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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

TAMEH - Komisja Robocza 

 W spotkaniu  Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawiciele 

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

ciele Pracodawcy. Zgodnie z ustaleniami Strony kontynuowały roz-

mowy na temat treści zapisów projektu Regulaminu Pracy. Ciąg 

dalszy rozmów na kolejnym planowanym spotkaniu, przy czym Pra-

codawca w dniu 20.07.2016 przekaże Organizacjom Związkowym 

kolejną wersję elektroniczną projektu Regulaminu Pracy, po dotych-

czasowych rozmowach i ustaleniach. 

W sprawach różnych odnośnie propozycji upominków dla pracowni-

ków Spółki otrzymujących nagrody jubileuszowe, Organizacje 

Związkowe stoją na stanowisku, aby były to zegarki. Strona Praco-

dawcy przekaże swoje stanowisko w tej sprawie na kolejnym posie-

dzeniu Komisji. W kolejnym poruszonym temacie Pracodawca wnio-

skuje do Organizacji Związkowych by w związku z faktem, że Spół-

ka ponosi koszty prania ubrań Zarządzenie nr 2 /2016 Prezesa 

Zarządu TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z dnia 15.06.2016 w sprawie: 

gospodarki środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą 

(PPE) oraz środkami sanitarno-higienicznymi w TAMEH POLSKA 

Sp. z o.o.- Zał. nr 1 pkt. VII - o zaniechanie wypłaty ekwiwalentu za 

pranie odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Wytwarzania 

Nowa w Dąbrowie Górniczej. Termin kolejnego spotkania Strony 

wyznaczyły na 21.07.2016 roku.    T. Ziołek 

 

Rozmowy w Spółce KOLPREM 

 W ubiegłym tygodniu w siedzibie Spółki Kolprem w Dąbro-

wie Górniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawo-

dowych z Dyrektorem St. Bólem. Głównym tematem tego spotkania 

była prezentacja wdrożenia systemu COS w Dziale Przewozów 

Wewnętrznych. Dla przypomnienia system ten sprowadza się do 

stworzenia dwóch struktur, α – pracownicy liniowi bezpośrednio 

związani z produkcją i β-grupy wsparcia. Kilka tygodni temu Praco-

dawca zasygnalizował, że są prowadzone prace w tym temacie, bo 

taki jest wymóg korporacyjny. Już wtedy strona związkowa scep-

tycznie odniosła się do tego pomysłu. Wprowadzenie tego systemu 

w działach DRI i DPZ nie było dla związkowców żadnym argumen-

tem przemawiającym co do zasadności wprowadzenia systemu 

COS w DPW. Przewozy wewnętrzne to 60% całego zatrudnienia w 

Spółce, to 5 lokalizacji i wiele różnic jakie istnieją między nimi tak w 

sferze produkcji jak i zarządzania. Proponowane zmiany mają zda-

niem Pracodawcy skrócić przepływ informacji i usprawnić zarządza-

nie poprzez likwidację pośrednich poziomów decyzyjnych. W prak-

tyce wiąże się to z przeniesieniem wielu osób do Grup Wsparcia β. 

Należy zaznaczyć, że dla DPW system COS został zmodyfikowany, 

pomimo to jest szereg zastrzeżeń co do jego funkcjonowania w 

przyszłości. Właśnie te wątpliwości i zagrożenia wskazywała strona 

Związkowa. W szczególności chodzi nam o zakres prac i obowiąz-

ków Grup Wsparcia, o możliwość zerwania funkcjonujących dotych-

czas powiązań o prawdopodobieństwo dodatkowych obciążeń 

zwłaszcza dla mistrzów. Obawiamy się, że planowane zmiany mo-

gą doprowadzić do chaosu i dezorganizacji w DPW. Również po-

śpiech w wprowadzaniu systemu ( 1 września 2016 roku !) budzi 

nasz niepokój i obawy o funkcjonowanie Spółki, przed którą stoją 

coraz większe wyzwania. Nasze największe obawy dotyczą jednak 

pracowników z grup α. Strona Społeczna obawia się o spokój i bez-

pieczeństwo pracowników, o możliwości wykonywania przez nich 

pracy zgodnie z wymaganiami, które są przed nimi stawiane. Na 

chwilę obecną nasz Związek negatywnie ocenia propozycje przed-

stawione przez Pracodawcę i oczekuje kolejnych rozmów w tym 

temacie.      T. Ziołek 

 

Spotkanie z dyr.. Herve Mouille 

 Podczas comiesięcznego spotkania ze Stroną Społeczną 

(NSZZ Pracowników AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80), w 

Krakowie Dyr..Obszaru Wyrobów Płaskich przedstawiła sytuację 

Walcowni Gorącej po uruchomieniu pieca pokrocznego oraz reali-

zację projektu TALLIN. Omawiając zakończenie projekt rozbudowy 

BWG poinformował, iż nowy piec jest w okresie testów. Plan na ten 

rok zakłada produkcję 2,5 mil ton i jak zapewnia dyrekcja ma zostać 

dotrzymany. Następnie omówił realizację projektu TALLIN. Według 

zapewnień realizatora projektu pierwszy krąg ma pojawić się w 

nowej walcowni 10 października, a wielkość produkcji oszacowano 

na poziomie 30 tys. ton. Obecni na spotkaniu przedstawiciele trzech 

organizacji związkowych pytali o zatrudnienie w poszczególnych 

Zakładach. Dyr. H. Mouille przyznał, iż w Zakładzie BWZ już braku-

je kilkunastu, a do końca roku ma odejść na emeryturę kolejna gru-

pa. Zarząd AMP SA w trybie nagłym wyraził zgodę na zatrudnienie 

17 osób. Niestety przez Biura pośrednictwa pracy. Informacja o 

brakach w obsadach, w Zakładach Obszaru Wyrobów Płaskich 

niepokoi. Będziemy oczekiwać od Zarządu Spółki uzupełnienia 

obsad stanowiskowych. Taka sytuacja grozi w konsekwencji wstrzy-

maniem produkcji. Przyznawane godziny nadliczbowe nie są w 

stanie „załatać” dziur w zatrudnieniu. Ponadto apelujemy do Dyrek-

cji AMP SA by podjęła decyzję wyrażającą zgodę na zatrudnienie 

do struktur Huty pracowników z długim stażem z tzw. Interimów. 

Pracownicy Ci stają się niezbędni w poszczególnych Zakładach 

(BWG, PSK, PKK), a nie mając stałego zatrudnienia mogą podjąć 

różne decyzje co do swego dalszego zatrudnienia w AMP SA. W 

tym przypadku oczekujemy wsparcia płynącego z poszczególnych 

Zakładów Oddziału Kraków.       K.W. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Posiedzenie Prezydium ERZ 07 lipca 2016r 

Kolejne posiedzenie Prezydium Europejskiej 

Rady Zakładowej (ERZ) odbył się 7 lipca 2016 

roku w Luksemburgu. W posiedzeniu Prezydium uczestniczył Prze-

wodniczący Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik.  

 6.07. Odbyło się spotkanie z Doradcą ERZ  - Grupą SYN-

DEX. Raport Grupy Syndex składał się z 6 rozdziałów, które oma-

wiają kolejno: 1. Rynek stali w basenie Morza Śródziemnego‐ jego 

produkcję, konsumpcję i strumienie, 2. Wyzwania i strategię Grupy 

w zakresie kwestii środowiskowych, energetycznych i emisji CO2, 

3. Dział WireSolutions oraz fundusz inwestycyjny Oaktree, 4. 

Wstępne informacje odnośnie projektu cesji SoluStil i Stalobrexu, 

5. Ostatnie dostępne informacje na temat BHP w Grupie, 6. Główni 

konkurenci AM w 2015 oraz na początku 2016r.  

 Przedstawiciel Grupy Syndex przekazał informację, iż Dy-

rekcja Grupy AM nie podjęła żadnych działań związanych z prośbą 

zredagowaną przez sekretariat ERZ, dotyczącą przeprowadzenia 

analizy dynamiki obszaru Południowy - Zachód. Nie doszło też do  

spotkania na temat różnych trwających procesów restrukturyzacyj-

nych w AMDS, ani też na temat operacji odkupu firmy Ilva. Osta-

tecznie Syndex zorganizował tylko jedno spotkanie z Dyrekcją AM, 

przy czym nie przekazano wcześniej żadnych informacji. Z powodu 

braku ważnych danych, nie przekazanych przez Dyrekcję, raport 

powstał głównie w oparciu o źródła zewnętrzne w stosunku do 

ArcelorMittal. Członkowie ERZ ostro skrytykowali sposób przekazy-

wania informacji Grupie doradczej. Jest to dla nas nie do zaakcep-

towania sytuacja. ERZ musi podjąć stanowcze kroki aby zmienić tą 

sytuację. Prezydium przyjęło jednogłośnie deklarację, w której za-

pisano żądanie powrotu do dialogu w Grupie oraz realizacji zapi-

sów Dyrektywy UE dotyczących funkcjonowania ERZ. W dalszej 

części spotkania eksperci z Grupy Syndex omówili poszczególne 

rozdziały raportu.  

 W drugim dniu posiedzenia Prezydium ERZ spotkanie roz-

począł Patrik Vandenberghe, który przedstawił plan spotkania oraz 

zmiany kadrowe, które nastąpiły w ostatnim czasie w Grupie AM. 

Obecni na rozpoczęciu spotkania byli Panowie: Bertrand Chauvet i 

Robin Paulmier. Spotkanie rozpoczął Pan R. Palmer odpowiedzial-

ny za BHP pracowników ArcelorMittal. Przedstawił najnowsze wy-

niki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W grupie 

do dnia dzisiejszego było 8 wypadków śmiertelnych. Dwa wypadki 

to personel wewnętrzny, sześć personel zewnętrzny. Częstotliwość 

wypadków na koniec czerwca wyniosła 0,99. Grupa dąży do „zera” 

wypadków. Aby tak się działo konieczne są dalsze szkolenia w 

zakresie BHP. Następnie kol. Roman Heinz przedstawił raport z 

wizyty Grupy ERZ ds. BHP w Duisburgu. Po przedstawieniu rapor-

tu wywiązała się dyskusja na temat stosowanych sankcji dla pod-

wykonawców, zatrudniania pracowników i szeroko rozumianych 

szkoleń. Wnioski płynące z dyskusji: Grupa pracuje nad opracowa-

niem metody nagradzania podwykonawców za brak wypadków i 

przestrzeganie wzajemnych uzgodnień z zapisów umowy. Sankcje 

będą choć Grupa będzie się starała by nie była to podstawowa 

forma walki z wykroczeniami. Odpowiednia grupa zajmie się prze-

glądem stosowanych sankcji w krajach gdzie AM ma swe Zakłady. 

Powinny zostać opracowane jednakowe zasady dla wszystkich 

zakładów Grupy przy uwzględnieniu krajowych ograniczeń praw-

nych. 

Kolejny temat dotyczył strategii Grupy ArcelorMittal w dziedzi-

nie ochrony środowiska i emisji CO2. Głos zabrał Pan Karl 

Buttiens, dyr.. ds.. spraw środowiska ArcelorMittal Europ. Podkre-

ślił zagrożenie systemu limitów CO2 dla przetrwania europejskiego 

przemysłu stalowego. Światowe emisje CO2 w metalurgii, pierw-

szym pod względem emisji CO2 sektorze przemysłowym, wynoszą 

4 mld ton. Ostatni raport europejskich platform technologicz-

nych  ZEP (listopad 2015r) zawiera kluczowe dane dotyczące CO2 

w odniesieniu do metalurgii w ujęciu globalnym: 4 mld ton CO2 

wyemitowanych, z czego 70% przez wytop wielkopiecowy. Meta-

lurgia chińska odpowiada za połowę emisji w tym sektorze. Skumu-

lowana w 2014 r. przez ArcelorMittal liczba pozwoleń (ok.11 mln t 

CO2) powinna pozwolić stawić czoło stopniowemu racjonowaniu 

pozwoleń w najbliższych latach. Rozbieżności między sektora-

mi dotyczą liczby przyznanych limitów emisji CO2 podzielone przez 

faktyczną ilość emisji. Od 2008 roku metalurgia  zgromadzi-

ła więcej nadwyżek pozwoleń, niż inne sektory przemysłowe. Mię-

dzy 2008 i 2012r., ArcelorMittal zgromadził w Europie nadwyż-

kę uprawnień do emisji CO2 w wysokości 163 mln t, do czego na-

leży dodać 28 mln ton CO2 skumulowanych w latach 2013-

15 co daje całkowitą nadwyżkę 184 mln ton CO2 bez uwzględnie-

nia  emisji związanych z gazami z wielkich pieców przekazanych 

elektrowniom. Spadek uprawnień w 2015r to 1,8% przy czym prze-

widziano ich wzrost w 2016 r. do poziomu z 2013. Emisje CO2 

Grupy w 2015 r.  wzrosły o 4,6% do poziomu z 2013. W okresie 

2013 dò 2020, w metalurgii europejskiej obowiązuje zasada przy-

znawania bezpłatnych pozwoleń na emisje CO2 zgodnie z europej-

skimi zharmonizowanymi regułami, w oparciu o benchmarki. W 

ramach przygotowania w latach 2021-2028 europejskiego rynku 

ETS, pojawia się pytanie o efektywność mechanizmu bezpłatnych 

pozwoleń proponowanych przez Komisję Europejską. Celem Komi-

sji Europejskiej jest wdrożenie mechanizmu uprawnień odpowiada-

jącego celom sformułowanym przez Radę Europejską w 2014 ro-

ku: ograniczenia kosztów CO2 dla instalacji najbardziej efektyw-

nych narażonych na skutki wycieku CO2, utrzymania ekonomi– 

cznych zachęt do redukcji emisji CO2 i zapobieganiu rozwarstwie-

nia między sektorami i krajami. Koszty emisji CO2 których udało 

się uniknąć w metalurgii w 2015 r. są szacowane średnio na pozio-

mie 80 EUR/t. i powinny stopniowo spadać w średniej i długiej per-

spektywie, zgodnie ze scenariuszem 18EUR/t CO2 w 2020r. i 30 

EUR/t CO2 w 2030r.  

Kolejny omawiany temat to Energia w przemyśle metalurgicznym. 

Ze wszystkich sektorów przemysłowych sektor metalurgiczny zaj-

muje drugie miejsce pod względem zużycia energii (po sektorze 

chemicznym i petrochemicznym. W skali światowej w 2012 roku 

sektor odpowiadał za 22% zużycia energii w przemyśle i 31% bez-

pośrednich przemysłowych emisji CO2. W UE28, w 2014 r, całko-

wite zużycie energii przez sektor sięgnęło 2,1 mln TJ czyli 19 % 

swoich własnych emisji CO2. Obecnie istnieją dwie główne metody  

produkcji stali : 

►Podstawowa metoda produkcji, zwana również zintegrowaną me

todą produkcji stali (produkcja w wielkich piecach (BF) i konwerto-

rach tlenowych. Na tą metodę składa się łącznie 69,5 % produkcji 

stali w świecie 

►Drugą najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji stali jest 

metoda elektryczna (produkcja w elektrycznych piecach łukowych 

(EAF). Na nią przypada 29,3% łącznej produkcji stali na świecie. 
Energia jest istotnym czynnikiem dla sektora metalurgicznego wy-

nosząc średnio 15 - 20% ogólnych kosztów produkcji stali. W Euro-

pie sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Dużym historycznym zinte-

growanym hutom w Europie Północnej udało się ograniczyć wzrost 

EAF do 30% podczas gdy w Europie Południowej EAF dominuje 

stanowiąc 72% produkcji. Europa środkowa - 40% EAF. 

Kolejny omawiany temat dotyczył złożonej oferty przez Grupę AM 

oraz Rodzinę Marcegaglia, zakupu Huty Ilva we Włoszech. Pan 

Alain Le Grix, wiceprezes ArcelorMittal Europy przedstawił struktu-

rę Zakładu i powody zainteresowania grupy. Prezydium krytycznie 

odniosło się do planów Grupy uważając, że nie została wdrożona 

w tym przypadku procedura konsultacji i informacji. Ponieważ pro-

ces wyłonienia inwestora potrwa kilkanaście miesięcy sprawa bę-

dzie procedowana na kolejnych spotkaniach ERZ. 

Dwa ostatnie tematy dotyczyły WireSolutions oraz funduszu inwe-

stycyjnego Oaktree, który jest zainteresowany kupnem Zakładu 

oraz przekazano wstępne informacje odnośnie projektu cesji Solu-

Stil i Stalobrexu (polskiej Spółki będącej w strukturach Grupy). 

Antoine Van Schooten, CEO Retail Solutions i Laurence Gnemmi, 

dyrektor zasobów ludzkich w tym segmencie przekazali dodatkowe 

informacje na temat podmiotów SoluStil i Stalobrex oraz propono-

wanego partnerstwa poprzez utworzenie dwóch wspólnych przed-

sięwzięć. Przedstawiono kilka rozwiązań do całkowitej sprzedaży 

tego podmiotu na zewnątrz Grupy. Także w tych tematach członko-

wie ERZ mają wiele wątpliwości i oczekują wyjaśnień na kolejnych 

spotkaniach. Kolejne posiedzenie Prezydium ERZ odbędzie się 19 

października 2016 roku w Luksemburgu.   K.W. 
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OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO 

 Oprócz programu 500 plus, jednym ze sztandarowych haseł, 

z jakimi przystępowała do wyborów parlamentarnych zwycięska par-

tia PiS było skrócenie wieku emerytalnego. Od początku, w nieco 

zmodyfikowanej formie, Związek nasz oraz centrala OPZZ popierały 

ten pomysł uczestnicząc min. w kilkuset tysięcznych demonstracjach 

w Warszawie. Poprzednia koalicja rządowa PO/PSL zlekceważyła 

głos ludzi pracy i odrzuciła obywatelski projekt (podpisało się pod nim 

prawie milion osób) w tej sprawie, co było jedną z przyczyn sromot-

nej porażki tych partii w wyborach do Sejmu oraz Senatu. Przypomi-

namy, iż zapowiedź krótszej pracy - do 60 lat (kobiety) i 65 lat 

(mężczyźni) - była kluczem sukcesu wyborczego PiS, który otworzył 

drzwi do samodzielnej władzy dla partii Jarosława Kaczyńskiego. 

Realizując przedwyborcze obietnice, 19 lipca br. rząd Beaty Szydło 

poparł w tej kwestii wniosek Prezydenta Andrzeja Dudy, złożony w 

Sejmie 30 listopada 2015 r. Doszło do tego, choć pomysłowi w tej 

formie - co wiadomo z nieoficjalnych informacji - sprzeciwiali się mini-

strowie Morawiecki, Szałamacha i Gowin., uważający ten pomysł za 

zbyt kosztowny. Z rekomendowanego Sejmowi projektu rządowego 

wynika jedno małe ale. Rada Ministrów zaakceptowała projekt prezy-

dencki i równocześnie „zadbała” o bezpieczeństwo budżetu państwa. 

Kryje się ono w jednym zdaniu: "Rada Ministrów wnosi o rozważenie 

przez Sejm możliwości uzupełnienia prezydenckiego projektu ustawy 

o modyfikację rozwiązań dotyczących łączenia dalszej aktywności 

zarobkowej z pobieraniem emerytury i jej wysokości". Ktoś dociekliwy 

zapyta o co chodzi w tym zdaniu ? Wg wyjaśnień ekspertów rząd PiS 

prawdopodobnie pozwoli ludziom przechodzić wcześniej na emerytu-

rę, ale każdy kto się na to zdecyduje, nie będzie mógł dorabiać wcale 

albo tylko do określonej sumy. Taki zapis w ustawie może sprawić, 

że mniej ludzi będzie odchodzić z pracy, i tym samym koszty reformy 

emerytalnej spadną. Tymczasem budżet już w tym roku ma rekordo-

wy deficyt. Uszczelnienie podatków przynosi efekty, ale przynajmniej 

na razie poniżej oczekiwań rządu Beaty Szydło. Według dużej grupy 

ekonomistów nowe podatki: bankowy i handlowy, dadzą mniej pie-

niędzy, niż obiecywano, a w kolejnych latach trzeba będzie znaleźć 

23 mld zł na sfinansowanie programu 500 plus. Pierwsze czytanie 

projektu prezydenckiego odbyło się 9 grudnia 2015 roku, potem trafił 

on do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.  

W komisji 12 stycznia 2016 r. przeprowadzono wysłuchanie publicz-

ne w sprawie projektu. Z kolei 30 czerwca Komitet Stały RM reko-

mendował rządowi pozytywną opinię o tym projekcie. Jedynie Mini-

sterstwo Finansów chciało powiązać obniżony wiek ze stażem pracy 

- 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Miałby to być dodatkowy - 

poza wiekiem - element uprawniający do przejścia na emeryturę. 

Prezydencki projekt, rekomendowany w ubiegły wtorek przez rząd 

RP nie zawiera takich zapisów - ani jako osobnego kryterium przej-

ścia na emeryturę, ani jako powiązanego z obniżonym wiekiem eme-

rytalnym. Na oficjalnej stronie Sejmu RP można przeczytać wypo-

wiedź rzeczniczki prasowej klubu PiS pani Beaty Mazurek, która 

powiedziała min. „ W związku z tym, że rząd wydał pozytywne stano-

wisko dotyczące prezydenckiego projektu obniżającego wiek emery-

talny chciałam poinformować, że prace rozpoczniemy na pierwszym 

powakacyjnym posiedzeniu, czyli we wrześniu. Mam nadzieję, że 

przez wrzesień i październik ta ustawa będzie uchwalona".  W pro-

jekcie Prezydenta zmiany w systemie emerytalnym miałyby nastąpić 

z dniem 01.01.2017 roku. Na taki termin wprowadzenia zmian w 

ustawie o emeryturach i rentach rząd PiS nie wyraził zgody, uzasad-

niając to „koniecznością przeprowadzenia wszystkich czynności 

przygotowujących ZUS i KRUS do przeprowadzenia zmian ustawo-

wych". Ostatecznie w propozycji rządowej przyjęto datę 1 paździer-

nika 2017 roku, od której to zacznie obowiązywać ustawa obniżają-

ca wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat. 

Przypominamy, iż obecnie wiek przejścia na emeryturę jest stopnio-

wo podwyższany do 67 lat, niezależnie od płci. W 2020 roku męż-

czyźni mieliby przechodzić na emeryturę w tym wieku, a kobiety w 

2040 r. Według Biura Analiz Sejmowych do 2025 roku reforma obni-

żająca wiek emerytalny ma kosztować140 mld zł i aż 381 mld zł do 

roku 2035. Biuro porównało także, jak będzie wyglądała wysokość 

emerytur przed i po reformie. Mężczyzna urodzony np. w 1982 roku, 

który przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, otrzyma 3009 zł. Gdyby 

jednak przeszedł na emeryturę w wieku 67 lat to jego emerytura by-

łaby wyższa o prawie 600 zł. Jeszcze większa różnica jest w przy-

padku kobiet. Jeżeli kobieta urodzona w 1982 roku, przejdzie na 

emeryturę w wieku 60 lat to dostanie 1764 zł. Jeżeli natomiast ta 

sama kobieta przeszła by na emeryturę w wieku 67 lat to jej świad-

czenie wyniosłoby 3404 zł. Różnica jest więc niemal dwukrotna. Jak 

wynika z różnego rodzaju informacji prasowych oraz komentarzy 

polityków wszystkie te wyliczenia, jak również projekt rządowy, mogą 

wziąć w łeb ponieważ i tak ostateczna decyzja w sprawie emerytur 

nie zależy od premier Beaty Szydło ani jej ministrów, a będzie jedno-

stronną decyzją prezesa PiS, a Jarosław Kaczyński od dawna opo-

wiada się za modelem, który został przedstawiony podczas kampanii 

wyborczej. Pożyjemy, zobaczymy. Swoistym kwiatuszkiem w tym 

ogródku pomysłów na skrócenie wieku emerytalnego był projekt by-

łego koalicjanta PO, czyli PSL, złożony w Sejmie 13 maja br. Pan 

Kosiniak-Kamysz na ostatnim posiedzeniu Sejmu w ubiegły wtorek 

przedstawił obywatelski projekt zmian w ustawie emerytalnej, zakła-

dający, że kobiety i mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę po 

40 latach pracy bez względu na wiek. W tym miejscu należy zadać 

sobie pytanie, gdzie było PSL gdy PO podnosiło wiek emerytalny ? 

Za dużo jest polityki w sprawie tak kluczowej dla pracowników jakim 

jest przyszła emerytura. Jednym z fundamentów działania państwa 

prawa powinna być zasada, że rozpoczynając pracę w wieku X, koń-

czę ją w wieku Y i mam nabyte prawa do godziwej emerytury. Nieste-

ty, jak uczy nas przykład obniżania i podwyższania wieku emerytal-

nego, wszystko jest zależne od aktualnie sprawowanej władzy za-

równo tej ustawodawczej (Sejm i Senat),  i tej wykonawczej (aktualny 

Rząd RP). Na koniec publikujemy oficjalne stanowisko Biura Praso-

wego OPZZ w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, które ukazało 

się w dniu 20 lipca br.: „Po ośmiu miesiącach od pierwszego czytania 

w Sejmie, Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezydencki 

projekt przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla 

mężczyzn, bez dodatkowych warunków. OPZZ z rozczarowaniem 

przyjęło takie stanowisko rządu. Odbiega ono od obietnic wybor-

czych i oczekiwań setek tysięcy Polaków i Polek, którzy uwierzyli 

partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość deklarowało obniżenie wie-

ku emerytalnego i umożliwienie przechodzenia na emeryturę ze 

względu na staż pracy. Dzisiaj widzimy, że kryterium stażu pracy 

zostało pominięte. Obecny rząd, podobnie jak poprzednie ekipy na-

rzuca nam sztywne rozwiązania i tłumaczy to troską o los emerytów. 

W mediach wypowiadają się eksperci związani z instytucjami finan-

sowymi, którzy chcą utrzymania status quo. Tymczasem głos ciężko 

pracujących jest lekceważony. Przypominamy, że ludzie pracy wyra-

zili swoje stanowisko składając ponad 700 tysięcy podpisów pod 

obywatelskim projektem umożliwiającym skorzystanie z prawa do 

emerytury po 35/40 letnim okresie składkowym. Ogólnopolskie Poro-

zumienie Związków Zawodowych oczekuje, że PiS spełni obietnice 

wyborcze. Chcemy nie tylko przywrócenia wieku emerytalnego, ale 

też prawa do emerytury po odpowiednim okresie składkowym”. K. Bąk 

 

Nowa Huta Przyszłości   

 14 lipca w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

odbyła się  konferencja prasowa, której tematem było zaawansowa-

nie prac związanych z zamianą praw do nieruchomości pomiędzy 

ArcelorMittal Poland i Skarbem Państwa. Nad zamianą praw do nie-

ruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland czu-

wa zespół powołany przez wojewodę małopolskiego 1 kwietnia 2016r 

Na aktualnym etapie rozmów przewiduje się, iż umową zostanie ob-

jęty teren o łącznej powierzchni ok. 750 ha, z czego ArcelorMittal 

Poland nabędzie prawo własności ok. 473 ha,…          cd str nr 4  

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 

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.  

 
Drodzy Koledzy i Koleżanki, 

Marszobieg Charytatywny ArcelorMittal Poland już na 

stałe wpisał się w działalność naszej Firmy. Cieszy 

nas Wasza obecność i gotowość do aktywności podczas marszobiegu i 

Tygodnia Zdrowia bo właśnie dzięki temu udało nam się wspólnie przeka-

zać kwotę ponad 140 tys. zł na leczenie i rehabilitację dzieci naszych 

pracowników. 

 W 2015 roku dzięki udziałowi 1 619 uczestników została zgroma-

dzona kwota 55 485 zł i wspólnie pokonaliśmy 11 097 km. Zebrane pienią-

dze zostały przekazane na pokrycie potrzeb 14 dzieci wymagających 

leczenia i rehabilitacji. W październiku odbędzie się kolejny Tydzień Zdro-

wia, którego elementem będzie Marszobieg Charytatywny organizowany 

w tym roku w dniach 11-13 października. Jak co roku, Fundacja Nasze 

Dzieci zachęca do nadsyłania zgłoszeń dzieci (w wieku do ukończenia 18 

roku życia), którym przekażemy środki finansowe zgromadzone podczas 

marszobiegu. Zebrane pieniądze mogą zostać przeznaczone na specjali-

styczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dzieci pracowni-

ków: ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Service Group, ArcelorMittal Com-

mercial Long, PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, ARG Kraków-

Wschód, PUW HKW, ArcelorMittal Shared Service Centre Europe, CUTI-

RON Shared Service Centre Europe, TAMEH Polska, a także pracowni-

ków Synergy Platform i  ABC świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal 

Poland. Rozejrzyjcie się w swoim najbliższym otoczeniu, porozmawiajcie 

ze swoimi koleżankami i kolegami, zachęćcie ich do kontaktu z Fundacją 

Nasze Dzieci i przesyłania zgłoszeń: Katarzyna Karcz-Mączka: e-mail - 

katarzyna.karcz@arcelormittal.com, tel.: 668 312 447 lub osobiście prze-

każcie nam na formularzu imię i nazwisko osoby, której będziemy mogli 

zadedykować IV Marszobieg Charytatywny: Fundacja Nasze Dzieci Al. J. 

Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza. Pok.12, budynek inżynieringu. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać lub dostarczyć na załączonym formula-

rzu do 4 września 2016 r.           

Administratorem danych jest Fundacja Nasze Dzieci ArcelorMittal Poland 

S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, 

wyboru dokona komisja reprezentowana przez: Biuro BHP, Biuro HR, 

Fundację Nasze Dzieci oraz przedstawicieli związków zawodowych. 

UWAGA: Zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu 

Charytatywnego ArcelorMittal Poland osoby, które korzystały ze 

środków zebranych w Marszobiegu przez dwa kolejne lata ponowne-

go zgłoszenia mogą dokonać po roku przerwy. Osoby, które brały 

udział w poprzedniej edycji Marszobiegu i nie dokonały rozliczenia przeka-

zanej kwoty nie będą mogły wziąć udziału w tegorocznej edycji nie dopeł-

niwszy wcześniej formalności związanych z rozliczeniem.         

Mamy nadzieję, że również w tym roku nie zabraknie osób gotowych do 

marszu i biegania, dzięki czemu uda nam się pomóc kolejnym dzieciom 

wymagającym wsparcia. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w marszobie-

gu i zachęcamy do aktywności fizycznej na co dzień. 

Pozdrawiamy,           Biuro BHP ArcelorMittal Poland Fundacja Nasze Dzieci 

 

Uwaga Pracownicy AM Tubular Products! 

 W związku ze zmianą ubezpieczeń w spółce AM Tubular Products 

informujemy, iż pracownicy w dalszym ciągu mogą kontynuować grupowe 

ubezpieczenie w PZU Życie na dotychczasowych zasadach. Od sierpnia 

br. pracownikom ubezpieczonym w PZU Życie nie będą potrącane składki 

na Opiekę Medyczną (Intro), ponieważ to pracodawca opłaca to dodatko-

we ubezpieczenie. Tak więc, od sierpnia pracownicy będą płacili o 9,50 zł 

mniej przy zachowaniu dotychczasowych wysokości świadczeń z tytułu 

grupowego ubezpieczenia na życie (prosimy o zgłoszenie się w tym celu 

do osoby obsługującej ubezpieczenie i złożenie rezygnacji z Opieki Me-

dycznej). W najbliższych miesiącach pracownikom zatrudnionym w AM 

Tubular Products zostaną przedstawione przez PZU Życie nowe, korzyst-

ne oferty grupowego ubezpieczenia na życie. 

Z prasy OPZZ:  Związki krytycznie o Założeniach budżetu 

na rok 2017. W ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia 

Rady Dialogu Społecznego, nie udało się wypracować wspól-

nego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie 

Założeń projektu budżetu państwa na rok 2017. W tej sytuacji, zgodnie 

z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, każda ze stron może, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia negocjacji w RDS, przedstawić własne stanowisko. W 

ubiegły czwartek strona związkowa podjęła próbę wypracowania sta-

nowiska w kwestiach, o których mowa w Założeniach. Po kilku dniach 

prac, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum 

Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" wypracowały wspólne 

stanowisko. Strona związkowa krytycznie ocenia Założenia. W naszej 

ocenie istnieją dwa czynniki ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na 

prognozę wielkości makroekonomicznych na rok 2017. Pierwszym z 

nich są uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa wynika-

jące z wprowadzonych lub zapowiadanych inicjatyw legislacyjnych. 

Drugim, niestabilna sytuacja w otoczeniu zewnętrznym Polski, w tym 

wynik referendum w Wielkiej Brytanii i jej ewentualne wyjście z Unii 

Europejskiej (Brexit). Na pozytywną ocenę zasługuje natomiast przygo-

towanie narzędzi prawnych służących poprawie egzekwowania podat-

ków, w tym podatku VAT. Trudno jednak obecnie dostrzec znaczącą 

poprawę w egzekwowaniu należności podatkowych. Wprawdzie dane 

za pierwszych pięć miesięcy tego roku pokazują poprawę ściągania 

podatków (wzrost o 7,2%, r/r), ale nadal zaległości budżetowe z tytułu 

różnych podatków i opłat są znaczące (53,4 mld zł wg stanu na dzień 

30 czerwca 2015 roku, w tym z podatku VAT 35,8 mld zł). Determina-

cja rządu może więc okazać się niewystarczająca, aby szybko zrówno-

ważyć ubytek w dochodach budżetu państwa. Centrale związkowe 

podtrzymują oczekiwania dotyczące m.in: - odmrożenia funduszu wy-

nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń na 

poziomie co najmniej 10,9%; - odmrożenia podstawy naliczania odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - przyjęcia 50-

procentowego wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodze-

nia w gospodarce narodowej za rok 2016 jako bazę do waloryzacji 

świadczeń emerytalnych i rentowych; - szybszego wzrostu emerytur i 

rent oraz wypracowania systemowego rozwiązania zapewniającego 

szybszy ich wzrost w miejsce stosowanego w ostatnich latach jednora-

zowego dodatku; - przywrócenia obniżonych stawek podatku VAT w 

wysokości 7% i 22%; - zwaloryzowania stawek tzw. kilometrówki za 

używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych; - wprowadzenia 

niższej stawki podatku od dochodów osobistych (PIT) dla najmniej 

zarabiających i wyższej dla osób o najwyższych dochodach; - zwięk-

szenia kwoty wolnej od podatku i wysokości kosztów uzyskania przy-

chodu; - opodatkowania wszystkich dochodów z pracy niezależnie od 

formy prawnej w jakiej jest ona świadczona; - wypełnienia rekomenda-

cji Międzynarodowej Organizacja Pracy (MOP), aby płaca minimalna 

wynosiła 50% płacy przeciętnej; ratyfikowania przez Polskę: art. 4 ust. 

1 Europejskiej Karty Społecznej, który zobowiązuje państwo do zagwa-

rantowania pracownikowi wynagrodzenia zapewniającego godziwy 

poziom życia, oraz Konwencji MOP nr 131, jak również przyjęcia Zale-

cenia nr 135 z 1970 roku dotyczącego ustalania płac minimalnych 

 

Cd ze str nr 3... a Skarb Państwa pozyska prawo użytkowania wieczy-

stego terenów o szacowanej powierzchni ok. 277 ha. Szacuje się, że 

prace poprzedzające zawarcie umowy o zamianie praw do nierucho-

mości potrwają jeszcze ok. 6-7 miesięcy. Ostateczny termin zawarcia 

umowy o zamianie praw do nieruchomości został ustalony na 31 grud-

nia 2017 r. - To duży i złożony projekt. Unikalny na pewno w skali Pol-

ski, a może i Europy -  powiedział uczestniczący w konferencji Tomasz 

Ślęzak, członek Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor ds. zarządza-

nia i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska. Wypra-

cowane rozwiązania muszą uwzględniać zasady dobrego sąsiedztwa 

oraz współpracy pomiędzy stronami. Zaangażowane podmioty, zarów-

no ArcelorMittal Poland, jak i przedstawiciele administracji, dokładają 

wszelkich starań, aby udało się to założenie zrealizować. - Tak cenne 

projekty zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego i moje osobiste zaangażowanie – zapewnił 

wojewoda małopolski Józef Pilch podczas konferencji prasowej, w 

której uczestniczyli również Włodzimierz Pietrus, prezes spółki NCA 

oraz Grzegorz Gorczyca, dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieru-

chomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Prasa AMP SA 
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