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 Wystąpienie do Prezesa AMP SA Pana S. Samaddara 

 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal 

Poland S.A. i biorące udział w intensywnie toczących się negocjacjach 

Porozumienia płacowego na rok 2017, zwracają się do Pana Prezesa o 

bezpośrednie spotkanie w celu przedstawiania i wspólnego poszukania 

sposobu rozwiązania narastającego konfliktu społecznego w Arcelor-

Mittal Poland S.A. i Spółkach Zależnych.  

 Wbrew twierdzeniom Przedstawicieli Pracodawcy publikowa-

nych w komunikatach do pracowników i mediów, dotychczasowa forma 

i sposób prowadzenia przez Przedstawicieli Zarządu negocjacji płaco-

wych doprowadziła jedynie do eskalacji zaistniałego konfliktu społecz-

nego, zamiast do jego rozwiązania i zawarcia Porozumienia Płacowego 

na rok 2017. Obawiamy się, że powstałe w wyniku tego olbrzymie na-

pięcie społeczne już wkrótce może doprowadzić do niekontrolowanego 

wybuchu niezadowolenia pracowników oraz do nieodwracalnych strat, 

zwłaszcza wizerunkowych dla naszego zakładu pracy. Mając na uwa-

dze podjęte przez Związki Zawodowe w ostatnim czasie działania na 

szczeblu samorządu lokalnego, wojewódzkiego oraz na szczeblu krajo-

wym na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. dot. m.in. EU ETS i kosztów 

energii – coraz częściej spotykamy się z wyrażanym niepokojem doty-

czącym aktualnej sytuacji społecznej w naszej firmie, ze strony instytu-

cji zaangażowanych bezpośrednio w pomoc Grupie ArcelorMittal. To 

nie służy ArcelorMittal Poland S.A.   

 Wyczerpały się możliwości negocjacji w aktualnej formule, 

które po raz pierwszy w historii naszego Zakładu prowadzone są w 

formie jednostronnego dyktatu pozbawionego woli zawarcia porozumie-

nia, bez merytorycznych uzasadnień. Jako, że jest Pan osobą, która 

ma duży wpływ na rozwiązanie zaistniałej sytuacji - dzięki Pana wiedzy, 

możliwościom oraz trosce o pracowników – ufamy, że wspólnie jeste-

śmy w stanie wypracować akceptowalne społecznie Porozumienie 

płacowe na rok 2017. 

 Informujemy również, iż ze względu na fakt uzgodnienia przez 

stronę społeczną ostatecznej treści porozumienia, uwzględniającego – 

naszym zdaniem – realne możliwości finansowe firmy – podjęliśmy 

decyzję o opuszczeniu z dniem dzisiejszym, tj. 27 marca br. sali 119 w 

budynku siedziby spółki.  

 Organizacje Związkowe przypominają, że w przypadku dalsze-

go utrzymywania się impasu w negocjacjach płacowych – zgodnie z 

Petycją z pikiety z dnia 9 marca br. – będą zmuszone podjąć kolejne 

działania mające na celu realizację zgłoszonych przez Związki Zawo-

dowe postulatów płacowych na 2017 rok. 

 Kierując się troską o dobrze pojęte interesy całej grupy Arcelor-

Mittal w Polsce oraz po raz kolejny deklarując dobrą wolę do jak naj-

szybszego zawarcia porozumienia płacowego na rok 2017, apelujemy 

do Pana Prezesa o wyznaczenie terminu spotkania w możliwie najkrót-

szym czasie i osobisty w nim udział. 

 Prosimy o pisemną informację o terminie i miejscu wnioskowa-

nego spotkania. W załączeniu przekazujemy treść wspólnie uzgodnio-

nego stanowiska strony związkowej.  

 

NEGOCJACJE PŁACOWE – RELACJA Z OSTATNIEGO  

TYGODNIA. 

 Wiele osób gubi się w tych wszystkich informacjach słow-

nych i pisanych, przekazywanych w dół, zarówno przez Pracodaw-

cę, jak również na zasadzie: „ jedna pani, drugiej pani”, a dotyczą-

cych ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w AMP S.A., w kwe-

stii rozmów płacowych na rok 2017. Postaramy się te przekazy 

informacyjne w miarę chronologicznie i obiektywnie uporządkować.  

GENEZA: październik 2016 – Strona Związkowa (14 Zakłado-

wych Organizacji związkowych w tym cztery z Krakowa: NSZZ 

Prac. AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80, ZZIiT) prze-

kazuje do pracodawcy stanowisko Związków Zawodowych w spra-

wie podwyżek i regulacji płacowych w roku 2017. Odpowiedź Pra-

codawcy znacząco odstaje od oczekiwań załogi oraz publikowa-

nych informacji o wynikach finansowych firmy ArcelorMittal. Pomi-

mo bardzo dużych rozbieżności w propozycjach płacowych (nie 

publikujemy cyfr, bo są one już wszystkim znane) Strony przystę-

pują do negocjacji z wolą ich zakończenia przed końcem 2016 

roku. Ponieważ z tych wielomiesięcznych negocjacji nic nie wynika, 

a zniecierpliwienie załogi narasta Związki Zawodowe organizują w 

dniu 9 marca br. pikietę pokojową przed siedzibą Zarządu w Dą-

browie Górniczej. Petycja związkowa wraz z nową propozycją pła-

cową zostaje przekazana Pracodawcy w dniu następnym. PIĄTEK 

17.03.2017 – Dyrektor Personalna Pani Monika Roznerska rozsyła 

do związków zawodowych e-maila z informacją, że porozumienie 

płacowe jest przygotowane i należy je podpisywać od 20 marca br. 

w siedzibie spółki w DG. Po raz pierwszy w historii rozmów płaco-

wych Pracodawca jednostronnie kończy negocjacje. Informacja ta 

przekazana jest również do Dyrektorów poszczególnych zakładów 

pracy, a ci z kolei, w PONIEDZIAŁEK 20.03.2017 roku, wydają 

polecenie podwładnym Kierownikom, by przygotowali listy z indywi-

dualnymi podwyżkami płac. Pierwotnie miała to być podobno kwota 

20 zł/os., a  później 17 zł/os. Tak więc Dyrektorzy Zakładów, zgod-

nie z poleceniem HR, zaczęli „dzielić skórę na niedźwiedziu”, bo 

nikt nie podpisał porozumienie płacowego na rok 2017, a już na 

pewno nie uczynił tego żaden przedstawiciel z 14 organizacji 

związkowych. Ukazuje się pierwszy komunikat skierowany przez 

związkowców do wszystkich pracowników AMP S.A. WTOREK 

21.03.2017 – Pracodawca zwołuje posiedzenie ZR w sprawach 

ZUZP na którym, oprócz stałych uczestników, pojawiają się rów-

nież Przewodniczący poszczególnych organizacji związkowych. 

Wniosek Strony Związkowej o zmianę porządku obrad ZR i rozpo-

częcie negocjacji płacowych zostaje przez Pracodawcę odrzucony. 

Związkowcy (14 Zakładowych Organizacji związkowych w tym 

cztery z Krakowa: NSZZ Prac. AMP SA, KRH Solidarność, Soli-

darność 80, ZZIiT) podejmują jednomyślną decyzję o pozostaniu 

w sali konferencyjnej nr 119, budynku „Denver” w DG, aż do skut-

ku, czyli do momentu osiągniecia porozumienia w sprawie podwy-

żek płac na rok 2017. Pracodawca zwołuje na następny dzień, na 

godzinę 9 posiedzenie Zespołu Centralnego. Jako miejsce spotka-

nia - pomimo wolnego pomieszczenia i stanowiska Strony Związ-

kowej, by kontynuować rozmowy w sali konferencyjnej 119 - wy-

znacza stołówkę nr 11, to jest poza terenem AMP S.A., oddziału w 

DG. Cel takiego działania jest prosty. Należy „wyciągnąć” związ-

kowców z budynku Zarządu firmy. ŚRODA 22.03.2017 – związ-

kowcy oczekują na przybycie Przedstawicieli Pracodawcy w sali 

119, tymczasem oni „udając”, że nic o tym nie wiedzą czekają z 

kolei na działaczy związkowych w stołówce nr 11. Typowa zabawa 

w kotka i myszkę, albo pokazanie kto tu rządzi i kto ma władzę. Jak 

to powiedział jeden ze związkowców dziecinada, która nie przystoi 

w działaniach tak poważnej firmy. O godzinie 10,45 Przedstawiciel 

Pracodawcy pojawił się wśród związkowców zebranych w sali 119, 

z informacją, że Zespół Centralny zostaje przełożony na następny 

dzień, na godzinę 9. W tym dniu dochodzi jeszcze do kilku niefor-

malnych spotkań obu Stron, ale bez większego efektu. Ukazuje się 

drugi komunikat skierowany przez negocjatorów związkowych do 

załogi AMP S.A, w którym szczegółowo objaśniają dotychczasowe 

działania po stronie społecznej oraz po stronie Zarządu firmy. 

Związki zawodowe podejmują decyzję o oflagowaniu budynków 

oraz informują, że w przypadku niepodjęcia przez Pracodawcę 

merytorycznych rozmów zostanie zorganizowana kolejna pikieta. 

CZWARTEK 23.03.2017 – Strona Związkowa podjęła decyzję o 

stawieniu się w wyznaczonym miejscu przez Pracodawcę i podję-

ciu próby osiągnięcia porozumienia. Rozmowy w ramach Zespołu 

Centralnego nie wnoszą jednak nic nowego do postępów prowa-

dzonych negocjacji płacowych. Strona Związkowa dokonała korek-

ty w zapisach projektu porozumienia płacowego na rok 2017, ale 

dla strony Pracodawcy okazało się to niewystarczające. W dalszym 

ciągu zasadnicze różnice jakie występowały między projektem 

związkowym, a projektem Pracodawcy dotyczyły przede wszystkim 

wysokości podwyżek płac oraz nagród jednorazowych, a to z kolei 

przekładało się na zwiększenie ogólnej puli środków przeznaczo-

nych przez Pracodawcę na podwyżki płac w roku 2017. O godzinie 

13,30, przed siedzibą Zarządu spółki, odbyła się kolejna pikieta 

wspierająca działania Związków Zawodowych w rozmowach płaco-

wych z Pracodawcą. Rozmowy w tym dniu były prowadzone do 

późnych godzin wieczornych, ale bez znaczących zmian w propo-

zycjach płacowych. PIĄTEK 24.03.2017 – Strona pracodawcy 

wyznacza na godzinę 11.00 kolejną turę rozmów. Rozpoczynają 

się one w budynku związkowym w Dąbrowie Górniczej z dwugo-

dzinnym opóźnieniem i znowu trwają do późnych godzin nocnych. 

Zewnętrzne sale maja na celu „wyciągnięcie” negocjatorów związ-

kowych z budynku dyrekcyjnego i taki manewr jest nie tyle niepo-

ważny, co śmieszny. Przedstawiciele jednego z największych na 

świecie koncernów zachowują się i podejmują działania, które 

przypominają czasy nie tak odległe, czyli lata 70-te i 80-te XX wie-

ku. Obecni 50-latkowie,     cd str nr 3 
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Cd ze str nr 2… a takich jest bardzo dużo w AMP S.A., dobrze pamię-

tają jak wówczas „władza” rozmawiała z robotnikami w sprawie pod-

wyżek płac. Czasy się wprawdzie zmieniły, właściciel z państwowego 

stał się prywatnym, ale metody niektórych poczynań są identyczne. A 

nuż związkowcy zmęczą się i odpuszczą, bo przecież Pan L. Mittal 

oczekuje zysków w każdej dziedzinie, a może poprzez sprytne dzia-

łania uda się nie podwyższać wynagrodzeń w AMP SA? Ukazuje się 

komunikat nr 3 do załogi w sprawie postępu, a właściwie jego braku, 

w negocjacjach płacowych. Godzina 23,30 Strona Związkowa składa 

Pracodawcy nową ofertę porozumienia płacowego, w której wychodzi 

bardzo daleko w stosunku do oczekiwań Pracodawcy i czeka na 

oficjalne stanowisko Strony Pracodawcy wyznaczając termin spotka-

nia na poniedziałek 27.03.2017 roku. SOBOTA, NIEDZIELA 25-

26.03.2017 – Przedstawiciele Pracodawcy udają się na „zasłużony” 

wypoczynek weekendowy, a koledzy związkowcy (14 Zakładowych 

Organizacji związkowych w tym cztery z Krakowa: NSZZ Prac. 

AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80, ZZIiT)  pozostają w 

dalszym ciągu w sali konferencyjnej 119 w Dąbrowie Górniczej, 

oczekując na wznowienie rozmów w poniedziałek. PONIEDZIŁEK 

27.03.2017 - 12.00 Strona Pracodawcy przekazała ..praktycznie nie 

zmienione stanowisko dotyczące podwyżek płac. Najistotniejsze 

zapisy dotyczące wzrostu płac dla wszystkich pracowników oraz 

zapisy dotyczące indywidualnych przeszeregowań pomimo „ruchu” w 

tym zakresie Strony Społecznej nie zostały przez Pracodawcę nawet 

o 1 zł zmienione. Dlatego też po 7 dniach ciągłej gotowości do roz-

mów przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Arcelor-

Mittal Poland S.A. opuścili salę budynku dyrekcyjnego. Związkowcy 

wspólnie uznali, że wyczerpały się możliwości negocjacji w formule 

jednostronnego dyktatu. Postanowiono odwołać się do Prezesa Spół-

ki Pana S. Samaddara by on włączył się do rozmów gdyż może się 

okazać, że pracownicy sami upomną się o należne im podwyżki. A 

wtedy na racjonalne działania będzie za późno. Apelujemy do  

ZARZĄDU SPÓŁKI - JEST JESZCZE CZAS  

NA WSPÓLNE POROZUMIENIE. 

 Dziękujemy za liczne głosy podtrzymujące nas na duchu i 

pozwalające nam uwierzyć, iż nie jesteśmy osamotnieni w naszych 

dotychczasowych działaniach. Jak była łaskawa napisać Pani Dyrek-

tor HR, 12 tysięcy pracowników czeka na podwyżki płac. Pani Dyrek-

tor zapomniała tylko dodać, że załoga czeka na:  wreszcie godziwe 

podwyżki, a nie jałmużnę z pańskiego stołu. K.W.  K. Bąk 

 

ZESPÓŁ ROBOCZY - 21.03.2017 

 Relację z posiedzenia tego gremium można by rozpocząć i 

zakończyć na słowach, iż takie wydarzenie miało miejsce, chociaż 

stwierdzenie to też nie jest do końca zgodne z prawdą. Wprawdzie 

prowadzący - z ramienia Strony Pracodawcy - rozmowy w ZR Szef 

Biura Dialogu Społecznego Pan Stanisław Ból otworzył posiedzenie i 

przedstawił projekt przewidzianego na ubiegły wtorek porządku ob-

rad ( min. rozpoczęcie rozmów, dotyczących zmian w planowaniu dni 

wolnych od III kwartału br. w 4BOP oraz sprawy różne ), ale Strona 

Społeczna zgłosiła propozycję zmiany w agendzie spotkania. Sekre-

tarz ZR, reprezentujący Stronę Społeczną zaproponował, by w punk-

cie pierwszym porządku obrad umieścić sprawę kontynuacji negocja-

cji płacowych na rok 2017. Gwoli rzetelności przekazu informujemy, 

że w sali konferencyjnej nr 119, w budynku „Denver” w Dąbrowie 

Górniczej, czyli w miejscu obrad ZR pojawili się Przewodniczący 

poszczególnych organizacji związkowych z AMP S.A. oraz ze Zdzie-

szowic. Był to w dotychczasowej historii spotkań ZR przypadek odo-

sobniony, ale nie na tyle dziwny, by mógł zaskoczyć kogokolwiek, 

dlatego też żadna ze stron nie wniosła uwag w tej kwestii. Po blisko 

godzinnej wymianie poglądów w temacie, kto jest lub nie jest upraw-

niony do zgłaszania zmian w porządku obrad ZR, reprezentujący 

Pracodawcę Pana St. Ból oświadczył, że ZR nie jest Stroną do pro-

wadzenia negocjacji płacowych, a takim organem jest Zespół Cen-

tralny. Ponieważ na sali obrad ZR nie było przedstawicieli wszystkich 

14 przedstawicieli organizacji związkowych Strona Pracodawcy 

oświadczyła, że nie wyraża zgodny na zmianę porządku obrad ZR i 

nie będzie kontynuować rozmów płacowych. W imieniu 14 organiza-

cji związkowych, będących z kolei Stroną Społeczną w Zespole Cen-

tralnym, obecni w Sali konferencyjnej nr 119 związkowcy chcieli 

przekazać Stronie Pracodawcy petycję wraz z nową propozycją pła-

cową ( podpisana przez wszystkie organizacje) na ręce Szefa Biura 

Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy w historii jakichkolwiek roz-

mów płacowych, prowadzonych przez Strony w AMP S.A. Przedsta-

wiciele Pracodawcy, którzy reprezentują go w dotychczasowych ne-

gocjacjach płacowych na rok 2017, odmówili przyjęcia tego doku-

mentu i zażądali złożenia go w sekretariacie lub przesłania drogą 

mailową. Była to o tyle kuriozalna sytuacja, ponieważ obaj Panowie, 

którzy uczestniczyli w posiedzeniu ZR, są jednocześnie negocjatora-

mi w Zespole Centralnym, desygnowanymi przez Pracodawcę do 

prowadzenia rozmów płacowych na rok 2017. Po wielu przepychan-

kach słownych oraz rożnych dziwnych ruchach po Stronie Pracodaw-

cy, o których aż wstyd pisać, bo tak nie zachowują się poważni biz-

nesmeni i reprezentanci światowego koncernu, obecni na posiedze-

niu ZR przedstawiciele związków zawodowych oświadczyli, iż pozo-

staną w sali 119 dotąd, dopóki nie zostanie wspólnie ustalone i pod-

pisane porozumienie płacowe na rok 2017. Dla Strony Pracodawcy, 

który od tej pory podejmował różne nieskoordynowane ruchy była to 

„okupacja” budynku i do dalszego biegu wydarzeń wciągnięto policję 

oraz ochronę AMP S.A. Po paru godzinach, gdy emocje obu Stron 

już trochę ostygły, Przedstawiciele Pracodawcy zaproponowali konty-

nuowanie rozmów płacowych w ramach Zespołu Centralnego w dniu 

następnym tj. 22.03.2017 roku, w budynku stołówki nr 11. W odpo-

wiedzi Strona Społeczna oświadczyła, że jest gotowa do rozmów w 

każdym momencie dnia i nocy, a miejscem rozmów może być sala 

konferencyjna nr 119, która jak się okazało wcale nie była zajęta w 

dniu następnym. Dalszy ciąg relacji z tych wydarzeń opisujemy w 

oddzielnym artykule. Wracając do tematów, poruszanych w ramach 

Zespołu Roboczego informujemy, że w dniu 17 marca br. otrzymali-

śmy oficjalną odpowiedź od Pracodawcy w sprawie rekompensaty za 

posiłki nie wykorzystane w dniach 31.01.2017 oraz 01.02.2017. Cytu-

jemy ją w całości: „W nawiązaniu do treści protokołu z posiedze-

nia Zespołu Roboczego z 16.02.2017r., w części dotyczącej nie-

wykorzystanych impulsów w dniu 31.01.2016r., uprzejmie infor-

muję, iż w dniu dzisiejszym na konta 444 pracowników przelano 

stosowną rekompensatę finansową. Jednocześnie informuję 

także, iż biorąc pod uwagę pisemne oświadczenie firmy CON-

SENSUS Company, iż informacja o zmianach w zasadach pobie-

rania posiłków profilaktycznych została umieszczona w bufe-

tach, stołówkach, kasynach w dniu 1 lutego do godz. 14.00, przy 

ustalaniu pracowników, którzy mogli z tego tytułu nie wykorzy-

stać przysługujących im posiłków profilaktycznych uwzględnio-

no jedynie osoby zatrudnione w tym dniu na I zmianie. Uwzględ-

niając w/w zasady na konta 207 pracowników przelano w dniu 

dzisiejszym rekompensatę finansową za niewykorzystane impul-

sy w dniu 01.02.2017 roku”. Pod treścią powyższego komunikatu, 

który otrzymaliśmy drogą elektroniczną, podpisał się Główny Specja-

lista Dialogu Społecznego Pan Cezary Koziński. Apelujemy tą drogą 

do wszystkich pracowników, którzy w dniu 31.01.2017 roku mieli 

uprawnienia do posiłków profilaktycznych i nie mogli ich zrealizować 

o sprawdzenie powyższej informacji.        K. Bąk 

  

Informacja z Posiedzenia 

Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA 

 W dniu 24.03.2017 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej 

Komisji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Pani Radowiecka 

Jadwiga. W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła wnioski o zapo-

mogi dla pracowników Zakładu Wielkie Piece i Stalownia,… 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 SA zaprasza na koncerty 

1. Oferta  zakupu biletów -  Koncert  -  Piotr Rubik 

26 maj , godz. 2000  - Tauron Arena Kraków Cena: 60,00 zł 

2. Koncert pt. Kiepura Forever w reżyserii Jacka Cygana 

W programie przewidziano utwory z 40 regionów Polski, które wykona 150 

tancerzy, śpiewaków oraz Orkiestra, którą poprowadzi Jacek Boniecki. 

Program poświęcony życiu wielkiego śpiewaka jakim był Jan Kiepura. To 

będzie niezwykle interesująca opowieść o jego życiu i zdobywaniu świato-

wej kariery, którą zaprezentuje Jacek Cygan. Ponadto usłyszymy dużo 

pięknej muzyki  w mistrzowskim wykonaniu Termin: 01 kwiecień, godz. 

1800  - Centrum Kongresowe ICE Cena: 80,00; 100,00; 120,00; 140,00 

 

BT HUT PUS SA zaprasza na wycieczkę 

WYCIECZKA - WARSZAWA– AUTOKAR – 3 dni. Zakwaterowanie: Hotel 

- HIT **-  Dwugwiazdkowy Hotel Hit usytuowany jest przy II linii metra dzię-

ki czemu łatwo i szybko można dostać się do Centrum Miasta. Jest ideal-

nym miejscem dla osób, które pragną  spędzić czas w Warszawie. Do 

dyspozycji Państwa 54 eleganckie pokoje hotelowe oraz profesjonalne 

zaplecze konferencyjne składające się z 2 sal szkoleniowych. W zależno-

ści od Państwa preferencji hotel oferuje trzy kategorie pokoi: Standard, de 

lux, superior. TV sat. z radiem, w pokoju radio-budzik, bezpłatny, bezprze-

wodowy dostęp do internetu, łazienka.  

TERMIN:       08-10.09.2017  CENA:    580,00 zł / osoba   

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: transport autokarem/ bus: Kraków 

– Warszawa – Kraków, noclegi w pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, 

wyżywienie śniadanie, obiadokolacja w formie bufetu szwedzkiego, prze-

wodnik., ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, zestaw słuchawkowy do 

zwiedzanych obiektów, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W 

CENIE: biletów wstępu ok 50zł, dopłata do pok. 1 os ok. 80zł 

 

 Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c 

– dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofi-

nansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” 

na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z wpłatami doko-

nywane są,  w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, 

środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. 

pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16 

 

Oferta "Wielkanoc w górach"  

dostępna w terminie 14.04.-17.04.2017 roku 

UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli 

Święta to czas pełen ciepła, miłości i rodzinnej atmosfery.  

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w Ośrodku Wypoczyn-

kowym  Chata pod Pustą, pośród budzącej się przyrody, w promieniach 
wiosennego Słońca. Gwarantujemy świąteczny nastrój oraz wyśmienitą 

kuchnię. Pobyt rozpoczyna się kolacją w piątek 14.04.2017, kończy obia-

dem w poniedziałek 17.04.2017 roku. Pakiet Wielkanocny obejmuje: 
- 3 noclegi w pokojach z łazienkami, TV 

- 2 pyszne śniadania w formie bufetu 

- 2 urozmaicone obiadokolacje, 1 obiad 

- uroczyste, wielkanocne śniadanie z tradycyjnymi potrawami i produktami 

regionalnymi w sali kominkowej 

- słodki poczęstunek z wyśmienitymi wypiekami 

- bezprzewodową sieć internetową na terenie całego ośrodka 

- zadaszony grill, bezpieczny, bezpłatny parking 

W okolicy: 

- kryty basen, SPA  - odległość 300 m, liczne szlaki turystyczne, czte-

roosobowe krzesełko linowe na szczyt Pustej Wielkiej 

CENY: 

Osoba dorosła – 395,00 zł/ pakiet 

Dziecko od 3 do 12 lat – 290,00 zł/pakiet 

Dzieci do 3 lat  - pobyt gratis. 

Rezerwacje: telefon 184468289 lub 502866301 

 

Cd ze str nr 3…  Walcownia Zimna, Walcownia Gorąca, Zakładu 

Energetycznego, Zakładu Koksownia, pracowników Biuro Transportu i 

Logistyki Wyrobów Płaskich BTL, pracowników Biura GU,GM, pracow-

ników komórek scentralizowanych, oraz byłych pracowników. Następ-

nie po przeanalizowaniu przyjęto do realizacji ofertę imprez wypoczyn-

ku po pracy przygotowaną przez Biuro Podróży Hut-Pus. Komisja wy-

raziła zgodę na zmianę terminu wycieczek już zaakceptowanych przez 

MTKŚS do: Włochy z dnia 04-13.08.2017 r.  na  02-13.08.2017.  cena 

– 2 079, 00 pozostaje bez zmian, Węgry z dnia 29.04-02.05.2017 na 

30.04-03.05.2017, cena 1 090,00 pozostaje bez zmian, do Grecji na 

RODOS z dnia 16-23.06.2017, na 12-19.06.2017. Następnie Komisja 

przyjęła informację w sprawie anulacji następujących wycieczek. Roz-

patrzono sprawy indywidualne pracowników, a cztery z nich skierowa-

no do rozpatrzenia przez GKŚS. 

W ZWIĄZKU Z WĄTPLIWOŚCIAMI PRACOWNIKÓW PUBLIKU-

JĘMY JESZCZE RAZ INFORMACJĘ Z GKŚS W SPRAWIE  

WYPOCZYNKU DZIECI. !!! 

Przewodnicząca Komisji omówiła kwestie wypoczynku dzieci bez zgło-

szenia organizacji tego wypoczynku do kuratorium oświaty. Zapisy 

Regulaminu ZFŚS w § 11 stanowią, że dofinansowanie wypoczynku 

może być dokonane tylko w przypadku, gdy wypoczynek został zorga-

nizowany przez podmioty uprawnione do organizacji wypoczynku dzie-

ci i młodzieży oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi 

w tym zakresie. Ponadto każdy druk „Wniosku o dofinansowanie wypo-

czynku dzieci ze środków ZFŚS AMP S.A. w 2017 roku” zawiera pou-

czenie, że w przypadku kolonii, obozów i zimowisk - organizowanych w 

trakcie letniej i zimowej przerwy w nauce – do wniosku należy dołączyć 

oświadczenie organizatora, zaświadczenie lub inną formę udokumen-

towania zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.  

Ww. postanowienia zostały umieszczone z uwagi na: zmianę przepi-

sów państwowych dot. organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzie-

ży w trakcie letniej i zimowej przerwy w nauce: zasady organizacji (w 

tym zgłaszanie wypoczynku do kuratora oświaty) określone zostały w 

przepisach ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z 

późn. zm.) oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 

1629), a także w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 

452). Zgodnie z ww. przepisami każdy organizator wypoczynku 

ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania or-

ganizatora. zapisy zawarte w wydanym przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej „Poradniku bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży” 

dostępnym na stronie MEN: „Wypoczynkiem, który nie podlega zgło-

szeniu, jest tzw. wypoczynek rodzinny − wypoczynek organizowany 

przez rodziców dla własnych dzieci i dzieci znajomych osobiście rodzi-

com. Wypoczynkiem rodzinnym nie jest wyjazd organizowany dla 

uczniów przez nauczyciela, mieszkańca osiedla dla dzieci z osiedla, 

trenera dla uczestników kursu np. tańca z domu kultury, prezesa klubu 

sportowego dla młodzieży z klubu, itp. pomimo poznania rodziców tych 

uczniów. Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po umieszczeniu 

przez kuratora oświaty zgłoszenia wypoczynku w bazie wypo-

czynku. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest za-

mieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.” 

W związki z powyższym GKŚS - jako zasadę generalną - przyjęła, że 

refundacja lub dofinansowanie do wypoczynku dzieci w formie kolonii, 

obozów i zimowisk organizowanych w trakcie letniej i zimowej przerwy 

w nauce może zostać przyznane tylko do wypoczynku zamieszczone-

go w bazie wypoczynku. Postanowienia GKŚS stanowią wytyczne w 

podejmowaniu decyzji w tym zakresie przez Terenowe Komisje Świad-

czeń Socjalnych.  

 Przewodnicząca GKŚS zwróciła się do Strony Społecznej o 

pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji poprzez np. zamieszczenie 

jej w publikacjach związkowych czy na tablicach ogłoszeń w swoich 

siedzibach.      J. Łąka 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/

