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AKTUALNOŚCI 

 Stanowisko Związków Zawodowych 

 10 maja 2016 roku największe organizacje związkowe dzia-

łające w ArcelorMittal Poland SA wystąpiły do Prezesa Sanjaya 

Samaddara ze stanowczym żądaniem zakończenia negocjacji pła-

cowych. Zniecierpliwienie wyjątkowo długimi negocjacjami płacowy-

mi zostało potwierdzone na wielu spotkaniach. Brak rozstrzygnięć w 

najbliższym czasie skutkować będzie podjęciem radykalnych kro-

ków przez organizacje związkowe.   

 Związki Zawodowe, działające w ArcelorMittal Poland SA i 

Spółkach hutniczych podpisane pod niniejszym pismem, wyrażają 

głębokie niezadowolenie i oburzenie z dotychczasowego przebie-

gu negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek, w których ArcelorMit-

tal Poland S.A. posiada 100% udziałów/akcji w 2016 roku. 

 Strona Pracodawcy od początku prowadziła rozmowy pła-

cowe w złej wierze i bez poszanowania słusznych interesów i ocze-

kiwań płacowych Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek, 

prezentowanych przez nasze Organizacje Związkowe. W począt-

kowej fazie tych rozmów Strona Pracodawcy celowo opóźniała 

rozpoczęcie merytorycznych negocjacji powołując się na 

„uwarunkowania proceduralne" i przerwy świąteczne, następnie 

rozszerzając zakres tych negocjacji o sprawy, które ze względu 

na swoją złożoność i trudność powinny być przedmiotem odręb-

nych rokowań (np. zmiany zapisów Zakładowego Układu Zbiorowe-

go Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.), a w ostatnim 

okresie doszło nawet do próby szantażowania Organizacji Związko-

wych wycofaniem już złożonych i wstępnie zaakceptowanych przez 

Strony zmian płacowych w 2016 roku. 

 Powyższe postępowanie Strony Pracodawcy spowodowało, 

iż kolejny raz nie został dotrzymany termin zakończenia negocjacji 

płacowych wynikający z § 31 Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i tym samym 

złamane zostały ww. przepisy prawa oraz wcześniejsze deklara-

cje Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., mówiące o zakończeniu w 

IV kwartale 2015 roku (tj. do dnia 31.12.2015 r.) negocjacji wzrostu 

wynagrodzeń pracowniczych w 2016 roku. 

 Wobec powstałego z winy Pracodawcy impasu w negocja-

cjach płacowych Organizacje Związkowe wyznaczają na dzień 

17.05.2016 r. o godz. 10.00 w sali 120 w Budynku Dyrekcyjnym 

spotkanie negocjacyjne poświęcone wyłącznie uzgodnieniu 

ostatecznej treści i podpisaniu porozumienia płacowego na 2016 

rok. 

 Jednocześnie uprzedzamy, że w przypadku nie zawarcia 

porozumienia w ww. terminie będziemy zmuszeni do podjęcia 

wszelkich działań mających na celu realizację uzasadnionych 

postulatów płacowych na 2016 rok, w tym akcji protestacyjnych, a 

wszelka odpowiedzialność za mogące nastąpić niepokoje społecz-

ne spadnie wyłącznie na Stronę Pracodawcy. 

 

Informacja z posiedzenia 

Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA 

 W dniu 13.05.2016 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej 

Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Pani 

Radowiecka Jadwiga. Komisja rozpatrzyła wnioski o zapomogi dla 

byłych pracowników Huty, pracowników Zakładu Walcownia Zimna 

BWZ, pracowników Zakładu Biuro Transportu i Logistyki Wyrobów 

Płaskich BTL, pracowników Zakładu Energetycznego BEK, pracow-

ników Zakładu Walcownia Gorąca BWG, pracowników Biura cen-

tralnego Utrzymania Ruchu GU, pracowników komórek dyrekcyj-

nych. W drugiej części spotkania Komisja rozpatrzyła oferty imprez 

w ramach wypoczynku po pracy przygotowane przez Biuro Tury-

styczne HUT- PUS SA. W ostatniej części spotkania Komisja przy-

znała 239 pożyczek spośród 265 wniosków złożonych przez pra-

cowników na cele mieszkaniowe. Uzgodniono terminy podpisywa-

nia umów od 6.06 br. nie później niż do 30.09 br. Wypłaty pożyczek 

(przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) doko-

nuje HUT– PUS S.A. sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania 

umowy. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanych termi-

nach ostatecznych jest traktowane, jako rezygnacja z przyzna-

nej pożyczki i wniosek zostanie anulowany.  J. Łąka 

 

 Prezydium OPZZ 

17 maja br. odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. 

Przewodniczący Jan Guz omówił zadania zrealizowane 

przez kierownictwo centrali od ostatniego posiedzenia 

prezydium (20 kwietnia br.). Następnie prezydium rozpatrzyło wnio-

sek przewodniczącego OPZZ o powołanie na funkcję przewodni-

czącego Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego kol. J. 

Dubińskiego. Prezydium przychyliło się do wniosku szefa konfede-

racji i podjęło uchwałę w tej sprawie. Wiceprzewodniczący OPZZ – 

Wiesława Taranowska i Franciszek Bobrowski zreferowali wstępną 

prognozę wielkości makroekonomicznych przedstawioną przez 

rząd, stanowiącą podstawę do prac nad projektem ustawy budżeto-

wej na rok 2017 oraz stanowiskiem OPZZ w sprawie wzrostu w 

roku 2017 : 

 - wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej 

sferze budżetowej; 

 -   minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 -   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił przebieg 

obchodów Święta 1 Maja w Warszawie i wojewódzkich strukturach 

terytorialnych. 

Prezydium przyjęło informacje o: współpracy z Klubami Parlamen-

tarnymi i Poselskimi; stanie prac nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy o związkach zawodowych i opinii OPZZ o tym projekcie; 

propozycjach zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 

i stanie prac nad projektem ustawy o zamówieniach publicznych; 

pracach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego; reko-

mendowaniu do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji: kol. Jakuba Kusa ze Związku Zawodowego Budowlani i 

Adama Jarosińskiego ze Związku Zawodowego Przemysłu Elektro-

maszynowego; przygotowaniach do posiedzenia Rady OPZZ w 

dniach 2-3 czerwca br.; o stanie realizacji planu przychodów i preli-

minarza wydatków na działalność statutową OPZZ po I kwartale br. 

w tym opłacalnością składek członkowskich na rzecz OPZZ. 

 Prezydium OPZZ podjęło uchwały: 

 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. pro-

centowego udziału w roszczeniu powstałym na podstawie uchwały 

o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych; 

 Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników 

w ramach świadczenia usług.    OPZZ 

 

 

UWAGA !!! Następny numer Kuriera Aktualności ze względów 

logistycznych ukarze się 1 czerwca 2016 roku 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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BRUDNA POLITYKA Z NASZĄ HUTĄ W TLE      

 Pan Łukasz Gibała, były poseł między innymi PO i Twojego 

Ruchu, siostrzeniec ministra Gowina, po przegranych wyborach do 

Sejmu oraz na Prezydenta miasta Krakowa, postanowił uaktywnić 

się politycznie oraz przypomnieć o swojej osobie mieszkańcom 

Krakowa. Można by było przejść obojętnie nad tą sprawą i jak to 

się popularnie mówi „przymknąć oko” na kolejnego zawiedzionego 

polityka, który rozgrywa swoje partykularne interesy. Niestety nie 

wolno nam tego tak zostawić, ponieważ Pan Ł. Gibała jako środka 

do celu - niczym nieuzasadnionego ataku - w walce min. z obec-

nym Prezydentem m. Krakowa wybrał sobie naszą Hutę. Na pew-

no warto zapamiętać nazwisko tego polityka przy następnych wy-

borach do Sejmu lub samorządowych. Pod pretekstem i szumnie 

brzmiącymi hasłami proekologicznymi od paru tygodni alarmuje 

Urząd Miasta Krakowa i mieszkańców miasta jakoby nasza huta 

była największym trucicielem powietrza w Krakowie. Ostatnio 

wpadł na „genialny” pomysł i zaprosił dziennikarzy z programu „To 

jest temat” TVP Info oraz młodych członków swojego stowarzysze-

nia (Logiczna Alternatywa) pod bramę główną naszego Zakładu. 

Celem tego spotkania, które odbyło się w dniu 6 maja br, pod szyl-

dem patrona naszego Zakładu, miało być publiczne straszenie 

mieszkańców grodu Kraka i okolic zagrożeniami, jakie podobno 

mogą mieć miejsce w przypadku dalszej emisji gazów i pyłów 

przez naszą hutę. Starał się w tym programie telewizyjnym 

(zainteresowanych odsyłamy na stronę TVP Info w Internecie) jak 

najbardziej obrazowo przedstawić wizję umierającego od zatrutego 

powietrza (co najmniej jak po katastrofie w Czarnobylu) miasta 

Krakowa. Próbował również w sposób bardzo nieudolny udowod-

nić, że głównym winowajcą smogu oraz stanu powietrza w Krako-

wie jest min. nasz zakład, który w sposób niekontrolowany emituje 

do atmosfery trujące związki. Na szczęście w programie tym, poza 

niedoszłym Prezydentem lub posłem oraz grupą jego popleczni-

ków, z których niektórzy pofatygowali się na nagranie tego progra-

mu przyjechać aż z Bochni były również osoby kompetentne, z 

racji pełnionych funkcji odpowiedzialne za stan środowiska w Kra-

kowie i województwie małopolskim. Biorący udział w programie 

Panowie Ryszard Listwan, Z-ca Dyrektora Małopolskiego Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Biura 

Prasowego Prezydenta miasta Krakowa Pan Jan Machowski pod-

kreślali fakt, iż emisja pyłów i gazów z krakowskiej huty w żadnym 

stopniu nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców Krakowa. Awarie 

jak w każdym zakładzie czy też urządzeniu zawsze się zdarzają i 

jest to czynnik niezależny od człowieka. Wolą stron oraz Dyrekcji 

huty jest podjęcie takich kroków by zdarzały się one jak najrzadziej, 

a ich szkodliwy wpływ na środowisko i mieszkańców Krakowa 

ograniczyć do minimum. W ramach zintegrowanych systemów huta 

wyemitowała w ubiegłym roku około 300 ton pyłów, z przyznanego 

jej limitu wynoszącego ponad 1500 ton. Jak powiedział Dyrektor R. 

Listwan nie ma w Krakowie stanu alarmowego, a ponad 300 urzą-

dzeń z monitoringu jaki jest zainstalowany w mieście na bieżąco 

informuje o stanie powietrza, które może nie jest najczystszym, ale 

na taki stan rzeczy nie tylko nasza huta ma wpływ. W tej sprawie 

głos zabrała Pani Ewa Olszewska, Dyrektor Wydziału Kształtowa-

nia Środowiska UMK, która powiedziała między innymi, że najwięk-

szym problem dla miasta jest tzw. niska emisja spalin, pochodząca 

ze spalania paliw stałych ( ponad 20 tys. palenisk jest jeszcze 

czynnych w Krakowie). Na drugim miejscu sprawców smogu w 

Krakowie jest przemysł, a na trzecim komunikacja. Dopiero podję-

cie działań w tych trzech kierunkach może z czasem przynieść 

poprawę stanu powietrza w naszym mieście. Do września 2019 

roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, mają zostać zlikwi-

dowane min. piece węglowe, którymi ogrzewane są mieszkania w 

naszym mieście. Akcja ta jest prowadzona przez Prezydenta m. 

Krakowa od 1995 roku. Popierając wszelkie działania proekologicz-

ne w naszym mieście na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę i 

umieścić w tym miejscu redakcyjny komentarz. Otóż w tych 

wszystkich działaniach jednego nie da się niestety zmienić: położe-

nia geograficznego Krakowa. Miasto jest usytuowane w niecce i na 

zbiegu korytarzy powietrznych  min. Śląska i Czech. Ale o to Pan 

Ł. Gibała mógłby mieć pretensje do Kraka, legendarnego założy-

ciela miasta. W trakcie programu zacytowana została również wy-

powiedź rzeczniczki prasowej koncernu, która stwierdziła, iż wszel-

kie działania podejmowane przez Zarząd firmy AMP S.A. (min. 

zamknięcie spiekalni, stalowni martenowskiej, WP nr 3, wymiana 

falownika w koksowni oraz zmiany w procesie pracy konwertora – 

wydłużenie czasu zalewania) mają na celu całkowitą likwidację 

szkodliwości działań huty dla środowiska.  Nakłady finansowe w 

Polsce, jakie poniosła firma ArcelorMittal na rzecz poprawy warun-

ków ochrony środowiska,  wyniosły około 5,5 mld zł, z czego wg 

słów Pani Rzecznik ponad połowa trafiła do krakowskiej huty. 

Wszystkie te informację, jak również wypowiedzi paru pracowników 

huty ( złośliwców informujemy, iż ich udział w tym programie był 

dobrowolny, a reprezentowali oni w tym nagraniu interesy pracow-

ników, a nie pracodawcy ) nie przekonały Pana Łukasza Gibały. 

Sam zainteresowany i inicjator nagonki na naszą hutę w pewnym 

momencie „strzelił sobie gola do własnej bramki” mówiąc w progra-

mie, iż 80 % wiatrów wieje z zachodu na wschód. Jeżeli zna się on 

choć trochę na geografii to powinien do programu zaprosić miesz-

kańców Niepołomic i okolic, bo wg jego teorii to oni powinni być 

najbardziej narażani na „szkodliwe” działania naszej huty. Podsu-

mowaniem zachowania Pana Łukasza Gibały i jego „aktywności” 

proekologicznej niech będzie fragment wypowiedzi Biura Prasowe-

go magistratu krakowskiego jaka została opublikowana w środkach 

masowego przekazu:  

„Narastające zainteresowanie - wykazywane przez Pana Łukasza 

Gibałę - kwestiami dotyczącymi poprawy jakości powietrza w Kra-

kowie wymaga komentarza, który naświetli całość jego 

"intensywnych", wieloletnich starań dotyczących tego tematu. W 

trakcie dwóch kadencji (lata 2007-2015). Pan Gibała zgłosił 9 inter-

pelacji, z czego prawie połowa dotyczyła wyłącznie jednego tema-

tu, tj. konieczności wprowadzenia w Polsce jakości paliw stałych, 

czego Minister Gospodarki do tej pory nie uczynił. Wspomnieć 

również należy o dwóch apelach i jednym wystąpieniu (w ciągu 

8lat!) na forum plenarnym Sejmu. Zanotowano również aktywność 

w trakcie procedowania w ubiegłym roku zmian zapisów art. 96 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ale w tym przypadku prak-

tycznie każdy z krakowskich posłów dołożył swoje trzy grosze. Pan 

poseł brał również udział w pracach dotyczących przygotowania 

treści Uchwały o zakazie palenia węglem w Krakowie. Ale jak wyni-

ka z jego sprawozdania, wysłał w tej sprawie jedno (!) pismo do 

ówczesnego Marszałka Województwa Małopolskiego. Należy także 

zauważyć, że pomimo deklaracji składanych niedawno pod drzwia-

mi Magistratu o konieczności podejmowania radykalnych działań 

dotyczących ochrony jakości powietrza, szczególnie w zakresie 

ochrony korytarzy powietrznych przed zabudową, archiwa sejmo-

we i obszerne sprawozdania z działalności poselskiej, odnotowały 

jedną interwencję (w 2008 roku) Dotyczyła ona konieczności wprowa-

dzenia zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, które likwidują możliwość uzyskiwania przez inwestorów tzw. 

Warunków Zabudowy, których zapisy są niezgodne z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta. Szkoda że Pan Gibała nie próbował, w późniejszym czasie, 

wspierać inicjatyw legislacyjnych Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-

cych powyższej kwestii. Nie odnaleźliśmy również śladu oburzenia 

Pana Gibały, dotyczącego zmian w zapisach Rozporządzenia Ministra 

Środowiska dotyczących m.in. podniesienia poziomów ostrzegania i 

alarmowania ludności przy przekroczeniu stężeń pyłów PM 10. Jako 

swoiste wisienki na torcie puentujące 8-letni dorobek poselski, dotyczą-

cy ochrony jakości powietrza w Polsce i Krakowie, należy przypomnieć, 

że w trakcie kluczowej debaty anty-smogowej, która odbyła  się na 

posiedzeniu sejmiku województwa w połowie stycznia br., w trakcie 

przyjmowania Uchwały o zakazie używania paliw stałych w Krakowie, 

nie odnotowano obecności Pana Gibały. Nie odnotowano również 

obecności, pomimo zaproszenia, ani Pana Gibały, ani jego przedstawi-

cieli na żadnym z 9 spotkań Forum na rzecz czystego powietrza, które 

z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa regularnie odbywają się od 

początku lutego. Przy okazji wydarzenia "Robimy tlen" przypominamy 

(gdyby nikt o tym nie wspomniał), że Urząd Miasta Krakowa rozdał 

mieszkańcom Krakowa, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, prawie 270 

tysięcy sadzonek (w tym również drzew).  

 Podsumowując, nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że syste-

matyczna praca nie stanowi w logice Pana Gibały żadnej alternatywy 

dla spektakli ulicznych mających na celu ponowne, zaistnienie w sferze 

debaty publicznej”.              K. Bąk 
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 Komisja Robocza w Spółce TAMEH 

 W spotkaniu  Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawiciele 

Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z o.o. i przedstawi-

ciele Pracodawcy, w ustalonym składzie. Pracodawca zapoznał 

uczestników spotkania z projektem Regulaminu Pracy, który zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, zastrzegając sobie prawo do ewentu-

alnych autopoprawek. Przedstawiciele Organizacji Związkowych 

omówią we własnym gronie projekt Regulaminu Pracy na spotkaniu 

w dniu 19.05.2016r. o godz. 10.00. Organizacje Związkowe, po spo-

tkaniu 19.05.2016r. przekażą Pracodawcy ewentualne uwagi do pro-

jektu Regulaminu Pracy w terminie  do dnia 24.05.2016r.Termin ko-

lejnego spotkania Komisji Roboczej wyznaczono na 02.06.2016 r. o 

godz. 10.00. W tym dniu strony ustalą ostateczny termin zakończenia 

rozmów w sprawie Regulaminu Pracy. W sprawach różnych Organi-

zacje Związkowe przekazały do rąk Pracodawcy pismo o podjęcie 

działań w następujących tematach: Regulacje płacowe w 2016 roku, 

Przestrzegania  wewnętrznych zarządzeń, Zorganizowanie spotkania 

z Zarządem Spółki, Zwiększenia środków na ZFŚS. Po zapoznaniu 

się z treścią wystąpienia Dyrektor Personalny oświadczył, że kwestie 

poruszone w piśmie zostaną przedstawione Zarządowi celem ich 

omówienia na spotkaniu w dniu 14.06.2016r. Dodatkowo Strona 

związkowa zgłosiła temat upominków dla jubilatów. Temat ten będzie 

omówiony na spotkaniu w dniu 02.06.2016r.  Z. Golik 

 

KOLPREM spotkanie z Zarządem Spółki 

 W Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z 

przedstawicielami organizacji Związkowych. Zarząd KOLPREM re-

prezentowali: Prezes Dirk Stroo, Dyrektorzy R. Dobrowolska i St. Ból. 

Głównym tematem spotkania były  zmiany organizacyjne, które prze-

widziane są w Spółce. Wzorem oddziałów Remontowych w części 

Przewozowej planowane jest stworzenie systemu Alfa i Beta. Grupa 

Alfa to pracownicy liniowi czyli bezpośrednio związani z przewozami. 

Będą oni zależni tylko od poleceń Dyrektorów i Kierowników Przewo-

zów. Grupa Beta to grupa wsparcia zadaniem, której będzie rozwią-

zywanie problemów związanych z przewozami wewnętrznymi. Pro-

ces spłaszczania struktury organizacyjnej w DPW jest bardzo trudny. 

W obecnej strukturze istnieje 7 poziomów zarządzania. Przejście do 

1 poziomu będzie procesem długotrwałym. Potrzebny będzie  okres 

przejściowy. Planuje się stworzenie 3 poziomów zarządzania. Strona 

Związkowa wniosła wiele uwag do planowanych zmian. Obawy na-

sze dotyczyły przede wszystkim możliwością kolejnego dodatkowego 

obciążenia pracujących na najniższym poziomie. Chcielibyśmy rów-

nież uzyskać informację dotyczące zakresu obowiązków pozostałych 

poziomów  zarządzania. Strona Społeczna obawia się, aby reorgani-

zacja nie doprowadziła do chaosu w Spółce dlatego też zadeklaro-

wała konstruktywne podejście do wprowadzanych zmian.   T. Ziołek 

 

   X Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie 

 W dniach 13-15 maja 2016 na Kanale Byd-

goskim w Bydgoszczy odbyły się jubileuszowe X 

Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławiko-

wym Branży OPZZ Metalowcy. W tym roku organi-

zacja zawodów przypadła Federacji Związków Za-

wodowych Metalowcy oraz Radzie Okręgu Kujawsko

-Pomorskiego w Bydgoszczy. Do startu w zawodach zaproszono 

reprezentacje Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w 

Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, Związku Zawodowego 

Przemysłu Elektromaszynowego oraz Federacji Związków Zawodo-

wych Metalowcy. A tam gdzie metalowcy i hutnicy z całej Polski stają 

do rywalizacji nie mogło zabraknąć drużyny NSZZ Pracowników Ar-

celorMittal Poland S.A. Prezydium i Zarząd Związku do zawodów 

zgłosiło drużynę w składzie: Jerzy Łąka, Andrzej Jamka i Krzysiek 

Bąk. Drużyna wyposażona została w  najlepsze profesjonalne zanęty 

i przynęty. Niestety nie mógł z Nami pojechać kierownik i „dusza 

drużyny” Andrzej Bączkowski, który tak wspaniale wyjazd zorganizo-

wał i zadbał o stronę logistyczną. Obowiązki Andrzeja przejął na 

Siebie Jerzy Łąka. W piątek skoro świt zapakowanym po dach bu-

sem wyruszyliśmy w drogę do Bydgoszczy. Pan Wiesław sprawnie i 

bezpiecznie dowiózł Nas do miejsca zakwaterowania. Po szybkim 

rozpakowaniu i przywitaniu się z drużynami które przyjechały wcze-

śniej udaliśmy w kierunku łowiska. Znaliśmy je tylko z opowieści. Nikt 

z Nas nigdy tutaj nie łowił. Sławny kanał Bydgoski znany z zawodów 

cyklu Grand Prix, Mistrzostw Polski i różnych zawodów rozgrywa-

nych prawie co tydzień. Ryby znają już zapewne wszystkie rodzaje 

zanęt, atraktorów i sztuczek stosowanych do ich przechytrzenia. 

Dowiedzieliśmy się, że niektórzy już trenowali na kanale, złowiono 

jakieś karpie, liny, płocie, miejscami bierze okoń. A My nawet nie 

zobaczyliśmy wody. I tego dnia nie było Nam dane wody zobaczyć. 

Gdy już pieszo prawie dotarliśmy nad brzeg kanału rzęsisty deszcz 

(raczej strugi wody z czarnych chmur) skutecznie zmusił Nas do 

powrotu. Ale jak wracać stojąc w parku pod drzewami, które nie da-

wały już przed ulewą ochrony? Andrzej nie wytrzymał, zniknął na 

moment i już za chwilę siedzieliśmy w busie razem z piłkarzami, któ-

rzy przyjechali oglądać pobliskie boisko. Pech czy fart na jutro? Ocie-

kający wodą, dzięki Ich uprzejmości znaleźliśmy się z powrotem na 

kwaterze. Po pysznej obiadokolacji rozmowy z kolegami z Zakładów 

ArcelorMittal Poland S.A. z Dąbrowy Górniczej, Świętochłowic i So-

snowca przeciągły się do późnych godzin. Duch rywalizacji krążył 

jednak po korytarzach Bursy. O 4.00 pobudka, nawilżanie i miesza-

nie zanęt, sute śniadanie i wyjazd na łowisko. 

 Obsługą i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem zawo-

dów zajęli się Sędziowie Okręgu PZW w Bydgoszczy. Ich niebywały 

profesjonalizm spowodował, że już po chwili było po odprawie, loso-

waniu stanowisk w sektorach i można było rozkładać sprzęt. Wkrótce 

miało się okazać czy obrana taktyka przyniesie skutek. Nagłe ochło-

dzenie, przechodzący front atmosferyczny, zmętnienie wody w kana-

le mogło zniechęcić większe ryby do żerowania. Decydujemy się 

łowić od samego początku drobnicę i obserwować czy nie pojawiają 

się u sąsiadów większe ryby. O godz. 10.20 sędziowie dali sygnał do 

zanęcania łowiska. Zapachniało nad kanałem wanilią i czekoladą, 

piernikiem i konopiami, nostrzykiem i kolendrą. Do wody wpadały z 

pluskiem zlepione kule zanęty wymieszane z gliną i ochotką. O 10.30 

na sygnał „można łowić” nad lustro kanału wysunęły się cicho 13-

mertowe „tyczki” ,świsnął 7-metrowy bat lub delikatna uklejówka, 

zakołysał się pod drugim brzegiem spławik odległościówki. Rywaliza-

cja się rozpoczęła.. Z upływającym czasem potwierdziło się, że sys-

tematyczne łowienie drobnicy od samego początku może przynieść 

dobry wynik w sektorze. Duże ryby zrobiły sobie po prostu przerwę w 

żerowaniu i nie dały się skusić na żadne smakołyki. Do sygnału koń-

czącego zawody nie było jednak faworytów, nikt nie był pewny miej-

sca, bo nawet jedna duża ryba złowiona przez zawodnika pod koniec 

zawodów mogła zadecydować o jego i drużyny sukcesie. A później 

było pakowanie sprzętu, powrót na kwatery, ogłoszenie wyników, 

rozdanie pucharów. A gdzie zwycięzcy i przegrani? Jak to pięknie 

powiedział podsumowując zawody Eugeniusz Dziubiński z Dąbrowy 

Górniczej  nie ma wśród Nas przegranych. Wszyscy jesteśmy zwy-

cięzcami. Spotkała się tutaj grupa ludzi myślących podobnie, wyzna-

jemy takie same wartości i kierujemy się nimi w życiu zawodowym. 

Jesteśmy z różnych rejonów Polski, a myślimy podobnie. A wspólna 

pasja która Was jednoczy jest tylko powodem by się znów spotkać 

Za rok na innym łowisku, może w większym gronie, ale spotkamy się 

na pewno”. Wędkarzy zapewne interesuje co skutecznie utrzymywa-

ło w łowisku ukleje? Była to żółta zanęta Abletta MVDE, żółta glinka 

rozpraszająca rozrobione na papkę ze śladową ilością jockersa, 

atraktor migdałowy, fluokarminowy pink francuski i na haczyk fifis na 

zmianę z pojedynczą ochotką. Drużyna dziękuje Zarządowi NSZZ 

Pracowników AMP S.A za zorganizowanie wyjazdu.  J. Łąka 

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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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16 

ul. Mrozowa 1  bud. administracyjny 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail:  turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli 

„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289 
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok Piw-

nicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowerowej 

oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej okolicy. 

Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na wypoczynek rodzin-

ny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi całodzien-

ne wyżywienie.  

 

Oferta zakupu biletów - Festiwal muzyki filmowej - Jeden z najważniej-

szych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez Krakow-

skie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. O niepowtarzalności imprezy 

decyduje unikalne łączenie najwyższej jakości interpretacji muzyki filmowej 

wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry w połączeniu z wyso-

kiej jakości obrazem filmowym. Monumentalne widowiska muzyczno – 

filmowe wyróżniają się śmiałością produkcyjną, innowacyjnością w sferze 

technologii dźwięku i obrazu, ale również rozmachem wykonawczym i 

wysokim poziomem artystycznym prezentowanych dzieł. Festiwal wyróż-

nia również coroczna obecność najwybitniejszych twórców i kompozyto-

rów. Wydarzenia te nie mają sobie równych w Europie, również ze wzglę-

du na różnorodną i liczną publiczność.  

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; TRYBU-

NY: 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: PŁY-

TA 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 – dopła-

ty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowa-

nia jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na po-

trzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. 

Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są,  w BT HUT-PUS S.A. ul. Mro-

zowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, 

wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 10,. Tel. 12 643-87-42 

 

Dodatkowy nabór dzieci do przedszkola 

 Fundacja Nasze Dzieci uprzejmie informuje, że od 

16 maja do 13 czerwca prowadzony jest dodatkowy nabór 

dzieci na rok przedszkolny 2016/2017 do przedszkoli Arce-

lorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz 

Akademii Małych Pociech w Krakowie. Zainteresowani rodzice proszeni są 

o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do dyrekcji przedszkola w celu 

pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych: 

Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel. 12 349-08-

02, kom. 501-354-901, e-mail: przedszkole@ampkrakow.pl. 

Druki dokumentów zgłoszeniowych oraz  "Zasady dodatkowego naboru 

dzieci do przedszkoli…" można pobrać ze strony internetowej: 

www.fundacja-naszedzieci.pl.            Zapraszamy Fundacja Nasze Dzieci 

Z prasy OPZZ: Same spadki w OFE. O tym, gdzie 

będą trafiać nasze składki emerytalne możemy ponow-

nie decydować w tym roku od 1 kwietnia do 31 lipca. 

To ważny wybór, od którego zależy wysokość przyszłej 

emerytury. Możliwość taką daje tak zwane okno trans-

ferowe ustalone na mocy ustawy z grudnia 2013 roku. Wprowadziła 

ona dobrowolność przekazywania części składki na ubezpieczenie 

emerytalne do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Z badania 

Centrum Badania Opinii Społecznej z 2015 roku wynika, że w czasie 

ostatniego okna transferowego w 2014 roku blisko 10% ubezpieczo-

nych nie wiedziało o możliwości złożenia deklaracji lub zapomniało 

złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. Z 

oszczędzania w OFE zrezygnowało wówczas prawie 14 mln osób. 

Przypominamy zatem, że taka możliwość istnieje. Ale czy warto z 

niej skorzystać Ty razem, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytu-

cyjnego, fundusze emerytalne będą mogły się reklamować. Niektóre 

z nich już kuszą byłych klientów perspektywą wysokiej emerytury. 

Przed podjęciem decyzji o przekazaniu części swojej składki do OFE 

lepiej przeanalizować wyniki finansowe OFE za rok 2015, aby nie 

czuć rozczarowania po przejściu na emeryturę efektami działań mar-

ketingowych funduszy emerytalnych. Z drugiej strony warto także 

pamiętać, że oszczędzanie na emeryturę tylko w obowiązkowym 

systemie oznacza bardzo niskie świadczenia w przyszłości. Aby 

jednak dodatkowo oszczędzać na emeryturę potrzebne są wyższe 

wynagrodzenia, o czym często się zapomina. Trzeba przyznać, że 

okres ostatnich dwóch lat był trudny dla OFE. Nie mogły one inwesto-

wać w obligacje skarbowe i musiały inwestować swoje aktywa w 

akcje spółek giełdowych, co z pewnością odbiło się na ich wynikach 

finansowych. W 2014 r. stopa zwrotu z OFE wyniosła około 0,5%, 

podczas gdy w latach poprzednich wynosiła około 13%. Ale to nie 

jedyny powód słabych wyników finansowych OFE. Najnowsza infor-

macja Głównego Urzędu Statystycznego z 4 maja br. pt. Wyniki fi-

nansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towa-

rzystw emerytalnych w 2015 roku pokazuje więcej przyczyn i może 

pomóc w podjęciu ewentualnej decyzji. Wynika z niej, że OFE tracą 

impet, co najlepiej obrazują poniższe dane: wynik finansowy OFE w 

2015 r. był ujemny, podobnie jak w 2014 roku, z tym że w 2014 roku 

wyniósł on 147,6 mln zł, podczas gdy w 2015 roku aż 6,8 mld zł; 

aktywa ogółem OFE na koniec 2015 roku zmniejszyły się o 5,7% (To 

efekt wprowadzenia mechanizmu suwaka. OFE są bowiem płatni-

kiem netto do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z 

czym ich aktywa regularnie maleją. To z kolei przekłada się na niższe 

przychody i w konsekwencji niższe wyniki finansowe); spadła w 2015 

roku o 0,8% liczba rachunków prowadzonych przez OFE a także 

liczba zarejestrowanych członków OFE (o 0,5%); spadła liczba prze-

kazanych w 2015 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 

OFE składek oraz odsetek; zmniejszyły się o 53,8%, w porównaniu z 

rokiem 2014, przychody powszechnych towarzystw emerytalnych 

(PTE) wynikające z zarządzania OFE, ale równocześnie wzrósł 

udział w przychodach wynagrodzenia PTE za zarządzanie fundusza-

mi (o 40,8 pkt proc.); koszty związane z zarządzaniem OFE przez 

PTE zwiększyły się o 45,9%; zysk brutto PTE, w porównaniu z ro-

kiem 2014, zmniejszył się; zmniejszył się w konsekwencji zysk netto. 

PTE zamknęły rok 2015 zyskiem netto w wysokości 483,6 mln zł, 

podczas gdy w 2014 roku wynosił on 1,1 mld zł. Zysk netto w 2015 

roku stanowił zatem jedynie 44,2% zysku netto z 2014 roku. W 2016 

roku otwarte fundusze emerytalne mogą się reklamować. Wydaje się, 

że niewiele to zmieni. Wyniki finansowe OFE i PTE mówią same za 

siebie. Ostateczny wybór jednak zawsze należy do nas 

 

Ubezpiecz siebie, rodzinę, samochód, mieszkanie, dom  

● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunika-

cyjne, *majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obo-

wiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe 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 hut-

niczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu  

Upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu  

przy kontynuacji ubezpieczenia 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/
mailto:przedszkole@ampkrakow.pl
http://www.fundacja-naszedzieci.pl
http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1

