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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ ROBOCZY  

 Porządek spotkania ZR, które odbyło się 27.06.2017 roku 

przewidywał min. kontynuowanie rozmów w sprawie treści protokołu 

dodatkowego nr 5 do ZUZP, w tym nowych zasad funkcjonowania 

tzw. motywacji pozapłacowej oraz dodatku mistrzowskiego. Na 

wstępie sekretarz ZR z ramienia Strony Społecznej przedstawił 

propozycję związkową, dotyczącą obu wyżej wymienionych spraw. 

W odpowiedzi Dyrektor Biura Dialogu Społecznego, Pan Stanisław 

Ból stwierdził, iż w przypadku przyjęcia pod obrady propozycji 

związkowej zachodzić może potrzeba szerszej konsultacji min. w 

poszczególnych zakładach pracy, ponieważ dokument ten zawiera 

większe potrzeby dokonania zmian np. w systemie premiowania, 

dodatku brygadzistowskim oraz w tzw. zastępstwach. Poinformował 

przy tym, że np. w Gent nie ma żadnego dodatku za dzielenie się 

wiedzą oraz za czasowe zastępstwo osoby zajmującej wyższe miej-

sce w hierarchii zawodowej. Na szczęście w naszym ZUZP w § 45 

zapisano, iż: „1. W przypadku powierzenia pracownikowi pracy na 

stanowisku niżej wynagradzanym od jego stanowiska pracy 

(zastępstwo) za wykonaną pracę pracownik otrzymuje wynagro

dzenie wynikające z umowy o pracę. 2. W przypadku powierzenia 

pracownikowi pracy na stanowisku wyższym hierarchicznie i/lub 

wyżej wynagradzanym od jego stanowiska pracy (zastępstwo), za 

pracę w tym czasie na tym stanowisku, pracownik otrzymuje wyż

sze wynagrodzenie, wg poniższych zasad: 1) przez stanowisko 

wyżej wynagradzane rozumie się stanowisko, dla którego w taryfi

katorze stanowisk określona jest wyższa maksymalna kategoria 

zaszeregowania, 2) w przypadku pełnienia zastępstwa w sposób 

ciągły, przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych, w związku z 

niezdolnością do pracy osoby zastępowanej wskutek choroby lub 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną lub też w związku z 

udzieleniem pracownikowi urlopu bezpłatnego – za każdą godzinę 

pracy, w czasie której pełnione jest zastępstwo, pracownik otrzymu

je dodatek w wysokości 3 zł 3. Powierzenie pracy na stanowisku 

wyżej wynagradzanym następuje na piśmie.  

Wolą Strony Związkowej jest zaktualizowanie tych zapisów, a w 

szczególności zwaloryzowanie tego dodatku, który jest stały od 

ponad 7 lat. Na marginesie tej sprawy zauważamy swoistą metodo-

logię rozumowania Pracodawcy, oczywiście zawsze przy okazji 

propozycji jakichkolwiek zmian dotyczących finansów, tak jak na 

przykład w tym przypadku zastępstw. Zawsze jako „wzór do naśla-

dowania” ( przypadek, czy zamierzony cel bossów z AMP S.A. ?) 

przywoływany jest oddział AM w Gent. Jako związek zawodowy nie 

mamy nic przeciwko zasadzie równania do najlepszych, ale poza 

tym oddziałem w koncernie funkcjonują również inne huty. Uważa-

my że w równaniu do wiodących producentów wyrobów hutniczych, 

którzy dzierżą zaszczytne pierwsze miejsca pod względem techno-

logii produkcji, jakości wyrobów, stopnia automatyzacji oraz tak 

popularnego w AMP S.A. wskaźnika produktywności, nie powinno 

się zapominać o płacach. Niestety jak wszyscy wiemy, o tym naj-

ważniejszym dla pracownika czynniku w naszej firmie bardzo trudno 

się rozmawia, a efekty tych rozmów, czy negocjacji płacowych są 

dalekie od oczekiwań załogi. Jak daleko jesteśmy „do tyłu” w sferze 

płacowej, w porównaniu do pozostałych zachodnich hut nie musimy 

w tym miejscu pisać, bo nic nowego w tej kwestii nie można już 

dodać, poza tym o czym mówimy od lat przy każdych rozmowach 

płacowych. Jak mawiał klasyk w tej dziedzinie, poprzedni Dyrektor 

Biura Dialogu Społecznego: „porównujmy jabłka do jabłek, a gruszki 

do gruszek”.    Cd  Str nr 2 
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cd ze str nr 1…  Tłumacząc to na język zarozumiały dla wszystkich. 

Porównujmy nie tylko nasze możliwości produkcyjne, technologicz-

ne, obszar i położenie poszczególnych zakładów np. w Krakowie, 

logistykę, możliwości techniczne oraz stopień zautomatyzowania 

urządzeń, ale nie zapominajmy o udziale płac w kosztach ogólnych 

firmy. Nie mamy dostępu do tak ściśle chronionych danych, jakie 

obejmują między innymi właśnie ogólny koszt płac w poszczegól-

nych oddziałach w AM, ale możemy się tylko domyślać, że w tej 

dziedzinie jesteśmy na wiodącym miejscu w koncernie. Nie łudzimy 

się zbytnio, że właściciel wraz z założonymi wskaźnikami wzrostu 

produkcji i produktywności, planuje również znaczny wzrost płac, 

ale jak uczy doświadczenie życiowe i aktualna sytuacja na rynku 

pracy w Polsce, już wkrótce będzie musiał głębiej sięgnąć do kie-

szeni. By zachęcić młodych ludzi do podjęcia pracy w AMP S.A., 

której to oferta finansowa z roku na rok jest co raz mniej atrakcyj-

na, nie wystarczy już sięgać po mało doświadczonych i praktycznie 

nieprzygotowanych zawodowo pracowników z agencji pośrednic-

twa pracy. Rynek pracy nastawiony jest głównie na wykształconych 

i znających swój fach ludzi, a o takich w Polsce pracodawcy zaczy-

nają walczyć, kusząc ich min. wyższymi zarobkami. Na co dzień 

nie raz mieliśmy już przykłady takich właśnie działań konkurencji, 

czego dobitnym przykładem był wybitnie uzdolniony młody czło-

wiek z Krakowa, zapraszamy min. na śniadanie z samym m właści-

cielem firmy Panem Mittalem. Opuścił AMP S.A. O/Kraków, bo nie 

znalazło się „paru stówek” na podwyżkę płacy zasadniczej dla nie-

go. Następnie przechodzi do innej firmy w Krakowie, gdzie od ręki 

dostaje parę tysięcy więcej niż w hucie. Młodzi ludzie przyjmują się 

do pracy w AMP S.A. przez agencję pośrednictwa pracy, by nie raz 

po paru dniach/tygodniach odejść z niej, bo ich zarobki i warunki 

pracy są nieadekwatne do wysokości ich poborów. Takich przykła-

dów było już sporo, ale czy dało to coś do myślenia naszemu pra-

codawcy ? Pytanie retoryczne. Luka pokoleniowa w AMP S.A robi 

się co raz większa, a nie widać by elektrycy, automatycy, suwnico-

wi czy rozlewacze garnęli się drzwiami i oknami do pracy w tej 

firmie. Może niezbyt ładnie, ale za to bardzo szczerze i dosadnie, 

na jednym z nieformalnych spotkań ujął to jeden z pracowników, 

który powiedział: … „ o starego (stażem) pracownika w AMP S.A. 

nie dba się finansowo, bo gdzie on po 30 czy 40 latach pracy bę

dzie szukał roboty i pracodawca o tym wie, a dla młodych takie 

zarobki i taka harówa to żadna oferta, koło się zamyka”. Wracając 

do relacji z posiedzenia ZR. Strona Pracodawcy poinformowała, że 

propozycja związkowa w kwestii dodatku mistrzowskiego znacznie 

przekracza aktualny budżet jakim DG dysponuje, przy czym zosta-

nie ona szczegółowo przeanalizowana i rozmowy w tej sprawie 

będą w dalszym ciągu kontynuowane. W temacie tzw. motywacji 

pozapłacowej Strona Pracodawcy wstępnie zaakceptowała kilka 

propozycji Strony Społecznej min. w kwestii podwyższenia wartości 

zasilenia kart podarunkowych ( od 100 do 300 zł), sposobu ich 

podziału, informacji dotyczącej dystrybucji środków na poszczegól-

ne zakłady oraz sposobu postępowania po przyznaniu nagrody. 

Przekazano nam również informację dotyczącą pochodzenia środ-

ków finansowych ( około 300 tys. zł/rok), które mają zasilać karty 

podarunkowe. Okazało się, że budżet na tzw. motywację pozapła-

cową pochodzi z oszczędności na projektach i jest poza fundu-

szem płac. W chwili obecnej trwają ostateczne, czysto 

„kosmetyczne”,  prace obu Stron nad wprowadzeniem w życie     

„Zasad wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obo-

wiązków pracowniczych”. Pełną treść tego dokumentu opublikujmy 

po jego podpisaniu. W sprawie dodatku mistrzowskiego, modyfika-

cji dodatku brygadzistowskiego oraz zastępstw Strony ustaliły, iż 

rozmowy będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach Zespołu 

Roboczego. W części dotyczącej spraw różnych, Strona Praco-

dawcy poinformowała o zakończeniu cyklu szkoleń dla operatorów 

czasu pracy na Zakładzie Stalownia w Dąbrowie Górniczej, w któ-

rym w III kwartale 2017r. rozpocznie się pilotażowe wdrażanie no-

wych zasad planowania i rozliczania czasu pracy w 4BOP. W ra-

mach tej części spotkania Strona Pracodawcy poinformowała rów-

nież, iż jednym z kolejnych Zakładów, w którym testowane będą 

nowe zasady, będzie Walcownia Zimna w Krakowie. Ma to nastą-

pić w IV kwartale bieżącego roku. Przedstawiciele Pracodawcy w 

odpowiedzi na wcześniejsze zapytania lub wnioski Strony Związko-

wej poinformowali również, że: a) oczekują na stanowisko ZUS w 

zakresie spotkania, podczas którego omówione zostałyby praktycz-

ne aspekty ustawowego obniżenia wieku emerytalnego, jakie na-

stąpi z dniem 01.10.2017 roku, b) trwają w dalszym ciągu analizy 

dotyczące sprawy stosowania postanowień Załącznika nr 5 do 

ZUZP w stosunku do pracowników przechodzących na świadcze-

nie przedemerytalne, rentę lub emeryturę, a nabywających upraw-

nienie do nagrody jubileuszowej w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę ( sprawa ze-

garków), c) składek na FEP nowo zatrudnianych pracowników na 

stanowiskach ustawowo uprawnionych do emerytur pomostowych. 

Ponadto Strona Pracodawcy poinformowała, iż stosownie do infor-

macji przekazanej w czasie uzgadniania zmian w zasadach  plano-

wania czasu pracy w systemie zmianowej organizacji pracy, w 

związku z Wystąpieniem PIP z dnia 26.11.2016roku, począwszy od 

III kwartału 2017r. obliczanie dodatków za pracę we wszystkich 

godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średnioty-

godniowej normy czasy pracy następować będzie z uwzględnie-

niem płacy zasadniczej pracownika z ostatniego dnia miesiąca 

danego okresu rozliczeniowego, co oznacza ich wypłatę po zakoń-

czeniu okresu rozliczeniowego. Termin następnego posiedzenia 

ZR zostanie ustalony w ramach sekretariatów obu Stron      K. Bąk 

 

TAMEH - negocjacje w sprawie utworzenia Pracowniczego  

Programu Emerytalnego 

 W ostatnich dniach w Spółce TAMEH rozpoczęły się roz-

mowy na temat uruchomienia Pracowniczego Programu Emerytal-

nego, który obejmie wszystkich pracowników Spółki. Obecnie w 

dwóch oddziałach Spółki (Kraków, Blachownia) są prowadzone 

Programy Emerytalne jednak różnią się składką. Oddział w Dąbro-

wie Górniczej takiego programu nie posiada. Podczas negocjacji 

dotyczących regulacji płacowych, które zakończyły się w maju tego 

roku, jednym z postulatów, który nie został wtedy zrealizowany 

było utworzenie jednolitego PPE dla wszystkich pracowników Spół-

ki. W związku z tym został powołany zespół w skład, którego 

oprócz Pracodawcy weszli przedstawiciele Związków Zawodo-

wych. Reprezentantem organizacji Związkowych z Krakowa został 

kol. Tomasz Ziołek Wiceprzewodniczący ds.. Spółek NSZZ Pra-

cowników AMP SA. Zespół pracuje obecnie nad wyborem operato-

ra, który będzie obsługiwał PPE w Spółce TAMEH. Sprawa jest na 

tyle pilna, iż według planów rządowych Firmy, które nie posiadają i 

nie utworzą Pracowniczych Programów Emerytalnych do końca 

2017 roku, będą zmuszone od 2018 roku utworzyć nowy obowiąz-

kowy program tzw. PPK. Przypominamy, że w PPE składkę wnosi 

pracodawca ( w AMP to 1,5% płacy brutto, w Blachowni 7%), a 

pracownik może ją dobrowolnie zwiększyć. Środki zgromadzone w 

ten sposób są wypłacane po ukończeniu 60 roku życia i są dziedzi-

czone. Na tą chwilę trudno mówić o szczegółach PPK, bowiem 

funkcjonują dwa projekty, jeden z maja i drugi z czerwca tego roku. 

Generalnym założeniem jest jednak to, że w kosztach tego progra-

mu obowiązkowo będą partycypować pracodawcy, pracownicy 

oraz budżet państwa. Zgromadzone środki na razie w propozy-

cjach programowych nie będą dziedziczone, a ich jednorazowa 

wypłata po przejściu na emeryturę prawdopodobnie będzie wynosi-

ła 30% zgromadzonych środków. Reszta czyli około 70% będzie 

wypłacana jako dodatek do przyszłej emerytury. Jak widać ten 

projekt jest mało korzystny dla pracowników i dlatego też należy w 

Spółce TAMEH jak najszybciej utworzyć jednolity PPE dla wszyst-

kich pracowników. Wybranie operatora to pierwszy krok, kolejny to 

rejestracja programu. Czas niestety nagli, gdyż wiele Firm woli 

utworzyć teraz PPE na znanych zasadach niż iść w niepewność 

ustawową. Mimo pośpiechu nie zwalnia to Stron w Spółce od wy-

boru najkorzystniejszego rozwiązania. Na pierwszym spotkaniu 

doradca zaprezentował oferentów, którzy złożyli swe propozycje 

programu PPE. Strona Związkowa dołoży wszelkich starań, aby 

zapisy w nowym PPE jak najlepiej zabezpieczały i były najkorzyst-

niejsze dla pracowników Spółki TAMEH.  T. Ziołek 
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XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE 

BRANŻY OPZZ METALOWCY  

W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

 W dniach 23-25 czerwca 2017r. na Kanale 

Gliwickim w Gliwicach odbyły się jubileuszowe XI 

Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławiko-

wym Branży OPZZ Metalowcy. W tym roku organizacja zawodów 

przypadła na Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego 

Bumar Łabędy w Gliwicach. Do startu w zawodach zaproszono re-

prezentacje Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w 

Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, Związku Zawodowego 

Przemysłu Elektromaszynowego oraz Federacji Związków Zawodo-

wych Metalowcy. A tam gdzie metalowcy i hutnicy z całej Polski stają 

do rywalizacji nie mogło zabraknąć drużyny NSZZ Pracowników Ar-

celorMittal Poland S.A. Prezydium i Zarząd Związku do zawodów 

zgłosiło drużynę w składzie: Jerzy Łąka, Andrzej Jamka i Krzysztof 

Bąk. Drużyna wyposażona została w najlepsze profesjonalne zanęty 

i przynęty. W tym roku do drużyny dołączył kapitan drużyny Andrzej 

Bączkowski, „dusza drużyny”, który tak wspaniale wyjazd zorganizo-

wał i zadbał o stronę logistyczną. W piątek wczesnym popołudniem 

zapakowanym po dach busem wyruszyliśmy w drogę do Gliwic. Pan 

Krzysztof sprawnie i bezpiecznie dowiózł Nas do miejsca zakwatero-

wania. Po szybkim rozpakowaniu i przywitaniu się z drużynami, które 

przyjechały wcześniej udaliśmy w kierunku łowiska. Znaliśmy je tylko 

z opowieści. Nikt z nas nigdy tutaj nie łowił. Sławny kanał Gliwicki 

znany z zawodów cyklu Grand Prix, Mistrzostw Polski i różnych za-

wodów rozgrywanych prawie, co tydzień. Długość kanału to 40,6 km, 

maksymalna głębokość 3,50 m różnica poziomów wody na początku 

i końcu kanału wynosi 43,60 m. szerokość waha się od 38 m do 41 

m. Nasza drużyna łowiła na odcinku w Łabędach, gdzie występują 

takie ryby jak: leszcz, płoć, wzdręga, karaś, karp, lin, okoń i ukleja. 

Przynajmniej teoretycznie bo nie wszystkie z tych gatunków ryb poła-

komiły się na przynęty umieszczone na naszych haczykach. Ryby te 

znają już zapewne wszystkie rodzaje zanęt, atraktorów i sztuczek 

stosowanych do ich przechytrzenia. Po pysznej obiadokolacji rozmo-

wy z kolegami z Zakładów ArcelorMittal Poland S.A. ze Świętochło-

wic i Sosnowca przeciągły się do późnych godzin. Duch rywalizacji 

krążył jednak po korytarzach Hotelu. O 4.00 pobudka, nawilżanie i 

mieszanie zanęt, sute śniadanie i wyjazd na łowisko. Obsługą i czu-

waniem nad prawidłowym przebiegiem zawodów zajęli się sędziowie 

wędkarscy zrzeszeni w ZZPE ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. GLIWICE. 

Ich niebywały profesjonalizm spowodował, że już po chwili było po 

odprawie, losowaniu stanowisk w sektorach i można było rozkładać 

sprzęt. Wkrótce miało się okazać czy obrana taktyka przyniesie sku-

tek. O godzinie 10.20 sędziowie dali sygnał do zanęcania łowiska. 

Zapachniało nad kanałem wanilią i czekoladą, piernikiem i konopia-

mi, nostrzykiem i kolendrą. Do wody wpadały z pluskiem zlepione 

kule zanęty wymieszane z gliną i ochotką. O godzinie 10.30 na sy-

gnał „można łowić” nad lustro kanału wysunęły się cicho 13 metrowe 

„tyczki” ,świsnął 7 metrowy bat lub delikatna uklejówka, zakołysał się 

pod drugim brzegiem spławik odległościówki. Rywalizacja się rozpo-

częła. Z upływającym czasem okazało się że tego dnia ryba nie chcę 

współpracować z wędkarzami. Brania były chimeryczne i okresowe z 

dużymi przerwami. Na łowisku dominował Pan leszcz. A później było 

pakowanie sprzętu, powrót na kwatery, ogłoszenie wyników, rozda-

nie pucharów. A gdzie zwycięzcy i przegrani? Jak to pięknie powie-

dział podsumowując zawody przewodniczący Federacji Związków 

Zawodowych Metalowcy nie ma wśród Nas przegranych. Wszyscy 

jesteśmy zwycięzcami. Spotkała się tutaj grupa ludzi myślących po-

dobnie, wyznajemy takie same wartości i kierujemy się nimi w życiu 

zawodowym. Jesteśmy z różnych rejonów Polski, a myślimy podob-

nie. A wspólna pasja, która Was jednoczy jest tylko powodem by się 

znów spotkać za rok na innym łowisku, może w większym gronie, ale 

spotkamy się na pewno”. Drużyna dziękuje Zarządowi NSZZ Pra-

cowników AMP S.A za zorganizowanie wyjazdu  

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI ZAWODÓW 

1. MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ST LOGISTICS – KRO-

TOSZYN – 5 pkt. 

2. ARCELOR MITTAL POLAND S.A. –  ŚWIĘTOCHŁOWICE – 

9 pkt. 

3. ZWIĄZEK ZAWODOWY METALOWCY PIŁA – 11 pkt. 

4. NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA -

KRAKÓW – 17 pkt. 

5. MIĘDZYZAKŁADOWY NSZZ PRACOWNIKÓW  MAGAZY-

NÓW PIŁA – 18 pkt.(waga) 

6. ZZP SGL CARBON POLSKA S.A. RACIBÓRZ – 18 pkt. 

7. ZZPE ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. GLIWICE – 19 pkt. 

8. ZZP FERROXCUBE SKIERNIEWICE – 25 pkt. (waga) 

9. MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK BRANŻY HUTNICZEJ AR-

CELOR MITTAL POLAND   SOSNOWIEC – 25 pkt. 

10. ZWIĄZEK ZAWODOWY METALOWCY EXHAUST SYS-

TEMS – SOSNOWIEC – 26 pkt. 

11. PCO S.A. WARSZAWA – 30 pkt. 

12. NSZZ PRACOWNIKÓW FCA POLAND I SPÓŁEK W BIEL-

SKU-BIAŁEJ – 34 pkt. 

I miejsce w sektorze A- Wozny Ferdynand z Krotoszyna w sektorze 

B- Langer Jan ze Świętochłowic, w sektorze C-Romańczuk Jan z 

Piły. Największą rybę złowił Woźny Ferdynand z Krotoszyna, był to 

ponad kilogramowy leszcz. Romańczuk Jan z Piły mógł się pochwa-

lić największą ilością złowionych ryb ponad 7 kg.       J. Łąka 

        

Prezydium OPZZ 

4 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz złożył informację o dzia-

łaniach kierownictwa OPZZ i Biura OPZZ od ostatniego posiedzenia 

Prezydium (24 maja 2017). Prezydium, po zapoznaniu się z projek-

tem ustawy o działalności leczniczej wprowadzającym odpłatne 

świadczenia zdrowotne w publicznej służbie zdrowia, na wniosek 

wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej przyjęło stanowisko w 

sprawie tego projektu i apel o przyjazną refundacyjną politykę lekową 

dla pacjentów. Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówił 

przygotowania do kampanii wyborczej przed IX Kongresem OPZZ i 

strukturach terytorialnych OPZZ. Prezydium podjęło uchwały w spra-

wie określenia składu, zadań i trybu pracy Komisji Statutowej i Pro-

gramowej dla przygotowania dokumentów na IX Kongres OPZZ. Jan 

Guz oraz Norbert Kusiak omówili wyniki negocjacji prowadzonych w 

Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu założeń do budżetu 

państwa na rok 2018 oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym państwowej sferze 

budżetowej. Zrelacjonowali także rozmowy na temat projektów sta-

nowisk strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie 

konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym. Pre-

zydium podjęło  uchwały w sprawie zmian w Regulaminie określają-

cym kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur 

terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-

wych, w tym sposób ustalania składów organów tych struktur, a tak-

że szczegółowe zasady i tryb powoływania i odwoływania przewodni-

czących i wiceprzewodniczących tych struktur.  Prezydium OPZZ 

 

UWAGA !!! Informujemy wszystkich członków i sympatyków Związ-

ku, iż w okresie wakacyjnym Kurier Aktualności będzie ukazywał się 

co dwa tygodnie w dniach odpraw związkowych. Pierwsze posiedze-

nie Zarządu Związku po wakacjach odbędzie się 13 września 2017 

roku. Prawnicy Związku w okresie wakacyjnym będą dostępni po 

wcześniejszym kontakcie z Wiceprzewodniczącym Józefem Kawulą.  

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 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  CE-

NA:    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 

 

Kabaret „Czarne Stopy” dał czadu w Poroninie 

     Tradycyjnie jak w latach poprzednich Zarząd Spółki „Hut-Pus” S.A i 

działające w niej Związki Zawodowe były organizatorem integracyjnej 

wycieczki dla pracowników Firmy i członków Związków Zawodowych. W 

dniach 23 -25 czerwca 2017 roku, w świętojański weekend, pogoda była 

wspaniała, więc liczna grupa pracowników, związkowców i byłych pracow-

ników Spółki po raz kolejny miło spędziła czas tuż u podnóża Tatr - w 

Poroninie, w zaciszu tatrzańskich lasów i szemrzącego potoku. Poroniec. 

jak głosi jedna z legend od nazwy tego potoku wzięła się nazwa Poronin. 

Według kolejnej z legend wieś otrzymała nazwę Poronin, gdyż tutaj w 

tragicznym wypadku zginął syn królowej Bony. Tyle mówią legendy, jed-

nak te informacje nigdy nie zostały potwierdzone.   

     W piątkowe popołudnie na parking Ośrodka Wypoczynkowego 

„Weronika” w Poroninie zajechały dwa autokary związkowców i pracowni-

ków Spółki, by weekendowe dni spędzić czas z dala od zgiełku dużego 

miasta w zaciszu tej malowniczej, górskiej wioski. Tuż po przyjeździe go-

spodarze Ośrodka ugościli przyjezdnych smacznymi potrawami, a że ape-

tyt i aura też dopisały, więc wszyscy czuli się doskonale. Miła obsługa i 

atmosfera Ośrodka wprowadziły domowy nastrój, a wspólnie spędzony 

czas i dyskotekowe rytmy umilały nam czas do późnych godzin nocnych. 

     W sobotę następnego dnia tuż po śniadaniu, już tradycyjnie były space-

ry i wycieczki. Głównym punktem programu była piesza wędrówka jednym 

ze szlaków górskich - z Kuźnic do Kalatówek tzw. drogą Brata Alberta oraz 

zwiedzanie oryginalnej kaplicy w Klasztorze Sióstr Albertynek. Wędrówkę 

zakończono w rejonie Hotelu Górskiego PTTK o nazwie „Kalatówki”. Wzię-

ła w niej udział zdecydowana większość wycieczkowiczów, doceniając 

błogi spokój, ciszę i rześkie pieszczoty górskiego wiatru. Choć nogi nieco 

bolały, ale było wspaniale – tak mówią sami wycieczkowicze.  

     Byli też zwolennicy spaceru po Zakopanem, którzy czas do obiadu 

także spędzili w ruchu i na wesoło. Wracając do Ośrodka uczestników tej 

grupy spotkała miła przygoda, bowiem na swojej drodze spotkali góralski 

orszak weselny, organizując naprędce bramę weselną, co miło i przyjaźnie 

przyjęła para młoda oraz weselni goście.  

    Tak było do obiadu. Po poobiedniej sjeście i chwili odpoczynku, o 

zmierzchu była uroczysta kolacja i tradycyjny występ kabaretu „Czarne 

Stopy”, działającego przy Zarządzie Zakładowym HUT PUS - NSZZ Pra-

cowników SA. Mając na względzie trwające w Polsce Młodzieżowe Mi-

strzostwa Europy U-21 w piłce nożnej, chcąc osłodzić gorycz porażki na-

szej reprezentacji, na scenę w roli kibiców z gromkimi okrzykami i śpie-

wem: Polska gola, Polska Gola, taka jest kibiców wola - wkroczyły „Czarne 

Stopy” ze swym programem. Tym razem zespół odtworzył bajkę o Czer-

wonym Kapturku, wplatając w swój występ i ciekawą choreografię nutkę 

dowcipu i humoru, co zostało przyjęte z dużym uznaniem i nagrodzone 

gromkimi brawami. Konferansjerem i lektorem bajki był kolega Bogdan 

Fekner, prowadzący ten amatorski zespół kabaretowy już osiem lat. 

     W tle bajki pojawiło się grono umiejętnie odtwarzających swe role osób. 

W zmutowaną nieco, zębem upływającego czasu, postać Czerwonego 

Kapturka bardzo trafnie z wielkim polotem wcielił się kolega Marek, postać 

podstępnego wilka odtworzył kolega Waldek, a chorą babcię znakomicie 

odegrała koleżanka Marysia. Postać gajowego, który w sposób oryginalny 

rozprawił się z wilkiem, odegrał kolega Janusz. Ponadto w kabaretowej   

scence pojawiła się królowa lasu, której rolę w profesjonalnym stylu 

odegrała koleżanka Krysia, będąc w asyście księdza proboszcza, w 

którą to postać wcieliła się koleżanka Grażynka. Aby tradycji piłkar-

skich mistrzostw stało się zadość, postać uskrzydlonego piłkarza roku 

odegrał kolega Wiesław. Ponadto „Czarnym Stopom” asystowało jesz-

cze kilka innych postaci, w które umiejętnie wcieliły się koleżanki Bogu-

sia, Honoratka i kilka innych pań.  

     Oklaskiwany gromkimi brawami kabaret „Czarne Stopy”, zintegro-

wany humorem i pomysłowością z publicznością, zakończył swoje 

występy pieśnią kibiców: Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina (……). 

Za ten sympatyczny, humorystyczny występ serdecznie dziękujemy. 

Wszystko co dobre bardzo szybko się kończy. W niedzielę po obiedzie 

nadeszła chwila odjazdu. Za miło i atrakcyjnie wspólnie spędzone 

chwile, za dobry humor i pełen pomysłów kabaretowy występ zespołu 

„Czarne Stopy”, za widoczną i funkcjonalną działalność związkową i 

administracyjną Spółki „Hut-Pus”, uczestnicy tej kolejnej, bardzo uda-

nej wycieczki składają słowa podziękowania jej organizatorom i spon-

sorom. Wielkie brawa i słowa uznania! 
Z poważaniem: Władysław Łopatka z żoną Teresą 

i gronem obecnych i byłych pracowników Spółki „Hut-Pus” S.A. 

Z prasy związkowej: Nie ma porozumienia w sprawie Założeń pro-
jektu budżetu na 2018 rok. 3 lipca br., po kilku godzinach dyskusji, 
Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
doszedł do wniosku, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony 
pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w 
sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2018 nie jest możli-
we z uwagi na różnice w ocenie wskaźników makroekonomicznych i 
oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie 
wynagrodzeń oraz rent i emerytur. Wiceminister finansów Leszek Ski-
ba przedstawił informację o rozdysponowaniu w 2016 roku dodatko-
wych środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach sfery 
budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze oraz 
udzielił odpowiedzi na szereg pytań partnerów społecznych. OPZZ 
wniosło między innymi o uzupełnienie pisemnej informacji Ministerstwa 
Finansów o dane dotyczące: wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagro-
dzeń i osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 
liczby zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych w 
podziale na poszczególne grupy pracownicze. Z uwagi na nieprzedsta-
wienie przez stronę rządową szacunków w zakresie planowanej mak-
symalnej kwoty wydatków budżetowych na rok 2018 oraz planowanych 
dochodów podatkowych osiągniecie kompromisu w sprawie Założeń 
projektu budżetu państwa na rok 2018 było niemożliwe. W dalszej 
części obrad Zespół podjął próbę wypracowania projektów wspólnego 
stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie: propozycji średnio-
rocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej na rok 2018 oraz propozycji wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę na rok 2018. Do konstrukcji Założeń projektu usta-
wy budżetowej na rok 2018 przyjęto założenie, że fundusz wynagro-
dzeń w państwowych jednostkach budżetowych zostanie „zamrożony", 
ale rząd nie wykluczył wzrostu wynagrodzeń indywidualnych, w ra-
mach planowanych środków na wynagrodzenia. OPZZ wskazało, że 
oczekuje zmiany stanowiska rządu w tej sprawie oraz przestrzegania 
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej, która zakłada negocjowanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 
ramach RDS. W zakresie wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku 
osiągniecie porozumienia było również niemożliwe. Wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz przekonywał, że 
propozycja strony rządowej (2080 zł brutto) jest optymalna, ale strony 
pracowników i pracodawców pozostały przy zgłoszonych wcześniej 
oczekiwaniach. Tym samym ewentualne poszukiwanie porozumienia w 
ww. sprawach będzie kontynuowane na plenarnym posiedzeniu RDS  
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