKA 10.00  -UNIHUT, OLD BOJS Wielkie Piece, ZE Reprezenta-

cja, ZK Reprezentacja. Po meczach finałowych wręczenie nagród i 

Pucharów. Poniżej przedstawiamy wyniki ostatnich spotkań w gru-

pach: 

Grupa A 

UNIHUT - ZB R                        2:0   (25:22,25:22) 

OLDBOJS AMP - ZB R               2:0   (25:19,25:18) 

OLDBOJS AMP- UNIHUT            0:2   (12:25,20:25) 

WP OLDBOJS - OLDBOJS AMP   2:0   (25:15,25:22) 

WP OLDBOJS - UNIHUT            0:2   (13:25,18:25) 

WP OLDBOJS - ZB R                 2:0   (25:14,25:18) 

GRUPA B 

ZE - ZH MLODZI                      1:1   (25:18,24:25) 

ZE-  COS R                              2:0   (25:10,25:17) 

ZE - ZK                                   1:1   (25:21,17:25) 

ZK - COS R                              2:0   (25:9,25:10) 

ZK - ZH MLODZI                       2:0   (25:23,25:6) 

COS R - ZH MLODZI                  0:2   (17:25,20:25) 

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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Z prasy; Dodatkowe kwoty importowe dla ArcelorMittal 

Poland. Ukraina postanowiła powiększyć przyznane na ten rok 

kwoty importowe ma koks z 210 tys. ton do 300 tys. ton. Nie-

dawno okazało się, że całe dodatkowe 90 tys. ton przyznano 

zakładom ArcelorMittal Krzywy Róg, które przeznaczyły je na 

import koksu z Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice. Wołody-

myr Tkaczenko z ArcelorMittal Krzywy Róg podkreśla, że dla za-

pewnienia odpowiedniej jakości produktu i stabilnej pracy zakła-

dów wykorzystanie węgla i koksu wysokiej jakości jest bardzo 

ważne. Zapewnia, że poprzednio otrzymane kwoty wystarczyły 

dla zapewnienia zakładom zaopatrzenia, bo 45 proc. wykorzysty-

wanego koksu pochodzi z własnej produkcji, a 35 proc. kupowa-

no od innych ukraińskich producentów. Import z ArcelorMittal 

Poland obejmuje 20 proc. koksu, ale jest o tyle ważny z ekono-

micznego punktu widzenia, że wagony, które w jedną stronę 

wiozą koks z Polski, w drugą wiozą do polskich hut ArcelorMittal 

rudę żelaza z Krzywego Rogu, co pozwala zoptymalizować sys-

tem logistyczny i poprawić rentowność. - Wydanie dodatkowych 

kwot w imporcie koksu na Ukrainę to krok w naprawdę dobrym 

kierunku, służący podwójnemu celowi - dostarczeniu do Arcelor-

Mittal Krzywy Róg odpowiedniej jakości koksu potrzebnego do 

produkcji stali, a jednocześnie wspieraniu produkcji koksu w Za-

kładach Koksowniczych Zdzieszowice, co z kolei wspomaga kon-

sumpcję polskiego węgla. Kluczowe znaczenie teraz ma to, żeby 

rok 2014 był wolny od jakichkolwiek ograniczeń związanych z 

importem koksu na Ukrainę - mówi Surojit Ghosh, członek Zarzą-

du ArcelorMittal Poland. ArcelorMittal Poland stale pracuje nad 

modernizacją swoich koksowni i utrzymaniem wysokiej jakości 

oferowanego koksu. W ZKZ rozpoczęto w tym roku prace związa-

ne z modernizacją Wydziału Węglopochodnych, które potrwają 

do roku 2015 i pochłoną ponad 200 mln PLN. W koksowni w 

Krakowie w ubiegłym roku otwarto nową oczyszczalnię gazu kok-

sowniczego, wybudowaną kosztem 100 mln PLN. Obecnie na 

etapie końcowym są prace nad nową biologiczną oczyszczalnią 

ścieków, której koszt przekroczy 20 mln PLN. 

PKO BP SA  zaprasza  

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” Boże Narodzenie w Wierchomli 

Zapewniamy:  zakwaterowanie, wyżywienie, uroczy-

stą Kolację Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, ciasta 

domowego wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i 

miłą rodzinną atmosferę. Obok naszego obiektu wy-

poczynkowego znajduje się nowoczesny kompleks 

wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wier-

chomla 

Wyżywienie: całodzienne 56 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 43 zł/os. 

dzieci 4-10 lat: całodzienne wyżywienie 28 zł/os., śniadanie i obiadoko-

lacja 22 zł/os. Plus dodatek świąteczny: 150 zł os dorosła i 75 zł dziec-

ko 4-10 lat. 
Ceny pokoi: pokój 2 osobowy z łazienką  130 zł /doba, pokój 3 osobo-
wy z łazienką 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.  

Członkowie NSZZ Prac. AMP SA zniżka 50% na noclegi. 
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 

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: Pracowniku odbierz dwa dni wolne w 2014 W 2014 r. 

pracownicy otrzymają dwa dodatkowe dni wolne od pracy. W przyszłym 

roku dwa święta wypadają bowiem w sobotę, co oznacza, że pracodaw-

ca powinien wyznaczyć pracownikom dodatkowe dni wolne z tego tytu-

łu.  Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy każde święto występujące w 

okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obni-

ża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ten korzystny dla pracowników 

przepis został wprowadzony do Kodeksu pracy w konsekwencji wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2012 r. (K 27/11). 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 130 §21 Kodeksu pracy jest 

sprzeczny z Konstytucją, a dokładniej narusza konstytucyjną zasadę 

równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przy-

sługujących pracownikom. Zgodnie z omawianą regulacją za święto 

przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawca nie miał obowiązku 

oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Obowiązek odda-

wania dnia wolnego w opisanej sytuacji funkcjonował już wcześniej, 

lecz uchylono go w 2011 r. Wprowadzono natomiast dodatkowy dzień 

wolny od pracy jakim jest Święto Trzech Króli wypadające 6 stycznia 

każdego roku. Do tej pory wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie miał 

zastosowania. W 2013 r. pracodawcy nie musieli oddawać zatrudnio-

nym dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, gdyż żadne 

święto ustawowo wolne od pracy nie przypadało w tym roku w sobotę. 

Natomiast w 2014 r. się to zmieni. W sobotę  będzie obchodzone Świę-

to Konstytucji 3 maja oraz Wszystkich Świętych (1 listopada). W związ-

ku z tym przy stosowaniu miesięcznym okresów rozliczeniowych praco-

dawca będzie miał obowiązek oddać pracownikom po jednym dniu wol-

nym od pracy w maju i listopadzie 2014 r. ( W AMP SA dniami dodatko-

wo wolnymi będą odpowiednio: 2 maj oraz 10 listopad).  

 


