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Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
Z okazji zbliżającego się Święta Dnia Hutnika,
Pracownikom ArcelorMittal Poland SA, Spółek hutniczych,
ich rodzinom oraz emerytom i rencistom
Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA oraz Redakcja Kuriera Aktualności
składa najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy by w tych trudnych czasach praca zawodowa
przynosiła zadowolenie, a sprawy osobiste układały się
zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami
Życzymy by praca zawodowa była bezpieczna
Życzymy stabilności w zatrudnieniu i godnej zapłaty
za trud włożony w rozwój ArcelorMittal Poland SA i Spółek hutniczych
Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA
Redakcja Kuriera Aktualności

APEL PREZYDIUM Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych z dnia 19 kwietnia 2016 z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
Pracy jest obchodzony 28 kwietnia przez ruch związkowy jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych. W Polsce, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy i od tego czasu na trwale wpisał się do
kalendarza kwietniowych Dni Pamięci. 28 kwietnia to ważna data
dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych, społecznego i państwowego nadzoru nad warunkami pracy. Wspominamy
pracowników tracących życie w wypadkach przy pracy, oddajemy
cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na
zdrowiu z powodu złych warunków pracy. Organizacje związkowe
zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych
także podejmują w tym Dniu wiele inicjatyw: organizują seminaria,
konferencje, wystawy, spotykają się na kameralnych spotkaniach.
Pamiętajmy o tych, którzy zginęli w pracy ! 28 kwietnia
2016 roku, polskim związkom zawodowym przyświeca hasło międzynarodowego ruchu związkowego: ,,Twoje bezpieczeństwo i
zdrowie w miejscu pracy zależy od silnego prawa, jego właściwego wdrożenia oraz silnych związków zawodowych”. To ważne przesłanie, bo podkreśla 3 aspekty, od których zależy bezpieczeństwo w pracy:

dowej. Każdego dnia 6300 ludzi ginie w wyniku zdarzeń wypadkowych – to ponad 2,3 miliona zgonów rocznie. Także w Polsce,
wciąż niepokoi, daleki od oczekiwań, stan dbałości o zdrowie i życie
zatrudnionych: świadczy o tym większa niż rok temu liczba wypadków śmiertelnych aż o 15,2% (w 2015r. - 303 wypadki śmiertelne,
w 2014r. – 262). Wielu pracujących na umowach cywilnoprawnych
czy samozatrudnionych nie ma żadnej ochrony. Dlatego OPZZ apeluje do :
- o godne i uroczyste obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy;
- o wzmacnianie działań prewencyjnych, promowanie dobrych praktyk, doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym zarządzania stresem;
- o jego lepsze wdrażanie i
egzekwowanie;
- o wzmożenie działań prewencyjnych,
szczególnie w tych sektorach gospodarki narodowej, w których
pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby
zawodowe;
- o przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz stanu warunków pracy w
Polsce. Niech GODNA PRACA będzie BEZPIECZNĄ PRACĄ !
Prezydium OPZZ

Spotkanie z Prezesem NCA
20.04.2016 roku odbyło spotkanie przedstawicieli trzech
nie chroni w sposób skuteczny przed potencjalnie śmiertelnymi
największych organizacji związkowych krakowskiego oddziału Arcezagrożeniami dla zdrowia pracownika w miejscu pracy;
lorMittal Poland SA z dyrektorami Urzędu Wojewódzkiego. Stronę
bezpieczeństwa i przestrzeganie praworządności w miejscu pracy w Społeczną reprezentowali Halina Szpakowska, Józef Kawula
(NSZZ Pracowników AMP SA), Władysław Kielian, Roman Wątkowzakresie bhp;
ski (KRH „Solidarność”), Eugeniusz Hlek (S-80), ze strony Urzędu
pracowników, a zakłady pracy o silnej reprezentacji związkowej i Wojewódzkiego udział wzięli: Włodzimierz Pietrus - doradca Wojedziałaniu społecznej inspekcji pracy mają znacznie mniejszą wy- wody Krakowskiego, prezes Zarządu NCA oraz Grzegorz Gorczyca
- dyrektor Skarbu Państwa i nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego.
padkowość.
Przypominajmy, nie tylko w tym Dniu, że na świecie co 15 sekund Przedstawiciele Wojewody reprezentują Zespół, który ma za zadaCd str nr 2
pracownik umiera wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawo- nie opracować nową koncepcję aktywacji …..

UWAGA !!! Konferencja Sprawozdawcza NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się 18 maja 2016 roku.
Miejsce Konferencji: ul. Ujastek 1. Dawny budynek administracyjny ArcelorMittal Poland S.A. - „S” - sala Teatralna.
Początek Konferencji godzina 10.00. Materiały Delegatom będą wydawane od godz. 9.45.
Obecność Delegatów na Konferencji Sprawozdawczej obowiązkowa.
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Cd ze str nr 1...

przekazywanych gruntów przez AMP SA oraz mają
zadanie zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa przy tej operacji.
Przypomnijmy, że chodzi tutaj o oddanie około 1/3 powierzchni
gruntu na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przekształcenie 2/3
obecnej powierzchni krakowskiego oddziału z wieczystego użytkowania w prawo własności. Skarb Państwa ma przejąć grunty oraz
budynki na powierzchni 300 ha oraz budynki administracyjne „S” i
„Z”. Przejęcie to ma nastąpić pod koniec III kwartału. Zarząd NCA
jest w fazie porządkowania gruntów tak by w momencie przekształcenia nadawały się do zagospodarowania. Obecni na spotkaniu
przyznali, iż poprzednia „ekipa rządząca w Małopolsce” przygotowała większość dokumentacji jednak pozostały do wyjaśnienia
takie zapisy jak odpowiedzialność za rekultywację gruntów, koszty
związane z przenoszeniem linii kolejowych itp. Prezes W. Pietrus
przypomniał, iż zachowanie, a nawet zwiększenie miejsc pracy na
terenach Huty jest priorytetem rządowym. Kolejnym tematem poruszanym było przedstawienie projektu Muzeum Narodowego, które
być może będzie się mieścić obok budynku ,,Z” , muzeum ma
pełnić trzy funkcje, magazynową, konserwacyjną oraz wystawową.
Na koniec spotkania przedstawiciele Wojewody przypomnieli, że
tereny przekazane do Skarbu Państwa będą objęte specjalną strefą ekonomiczną, wyznaczoną do inwestowania w niej przez podmioty gospodarcze.
J. Kawula
Spotkanie z Wicepremierem Morawieckim
Oczekiwane z wielkimi nadziejami spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Marawieckim, które odbyło się w ubiegłą środę
okazało się mówiąc oględnie, wielkim rozczarowaniem. Wydawało
się nam, że miejsce, a także zapowiadane tematy będą przede
wszystkim dotyczyć Huty i Spółek hutniczych. Nie spodziewaliśmy
się usłyszeć co prawda szczegółowych planów dotyczących
zwłaszcza terenów, na których funkcjonuje Huta, jednak od takiej
reprezentacji PIS na sali Teatralnej (Wicepremier, Wojewoda Małopolski, posłowie) należało wymagać konkretów. Zdajemy sobie
sprawę, że jest to jeszcze za wcześnie na rozwiązania gdyż nowa
władza ma inne plany niż ich poprzednicy jednak przekazane informacje dostępne były wcześniej w prasie. Niestety spotkanie przeistoczyło się w partyjny miting. Poza ogólnikami na temat Huty i
dzielnicy Nowa Huta, które padły z ust Premiera Morawieckiego i
Wojewody Pilcha nie dowiedzieliśmy się nic nowego. Padały za to
pytania o Trybunał Konstytucyjny, o postawienie poprzedniej władzy przed sądami o komunikację członków PIS z Rządem. Na pytania o Hutę i Spółki hutnicze brakło czasu. Zaproszeni na to spotkanie przedstawiciele Spółek hutniczych niestety w dalszym ciągu
nie wiedzą jaki będzie los ich Firm i zatrudnionych tam pracowników w kontekście własności gruntu. Niestety zapowiadane hucznie
spotkanie okazało się krótkim „wiecem” partyjnym na domiar złego
rozpoczęło się od spóźnienia, a zakończyło wcześniejszym wyjściem. Szkoda bo duża część społeczeństwa w tym pracowników
Huty liczyła na zmianę w podejściu do obywateli. Ale widocznie taki
jest przywilej rządzących, że po wygranych wyborach obywatel
przestaje być najważniejszy. Większość z tych, którzy przybyli aby
usłyszeć o planach dla Huty i aby zadać pytania na tematy najbardziej nas interesujące wyszli z tego spotkania bardzo zawiedzeni.
Mamy tylko nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie i to dla wielu
bardziej przypominające wiec polityczny niż poważną dyskusję o
problemach tysięcy pracowników. Oczekujemy, iż kolejne będą
dotyczyły spraw Huty, przyszłości tysięcy miejsc pracy także w
Spółkach hutniczych. Polityka i sprawy partyjne to nie tematy na
takie spotkania.
T. Ziołek
Szkolenie SIP
W dniu 25. Kwietnia 2016 r, przy współpracy NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Państwowej Inspekcji Pracy
w Krakowie w sali HUT-PUS S.A. odbyło się szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie prowadził Główny Specjalista
ds. Prewencji w Krakowskim Oddziale PIP Pan Wiesław Owsiński.
Prowadzący szkolenie skupił się na dwóch tematach.
Pierwszym tematem, który bardzo szczegółowo omówił to temat
stresu w pracy, jak sobie z nim radzić i przeciwdziałać mu. Drugim
tematem, który był poruszony podczas szkolenia to Mobbing i ra-
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dzenie sobie z nim w miejscu pracy. Prowadzący bardzo szeroko,
omówił w/w tematy zwracając uwagę na to, iż omawiane problemy
w wielu Zakładach są przemilczane pomimo swej „wagi” emocjonalnej. W szkoleniu wzięło udział 25 przedstawicieli naszego
Związku, którzy pełnią funkcje w SIP. Obecni także byli Przewodniczący Zarządów Zakładowych interesujący się wspomnianymi problemami omawianymi na szkoleniu.
J. Kawula
TAMEH - Komisja Robocza
W spotkaniu Komisji Roboczej, które odbyło się 21 kwietnia uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Związkowych TAMEH
POLSKA Sp. z o.o. i przedstawiciele Pracodawcy.
Strony kontynuowały dyskusję w tematach składników płacowych dotychczas omawianych, a stosowanych aktualnie w Spółce, mając na uwadze rozmowy prowadzone równolegle na temat
Pracowniczego Programu Emerytalnego dla wszystkich pracowników TAMEH POLSKA Sp. z o.o.
W drugiej części spotkania w sprawach różnych Organizacje Związkowe zwróciły się do Pracodawcy z wnioskiem o uczestnictwo pracowników Spółki w tradycyjnych obchodach Dnia Hutnika oraz Dnia Energetyka, według formuły obowiązującej w 2015roku. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 12.05.2016 r. o
godz. 11,00.
Z. Golik
Protokół nr 4 do ZUZP w Spółce Kolprem zarejestrowany
Protokół nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM
Sp. z o. o. został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach z dniem 29 marca 2016 r. Zmiany weszły w życie
od 1 kwietnia 2016 roku. Protokół dotyczy m.in. wykupu tzw. „S”,
zmian w rozliczaniu czasu pracy w równoważnym systemie oraz 4
BOP, zmian tabeli zaszeregowań, taryfikatora kwalifikacyjnego
pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz dodatku stabilizacyjnego.
Stosownie do postanowień paragrafu 30 ustawy o związkach zawodowych, Zarząd Spółki KOLPREM wystąpił do Strony
Społecznej o przedstawienie przez Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki, w terminie nie dłuższym jak 30 dni od daty otrzymania
propozycji, wspólnie uzgodnionego stanowiska w zakresie propozycji Pracodawcy dotyczącej zawarcie Aneksu nr 4 do Regulaminu
Pracy. Pracodawca argumentuje konieczność wprowadzenia
zmian w związku ze zmianami dokonanymi przez ustawodawców.
Stąd zachodzi konieczność aktualizacji załączników do Regulaminu pracy dla pracowników KOLPREM Sp. z o.o. dotyczących: wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet, wykazu prac wzbronionych młodocianym, wykazu niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat.
Ponadto w związku z poszerzeniem Tabeli taryfikacyjnej w ZUZP o
nowe stanowiska oraz biorąc pod uwagę konieczność dostosowania się do potrzeb klienta jakim jest AMP S.A. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w wykazie stanowisk pracy, na których
dopuszczalne jest stosowanie systemu równoważnego czasu pracy. Mając na względzie wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy w AMP SA przez Pracodawcę (tam Związki Zawodowe nie osiągnęły wspólnego stanowiska) Strona Społeczna w Spółce KOLPREM powinna dojść do wspólnego kompromisu tak by przedstawione stanowisko można było w dalszym procesie negocjacyjnym
forsować z pożytkiem dla pracowników.
T. Ziołek
Dni otwarte w ArcelorMittal Poland SA
Znamy już terminy Dni Otwartych w oddziałach ArcelorMittal Poland. 1 maja Zakład Koksowniczy w Zdzieszowicach otwiera bramy
dla zwiedzających, 14 maja oddział w Sosnowcu, 21 maja – walcownia duża i walcownia średnia w Dąbrowie Górniczej, a 4 czerwca br. – Świętochłowice. Dzień Otwarty w Krakowie, ze względu
na prowadzone rozległe inwestycje, w tym roku odbędzie się
dopiero jesienią. O dacie będziemy informować.
Biuro Komunikacji AMP SA
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Konferencje sprawozdawcze zakończone
Konferencja sprawozdawcza w Tubular Products AM Kraków Sp. z o.o - 7 kwietnia odbyła się Konferencja sprawozdawczo w
Spółce Tubular Prodacts AM Kraków Sp. z o.o. Zarząd Związku reprezentowali Przewodniczący Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik, kol. Halina Szpakowska Wiceprzewodnicząca ds. Finansowych,
kol. Józef Kawula Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych. Na
Konferencji sprawozdawczej obecny był Dyr.. Zakładu Pan Marek
Czajor oraz Dyr. Personalna Pani Dalia Leszczyńska. Prowadzący
konferencję kol. Leszek Baran przedstawił sprawozdanie z dwuletniej
działalności Zarządu zakładowego Spółki, szczegółowo omawiając
wpływy i wydatki. Obecni na sali członkowie Zarządu Związku odpowiadali na pytania dotyczące negocjacji płacowych, rozliczania czasu
pracy oraz sytuacji związanej z terenami przekazanymi do Skarbu
Państwa przez AMP. Dyrektor Zakładu omówił sytuację ekonomiczną
Spółki oraz plany działania na kolejne lata. Dyrektor Personalna skupiła się na przedstawieniu możliwości negocjacji podwyżek płac. W
dyskusji zebrani członkowie Związku zadawali wiele pytań technicznych dotyczących poprawy obsługi urządzeń. Kierowali je do dyrekcji
Spółki mając nadzieję, że ich dociekliwość spowoduje poprawę warunków pracy. Na koniec konferencji związkowcy przyjęli do realizacji uchwałę konferencji.
K.W.
X Dzień Bezpieczeństwa w AMP SA
28 kwietnia 2016 będziemy obchodzić w ArcelorMittal Poland już X Dzień Bezpieczeństwa, w tym
roku pod hasłem „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA: BEZPIECZEŃSTWO TO MY!”. Bezpieczeństwo jest naszym wspólnym celem i
obowiązkiem. Dbajmy nie tylko o siebie, ale i o swoje zespoły, swoich współpracowników, czy kolegów pracujących w pobliżu. Cel zera
wypadków jest możliwy do osiągnięcia, ale wszyscy, każdy z nas
musi zaangażować się w bezpieczeństwo. Nauczmy się rozpoznawania zagrożeń, mówienia o nich głośno i wypowiadania się oraz
bądźmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo w pracy.
Zaangażowanie i poszanowanie Złotych Zasad jest podstawą.
W tym roku obchody Dnia Bezpieczeństwa będą skoncentrowane na wykorzystaniu narzędzi takich jak lekka HIRA i audyty w
zakładach. Będziemy również pokazywać, w jaki sposób skutecznie
walczyć ze stresem w pracy i życiu codziennym. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w licznych szkoleniach specjalistycznych
organizowanych w poszczególnych zakładach. Biuro BHP zaprasza
wszystkich pracowników na spotkania otwierające organizowane
przez Dyrektorów w zakładach produkcyjnych. Poniżej informacja
dot. spotkań inauguracyjnych w poszczególnych zakładach:
Walcownia Gorąca BWG godz.8:00, budynek administracyjny, sala 211
Walcownia Zimna BWZ godz.9:00 nawa Wygładzarki przed stołówką 2
Zakład Energetyczny KR BEK – godz. 9:00, salka WCM BEK
Świętochłowice BHF – godz. 9:30, warsztat opakowań Walcownia Duża
DWG – godz. 9:00, budynek socjalny DWG, sala narad, III p. (s. 305)
Walcownia Średnia DWS – godz. 7:00, 15:00, 23:00, sala przy dyspoz.
Huta Królewska DHW – godz. 8.30, sala konferencyjna Huty Kościuszko
Sosnowiec DHC – godz. 9:00, sala nr 3
Wielkie Piece DG PPD – godz. 9:50, budynek administracyjny Wielkich
Pieców - świetlica
Wielkie Piece i Stalownia KR PSK – godz. 7:30, wszystkie wydziały
PSK
Zakład Energetyczny DG PED – godz. 9:00, budynek CDM, sala WCM
ZKZ – godz. 8:30, sala konferencyjna Nowego Biurowca
Koksownia Kraków ZKK – godz. 9:00, w poszczególnych brygadach
Centralne Utrzymanie Ruchu DG – godz. 9:00, budynek GU, sala narad, parter
Centralne Utrzymanie Ruchu KR – godz. 8:30, GU - obiekt 2105, sala
202
Jakość i Rozwój Produktu DG – godz. 9:00, budynek Laboratorium
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Badań Mechanicznych, pokój 116
Jakość i Rozwój Produktu KR – godz. 9:30, budynek Centralnego Laboratorium, sala nr 202, I piętro
Biuro BHP

Biuro HR przypomina - Wykorzystaj urlop w maju!
W tym roku staramy się zachować szczególną dyscyplinę,
jeżeli chodzi o planowanie i wykorzystanie urlopów. Proponujemy
zwrócenie uwagi na dający duże możliwości wypoczynku zbieg dni
wolnych od pracy w maju i wykorzystanie urlopu w dniach 2, 5, 6 i
27 maja. Dotyczy to przede wszystkim pracowników umysłowych w
obszarze biur, funkcji wsparcia w zakładach, centralnego utrzymania
ruchu oraz - w miarę możliwości - pracowników na stanowiskach
produkcyjnych. Sugestia ta nie ma zastosowania do pracowników
zaangażowanych w remont wielkiego pieca w Krakowie.
HR
Biuro przepustek - nowe miejsce...
Ochrona Kraków informuje, że od 2 maja 2016r. biuro przepustek jednorazowych mieszczące się dotychczas w budynku administracyjnym „Z” zostaje przeniesione do budynku LTT obok bramy nr
2. Numer telefonu do biura pozostaje bez zmian, tj. 12 290 40 82.
Brama nr 6 - otwarta od 2.05. 2016 roku
Ochrona Kraków informuje, że w celu realizacji zaleceń Głównej Komisji BHP z dniem 02.05.2016r. zostanie otwarta brama nr 6 .
Brama nr 6 przeznaczona jest dla ruchu pieszego oraz służbowych i
prywatnych pojazdów osobowych pracowników, którzy posiadają
zezwolenia na wjazd przez bramę nr 4. Brama będzie czynna okresowo, wg poniższego harmonogramu: w dni robocze:
- otwarta w godzinach od 05:00 do 07:30; od 13:00 do 16:30 oraz
od 21:00 do 23:00, w pozostałych godzinach zamknięta;
- w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: otwarta w godzinach
od 05:00 do 07:30; od 13:00 do 15:30 oraz od 21:00 do 23:00,
w pozostałych godzinach zamknięta.
UWAGA !!! Brama będzie czynna do czasu zakończenia modernizacji węzła drogowego Igołomska-Ptaszyckiego.
Uwaga!!! Z uwagi na brak, na ulicy Igołomskiej w rejonie bramy nr
6, wydzielonych pasów ruchu do skrętu w lewo, Biuro Ochrony prosi
wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas wjazdu i wyjazdu z terenu AMP S.A.
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
KRS 0000052378 z okazji Dnia Hutnika
zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych w maju 2016 r.
na bezpłatne kompleksowe konsultacje Fizjoterapeutyczne, po
których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż, oraz kinezyterapia wraz z instruktażem.
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie
Centrum Rehabilitacji „CitoReh” w Krakowie,
ul. Szybka 27 ( okolice Placu Bieńczyckiego)
Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu
9 maja 2016 r., w godz. 9.30-10.30 , tel.12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
z okazji Dnia Hutnika zaprasza Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy
brzusznej w dniach 17 – 23.05.2016 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
16 maja 2016 r., w godz. 9.30-11.00 tel.: 787 610 696
Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG, os. Handlowe bl. 8
w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień. Ilość miejsc ograniczona

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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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Prezydium OPZZ. 19 kwietnia br. w Warszawie obraBiuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
dowało Prezydium OPZZ. Posiedzenie zdominowała
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
dyskusja nad rządowym projektem ustawy o związtel. 12 643 87 41 12 643 87 44
kach zawodowych. Opinia Prezydium będzie podstae mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
wą do opracowania oficjalnego stanowiska OPZZ w tej kwestii.
Prezydium zapoznało się z przebiegiem i wynikami prac zespołu
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń spo„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289
łecznych. Wysłuchano także relacji z autonomicznego dialogu
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowerowej partnerów społecznych w tym zespole, poświęconemu wypracooraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej okolicy. waniu wspólnego stanowiska dot. nowych zasad przechodzenia
Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na wypoczynek rodzin- na emeryturę. Prezydium przyjęło rekomendację w tej sprawie
ny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi całodzien- podkreślając szczególne znaczenie prawa do emerytury po uzyne wyżywienie.
skaniu 35 - letniego stażu pracy przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn. Prezydium przyjęło informację o pracach zespołu problemoOferta zakupu biletów - Koncert Wystąpią: Andrzej Piaseczny, Piotr wego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w
00
Bałtroczyk oraz zespół Raz Dwa Trzy - 14 maj, godz. 19 - Arena Kraków
sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z
Cena: 65,00 zł. Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ
18 marca 2016 r.
NR 4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania
Prezydium OPZZ wystosowało apel z okazji Dnia Bezpiedofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacji o dochodach w rodziczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Prezydium zapoznało się z
nie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
informacją
o posiedzeniach Prezydium RDS i plenarnym 7 kwietOferta zakupu biletów: na mecz Siatkówki - XIV Memoriał Huberta
Jerzego Wagnera w Tauron Arenie XIV Memoriał będzie pierwszą oka- nia 2016 r. z udziałem wicepremiera M. Morawieckiego i podjętej
zją od ponad ośmiu miesięcy, aby zobaczyć reprezentację Polski w roli wówczas uchwale o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów o
gospodarza. Będzie to również jedna z zaledwie trzech okazji w tym roku utworzeniu, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej
do obejrzenia w Polsce naszych Mistrzów Świata. Tuż po turnieju Orły prawa. Przewodniczący OPZZ zgłosił wniosek o rozpatrzenie na
Antigi polecą do Tokio walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie. W tym najbliższym posiedzeniu Prezydium RDS (18.05) zagadnień zwiąroku kibice zobaczą - oprócz gospodarzy - czołowe reprezentacje świata: zanych ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. OPZZ postuluje
Belgię, Bułgarię i Serbię.
wprowadzenie tego tematu na posiedzenie plenarne RDS. Na
17.05. Wtorek 17:30 Belgia – Serbia ; 20:30 Polska – Bułgaria czerwcowym posiedzeniu plenarnym RDS zostaną omówione
CENA: Sektor: A 12 – 90,00zł, C 10 – 50,00zł
sprawy dot. reformy ustroju szkolnego. Jan Guz poinformował o
18.05. Środa 17:30 Bułgaria – Serbia ; 20:30 Polska – Belgia działaniach kierownictwa OPZZ w zakresie wykonywania uprawCENA: Sektor: A 12 – 120,00zł, C 10 – 60,00zł
nień właścicielskich w Spółce FWP, działaniach organów spółki a
19.05. Czwartek 17:30 Belgia – Bułgaria ;
20:30 Polska – Serbia
także krokach prawnych podejmowanych wobec Fundacji PorozuCENA: Sektor: A 12 – 140,00zł, C 10 – 70,00zł
mienie. Prezydium zapoznało się z wynikami kontroli NIK przeproDofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c – dopławadzonej w jednostkach administracji publicznej na temat zastęty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowapowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Prezydium
nia jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na pozobowiązało kierownictwo OPZZ do przyjęcia oficjalnego stanowitrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
ska w tej sprawie. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa PolskieOferta zakupu biletów - Festiwal muzyki filmowej - Jeden z najważniej- go poinformował zebranych o zarejestrowaniu przez Marszałka
szych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez Krakow- Sejmu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, co
skie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. O niepowtarzalności imprezy oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarandecyduje unikalne łączenie najwyższej jakości interpretacji muzyki filmowej tującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa,
wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry w połączeniu z wyso- a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują
kiej jakości obrazem filmowym. Monumentalne widowiska muzyczno – samorządy. Przedstawiciele kierownictwa przekazali informacje o
filmowe wyróżniają się śmiałością produkcyjną, innowacyjnością w sferze przygotowaniach do obchodów 1 Maja, do posiedzenia Rady
technologii dźwięku i obrazu, ale również rozmachem wykonawczym i OPZZ w dniach 2-3 czerwca 2016 w Miętnem, a także o zgłoszewysokim poziomem artystycznym prezentowanych dzieł. Festiwal wyróż- niach do konkursów na realizację projektów finansowanych m.in. z
nia również coroczna obecność najwybitniejszych twórców i kompozyto- funduszy europejskich. Jan Guz poinformował ponadto o zadarów. Wydarzenia te nie mają sobie równych w Europie, również ze wzglęniach zrealizowanych przez biuro OPZZ od poprzedniego posiedu na różnorodną i liczną publiczność.
dzenia Prezydium (22.03.br.)
1. 28.05.2016 (SOBOTA) | 17:00 | TAURON Arena Kraków - Gala Muzyki
Filmowej: Animacje (Jak wytresować smoka | Jak wytresować smoka 2 |
Epoka lodowcowa 2: Odwilż | Shrek | Mrówka Z | Artur ratuje Gwiazdkę |
Sinbad: Legenda siedmiu mórz | Ratatuj | Odlotowa przygoda | Król lew |
Strażnicy marzeń) - Cena: PŁYTA Strefa II 45 zł / Strefa III 30 zł; TRYBUNY: Sektor A12 - 30 zł (widok boczny) ; Sektor A10, A11, B2, B3 - 53 zł
2. 29.05.2016 (NIEDZIELA) | 19:00 | TAURON Arena Kraków Indiana
Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki - film z muzyką na żywo. Cena: PŁYTA Strefa II 45 zł / Strefa III 30 zł; TRYBUNY: Sektor A12, - 30 zł (widok
boczny) ; Sektor A10- A11, B2, B3 – 53 zł
3. 30.05.2016 (PONIEDZIAŁEK) | 19:00 | TAURON Arena Kraków - Video
Game Show: Wiedźmin 3 - PŁYTA Strefa I 60 zł / Strefa II 45 zł / Strefa III
30 z; TRYBUNY: Sektor A12, - 30 zł (widok boczny); Sektor A10- A11,
A20, B2, B3 - 53 zł
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.

Ubezpiecz siebie, rodzinę, swój samochód,
mieszkanie, dom
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, *majątkowe, * turystyczne, * finansowe, *
obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadko-

we i inne.
● Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym
„S”, kl. C, parter, pok. 15 (obok PKZP), tel.: 1239040 51, 660
544 212, 788 523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00,
we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 390-40-50
lub 788 655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.00
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland SA lub
hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu
Upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu
przy kontynuacji ubezpieczenia
Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00,
UWAGA!!! Następny nr Kuriera Aktualności ukaże się 11 maja.
wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 10,. Tel. 12 643-87-42

