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ZESPÓŁ ROBOCZY – 02.08.2016
Sezon urlopowy w pełni, co nie oznacza, że sprawy pracownicze zostały odłożone na czas nieokreślony. W dalszym ciągu
pozostaje wiele istotnych kwestii do wyjaśnienia i uregulowania w
ramach prac Zespołu Roboczego, którego ostatnie spotkanie odbyło się w ubiegły wtorek w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej. Na
wniosek Strony Społecznej agenda spotkania została zmieniona i
zaproponowane przez Pracodawcę rozmowy wyjaśniające sprawę
komunikatu nr 9 ( zmiany w harmonogramie planowania czasu pracy dla pracowników z 4BOP) wydanego - bez konsultacji ze Stroną
Społeczną – przez Szefa Kadr i Wynagrodzeń Pana Macieja Oszuścika zostały przełożone na końcową część posiedzenia ZR. Ostatecznie program spotkania przewidywał kontynuację rozmów w
sprawie Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna oraz tzw.
sprawy różne. Po paromiesięcznych dyskusjach Strony uzgodniły,
iż Program Ubezpieczeniowy Opieka Medyczna ( nie mylić z pracowniczym, grupowym ubezpieczeniem polisa typu „D”) wejdzie w
życie od 01.02.2017 roku. Będzie zawierał kilka wariantów ubezpieczenia, przy czym w całości refundowanym przez Pracodawcę będzie wariant typu standard za kwotę 14,90 zł/m-c. W ramach tego
typu ubezpieczenia pracownik będzie mógł skorzystać z usług wybranych specjalistów, wykonania częściowo refundowanych badań,
lecz na przykład nie będzie mógł skorzystać z usługi lekarza podstawowej opieki medycznej. Opieką lekarza podstawowej opieki
medycznej oraz rozszerzonym zakresem usług specjalistów i większą ilością refundowanych badań, będzie objęty pracownik w pakietach częściowo płatnych przez samego zainteresowanego. Oznacza to, że od pracodawcy będzie otrzymywał kwotę 14,90 zł/m-c na
pokrycie wariantu usług typu standard, a za odpowiednią własną
dopłatą będzie mógł skorzystać z wariantów typu komfort, komfort
plus oraz optimum. Opieką medyczną w ramach wyżej wymienionych pakietów mogą być również objęci najbliżsi członkowie rodziny: rodzice, dzieci itd. W tym przypadku to pracownik będzie ponosił

pełny koszt wykupienia danego pakietu. Program Ubezpieczeniowy
Opieka Medyczna jest dodatkowym programem ubezpieczeniowym
pracowników AMP S.A. niezależnie działającym od dotychczasowego ubezpieczenia, w związku z czym ośrodki medyczne oraz lekarze specjaliści świadczący usługi w ramach tego programu mogą
być, w niektórych przypadkach, zupełnie inni niż ci z ubezpieczenia
pracowniczego typu „D”. Z opieki medycznej w ramach pakietów
standard, komfort, komfort plus oraz optimum, w części refundowanej przez Pracodawcę, nie będą mogli skorzystać byli pracownicy
huty. Tym pozostaje w dalszym ciągu możliwość korzystania z
usług medycznych w ramach ubezpieczenia grupowego w PZU
Życie. Do 30 listopada br. wszyscy pracownicy AMP S.A. będą mogli się określić do jakiego wariantu programu Opieki Medycznej
będą chcieli przystąpić. Materiały informujące o szczegółach tego
programu i zakresie poszczególnych wariantów przygotuje w najbliższym czasie PZU Życie, a następnie będą one rozpropagowane
na terenie naszej spółki, w taki sposób by każdy z pracowników
miał możliwość jego dokładnej analizy i dokonania rozważnego
wyboru, przy czym akurat w tej formie opieki medycznej nie obowiązuje tzw. „okienko transferowe”. Oznacza to, że po przystąpieniu do
programu można w każdej chwili przejść do wyższego lub niższego
wariantu opieki medycznej. Również w miesiącu listopadzie PZU
Życie zaproponuje 5 nowych wariantów ubezpieczenia grupowego
typu „D”. O szczegółach napiszemy po otrzymaniu odpowiednich
materiałów.
W dalszej części spotkania Strona Pracodawcy w odpowiedzi na zapytanie Związków Zawodowych z DG poinformowała, iż
źródłem finansowania tzw. „Ligi Mistrzów” (dla wyjaśnienia nie chodzi o piłkarską ligę mistrzów tylko o współzawodnictwo Mistrzów w
Zakładzie Walcownia Duża, polegające na dodatkowym nagradzaniu Mistrzów za wykonanie wskaźników wymyślonych przez Dyrekcję tego Zakładu), wprowadzonej w Zakładzie Walcownia Duża w
Dąbrowie Górniczej jest dodatkowy fundusz motywacyjny. Zakład
nie ponosi jednocześnie żadnych dodatkowych kosztów w tym zakresie. Strona Pracodawcy przekazała również dane dotyczące
zmian/ewolucji ilości pracowników w latach 2013-2016 otrzymujących płacę zasadniczą poniżej 1850 zł, co ilustruje poniższa tabela:
Poniżej 1850

2013-XII

2014-VI

2014-XII

2015-VI

2015-XII

2016-VI

AMP
Najniższe

197

191

166

193

157

1

AMP

1 367

1 367

1 376

1 750

1 680

1 827

Przedstawiciele Pracodawcy poinformowali również, że trwa analiza
związkowej propozycji treści Aneksu nr 5 do Regulaminu Pracy.
Czytelnikom naszego Kuriera przypominamy, iż nasza wspólna
propozycja związkowa Aneksu nr 5 do Regulaminu Pracy obejmuje
swym zakresem min. kwestie związane z uregulowaniem kontroli i
przeszukiwania pracowników, mobbingiem w miejscu pracy, terminem wydawania miesięcznych kart płacowych itd. Strona Pracodawcy przekazała Stronie Społecznej, że w związku z nie przyjęciem przez Stronę Związkową propozycji zmiany Regulaminu Pracy
dotyczącej zwiększenia maksymalnej ilości godzin nadliczbowych
( z 300 h do 416 h ), istnieje możliwość niezrealizowania przez Pracodawcę porozumienia w sprawie zatrudniania w UDW pracowników z 4BOP, ponieważ mogłoby to spowodować przekroczenie
dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych. W naszej ocenie takiego zagrożenia nie ma, ponieważ limit nadgodzin wynikający z
zatrudniania pracowników z 4BOP….
Cd str nr 2
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ramach UDW w roku 2016 wynosi 96 h, a problem
wynika z braku obsad (redukcje etatów, urlopy, absencja chorobowa itd.) oraz dużą ilością odejść pracowników produkcyjnych
(renty, emerytury, dyscyplinarki, naturalne odejścia itp.) z AMP
S.A. Co raz mniejsza liczba pracowników wykonuje co raz większą
liczbę zadań i nikt ze Strony Pracodawcy nie pochyla się nad problemem uzupełnienia brakujących wakatów, a skupia się tylko na
zwiększeniu wydajności, co przy naszych urządzeniach oraz technologii produkcji nie zawsze jest możliwe do realizacji. W ostatnimi
czasy daje się zauważyć, iż Strona Pracodawcy próbuje ominąć
lub wręcz łamie obowiązujące przepisy ZUZP. Swoistym
„kwiatkiem do ogródka” był Komunikat nr 9 Szefa Kadr i Wynagrodzeń AMP S.A. w sprawie planowania UDW12, który w ocenie
Strony Związkowej Zespołu Roboczego narusza treść porozumienia dotyczącego wykupu W12 („S’”). W związku z powyższym w
drugiej części spotkania Strona Społeczna złożyła na ręce Przedstawicieli Pracodawcy oświadczenie o treści jak niżej, a kontynuowanie rozmów w ramach Zespołu Roboczego zostało zawieszone
na czas nieokreślony:
K. Bąk
Dąbrowa Górnicza, dnia 02.08.2016 r.
Stanowisko Strony Związkowej Zespołu Roboczego ds. ZUZP.
Strona Związkowa Zespołu Roboczego żąda natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania się Pracodawcy z poniższych
rozwiązań wprowadzonych przez Spółkę jednostronnie, z naruszeniem przepisów zakładowych źródeł prawa pracy, jak i przepisów
powszechnie obowiązujących:
1. Komunikatu Nr 9, wydanego przez Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń Pana Macieja Oszuścika. Sporządzanie Indywidualnych Harmonogramów Czasu Pracy (IHCP), wg wytycznych
zawartych w Komunikacie Nr 9, spowoduje złamanie wspólnie
uzgodnionej i bardzo ważnej zasady zachowania dotychczasowego
wynagrodzenia
pracowników
systemu
zmianowego
(czterobrygadowego).
2. Kontroli pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy poprzez
firmę zewnętrzną „Conperio”.
Za szczególnie naganny oraz niedopuszczalny uznajemy fakt zbierania i przetwarzania przez osoby (podmioty) nieuprawnione bardzo wrażliwych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
pracowników ArcelorMittal Poland S.A., które w skrajnych przypadkach mogą być wykorzystane do dyskryminacji w zatrudnieniu tych
pracowników ze względu na stan zdrowia.
3. Systemu motywacji pozapłacowej, realizowanej za pośrednictwem kart przedpłaconych.
4. „Ligi Mistrzów DWG”, wprowadzonej w Zakładzie Walcownia
Duża w Dąbrowie Górniczej z dniem 01.03.2016 r.
Strona Związkowa Zespołu Roboczego oczekuje na pisemną informację od Pracodawcy o wycofaniu się z powyższych rozwiązań, wymienionych w punktach 1-4 i zamieszczenia jej w biuletynie „JEDYNKA”. Mając na uwadze obecny bardzo niski poziom
zatrudnienia, który stanowi główną przyczyną łamania przez Pracodawcę ArcelorMittal Poland S.A. przepisów polskiego prawa pracy,
między innymi w zakresie: prawa pracowników do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, dopuszczalnych norm czasu pracy
oraz prawa do odpoczynku po pracy i wypoczynku - domagamy się
natychmiastowego uzupełniania wakatów, powstających po odejściach pracowników na emerytury, renty i z innych przyczyn, poprzez bezpośrednie zatrudnianie nowych pracowników w ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie umów o pracę, z pominięciem
pośredników oferujących tzw. elastyczne formy zatrudnienia
(leasing pracowniczy). Strona Związkowa oświadcza, że zrealizowanie powyższych postulatów stanowi warunek kontynuacji
rozmów w sprawach będących obecnie przedmiotem negocjacji w ramach Zespołu Roboczego ds. ZUZP.
Pod powyższym wystąpieniem podpisali się przedstawiciele związków zawodowych działających w ramach Zespołu Roboczego, a
samo spotkanie ZR zostało zakończone.

AMP SA

ArcelorMittal Poland rozpoczyna rozruch
wielkiego pieca nr 5 w krakowskiej hucie po
generalnym remoncie
Wychodząc naprzeciw informacyjnym potrzebom mieszkańców Krakowa, AMP przekazał szczegóły dotyczące rozruchu
wielkiego pieca po remoncie generalnym. Technologia rozruchu
wielkiego pieca przewiduje wystąpienie widocznej emisji do powietrza. Kwestię emisji podczas rozruchu instalacji regulują zapisy
prawa ochrony środowiska. W ciągu pierwszych 3-4 dni od rozpoczęcia pracy pieca należy się spodziewać okresowej emisji przede
wszystkim tlenków żelaza, które nie stanowią zagrożenia dla życia.
Ze względu na charakter tej emisji, AMP zakłada, że nie będzie się
ona rozprzestrzeniać na większe odległości i że firma będzie w
stanie ograniczyć jej zasięg do terenu krakowskiej huty.
Jedyny wielki piec w krakowskim oddziale AMP przeszedł
właśnie remont generalny. Inwestycja, której wartość przekracza
175 mln złotych, znacznie wpłynie na zmniejszenie oddziaływania
zakładu na środowisko naturalne. Wielki piec ma najnowocześniejszy w Europie układ chłodzenia, a dwa zmodernizowane elektrofiltry zmniejszą emisję do powietrza do poziomów zgodnych z normami wchodzącymi w życie dopiero w 2018 roku. Produktem wielkiego pieca jest surówka żelaza, z której następnie w stalowni powstaje stal. Rozruch instalacji po remoncie rozpoczął się wieczorem 31 lipca. Do wielkiego pieca załadowano koks i rudę żelaza, a
następnie podany został tzw. gorący dmuch, czyli powietrze o temperaturze ok. 700 st. C. To dlatego właśnie w żargonie hutniczym
używa się określenia „zadmuchanie pieca”. W wyniku procesu
chemicznego powstanie surówka żelaza. Technologia rozruchu
przewiduje wystąpienie emisji niezorganizowanej do powietrza.
Może się ona pojawiać okresowo przez pierwsze trzy do czterech
dni, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Ze względu na charakter tej emisji ArcelorMittal Poland zakłada, że nie będzie się ona
rozprzestrzeniać na większe odległości i że firma będzie w stanie
ograniczyć jej zasięg do terenu krakowskiej huty. Niemniej jednak
emisja będzie widoczna. Emisje podczas rozruchu instalacji są
przewidziane w zapisach prawa ochrony środowiska.
Emisje spodziewane podczas rozruchu:
- Noc z niedzieli na poniedziałek. W pierwszych czterech godzinach od uruchomienia instalacji nad halą wielkiego pieca może
wystąpić przede wszystkim emisja pyłowa lżejszych frakcji koksu.
- W poniedziałek. Surówka żelaza, która powstanie podczas pierwszych dwóch lub trzech spustów, ze względu na jej parametry fizykochemiczne nie będzie mogła trafić do dalszego przerobu na stalownię. Trafi na stanowisko do wylewania surówki i żużla przy stalowni. Podczas jej wylewania żelazo zareaguje z tlenem, w wyniku
czego powstaną tlenki żelaza (np.Fe2O3). Będą one widoczne w
postaci emisji pyłowej przypominającej rdzawy dym, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Przewidujemy, że w dużej mierze
opadnie on na terenie huty. Surówka wylana na niniejsze stanowisko, po schłodzeniu oraz pokruszeniu zostanie wykorzystana w
procesie produkcji stali
- Od poniedziałku do środy/czwartku Surówka żelaza z wielkiego
pieca spływa do kadzi torpedo (w której przewożona jest na stalownię) przez specjalne rynny wyłożone materiałem ogniotrwałym,
które hutnicy nazywają korytami spustowymi. Koryta te podczas
normalnej pracy pieca zamknięte są osłonami. Pyły wytworzone w
czasie spustu są odciągane i kierowane do elektrofiltru hali lejniczej. Obydwa zmodernizowane elektrofiltry, spełniające nowe wymogi BAT (najlepszych dostępnych technik) będą działały od chwili
„zadmuchania” pieca, jednak w czasie pierwszych spustów surówki
konieczne będzie udrożnianie koryt spustowych, a to oznacza, że
część z nich będzie musiała zostać odsłonięta, co przełoży się na
niezorganizowaną emisję pyłową widoczną nad halą lejniczą
- Wtorek-czwartek. Bezpośrednio po rozruchu wielkiego pieca rozpocznie się rozruch stalowni, który także może skutkować niewielką, pojawiającą się okresowo niezorganizowaną emisją pyłową.
ArcelorMittal Poland dołożył wszelkich starań, aby zminimalizować
wpływ procesu rozruchu wielkiego pieca na środowisko. Cd str nr 3
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W tym celu firma podjęła współpracę z Instytutem
Podstaw Inżynierii. Środowiska Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Celem współpracy z PAN było zapewnienie pełnej osłony procesu rozruchu, polegającej na ciągłym monitoringu stężeń pyłów i gazów z wykorzystaniem mobilnej stacji pomiarowej wyposażonej w automatyczne mierniki gazów. Współpraca z IMGiW polegała na określeniu tła meteorologicznego.
Info. Prasowe AMP
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Zakładów do innych, przesunięcia i podmiany pracowników z jednej
zmiany na inną oraz propozycja zwiększenia limitu nadgodzin nie
załatwią problemu, który nawarstwia się od lat, a docelowo może
doprowadzić do zatrzymania linii produkcyjnej. Pracujemy na urządzeniach oraz w technologii, która znacząco różni się od tej stosowanej w hutach zachodniej Europy i dlatego – nie tylko w naszej ocenie
- doszliśmy już do takiego pułapu redukcji etatów, którego nie można, ze względów na warunki BHP, przekroczyć. Uzupełnienia kadrowe polegające na zatrudnianiu pracowników poprzez firmy zewnętrzne typu Interim są również przykładem błędnej polityki kadrowej.
Pracownicy zatrudnieni w tej formie, nie mający żadnych racjonalnych przesłanek i konkretnych zasad umożliwiających im przyjęcia
na stałe do pracy w AMP S.A. nie czują się z tą Firmą związani. Perspektywy rozwoju tej grupy pracowników są znikome, a fluktuacja w
tej grupie pracowniczej może być dużo większa z uwagi na coraz
atrakcyjniejszą ofertę płacową z rynku zewnętrznego. Apelujemy do
Pracodawcy o natychmiastowe przestąpienie do wspólnych rozmów
mających na celu uzdrowienie sytuacji kadrowej w grupie pracowników produkcyjnych, nie tylko w perspektywie roku bieżącego, ale
również na lata następne.
Ponadto Związek nasz zwraca się również do Pracodawcy o
bezzwłoczne wypełnienie treści zawartej w punkcie 2 „Porozumienia
płacowego na rok 2016” i uruchomienie środków finansowych na
indywidualne przeszeregowania wśród pracowników AMP S.A. które
miały być przeznaczone do dyspozycji Dyrektorów poszczególnych
Prezydium Zarządu Związku
Prezydium Zarządu Związku zostało poinformowane o sytua- Zakładów.
cji jaka miała miejsce podczas rozmów Zespołu Roboczego. Jednostronne decyzje Pracodawcy, brak zrozumienia zgłaszanych probleWyniki ArcelorMittal za II kwartał 2016r
mów, a w końcu działania niezgodne ze wspólnie porozumieniami
Wyniki finansowe ArcelorMittal za drugi kwartał i
spowodowały zawieszenie rozmów w Zespole Roboczym tym sapierwsze sześć miesięcy 2016 roku. Luksemburg,
mym pojawił się impas w dialogu społecznym AMP SA. Prezydium 29 lipca 2016 r. – ArcelorMittal, największa na świecie firma hutniczoZwiązku po wysłuchaniu informacji oraz po wewnętrznej dyskusji wydobywcza, ogłosił dzisiaj wyniki za okres trzech i sześciu miesięcy
postanowiło przyjąć Uchwałę, w której zwracamy uwagę na problemy (zakończony 30 czerwca 2016 r.)
zatrudnieniowe w AMP SA oraz pogorszenie dialogu społecznego. • BHP: wskaźnik wypadków z przerwą w pracy (LTIF) na poziomie
Poniżej przedstawiamy wystąpienie do Dyrektora Personalnego AMP 0,79 w 2 kw. 2016 r. w porównaniu z 0,72 w 1 kw. 2016 r. oraz 0,68 w
SA oraz uchwałę Prezydium Związku.
2 kw. 2015 r.;
• Wskaźnik Ebitda na poziomie 1,8 mld dolarów w 2 kw. 2016r., praW imieniu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wie dwukrotnie wyższy w porównaniu z 0,9 mld dolarów w 1 kw.
przesyłam Uchwałę nr 40/2016 Prezydium naszej organizacji związ- 2016 r.; 26,5 proc wyższy rok do roku;
kowej z dnia 10.08.2016 roku w sprawach jak niżej:
• Przychody operacyjne na poziomie 1,9 mld dolarów w 2 kw. 2016 r.
a.
Komunikatu nr 9 Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świad- w porównaniu z 0,3 mld w 1 kw. 2016 r.; głównie w związku z jednoczeń AMP S.A.
razowym zyskiem wynikającym ze zmian układu zbiorowego pracy w
b.
polityki zatrudnieniowej prowadzonej w AMP S.A.
ArcelorMittal USA (0,8 mld dolarów) i zwiększoną sprzedażą po wyżc.
realizacji porozumienia płacowego na rok 2016
szych cenach;
d.
• Dochód netto na poziomie 1,1 mld dolarów w 2 kw. 2016 r.
UCHWAŁA NR 40/2016 Z DNIA 10.08.2016r.
(uwzględniając jednorazowy zysk w wysokości 0,8 mld dolarów wyniPREZYDIUM NSZZ PRACOWNIKÓW AMP S.A.
kający ze zmian układu zbiorowego pracy w ArcelorMittal USA) w
NSZZ Pracowników AMP S.A. żąda natychmiastowego anu- porównaniu do straty netto w wysokości 0,4 mld dolarów w 1 kw.
lowania propozycji planowania czasu pracy dla pracowników z 4BOP 2016 r. oraz dochodu netto na poziomie 0,2 mld w 2 kw. 2015 r;
ujętej w Komunikacie nr 9 Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świad- • Wysyłka stali na poziomie 22,1 mln t w 2 kw. 2016 r.; wzrost o 2,9
czeń Pana Macieja Oszuścika. Zastosowanie w praktyce proponowaproc. w porównaniu z 1 kw. 2016 r., stabilna rok do roku;
nych przez HR rozwiązań w sprawie planowania Indywidualnych
• Dług brutto zmniejszył się do 15,1 mld dolarów na 30 czerwca
Harmonogramów Czasu Pracy, w rozliczeniu kwartalnym, spowoduje
2016 r., w porównaniu do 20,2 mld dolarów na 31 marca, 2016 roku;
obniżkę dotychczasowego wynagrodzenia zatrudnionych w tym sys• Dług netto zmniejszył się do poziomu 12,7 mld dolarów na 30
temie pracowników oraz naruszy treść wspólnie uzgodnionego i podczerwca 2016 r., w porównaniu z 17,3 mld dolarów na 31 marca
pisanego porozumienia płacowego na rok 2016. Powyższe rozwiąza2016
nie jest również niezgodne z zapisami ujętymi w „Komunikacie ze
Prognozy na najbliższe miesiące:
spotkania z Dyrektorem Generalnym z dnia14.02.2014 roku” oraz z
• Mimo że dynamika wzrostu marżna produkty stalowe słabnie, opóźzasadami stosowania zmianowej organizacji pracy do ZUZP, które
niony efekt wzrostu cen wpłynie na wyniki operacyjne w pozostałych
obowiązują w AMP S.A. od 01.01.2016 roku.
miesiącach, nawet wtedy, gdy będzie nadchodził okres niższego
Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy kolejne ruchy Pracodawcy mające na celu zniwelowanie bardzo dużych niedo- popytu na stal spowodowany sezonowością w branży;
borów w zatrudnieniu spowodowane brakiem uzupełniania obsad na • Bardziej sprzyjające warunki rynkowe wpłynąna zmniejszenie kapinewralgicznych stanowiskach produkcyjnych, po odchodzących na tału obrotowego w 2016 r. (obecne szacunki to ok. 0,5 mld dolarów);
emerytury, renty lub w sposób naturalny pracownikach. Doraźne firma oczekuje, że przepływy pieniężne z działalności przewyższą w
Inf. Pras AMP SA
ruchy kadrowe, polegające na przesuwaniu pracowników z jednych bieżącym roku nakłady inwestycyjne.
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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Z prasy związkowej: MRPiPS: Nie będzie wcześniejBiuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
szej emerytury dla osób pracujących w warunkach
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
szkodliwych. W związku z toczącą się dyskusją o koul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
nieczności reformy emerytalnej Federacja Hutniczych Związków
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
Zawodowych w Polsce, wystosowała list do Pani Minister Rodziny,
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, inicjujący podjęcie
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289
działań mających na celu uwzględnienie szczególnych uregulowań
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych w warunkach
obok Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i szkodliwych i o szczególnym charakterze w nowym projekcie ustarowerowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest wy emerytalnej. Związkowcy podkreślają, że trwające wygasanie
atutem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem uprawnień do emerytur pomostowych powoduje utratę tzw. praw
na wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. nabytych oraz ograniczenia praw do emerytur zawężając prawo do
ich uzyskania dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
Ośrodek prowadzi całodzienne wyżywienie.
a przed 1 stycznia 1969 r.. W liście czytamy: „Nie ujmując nic poglądom o równości wobec prawa nie da się racjonalnie uzasadnić
pracy górników w wieku 67 lat w warunkach pracy dołowej czy
pracy hutników w tym wieku na wydziałach gorących."
Pracownicy z niepokojem obserwują dyskusję o zmianach w systemie emerytalnym. Niestety jest ona bardzo ogólna i nie uwzględnia
szczególnej sytuacji branż wywodzących się z tzw. przemysłu
ciężkiego, czy też tych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się
szczególnie ciężkimi i szkodliwymi warunkami pracy. Nie uwzględnia także nadumieralności oraz przypadków utraty zdrowia.
FHZZ w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników branży hutniczej, nalega aby nowe przepisy uwzględniały szczególne uregulowania wcześniejszego przechodzenia na
emerytury pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i
o szczególnym charakterze. Jednocześnie postuluje, aby z podobnymi działaniami wystąpiły struktury ponadzakładowe branż, w
Co zyskujesz i z czego korzystasz
których również występują szczególnie ciężkie warunki pracy. Miprzy ubezpieczeniu domu w PZU
Co zyskasz ? W domu może się zdarzyć wiele wypadków i mo chęci zainicjowania dyskusji i racjonalnych argumentów praprzypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji cowników branży hutniczej, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny,
elektrycznej. Z ubezpieczeniem PZU uzyskasz pomoc w razie niespo- Pracy i Polityki Społecznej nie planują uwzględnienia ich postulatów. Przepisy dot. „emerytur pomostowych" mają charakter wygadziewanych problemów. PZU wypłaci pieniądze, jeżeli np.:
- Twój dom lub jego wyposażenie zniszczy powódź, huragan, ogień sający i w związku z tym resort nie widzi konieczności ich zmiany.
W odpowiedzi ministerstwa czytamy: „Emerytura pomostolub inne tzw. zdarzenie losowe (ogień, piorun, dym i sadza, opady,
powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapa- wa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziałydanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masz- waniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm,
tów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na
kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie
powietrznego),
- ktoś umyślnie zniszczy wyposażenie Twojego domu lub mieszkania, spóźnione. W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez przepisy
ustawy o emeryturach pomostowych praw gwarantowanych Konnp. uszkodzi drzwi, wybije szybę w oknie,
stytucją wymaga podkreślenia, ze ustawa ta była trzykrotnie bada- złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. komputer, biżuterię.
W PZU otrzymasz pomoc nawet w bardzo nietypowych sytuacjach, na przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o zgodności tej ustanp. gdy zwierzęta leśne zniszczą elewację domu - wystarczy, że wy- wy z Konstytucją. (…) Zawarta w tym przepisie reguła o wygaszaniu emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania obywateli
bierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk.
do państwa i stanowionego przez nie prawa. (…) Każda osoba,
Możesz wybrać dodatkową ochronę:
- wypłacimy odszkodowanie za stłuczenie przedmiotów – nie tylko która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych,
powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma
szklanych (ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia),
- jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie - wypłacimy jej odszkodowanie się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, a
ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania
(OC w życiu prywatnym),
- otrzymasz pomoc prawną w trudnych sytuacjach (ubezpieczenie
ochrony prawnej),
- dostaniesz pieniądze gdy Twoje zdrowie poważnie ucierpi
Z czego korzystasz ? W cenie ubezpieczenia usługi assistance, np.
pomoc hydraulika, szklarza czy ślusarza. Brak limitów dla wypłat w
razie przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem. Ochrona od
skutków powodzi - bez dodatkowej składki. PZU pokrywa koszty poszukiwania przyczyny zalania, np. dotarcie do pękniętej rury. Ochrona
przedmiotów, które znajdują się w otoczeniu domu, np. ogrodzenie,
altana, ławka w ogrodzie.
Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, *
rolne, * wypadkowe i inne.
Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. C,
parter, pok. 15 (obok PKZP) , tel.: 12 390 40 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. 8.00-16.00, we wtorek, środę,
czwartek i piątek w godz. 7.00-15.

Pracuje już cała część surowcowa. Od środy 3 sierpnia rano
pracuje cała część surowcowa naszego krakowskiego oddziału.
Wtedy właśnie pierwszy odlany po remoncie krakowskiego wielkiego pieca slab pojechał na walcownię gorącą. W środę, 3 sierpnia,
na linii ciągłego odlewania stali w krakowskiej hucie odlano pierwszy od kwietnia br. slab. W ślad za zatrzymaniem wielkiego pieca
do remontu, z końcem kwietnia stanęła przecież cała stalownia
konwertorowa, a także ciągłe odlewanie stali. Jak już informowaliśmy, wielki piec „zadmuchany” został w niedzielę wieczorem. Na
pierwszy spust surówki przyszło wielkopiecownikom czekać do
wtorku rano. Wytopiono jej aż 130 ton, jednak ze względu na parametry fizykochemicznie kilku pierwszych spustów – przede wszystkim zbyt wysoką zawartość krzemu – pierwszy slab odlano w środę rano.
Inf. Pras. AMP
Koledze Januszowi Cieszyńskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca
składa Zarząd Zakładowy GU NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

