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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - ciąg dalszy 

 Kolejnym rozmówcą był Pan Stanisław Ból Dyrektor Biura 

Dialogu Społecznego, który podziękował za zaproszenie oraz prze-

kazał informację o stanie rozmów ze stroną społeczną. Poinformo-

wał o zakończeniu działań nad „czasem pracy” dostosowującym się 

w swych zapisach do Kodeksu Pracy i zaleceń PIP. Wspomniał 

także o zapisach porozumienia dotyczącego wykupu W12. Na chwi-

lę obecną już 1300 pracowników podlega rejestratorom czasu pra-

cy. Poinformował również o spotkaniu Zespołu Centralnego, na 

którym najprawdopodobniej dojdzie do podpisania porozumienia 

płacowego. Na pytanie z sali dlaczego rozmowy płacowe już drugi 

rok z rzędu trwają tak długo, dyr.. S. Ból przytaczał problemy z usta-

leniem planowanych wydatków Spółki i zatwierdzeniem planów 

przez Koncern, a także trudnościami w zbilansowaniu wydatków 

służących między innymi finansowaniu podwyżek płac, wspomniał 

także o prowadzonych pracach sondażowych pokazujących aktual-

ną sytuację i oceny możliwości płacowych pracodawcy. Podkreślił 

jednak, znaczącą rolę organizacji związkowych na końcowy kształt  

porozumienia oraz odpowiedzialność za zrozumienie pewnych za-

sadniczych aspektów, które musiały być uwzględnione przy tworze-

niu finalnego dokumentu porozumienia.  

 Na apel płynący z sali aby w przyszłości rozmowy na takie 

tematy kończyły się przed rokiem, w którym będą wprowadzane 

nowe ustalenia płacowe Pan Stanisław Ból odniósł się negatywnie 

do takiej propozycji motywując to tym, iż nie mogą powstawać poro-

zumienia przyszłościowe ponieważ strona pracodawcy musi posia-

dać informację na temat stanu możliwości finansowych ale również 

stany prognoz gospodarczych i handlowych.  

 Następnie w dyskusji kolejne pytanie z sali zadał kol. Miro-

sław Kopeć: kiedy obserwatorzy BHP będą otrzymywali wynagro-

dzenie za swoją pracę oraz jakie kryteria doboru stosuje się desy-

gnując tych pracowników do zadań, na których po prostu się nie 

znają. W odpowiedzi Pan S. Ból stwierdził, że w tym temacie nie ma 

złej woli, pracodawca pracuje nad uregulowaniem tych należności 

oraz nad odpowiednim systemem pracy także dla obserwatorów.  

Na drugi trzon pytania padła odpowiedź, że to Dyrektorzy Zakładów 

typują tych pracowników do roli obserwatorów BHP i powinny to być 

osoby doświadczone i kompetentne. 

 Z kolei kolega Ryszard Polański pytał dlaczego UDW w 

Spółce Kolprem jest przymusem (wyznaczanie dni wolnych) inaczej 

niż w AMP S.A. Pan Stanisław Ból odpowiedział, iż zna tą sytuację 

– praca w godzinach nadliczbowych nie może być planowana, wg 

niego pracownicy w Spółce nie tracą finansowo. 

Kolejne pytanie z sali zadał kol. Krzysztof Bąk, który prosił o szcze-

góły dotyczące porozumienia płacowego - Niestety Pan Stanisław 

Ból nie chciał uprzedzać faktów i pozostawił informację na ten temat 

Przewodniczącemu Krzysztofowi Wójcikowi. Tak więc wywołany do 

zabrania głosu przedstawił główne i najważniejsze informacje doty-

czące wspomnianego porozumienia. Przekazał również, że szcze-

góły podane będą w formie pisemnej w sposób formalny po podpi-

saniu przez wszystkie Strony biorące udział w negocjacjach porozu-

mienia płacowego.  

Następnie w dyskusji zabierali głos obecni na sali delegatki i dele-

gaci. Pytania były kierowane do wszystkich zaproszonych gości. 

Pytania dotyczyły pracy w AMP SA jak i w Spółkach hutniczych. 

 Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Prezes Spółki UNIHUT 

SA Pan Daniel Wróblewski, który przedstawił rys historyczny Spółki. 

Podkreślił, że współpraca z Zarządem Związku zawsze układała się 

bardzo dobrze, a obie Strony nieustannie dążyły do rozwoju Firmy. 

Dziś w Spółce pracuje około 250 pracowników i to ich zasługą jest 

tak dobra ocena działalności. Wskazał również na niebagatelną rolę 

Związków Zawodowych Właścicieli Spółek związkowych, bez któ-

rych Firmy nie miałaby szans na pracę i rozwój. Wspomniał o ciągle 

powiększającym się majątku, halach, maszynach i urządzeniach 

stanowiących olbrzymi potencjał dający legitymacje do specjali-

stycznej współpracy z głównym zleceniodawcą jakim jest AMP S.A. 

 Po przerwie wznowiono obrady Konferencji, a o głos popro-

szono zasłużonego dla Związku pierwszego Przewodniczącego 

Pana Alfreda Miodowicza. W swoim wystąpieniu skoncentrował się 

na związkowej kadencyjności. Według niego aby wzmocnić rangę 

organizacji należy zastanowić się nad wydłużeniem kadencji do 5 

lat z ograniczeniem kadencyjności do dwóch okresów. Decyzje w 

tej sprawie mogą zapadać jedynie zgodnie z wolą Delegatów. 

Wspomniał, że za jego czasów działacze przychodzili wprost od 

warsztatów pracy i była to zarazem dobra i zła sytuacja. Dobra bo 

przynosiła spontaniczne i oczekiwane pomysły działań, a zła bo z 

powodu małego doświadczenia działacze popełniali liczne błędy. 

Dziś jest już inna sytuacja ale ciągle może podlegać sporom racjo-

nalności, oceny więc mogą się znacznie różnić. Zdaniem Alfreda 

Miodowicza to FHZZ powinna dać przykład w niej zrzeszonym orga-

nizacjom i zmienić podejście do kadencyjności.   

 Po zakończeniu dyskusji i wystąpień gości głos zabrał kol. 

Tomasz Ziołek - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, który 

przedstawił realizację Uchwały nr 07/2014 w poszczególnych jej 

zapisach. Podał  stopień realizacji poszczególnych punktów Uchwa-

ły w tym najbardziej istotnych dotyczących zatrudnienia i zarobków. 

Następnie przedstawił projekt Uchwały w sprawie podwyższenia 

kwoty zapomogi losowej z 50,- do 70,- zł. W jawnym głosowaniu 3 

osoby wstrzymały się od głosu. Tak więc Uchwała została przegło-

sowana i od 19 maja 2016 roku zwykła zapomoga losowa wynosi 

do 70 zł. W dalszej części swego wystąpienia zaproponował aby 

głosowanie nad projektem głównej Uchwały bieżącej Konferencji 

przeprowadzić w głosowaniu jawnym z interpretacją głosowania 

tzw. blokiem na poszczególne wyselekcjonowane grupy tematycz-

ne, jak: 

- sprawy dotyczące wynagrodzeń, 

- sprawy socjalne, 

- sprawy pracownicze, 

- sprawy organizacyjne. 

Po odczytaniu Uchwała ta została jednogłośnie przyjęta. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1... Następnie kol. Tomasz Ziołek odczytał Uchwałę - 

Protest WZD skierowany do AMP S.A. o podjęcie rozmów w spra-

wie kar finansowych za naruszanie przepisów regulaminowych 

dotyczących Spółek około - hutniczych. W głosowaniu jawnym 

jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta. 

PROTEST WZD NSZZ Pracowników AMP SA 

w sprawie obciążeń finansowych Spółek zależnych 

i podmiotów zewnętrznych  

 Walne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal 

Poland SA występuje do Zarządu ArcelorMittal Poland SA w sprawie 

rewizji wprowadzonych decyzją wewnętrzną, kar finansowych dla 

wszystkich Spółek hutniczych za wykroczenia pracownicze. 

   Obciążanie Spółek hutniczych wysokimi karami finansowymi 

w sytuacji gdy w większości nie mają one wpływy na indywidualne 

wykroczenia pracownicze jest decyzją krzywdzącą. Kodeks kar finan-

sowych, który musiały zaakceptować Spółki hutnicze pozbawia w wielu 

przypadkach ich autonomii, a pracownikom nie daje możliwości obrony. 

Nałożone kary finansowe Spółki przenoszą na pracowników, pomimo 

braku uregulowań o karaniu finansowym w Regulaminach Pracy.  

 WZD NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA sprzeciwia 

się przyjętym rozwiązaniom przez AMP SA dotyczącym karania Spółek 

i wnosi o wycofanie się z przyjętych rozwiązań 

 Pomysł karania finansowego Spółek, a w konsekwencji pra-

cowników uważamy za moralnie nie uzasadniony, który może doprowa-

dzić do powolnej zapaści finansowej wielu podmiotów wspomagających 

produkcję krakowskiej Huty, może także doprowadzić do likwidacji 

wielu miejsc pracy. Obciążenia finansowe powodują dodatkowo odpływ 

wielu fachowców i blokadę podwyżek płac. Zarobki pracowników w 

Spółkach coraz bardziej odbiegają od płac w AMP SA.   

 Pytamy otwarcie, komu zależy na tym, aby wydzielone Spółki 

oraz jednostki zewnętrzne znajdowały się w coraz trudniejszej sytuacji 

finansowej?  

 Spółki w dużej mierze zależą od AMP SA jednak jak pokazują 

obecne czasy, uwarunkowania produkcyjne i finansowe w wielu przy-

padkach coraz częściej to właśnie produkcja oraz remonty wielu urzą-

dzeń AMP SA zależy od Spółek. 

 Apelujemy o partnerstwo we wzajemnych stosunkach gospo-

darczych bez pokazywania "swej wyższości". Wycofanie się z wprowa-

dzonych kar finansowych i przyjecie innych wspólnie ustalonych roz-

wiązań nie tylko spowoduje poprawę sytuacji finansowej Spółek ale 

pokaże także, iż ArcelorMittal Poland SA potrafi być Firmą uznaną za 

godnego polecenia Partnera.        

 Kolejne wystąpienie dotyczyło Apelu do Wojewody Małopol-

skiego w sprawie skoordynowania prac na rzecz rozwoju Nowej Huty. 

Apel ten został jednogłośnie przyjęty przez Delegatów Konferencji. 

Pan Józef Pilch Wojewoda Małopolski 

Apel w sprawie skoordynowania prac na rzecz rozwoju  

Nowej Huty 

 Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników Arcelor-

Mittal Poland SA apeluje do Pana Wojewody o podjęcie działań, które 

doprowadzą do skoordynowania wszystkich prac projektowych doty-

czących rewitalizacji obszarów południowej części Krakowa. Powstałe 

projekty, które łączą w sobie funkcje biznesowe, społeczne, mieszkal-

ne, kulturowe i rekreacyjne powinny łączyć wszystkich komu na sercu 

leży dobro Nowej Huty i jej mieszkańców. 

 Apelujemy o zbudowanie wspólnej struktury tak by dwa projek-

ty: Nowa Huta Przyszłości oparty o funkcjonowanie centrum logistycz-

nego, strefy biurowo-biznesowej, strefy rekreacji w Przylasku Rusiec-

kim i Błoń 2.0 oraz projekt Nowa Huta 2 oparty na działaniach mają-

cych na celu odzyskania części terenu będącego w użytkowaniu Spółki 

ArcelorMittal Poland SA, polegający na zamianie użytkowania wieczy-

stego zajmowanego terenu na jego hipoteczną własność, w zamian za 

zrzeczenia się przez ArcelorMittal Poland SA około 300 ha na rzecz 

skarbu państwa, łączyły zasoby i kompetencje Wojewody Małopolskie-

go, Prezydenta Krakowa, Marszałka Województwa, Krakowskich Wyż-

szych Uczelni, a także Spółki ArcelorMittal Poland SA, Spółek powsta-

łych w ramach przekształceń majątkowych AMP SA oraz innych pod-

miotów prywatnych o dużym potencjale inwestycyjnym.    

 WZD NSZZ Pracowników AMP SA apeluje także do Pana Wo-

jewody o przyspieszenie prac zapowiadanych przez Premiera Mateu-

sza Morawieckiego na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Huty dotyczą-

cych utworzenia strefy przemysłowej, w której to mogłyby rozpocząć 

działalność nowe podmioty gospodarcze zatrudniając mieszkańców 

województwa Małopolskiego.  

 W kontekście działań na rzecz rozwoju Nowej Huty widzimy 

także pilną potrzebę rozwiązania sytuacji dotyczącej dalszego funkcjo-

nowania Spółek powstałych w ramach przekształceń majątkowych 

AMP SA, które chcą zaangażować się w projekt rozwoju Nowej Huty, 

jednak nadal borykają się z wieloma problemami, w tym z niepewno-

ścią co do własności gruntów.    

 Wiedząc o Pana osobistym doświadczeniu z pracy w krakow-

skiej Hucie, zaangażowaniu i wiedzy na temat problemów jednej z 

największych dzielnic Krakowa wierzymy, iż poruszone tematy w na-

szym Apelu nie zostaną Panu obojętne.  

 Nowa Huta to dzielnica, w której mieszka kilkaset tysięcy 

mieszkańców, to dzielnica o dużym potencjale gospodarczym, to dziel-

nica związana z walką o Wolną Polskę to w końcu dzielnica, w której 

mieszkańcy potrafią upomnieć się o swe prawa i przywileje.  Walne 

Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA 

oczekuje, że los mieszkańców Nowej Huty, pracowników ArcelorMittal 

Poland SA i Spółek Hutniczych nie pozostanie obojętny władzy na 

każdym szczeblu zarządzania, a decyzje i działania przywrócą wiarę w 

to, iż przyszłość można tworzyć dla dobra obywatela.       

 Na koniec WSZD NSZZ Pracowników AMP SA, Przewodni-

czący Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik podziękował wszyst-

kim Delegatkom, Delegatom i zaproszonym gościom za uczestnic-

two i merytoryczną dyskusję oraz za atmosferę kończącej się Kon-

ferencji.      B. Fekner 

Główna Komisja BHP w AMP SA 

 W dniu 01.06.2016 r. odbyła się Główna Komisja BHP Ar-

celorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu uczest-

niczył Dyrektor Generalny Pan Geert Verbeeck, który na wstępie 

omówił agendę spotkania i odniósł się do roli BHP w Zakładzie 

pracy. I tak zgodnie z agendą głos zabrał Szef BHP Pan Wojciech 

Kozak omawiając piramidę bezpieczeństwa, która pokazuje staty-

stykę wypadkową, gdzie widnieją 2 wypadki śmiertelne w tym roku 

w AMP SA. Mówiąc o tym ubolewał, iż doszło do tych wypadków, 

ale też apelował, aby w przyszłości podejść do tematu BHP bardzo 

poważnie by nie dochodziło do takich tragedii. 

 Kolejnym punktem spotkania była informacja w sprawie 

zaistniałego wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w Oddziale 

Zdzieszowice na Wydziale Piecowni. Omawiając ten wypadek Dy-

rektor Zarządzający Pan Czesław Sikorski wskazał, że w analizie 

tego wypadku wskazano na duże zaniedbania dotyczące przygoto-

wań jak i samej pracy, co skutkowało takim zachowaniem, które 

doprowadziło do śmierci pracownika. W ocenie tego postępowania 

Pan Czesław Sikorski powiedział, iż najważniejsze jest bezpie-

czeństwo nawet jak Zakład musiałby ponieść jakieś koszty z tytułu 

wstrzymania produkcji, gdyż życie ludzkie jest najważniejsze. 

 Kolejnym punktem omawianym na posiedzeniu GK BHP 

było zdrowie pracowników i wnioski z poprzednich komisji. Omó-

wieniem tego punktu zajął się Pan W. Krzemienowski i Pani J. 

Wojakowska. Całość podsumował Pan Czesław Sikorski. Omawia-

jąc „zdrowie” pracowników mówiono o analizie zdrowia pracownika 

i najczęściej występujących chorobach na jakie zapada większość 

osób. Do dyskusji dołączyli się przedstawiciele Fundacji Ochrony 

Zdrowia, Hutniczej Fundacji OZiPS oraz Fundacja „Droga”. Na-

stępnie omówiono wykaz stanowisk pracy chronionej,  w którym to 

prym wiedzie Biuro Transportu i Logistyki Wyrobów Płaskich poda-

jąc 12 takich stanowisk.    cd str nr 3 
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 Kolejnym punktem z tematyki zdrowia jest problem stresu. 

Został powołany zespół, który w najbliższym czasie zacznie inten-

sywnie działać. Jego zadaniem będzie zbadanie poziomu stresu 

wśród pracowników AMP SA w celu zdiagnozowania zagrożeń psy-

chospołecznych i ich skutków dla pracodawców i pracowników. 

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Ból Dyrektor Dialogu Społecz-

nego, który poinformował o działaniach w zakresie eliminacji zagro-

żeń związanych z następstwami zażycia substancji psychotropowych 

i narkotyków. Przedstawił problem i omówił go informując, iż coraz 

częściej zdarzają się sytuacje gdzie pracownik jest bardzo pobudzo-

ny, a nie jest pod wpływem alkoholu. Daje to wiele do myślenia. W 

swym wystąpieniu zauważył, iż  w naszym Regulaminie Pracy nie ma 

odpowiednich zapisów dotyczących zażywania środków psychotro-

powych. Po dyskusji, która przerodziła się w ostrą wymianę zdań 

miedzy Stroną Pracodawcy, a Stroną Społeczną, Główna Komisja 

BHP doszła do wniosku, że należy podejść do tematu bardzo ostroż-

nie. Temat należy skonsultować ze Związkami Zawodowymi, a na-

stępnie Zespół Roboczy powinien tą kwestię rozwiązać w ramach 

swych prac.  

 Kolejnym tematem było omówienie statusu realizacji zadań z 

poprzedniej Komisji dotyczących Oddziału krakowskiego, a mianowi-

cie realizacji wniosków: inwentaryzacja torowisk w lokalizacji Kraków 

(jest w trakcie realizacji) i uaktualnienie mapek bezpieczeństwa dla 

kierowców (wniosek został zrealizowany).  

 Po tym temacie omówiono nowe wnioski zgłoszone do Głów-

nej Komisji BHP. Oba wnioski dotyczyły Dąbrowy Górniczej. Jeden z 

wniosków mówił o złym stanie higieniczno-sanitarnym na terenie 

Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Świętochłowic. Strona Społeczna 

podkreślała źle dobraną firmę sprzątającą, bałagan w dziale zamó-

wień i brak reakcji odpowiednich służb na zgłaszane przez Stronę 

Społeczną zastrzeżenia do fachowości i dobrych praktyk stosowa-

nych przez wybraną firmę przez działa zakupów.  

 Kolejnym punktem poruszonym podczas posiedzenia Komisji 

były braki w zaopatrzeniu, w odzież roboczą i środki ochrony osobi-

stej. W tym miejscu należy podkreślić, iż przez tak długi czas praco-

dawca nie umiał zareagować szybko i rozwiązać problem. Musiano 

posunąć się do ostrzeżeń o przerwaniu pracy i zgłoszeniu do proble-

mów do PIP, aby rozwiązać problem ze środkami ochrony osobistej. 

W tym temacie głos zabrał Zakładowy SIP Pan Andrzej Grabski infor-

mując, że przed otrzymał informację o podpisaniu kontraktu na do-

stawę środków ochrony osobistej uczulając, iż należy poczekać ty-

dzień lub dwa na uzupełnienie braków w poszczególnych zakładach. 

 Kolejnym tematem poruszanym na Komisji był temat przedłu-

żenia okresu używalności okularów ochronnych do komputera. Te-

mat zostanie omówiony podczas spotkania Zespołu Roboczego. 

Strony zostały zobowiązane do wypracowania porozumienia w tym 

zakresie. Na koniec spotkania przedstawiono i omówiono informację 

o projekcie „Bezpieczeństwo to MY”. Dzień Bezpieczeństwa w AMP 

SA można uznać za udany, gdyż wszystkie Zakłady podeszły do 

tematu bardzo poważnie, a zaangażowanie załogi było duże. 

 Kończąc spotkanie przedstawiono monitorowanie zaleceń 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Pań-

stwowej Straży Pożarnej. Kolejne spotkanie Głównej Komisji BHP – 

odbędzie się 07.09.2016 r. Nasz Związek apeluje do pracowników o 

zgłaszanie uwag dotyczących BHP do SIP na wydziałach i zakładach 

oraz bezpośrednio do Zarządu Związku, które należałoby przedsta-

wić na posiedzeniach GK BHP.         M. Kopeć 

BEZPIECZEŃSTWO TO MY  

 Zaczynamy realizację nowego korporacyjnego programu BEZ-

PIECZEŃSTWO TO MY (TAKE CARE), który zakłada przeszkolenie w 

zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy wszystkich pracow-

ników operacyjnych - własnych oraz stałych podwykonawców - we 

wszystkich zakładach ArcelorMittal w Europie. Dlaczego powstał program 

„Bezpieczeństwo to my”? To odpowiedź na palący problem - w zakładach 

ArcelorMittal, mimo wdrożenia wielu narządzi zarządzania bezpieczeń-

stwem w pracy, wciąż wydarzają się wypadki śmiertelne. W 2015 roku w 

całym koncernie zabiły one  27 osób. Tego nie można akceptować.   

 Program „Bezpieczeństwo to my” został opracowany na wzór 

programu realizowanego w Tata Steel, gdzie wypadki śmiertelne są rzad-

kością. Jest on skierowany przede wszystkim na zmianę zachowań pra-

cowników. Program polega na intensywnych szkoleniach, które będą 

prowadzone zarówno  w salach wykładowych, jak na halach  produkcyj-

nych, gdzie będą się odbywać ćwiczenia  praktyczne. Warsztaty 

„Bezpieczeństwo to MY” są oparte o najbardziej efektywne techniki ucze-

nia się ludzi dorosłych. W programie nie mówimy o zakazach, nakazach, 

procedurach, ale opieramy się przede wszystkim na doświadczeniach 

pracowników, emocjach związanych z bezpieczeństwem czy wpływie 

wypadku na osoby bliskie i współpracowników. Jakie tematy obejmie 

szkolenie? Można je podzielić na cztery grupy: > Złote zasady – wszyscy 

pracownicy powinni je znać i zawsze ich  przestrzegać.    

> Rozpoznawanie zagrożeń -  wszyscy pracownicy muszą umieć  roz-

poznać zagrożenia  w środowisku, w którym pracują. Szkolenie 

„Bezpieczeństwo to my” pomoże rozwinąć praktyczne umiejętności  zau-

ważania zagrożeń, zrozumienia ich i określenia tego, co zrobić, by je 

ograniczyć. > Zabieranie głosu - każdy pracownik powinien umieć i mieć 

odwagę zgłosić zagrożenie czy niebezpieczną sytuację, zauważoną w 

pracy.  Podczas szkolenia pracownicy nauczą się, jak zachowywać się 

wobec kolegów, współpracowników i przełożonych, by skutecznie rozma-

wiać o zagrożeniach. Nauczą się też  jak pozbyć się oporów przed zabra-

niem głosu i nie nabierać wody w usta, kiedy widać niebezpieczeństwo..  

> Przyjęcie odpowiedzialności - wszyscy pracownicy muszą się osobi-

ście angażować w sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Wszyscy powinni 

czuć, że mają prawo i obowiązek podejmować działania, które zwiększa-

ją  bezpieczeństwo. I że są za nie odpowiedzialni.   

Uczestnicy szkolenia będą przechodzili trening pomagający im podjąć 

takie działania,. które mogą zmieniać zachowanie kolegów.  

 

Spotkanie z dyr.. Herve Mouille 

 31 maja odbyło się spotkanie Dyr.. Obszaru Wyrobów Pła-

skich Pana Herve Mouilla z przedstawicielami trzech największych 

organizacji związkowych z Oddziału Kraków (NSZZ Pracowników 

AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80). Tematem były sprawy 

bieżące w Obszarze Wyrobów Płaskich, przebieg trwających inwe-

stycji oraz sprawy BHP. Dyr.. H. Mouille przedstawił nowy termin 

uruchomienia nowej Ocynkowni. Grupa Danelli główny wykonawca 

zabudowy linii z Tallina po wielu trudnych rozmowach zadeklarowała, 

iż pierwszy krąg z nowej Ocynkowni „wyjedzie” 10.10.2016 roku, a 

do końca roku produkcja ma  35 tys. ton. Jak zapewnił Pan H. Mouil-

le obsada nowego Zakładu jest właściwie skompletowana. Pracowni-

cy, którzy będą obsługiwali nowe  obecnie są szkoleni w Świętochło-

wicach. Omawiając stan prac przy rozbudowie Walcowni Gorącej 

dyr.. H. Mouille stwierdził, iż nastąpiło lekkie opóźnienie w zakończe-

niu prac. Nowy termin uruchomienia inwestycji to 17.06.2016 rok. 

Produkcja docelowa to 2,5 mln ton. Pytany o zamówienia dyr.. Wyro-

bów Płaskich zapewniał, iż rynek naciska na wzrost produkcji i jest 

„chłonny” na odbiór wyrobów hutniczych. Mamy nadzieję, że zostaną 

utrzymane odpowiednio wysokie ceny naszych wyrobów. Kolejny 

poruszany temat dotyczył uzupełnienia środków ochrony osobistej 

pracowników AMP SA. Jak zapewniał dyr.. H. Mouille (po konsulta-

cjach z dyrektorami Zakładów) część niezbędnych środków została 

już dostarczona pozostałe brakujące środki ochrony osobistej powin-

ny w ciągu dwóch tygodni zostać dostarczone. Ostatni poruszany 

temat dotyczył analizy wypadku jaki miał miejsce podczas prac inwe-

stycyjnych oraz szeregu stwierdzonych zagrożeń. Powołany Zespół 

analizuje przyczyny powstania zagrożeń oraz pracuje nad ich elimi-

nacją. Podsumowując spotkanie dowiedzieliśmy się, iż nowe inwe-

stycje spowodowały, iż alokacja wewnętrzna uchroniła zapewne kil-

kadziesiąt osób przed wymuszoną redukcją. Strona Społeczna nie 

akceptuje decyzji o „zwolnieniach”. Oczekujemy rzetelnej analizy 

zatrudnienia w Obszarze Wyrobów Płaskich i uzupełnienia brakują-

cych wakatów. Kolejne spotkanie już w lipcu.   K.W. 

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 

Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i ro-

werowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atu-

tem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na 

wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośro-

dek prowadzi całodzienne wyżywienie.  

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 przed-

szkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie 

Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w Krakowie. Zainteresowani 

rodzice proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do dy-

rekcji przedszkola w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumen-

tów 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 nabo-

ru dzieci do przedszkoli…" można pobrać ze strony internetowej: 

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

 

Zawody wędkarskie w PTS SA 

 W dniu 21.05.2016 roku odbyły się zawody wędkarskie o pu-

char Prezesa Zarządu Spółki PTS SA, które zorganizowały działające 

w Spółce Związki Zawodowe. Zawody odbywają się corocznie na 

terenie Przylasku Rusieckiego. Tak chętnie odwiedzanego przez hut-

ników - wędkarzy. Tym razem rywalizowali zagorzali wędkarze - pra-

cownicy, emeryci i renciści PTS SA. Udział wzięli także zaproszeni 

goście. Dla zwycięzców czekały ufundowane przez Prezesa Zarządu 

Spółki Bony finansowe, do realizacji w sklepie wędkarskim. Dodatko-

wo na zwycięzcę zawodów czekał okazały puchar. Puchar oraz nagro-

dy w imieniu Prezesa Zarządu Spółki PTS SA wręczali Przewodniczą-

cy Organizacji Związkowych.      B. Pawlina 

Ubezpiecz siebie, rodzinę, samochód,  

mieszkanie, dom  

● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komuni-

kacyjne, *majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązko-

we 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 administracyj-

nym „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 

 

Z prasy OPZZ: OPZZ chce wydłużenia urlopu z 26 

do 32 dni Polacy należą do najbardziej zapracowa-

nych społeczeństw w Unii Europejskiej. Według da-

nych OECD Niemcy pracują rocznie 1371 godzin, 

Francuzi 1473, Austriacy 1629, Hiszpanie 1689, Japończycy 1729, 

Czesi 1776, Amerykanie 1789. Polscy pracownicy pracują zaś aż 

1923 godzin rocznie, czyli prawie najwięcej ze wszystkich bada-

nych krajów. Pracujemy ciężko, długo i za małe pieniądze. W tej 

sytuacji uważamy, że należy wydłużyć urlop wypoczynkowy z 26 

do 32 dni w roku. Wydłużenie urlopu byłoby korzystne tak dla pra-

cowników, jak też dla pracodawców. Pracownicy mieliby więcej 

czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej zestresowani i bar-

dziej wydajni. Dzięki temu też przedsiębiorstwa lepiej by funkcjo-

nowały i przynosiły większe zyski. W krajach, w których obywatele 

mają krótszy roczny czas pracy, jest niższa stopa bezrobocia i 

wyższa wydajność. 

 Rada OPZZ. W centrum szkoleniowym w Miętnie k/o Garwolina 

rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Rady OPZZ. W ciągu 

dwóch dni (2 i 3 czerwca) członkowie rady podsumują działalność 

OPZZ w połowie kadencji 2014 – 18. OPZZ rozpoczyna kampanię 

programową, której myślą przewodnią są prawa społeczne zapisa-

ne w Konstytucji, w tym m.in. sprawiedliwość społeczna, wolność 

tworzenia związków zawodowych i prawo do godnego wynagro-

dzenia. Okazją do ofensywy OPZZ jest półmetek kadencji władz 

związku i nowa rzeczywistość, w której znaleźliśmy się po ubiegło-

rocznej zmianie rządu. Jakie propozycje zostają zgłoszone w ra-

mach kampanii? Związkowcy proponują wprowadzenie podatku od 

transakcji finansowych, zmianę w zasadach opodatkowania do-

chodów obywateli w celu sprawiedliwego rozłożenia ciężarów po-

datkowych, płacenie podatków i składek na FUS od rzeczywistych 

dochodów w tym zniesienie limitu zarobków, powyżej którego naj-

bogatsi nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne, opodatko-

wanie diet otrzymywanych przez osoby posłów, senatorów i rad-

nych samorządów terytorialnych, zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku, wypracowanie rekomendacji zmian Prawa zamówień 

publicznych oraz monitorowanie przestrzegania prawa, w tym pra-

wa pracy i zasad uczciwej konkurencji na rynku zamówień publicz-

nych, ochronę rynku wewnętrznego Unii Europejskiej przed nie-

uczciwą konkurencją. Ale to jeszcze nie wszystko. OPZZ zapowia-

da walkę o zatrudnianie na „kodeksowych” umowach o pracę, jako 

bezpieczniejszej i stabilniejszej formy pracy, w szczególności w 

instytucjach publicznych, na rzecz pełnej ratyfikacji Konwencji 

MOP nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia spo-

łecznego; wprowadzenia społecznego nadzoru partnerów społecz-

nych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych; zwiększenie skuteczności walki z nie-

legalnym zatrudnieniem; szybszy wzrost minimalnego wynagro-

dzenia za pracę; wprowadzenie zasady „równa płaca za tę samą 

pracę w tym samym miejscu”; opracowanie systemowych rozwią-

zań prawnych regulujących płace pracowników instytucji publicz-

nych i wiele innych. 
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