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TAMEH ZW Kraków spotkanie dyrekcji z pracownikami Zakładu
11 lipca odbyło się spotkanie dyrekcji TAMEH - ZW Kraków,
którą reprezentowali Dyr.. Zakładu Pan Dariusz Siudy oraz Dyrektor
Personalny Pan Andrzej Węglarz. Obecni byli także przedstawiciele
Organizacji Związkowych działających w Spółce TAMEH. Celem
spotkania było przedstawienie pracownikom sytuacji po zakończeniu obowiązywania Porozumienia Społecznego. Dyr.. A. Węglarz
przekazał obecnym na spotkaniu pracownikom, iż dla załogi nie
będzie żadnych zmian, nie zmienią się angaże, nie będzie likwidacji
przywilejów pracowniczych, nie przewiduje się także zwolnień
wśród załogi. Dyrektor A. Węglarz potwierdził zebranym decyzje
inwestycyjne w ZW Kraków, omówił także zmiany w Zarządzie
Spółki. Następnie odpowiadał na pytania pracowników i przedstawicieli Związków Zawodowych. Załogę interesowały negocjacje płacowe, negocjacje Regulaminu Pracy, możliwość odejścia na emerytury pomostowe, trwałość zatrudnienia w Spółce. Kończąc spotkanie
zadeklarował zebranym, iż wszystkie sprawy ważne dla załogi są i
będą konsultowane ze Stroną Społeczną.
K.W.
Porozumienie płacowe w TAMEH POLSKA Sp. z o.o.
W Spółce TAMEH POLSKA dobiegły końca rozmowy dotyczące regulacji wynagrodzeń w 2016 r. Po długotrwałych i trudnych
negocjacjach Strony uzgodniły podpisanie, parafując Porozumienie
przedstawicieli TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie regulacji płac w 2016 roku. Zapisy dotyczące Krakowa przedstawiamy na stronie nr 2. Organizacje Związkowe z Krakowa wniosły dodatkowo aby od 1.09. każdemu zatrudnionemu w lokalizacji ZW Kraków wliczyć 100 PLN z dodatku układowego na wprost do płacy zasadniczej. Pracodawca oświadczył, iż
przeanalizuje zgłoszony wniosek. Strona Społeczna uważa, iż pracownicy ZW Kraków powinni wzorem pracowników AMP SA mieć
włączoną część dodatku do płacy zasadniczej. Oczekujemy realizacji tego postulatu, tym warunkując podpisanie porozumienia płacowego. Jednocześnie nadal trwają intensywne prace nad stworzeniem nowego Regulaminu Pracy dla całej Spółki TAMEH. Do omówienia pozostało jeszcze kilka rozdziałów. Mamy nadzieję, że za

kilka tygodni powstanie ostateczna wersja Regulaminu, która będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony.
cd str nr 2
Fiasko rozmów w sprawie założeń projektu
budżetu państwa
8 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. OPZZ reprezentowali: członek
Zespołu Roman Piotrowski i Norbert Kusiak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ. W trakcie posiedzenia kontynuowano dyskusję
na temat Założeń projektu budżetu państwa na 2017 r. oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Nie
udało się wypracować projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w tej sprawie z powodu zbyt
dużych różnic w ocenie sytuacji makroekonomicznej.
Fiaskiem zakończyła się także próba wypracowania projektów
wspólnych stanowisk w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2017. Strona pracodawców
poparła propozycję strony rządowej, aby utrzymać zamrożenie
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w budżetówce i negatywnie oceniła propozycję wzrostu płacy minimalnej do poziomu 2000 zł. OPZZ
skrytykowało brak waloryzacji wynagrodzeń i propozycję, aby około
1,4 mld zł zostało rozdysponowane w sposób, który znamy z roku
2016 (podwyżka tylko dla niektórych grup zawodowych). Powtórzyło
postulat zmiany dotychczasowego modelu kształtowania płac w
państwowej sferze budżetowej oraz wypracowania systemowych
rozwiązań w tym zakresie. Propozycję wzrostu płacy minimalnej do
2000 zł uznaliśmy, jako krok we właściwym kierunku, ale równocześnie niewystarczający w kontekście powtarzanego przez nas od
wielu lat oczekiwania, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej
50% płacy przeciętnej. Ostateczne decyzje w powyższych sprawach podejmie 14 lipca br. Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym.
OPZZ
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TAMEH - Porozumienie płacowe
1. Od dnia 01.09.2016r. Pracodawca przeznaczać będzie co miesiąc na wzrost Funduszu Wynagrodzeń kwotę stanowiącą iloczyn
100 PLN brutto (bez składki ZUS Pracodawcy) oraz liczby Pracowników Spółki ( z wyjątkiem Członków Zarządu oraz pracowników
przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych itp.).
2. Planuje się, że kwota, o której mowa powyżej, stanowić będzie
źródło finansowania skutków zmian zasad premiowania i zasad
wynagradzania wprowadzanych w ramach planowanego ujednolicania stosowanych ZUZP w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., w jeden
ZUZP.
3. Kwota 100 PLN brutto, o której mowa w ustępie 1, uruchomiona
zostanie w formie stałego dodatku do wynagrodzenia dla każdego
pracownika Spółki ( z wyjątkiem Członków Zarządu oraz pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych,
świadczeniach rehabilitacyjnych itp.) – zwanego dalej dodatkiem
układowym, z przyjęciem poniższych zasad:
- dodatek układowy jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem ( po
raz pierwszy wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2016r.), w odrębnej pozycji na liście płac,
- do dodatku układowego uprawnieni są pracownicy pozostający w
zatrudnieniu od dnia 01.09.2016r., przy czym przez pozostawanie
w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy,
za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego,
- w przypadku zatrudnienia lub ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca, dodatek wypłacany jest proporcjonalnie do czasu zatrudnienia pracownika w danym miesiącu, zgodnie z harmonogramem
czasu pracy,
- dodatek układowy nie jest uwzględniany w podstawie obliczania
wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków: chorobowego, opiekuńczego oraz macierzyńskiego dodatek
przysługuje.
4. Wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016r. pracownikom Spółki
( z wyjątkiem Członków Zarządu oraz pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, świadczeniach
rehabilitacyjnych itp.), którzy w dniu 01.12.2016r. będą pozostawali
w zatrudnieniu, zostanie wypłacona jednorazowa nagroda roczna
za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku
2015, w wysokości 600 PLN brutto na pracownika, pod warunkiem, że pracownik pozostawał w tym czasie w zatrudnieniu w
Spółce od co najmniej 6 miesięcy.
5. Najpóźniej, wraz z wynagrodzeniem za miesiąc sierpień 2016
pracownikom Zakładu Wytwarzania Kraków zostanie wypłacona
kwota 207 PLN brutto jako uzupełnienie – dopłata „Małego Hutnika”.
K.W.
cd ze str nr 1.

Porozumienie płacowe w AMDS
Pod koniec czerwca w Spółce AMDS O/Kraków podpisano
porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku. Po
długich rozmowach strony osiągnęły kompromis. Zdecydowano, że
podwyżki wynagrodzeń zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2016
roku, a wyrównanie wypłaconych już wynagrodzeń i premii nastąpi
do 15 lipca. Z tytułu poczynionych podwyżek fundusz płac wzrośnie o 2,5%. Dodatkowo w grudniu każdemu pracownikowi zostanie wypłacona nagroda w wysokości 500 zł brutto . Warunkiem
wypłacenia nagrody będzie osiągnięcie dodatniego wskaźnika
EBIDTA, zakładanej wielkości sprzedaży i BHP. Jednocześnie
Pracodawca od dnia 1 lipca 2016 roku wprowadzi Program Opieki
Medycznej dla pracowników AMDS z dofinansowaniem w kwocie
25 zł do pakietu wybranego przez pracownika.
T. Ziołek
Trudne rozmowy w Spółce SSC
W ubiegły piątek w siedzibie SSC w Dąbrowie Górniczej
spotkali się przedstawiciele organizacji Związkowych działających
w Spółce z Prezesem Panem Edwinem Bennarsem i Dyrektor HR
Panią Ewą Kozłowską. Spotkanie poświęcone było przede wszyst-
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kim sprawom pracowniczym i płacowym. W trakcie spotkania Strona Związkowa wskazała na szereg nieprawidłowości w podziale
funduszu wynagrodzeń w minionych latach. Zarząd Spółki podkreśla, iż jest niezależny od decyzji AMP SA. W sprawach płacowych
musi kierować się tzw „rynkiem”. Po wymianie stanowisk Strona
Pracodawcy nie podjęła decyzji o konkretnych rozmowach w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Strona Społeczna oczekuje na kolejne
spotkanie oraz na przedstawienie przez Pracodawcę rozwiązania
w zgłoszonym temacie.
T. Ziołek
Kontrola pracowników. Co mogą kontrolować pracodawcy ?
Część III.
Na naszych łamach wielokrotnie informowaliśmy członków
Związku i czytelników Kuriera o uprawnieniach jakie przysługują
pracodawcy w temacie szeroko rozumianych kontroli zatrudnionych pracowników. W telegraficznym skrócie przypominamy, iż
pracodawcy, w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawne,
wolno sprawdzać oraz kontrolować podległego pracownika min: a/
gdy wykonuje czynności związane z korzystaniem ze służbowych
komputerów oraz poczty e-mail b/ pracodawcy wolno monitorować
systemem kamer miejsca, gdzie pracownicy mają dostęp do dóbr
wartościowych, celem ochrony przed kradzieżą, na przykład w
bankach, supermarketach, magazynach itd – również w AMP S.A.
c/ za zgodą pracownika pracodawcy wolno przeprowadzać kontrole stanu trzeźwości pracowników. Po raz kolejny przypominamy
więc, iż pracodawca nie może sam, bez zgody pracownika przeprowadzić badania jego trzeźwości przy użyciu alkomatu, a nawet
gdyby takie badanie przeprowadził, to może ono zostać podważone. W przypadku monitoringu niedopuszczalne jest stosowanie
tego typu kontroli oraz instalacja kamer w miejscach, gdzie naruszałoby to prawo pracownika do prywatności (np. w szatni, w toalecie). Pracodawca musi również pamiętać o tym, że nagrania z
monitoringu wideo są danymi, które podlegają szczególnej ochronie (art. 7 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych), co wiąże
się z koniecznością odpowiedniego ich przechowywania. W niektórych przypadkach, gdy pracodawca w wyniku kontroli zyskuje wiedzę o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych (kradzież, ujawnianie tajemnicy firmy, spożywanie alkoholu)
może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.). Dotychczas, wspólnie pionem Dyrektora Personalnego, udało się uregulować oraz oprawić w ramy prawne, zapisane w Regulaminie Pracy
AMP S.A. dwie bardzo ważne z punktu widzenia pracownika kwestie: korzystanie ze służbowej poczty elektronicznej i Internetu oraz
kontrole stanu trzeźwości. W ramach spotkań i rozmów Zespołu
Roboczego ( najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu
02.08.2016 ) pozostała do uregulowania bardzo ważna dla wszystkich pracowników sprawa przeszukań i kontroli rzeczy osobistych
pracowników. Temat ten nie jest unormowany jednolitymi przepisami prawnymi i opiera się na gruncie wielu ustaw oraz kodeksów,
zahaczając min. o Ustawę o ochronie osób i mienia, Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy, wyroki sądowe itd.. W kwestii dopuszczalności przeszukiwania toreb i szafek
pracowniczych wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13
kwietnia 1972 r. (I PR 153/72). Stwierdzono w nim, że stosowanie
szeroko, w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych
zwyczajów, przeszukiwania członków załogi w celu zapobiegania
wynoszeniu mienia zakładów pracy, jest zgodne z prawem i nie
narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego) wówczas, gdy zatrudnieni zostali uprzedzeni o możności
stosowania tego rodzaju kontroli. W naszej firmie kwestia ta nie
jest uregulowana w Regulaminie Pracy, stąd pilna konieczność
dokonania stosownych uzgodnień pomiędzy Stroną Pracodawcy i
Stroną Społeczną oraz wprowadzenie w trybie natychmiastowym
Aneksu nr 5 do RP, który w sposób jasny i przejrzysty unormowałby tą sytuację. Z pozoru prosty temat może się rodzić w bólach z
uwagi na jego złożoność i trudne do przewidzenia sytuacje życiowe. Już samo doprecyzowanie słowa przeszukanie oraz definicji
kontroli budzi wśród wielu prawników wiele obaw. cd str nr 3
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Ma to również swoje uzasadnienie w różnych wykładniach prawnych i w ostatecznych wyrokach sądowych. Przechodząc
na grunt naszego zakładu można posłużyć się pierwszym z brzegu
przykładem, który w prosty sposób obrazuje złożoność problemu.
Jak na przykład powinno wyglądać przeszukanie szafki ubraniowej
pracownika w przypadku donosu ( uzasadniony lub nieuzasadniony ?), iż pracownik schował tam jakiś materiał lub rzecz będącą własnością pracodawcy ? Kto ma do tego prawo ? Co w przypadku odmowy pracownika na otworzenie szafki i udostępnienie jej do kontroli ? Kiedy i w jakich okolicznościach można dokonać takiego przeszukania ? Kto powinien uczestniczyć w trakcie tego przeszukania ?
Jaki dokument oraz jakiej treści powinien być sporządzony w związku z tą czynnością ? Jak jednoznacznie stwierdzić, że tą rzecz lub
materiał pracownik sam umieścił w szafce, a nie zostały mu one
przez kogoś złośliwie podrzucone ? I jeszcze wiele, wiele pytań na
które Strony muszą znaleźć wspólną odpowiedź, co na podstawie
chociażby ww. przykładu nie będzie wcale takie łatwe. Przepisy dotyczące kwestii przeszukań oraz kontroli osobistych są dość ogólnikowe i mówią na przykład, że samo przeszukiwanie pracowników, z
punktu widzenia polskiego prawa, uzasadnione jest jedynie wtedy,
gdy służy ochronie interesu prawnego pracodawcy, a interes ten jest
na tyle ważny, że warto ryzykować naruszenie dóbr osobistych pracownika. Procedura tego typu kontroli musi przebiegać w sposób
zgodny z zasadami współżycia społecznego i w sposób nie naruszający godności pracownika, ponieważ w przypadku naruszenia przez
pracodawcę godności osobistej pracownika, może on żądać, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, zadośćuczynienia
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wybrany
cel społeczny. Pracodawca może jednak uniknąć wyżej wymienionych odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że jego działania były
uprawnione. W wyroku z 25 lipca 2003 r. (I PK 330/2002) Sąd Najwyższy orzekł, że okolicznościami wyłączającymi bezprawność działania osoby naruszającej czyjeś dobra osobiste jest działanie podjęte
w obronie interesu społecznego lub prywatnego - w tym konkretnym
przypadku - prywatnego interesu pracodawcy. Reasumując - kwestie
związane z kontrolą zatrudnionych powinny zostać jasno określone w
umowie o pracę lub w regulaminie pracy albo w innym przepisach
wewnątrzzakładowych obowiązujących w danej firmie. Jak zwykle w
sprawach, które dotyczą wszystkich pracowników AMP S.A zwracamy się z apelem do członków Związku oraz wszystkich zatrudnionych na terenie AMP S.A. (pracownicy huty i spółek) o przesyłanie
wszelkich uwag i sugestii, dotyczących sprawy przeszukań oraz kontroli osobistych. Można to uczynić bezpośrednio dzwoniąc lub pisząc
do niżej podpisanego: numery telefonów 12 2902711 lub 795128139,
poczta e-mail: krzysztof.bak@arcelormittal.com. Członkowie Związku
oraz pozostałe osoby mogą również zgłaszać swoje uwagi do Przewodniczących Związku w wydziałach i zakładach huty oraz w spółkach. Prace nad wspólnym uregulowaniem i zapisaniem w Aneksie
nr 5 Regulaminu Pracy, formy i sposobu przeszukań oraz kontroli
pracowników, z uwagi na wielowątkowość i bardzo dużo zawirowań
prawnych, mogą się znacząco wydłużyć. W związku z powyższym
Związek nasz, zwraca się z apelem do Strony Pracodawcy o wstrzymanie się z wszelkimi działaniami, które miałyby na celu zaostrzenie
sytuacji w tej delikatnej materii, jaką są kontrole osobiste pracowników. Przypominamy, iż forma kontroli stosowanej przez pracodawcę
powinna być adekwatna do sytuacji (jej celowość uzasadnia interes
pracodawcy) i nie może ona naruszać godności oraz dóbr osobistych
pracowników(art.111 Kodeksu pracy).
K. Bąk
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gorącej, remont wielkiego pieca, modernizacja konwertora tlenowego
oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych cynkowania. Realizacja
tych zadań inwestycyjnych pozwoli na rozwój produkcji wyrobów
wysoko przetworzonych, ale też spowoduje zmniejszenie wpływu
zakładu na środowisko.
Pierwszy slab z nowego pieca w walcowni gorącej
29 czerwca w nowym piecu pokrocznym w krakowskiej walcowni gorącej wygrzano, a następnie rozładowano pierwszy slab.
Tydzień wcześniej, 20 czerwca, rozpalono pierwsze palniki pieca i
rozpoczęto jego suszenie. Na pierwszy rozładunek pieca czekało
wiele osób: wykonawcy inwestycji, obsługa ciągu produkcyjnego i
służby utrzymania ruchu ArcelorMittal Poland. Zakres rozbudowy
walcowni, oprócz budowy drugiego pieca pokrocznego, obejmuje:
rozbudowę hali produkcyjnej, przebudowę torowisk kolejowych, renowację składu slabów, montaż dwóch suwnic o udźwigu 80 ton, modernizację międzynawowego wózka slabów, zakup wahadeł do
transportu kręgów, zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody,
instalację nowej szlifierki walców oraz doprowadzenie instalacji gazu
koksowniczego. Szacowany koszt rozbudowy walcowni gorącej – ok.
230 mln zł. Dostawcą pieca, który będzie gotowy do prowadzenia
procesu produkcji we wrześniu 2016 roku, jest firma Danieli Centro
Combustion.
Wielki piec i wielkie zmiany
Remont jedynego pracującego w Krakowie wielkiego pieca
zakończy się jeszcze w lipcu. Ekipy remontowe minęły w czerwcu półmetek wartej 175 mln zł inwestycji. Zainstalowano 1700 ton
chłodnic żeliwnych. Trwa montaż 800 ton bloków węglowych, czyli
wyłożenia pieca. Dzięki nowej, suchej chłodni wentylatorowej, krakowska huta nie będzie musiała już pobierać wody z Wisły do chłodzenia instalacji pieca. Nowe elektrofiltry pozwolą spełnić wymogi
BAT (najlepszych dostępnych technik) dla emisji do powietrza wynikające z dyrektywy IED (unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych) na 2 lata przed wymaganym terminem. Z kolei modernizacja
nagrzewnic pozwoli podnieść temperaturę gorącego dmuchu o około
100 st. Celsjusza, a tym samym ograniczyć zapotrzebowanie na
koks. - Remont wielkiego pieca to inwestycja o dużym znaczeniu nie
tylko dla krakowskiej huty, ale i szeregu firm z nami współpracujących – komentuje Grzegorz Maracha, dyrektor krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland, a zarazem wieloletni dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia. – Po uruchomieniu piec będzie mógł pracować
przez kolejnych 20 lat. Ale równie ważne jak cykl życia jednostki są
aspekty środowiskowe tej inwestycji. W krakowskim oddziale w ostatnich latach znacząco zmniejszyliśmy produkcję – wyłączyliśmy taśmy
spiekalnicze i jeden z dwóch istniejących wielkich pieców. Zainwestowaliśmy tutaj ponad 2,5 mld zł, w tym w projekty środowiskowe.
Chcemy nadal ograniczać nasze emisje i zwiększać niezawodność
naszych instalacji. Projekt remontu wielkiego pieca nr 5 jest dowodem na to, że konsekwentnie realizujemy tę strategię.
Konwertor od nowa
Inwestycja w część surowcową to nie tylko remont wielkiego
pieca nr 5, ale też jednego z trzech pracujących konwertorów. Został
on zatrzymany do remontu 2 kwietnia br. po 1206 wytopach. Koszt
tego remontu to ok. 13 mln zł. W czerwcu zdemontowano stary konwertor. Termin uruchomienia nowego będzie zależał od parametrów
surówki z oddawanego w tym samym czasie po remoncie wielkiego
pieca nr 5.
Nowa ocynkownia ogniowa
W walcowni zimnej montowana jest nowa linia ocynkowania.
Zakładana wydajność nowej linii to 370 tys. ton na rok. Będzie ona
Inwestycje w Krakowie dla środowiska
produkować blachę ocynkowaną bez kwiatu o grubości od 0,25 do
- informacje z prasy AMP SA
1,5 mm, dla przemysłu AGD i budownictwa. Jej produkty mogą rówW krakowskiej hucie należącej do ArcelorMittal Poland, pro- nież znaleźć zastosowanie jako materiał wsadowy do blach powlekawadzone są w tym roku zakrojone na szeroką skalę inwestycje, o nych. To znacząca inwestycja dla rozwoju produktów wysoko przełącznej wartości przekraczającej 500 mln zł: rozbudowa walcowni tworzonych. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 80 mln zł.
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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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Pisze do
Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Was, ponieważ zaszły ważne zmiany
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
organizacyjne w Grupie.
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
Po pierwsze, Davinder Chugh, pierwszy wiceprezes wykonawczy, z
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
końcem lipca odchodzi na emeryturę. Davinder dołączył do firmy w
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 rowerowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na
wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi całodzienne wyżywienie.
Komunikat dla pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. w sprawie dojazdu do pracy w okresie Światowych Dni Młodzieży
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, w okresie od 26 do
31 lipca br., spodziewane są znaczne utrudnienia w komunikacji na terenie
Krakowa i w jego najbliższym otoczeniu. Należy to uwzględnić, planując w
tym czasie trasę dojazdu do pracy, środek lokomocji i czas trwania przejazdu. Z uwagi na fakt, że największe utrudnienia dotyczyć będą prywatnego ruchu samochodowego, organizatorzy wydarzenia zalecają korzystanie
w tym czasie z komunikacji publicznej. Nie przewiduje się także znaczących utrudnień dla ruchu rowerowego. Utrudnienia komunikacyjne dotyczyć będą przede wszystkim wyznaczonych 5-ciu obszarów miasta
(zwanych dalej strefami): dwóch obszarów zamkniętych (Błonia i Łagiewniki) oraz trzech obszarów ograniczenia ruchu: I – obejmujący okolice Błoń i
Śródmieście, II – obejmujący zachodnią część miasta, III – obejmujący
wschodnią część miasta (w tym częściowo dzielnice nowohuckie), a także
część powiatu wielickiego.
ArcelorMittal Poland S.A., w części ograniczonej ogrodzeniem, znajduje
się poza w/wymienionymi strefami. Ograniczenia w strefie III, ustanowionej
w bezpośrednim sąsiedztwie AMP S.A., obowiązywać będą od 29 lipca, od
godz. 20.00 do 31 lipca, do godz. 24.00.
Informacje dla pracowników korzystających z dojazdu:
Środkami komunikacji publicznej. Pomimo znacznego wzmocnienia
taboru, zwiększenia częstotliwości kursów i wyznaczenia dodatkowych
buspasów, w tym okresie, należy liczyć się ze zmianami tras i rozkładów
jazdy, a także czasowymi wstrzymaniami ruchu, dotyczącymi także publicznej komunikacji. Można skorzystać ze specjalnego biletu na komunikację publiczną w cenie 15 zł, obowiązującego w tym okresie.
Rowerem. W obszarach zamkniętych (Błonia, Łagiewniki) będzie wyłączony ruch rowerowy. W okresie od 29.07 (godz. 5.00) do 31.07. br. (godz.
23.00) będzie możliwy, dla osób posiadających uprawnienia do wejścia na
teren AMP S.A., wjazd rowerem bez zezwolenia.
Prywatnym samochodem. Pracownicy mieszkający w rejonach objętych
strefami będą mogli wjeżdżać do tych rejonów tylko na podstawie identyfikatorów „M” (sporządzanych samodzielnie wg obowiązującego wzoru) i
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
Biorąc pod uwagę możliwe inne czasowe ograniczenia w ruchu poza strefami – pracownicy dojeżdżający do pracy w tym okresie mogą być wyposażeni w identyfikatory „PR”, wskazujące siedzibę AMP S.A., przy czym
identyfikatory te nie uprawniają do przejazdu przez strefy i planując dojazd
do pracy należy wybierać trasy alternatywne, przebiegające poza strefami.
Niektóre trasy w poszczególnych dniach będą całkowicie wyłączone z
ruchu. Należy brać pod uwagę możliwość utrudnień w ruchu również poza
strefami, w tym na drogach dojazdowych do AMP S.A. (ul. Igołomska, ul.
Kocmyrzowska), np. spowodowane przez parkujące pojazdy uczestników
wydarzeń, wyznaczone buspasy, przejścia kolumn pielgrzymów.
W okresie od 29.07 (godz. 5.00) do 31.07. br. (godz. 23.00) wjazd samochodów na teren AMP S.A., posiadających zezwolenia na wjazd, będzie
możliwy dowolną bramą, w godzinach jej otwarcia (z wyłączeniem bramy
nr 3 w dniu 29.07 br.).
Dyrektorzy Zakładów i Biur w lokalizacji Kraków:
1) wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za:
- wydanie zainteresowanym pracownikom identyfikatorów „PR”,
- udzielanie pomocy pracownikom w przygotowaniu identyfikatorów „M”,
- udzielanie pracownikom szczegółowych informacji w zakresie, o którym
mowa w niniejszym Komunikacie,
2) przekażą treść Komunikatu do wiadomości podległych pracowników w
sposób przyjęty w danej komórce organizacyjnej.
Dyrektor Oddziału AMP S.A. w Krakowie Grzegorz Maracha

1995 roku w Hamburgu. W 2006 roku, po połączeniu Arcelora i Mittal
Steel, powołany został na członka Zarządu Grupy. W tamtym czasie
był dyrektorem generalnym naszej firmy w Południowej Afryce. Kiedy
miałem powołać Zarząd ArcelorMittal, on był jednym z moich pierwszych wyborów. Odegrał ważną rolę w zapewnieniu bezproblemowej
integracji spółek Arcelor i Mittal Steel, a ponieważ był odpowiedzialny
za tzw. centra usług wspólnych (shared services) skupiał się na kluczowych synergiach. Ostatnio powołaliśmy Davindera na dyrektora generalnego obszaru ACIS. Odpowiada za naszą działalność na Ukrainie, w
Kazachstanie i Południowej Afryce, która to działalność była przez
ostatnie kilka lat pod mocnym naciskiem z powodu warunków rynkowych. Davinder musiał włożyć bardzo wiele wysiłku we wdrażaniu
koniecznych, ale czasami trudnych zmian, by poprawić zrównoważony
rozwój tego segmentu. Wiem, że jest lubiany i szanowany przez każdego kto go poznał, a Ci, z którymi pracował będą za nim tęsknić.
Po drugie, Jim Baske odchodzi z ArcelorMittal, by kontynuować swoją
karierę poza naszą firmą. Jim zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora generalnego ArcelorMittal North America. Przed
objęciem tego stanowiska Jim wykonywał świetną pracę w ArcelorMittal Tubular Products i ArcelorMittal Dofasco.
Jima zastąpi Robrecht Himpe, który to stanowisko przejmie jako drugie
po obecnie zajmowanym - dyrektora generalnego AM/NSSC Calvert.
Robrecht ma ogromne doświadczenie menedżerskie w branży hutniczej. Karierę rozpoczął w spółce Sidmar Gent w 1981 roku w walcowni
gorącej blach. Przeszedł wszystkie szczebla kariery zawodowej, zajmując wiele ważnych stanowisk w ArcelorMittal, w tym dyrektora generalnego europejskiego segmentu wyrobów płaskich i dyrektora ds.,
technologii. Ostatnio przeniósł się do Calvert, aby poprawić funkcjonowanie tego ważnego zakładu i zapewnić, by stał się on ważną częścią
w realizacji Planu działań 2020. Ponieważ Calvert jest częścią segmentu NAFTA, Robrecht był naturalnym wyborem do objęcia szerszego segmentu. Jestem przekonany, że odniesie sukces w tym ważnym
obszarze.
Lakshmi N. Mittal prezes i dyrektor generalny
Z prasy OPZZ: Prezydium OPZZ. 5 lipca br. w Warszawie
obradowało Prezydium OPZZ. Przewodniczący Jan Guz
poinformował zebranych o działaniach kierownictwa i biura
OPZZ podjętych po ostatnim posiedzeniu 18 maja br. Prezydium przyjęło informacje przewodniczącego OPZZ o obradach Rady
konfederacji w dniach 2-3 czerwca 2016 r. i Kampanii Programowej
„Godna praca, płaca i emerytura". Jan Guz poinformował ponadto o
zwróceniu się do przewodniczących Rad Branż OPZZ o zorganizowanie posiedzeń we wrześniu br. Jan Guz omówił dotychczasowe prace
zespołów problemowych i doraźnych Rady Dialogu Społecznego oraz
uczestnictwo członków OPZZ w ich pracach. Przedstawił wnioski do
dalszej działalności w RDS. Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski
przedstawił stan prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych w ramach Zespołu problemowego Rady Dialogu
Społecznego ds. prawa pracy. W ożywionej dyskusji sformułowano
szereg krytycznych uwag do propozycji rządowych. Norbert Kusiak,
dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ zreferował rządowe
propozycje w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017
r., wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz
założeń projektu budżetu państwa na rok 2017r. Wiceprzewodnicząca
Wiesława Taranowska omówiła efektywność wykorzystania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Prezydium podjęło decyzję o
rekomendowaniu do dalszych prac projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy dot. wymiaru urlopu wypoczynkowego (wydłużenie
urlopu z 26 do 32 dni w roku). Projekt przygotowuje Wydział Prawno –
Interwencyjny OPZZ. Prezydium zapoznało się ze stanem realizacji
planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową
OPZZ za I półrocze 2016 r.
Wyrazy głębokiego współczucia Najbliższym z powodu śmierci
Kolegi Hula Henryka
składa Zarząd Zakładowy AM DS Poland Sp. z o.o.
NSZZ Pracowników AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

