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Zarządzenie w sprawie powołania GKŚS i TKŚS
w AMP SA na 2018 r.
Dyrektor Personalny Zarządzeniem nr 2 powołał Główną
Komisję Świadczeń Socjalnych oraz Terenowe Komisje Świadczeń
Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. na 2018 r. Wprowadzone
Zarządzenie wprowadza w życie od 1 stycznia 2018 r. podpisany
przez wszystkie strony Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników AMP SA. W tym samym Zarządzeniu zostały powołane GKŚŚ i TKŚS w AMP SA. W skład GKŚS
na 2018r. wchodzą przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych oraz przedstawiciel Pracodawcy : Jadwiga Radowiecka Przewodnicząca Komisji (przedstawiciel Pracodawcy) oraz Członkowie: Jerzy Łąka (reprezentuje NSZZ Pracowników AMP SA), Eugeniusz Dziubiński, Jacek Szpicki, Halina Giemza, Marek Karoń, Henryk Śliwa, Janusz Wojtasik, Krzysztof Mitera, Zbigniew Nowak, Romuald Brol, Krystyna Procek, Krzysztof Szewczyk, Krzysztof Frączkiewicz, Stanisław Szrek i Krzysztof Pfister. Powołane zostały również Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych. Krakowską TKŚS
tworzą: Jadwiga Radowiecka - Przewodnicząca Komisji oraz Członkowie - Jerzy Łąka, Krystyna Procek, Krzysztof Szewczyk, Krzysztof
Pfister. Zadania powołanych Komisji określone zostały w Regulaminie ZFŚS. Komisje mają obowiązek przygotowania do 28 lutego
2018 r. planów przychodów i wydatków z ZFŚS, ich bieżącej realizacji i bieżącego monitorowania wydatków i stanu środków funduszu.
Na pierwszym posiedzeniu Komisje mają ustalić regulamin prowadzenia obrad oraz harmonogram posiedzeń. Ponadto Zakładowe
Organizacje Związkowe otrzymały zasady współpracy w zakresie
wycieczek pomiędzy Zakładową Organizacją Związkową, a Firmą
obsługującą w 2018 roku ZFŚS AMP SA. Natomiast Spółki obsługujące ZFŚS AMP SA otrzymały listę organizacji Związkowych posiadających status Zakładowych Organizacji. Zakładowe organizacje
związkowe uprawnione do składania wniosków o przygotowanie oferty do HUT-PUS S.A.:
1. NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
2. MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A – Kraków
3. KM NSZZ Solidarność 80”
4. ZZIiT
Uruchomienie dodatkowego świadczenia w AMP SA
ze środków ZFŚS w 2017 roku
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland
SA działając na mocy zarządzenia nr 3/2016 DK oraz na podstawie
§17 Regulaminu ZFŚS w związku ze wzrostem kosztów utrzymania,
postanowiła uruchomić dla pracowników ArcelorMittal Poland SA
uprawnionych do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świadczenie na
Święta Bożego Narodzenia 2017 (w formie pieniężnej) ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland
SA (nie dotyczy pracowników Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice). Przyjęto następujące warunki i kryteria:
1. Warunku ubiegania się o ww. świadczenie:
A) Pracownicy ArcelorMittal Poland SA pozostający w zatrudnieniu
w dniu złożenia wniosku (pkt 1 ppkt D) są uprawnieni do korzystania
z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie, B) Należy
złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, C) Należy złożyć dokument „Informacja o dochodach w rodzinie „ na potrzeby ZFŚS na
2017 rok (dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2017 roku jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji uległy zmianie
D) Wnioski należy składać w terminie od 06.11.2017 do 08.12.2017r
odpowiednio do HUT-PUS SA (Kraków) i BP Partner (pozostałe
lokalizacje), E) Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni
roboczych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:
Dochód na osobę w rodzinie w zł
do 1.100,00
od 1.100,01 – 2.000,00
od 2.000,01 – 3.000,00
od 3.000,01 – 5.000,00
Powyżej 5.000,00

Wysokość świadczenia w zł.
500
400
250
150
nie przysługuje

3. HUT-PUS SA i BP Partner zobowiązane jest do niezwłocznej
realizacji postanowień GKŚS AMP SA.
Zmiana miejsca pracy Pracowników Biura Zarządzania
Zamówieniami Wyrobów Płaskich
Związki Zawodowe działające w AMP SA otrzymały informację, iż w związku z reorganizacją i optymalizacją pracy Biura, z
dniem 15.11.2017 r. planowane jest dokonanie zmiany stałego miejsca świadczenia pracy pracowników Biura Zarządzania Zamówieniami Wyrobów Płaskich zatrudnionych w Oddziałach Spółki w
Świętochłowicach i w Sosnowcu. Nowym miejscem stałego świadczenia pracy dla 17 osób z ww. lokalizacji będzie Oddział w Krakowie. Zmiana stałego miejsca świadczenia pracy zostanie dokonana
w pierwszej kolejności poprzez podpisanie z pracownikami stosownych Porozumień Zmieniających, z uwzględnieniem zarówno paragrafu 8 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
AMP S.A. jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Biorąc pod uwagę kwestie związane ze zwiększeniem odległości
z miejsca zamieszkania do nowego stałego miejsca pracy, pracodawca zapewni pracownikom Biura Zarządzania Zamówieniami
Wyrobów Płaskich z oddziałów Spółki w Świętochłowicach i w Sosnowcu bezpłatny dowóz do nowego miejsca pracy.
Posiedzenie plenarne RDS
30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem
prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Podczas posiedzenia prezydent powołał nową przewodniczącą RDS, Elżbietę
Rafalską, która zastąpiła Henrykę Bochniarz. Przewodnictwo RDS-u
zgodnie z ustawą jest rotacyjne i obecnie przyszła kolej na przedstawiciela strony rządowej. Podczas obrad głos zabrał prezydent, który
przedstawił nowe propozycje dotyczące zmiany ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego. Andrzej Duda zaproponował między innymi
rozszerzenie grupy osób z głosem doradczym w RDS o Głównego
Inspektora Pracy. Zmienione mają zostać też zasady głosowania
korespondencyjnego Rady - chodzi o prawo do podejmowania
uchwał przez stronę pracowników i pracodawców przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zwiększony ma być zakres
finansowania wojewódzkich rad dialogu społecznego. Prezydent
zaproponował też, by rozszerzyć katalog opiniowanych dokumentów
o przygotowane przez rząd i ministrów projekty strategii, programów
oraz innych dokumentów rządowych. Zgodnie z nowymi propozycjami miałaby też zostać rozszerzona możliwość przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, na wniosek strony społecznej Rady. W dyskusji, przewodniczący OPZZ, Jan Guz wskazał na niebezpieczeństwa ustawy o jawności życia publicznego, która może osłabić rolę związków zawodowych. Zwrócił też uwagę, że obecnie dialog nie funkcjonuje dobrze,
gdyż wiele ważnych ustaw nie jest negocjowanych z partnerami
społecznymi. Przedstawiciele innych partnerów społecznych również zwracali uwagi na brak realnego dialogu w wielu istotnych kwestiach dotyczących gospodarki i polityki społecznej. Wdrożenie propozycji prezydenta nic nie zmieni, ……
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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
Oferta zakupu biletów
- Oferta zakupu biletów - Jacek Stachurski – SHOW & AFTERSHOW 2. Zaśpiewa wspaniałe polskie przeboje przeboje m.in. :
„Zostańmy razem”, „Whisky”(Dżem), „Kocham Cię Kochanie Moje” (Manaam), „Nie wierz nigdy kobiecie” (Budka Suflera), „Zacznij od
Bacha” (Zbigniew Wodecki) itp. - 13.12. 2017 (środa) , godz. 1800 Centrum Kongresowe ICE -Kraków Cena: 50,00 zł.
- Oferta
zakupu biletów - Koncert – Agnieszki Chylińskiej
03.12. 2017 (niedziela) , godz. 1900 - Klub STUDIO, ulica Witolda
Budryka 4, 30-072 Kraków Cena: 69,00 zł.
- Oferta zakupu biletów - Europejska Gala Operowo-Operetkowa
imienia Bogusława Kaczyńskiego. Najbardziej znane arie operowe,
operetkowe, pieśni neapolitańskie, porywające uwertury oraz piosenki
wykonają dla Państwa znakomici artyści: Iwona Socha (sopran), Yulia
Ponomar (sopran, Ukraina), Magdalena Idzik (mezosopran), Tadeusz Szlenkier (tenor), Leszek Świdziński (tenor), Stefano Meo
(baryton, Włochy), Sebastian Marszałowicz (bas).
26.11. 2017, godz. 1800 - Centrum Kongresowe ICE -Kraków Cena:
80,00 100,00 140,00zł.
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR
4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w
rodzinie” na potrzeby ZFŚS AMP SA. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane 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 16,. Tel. 12 643-87-16

AMP SA

wi Opyrchałowi oraz kol. Kazimierze Gądek, Andrzejowi Liszce, Tadeuszowi Krzemińskiemu, Zdzisławowi Kwiatkowskiemu za zaangażowanie
w zorganizowaniu tego spotkania. Jak zwykle przy takiej okazji była
możliwość omówienia sytuacji Zakładu. Relacja przedstawiana przez
Dyrekcję jak zwykle była wysłuchana z uwagą. Obecni na sali emeryci
nadal nie dowierzają, że w tak niskich stanach osobowych można wykonać tak duże zadania produkcyjne. Osobne podziękowania EiR składają
przewodniczącym Związków Zawodowych działających w Zakładzie
PKK Oddział Kraków AMP SA., kol. Markowi Żelichowskiemu (NSZZ
Pracowników AMP SA) oraz kol. Mietkowi Trembaczowi („S”). Środowisko Emerytów i Rencistów stale jest „zasilane” nowymi pracownikami,
którzy zakończyli pracę w krakowskiej Hucie. Dlatego też spotkanie
koleżeńskie trwało do późnych godzin. Wzajemnej dyskusji i wspomnień
nie było końca. Obecni na spotkaniu serdecznie wszystkim dziękują za
organizację tego spotkania mając nadzieję spotkać się w takim samym
gronie za rok.
Tadeusz Kowalczyk - emeryt

PZU DLA DZIECI
Zapraszamy do Biura PZU pok. 15 bud. „S” po odbiór darmowego breloczka odblaskowego dla dziecka. Breloczki,
dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo naszych dzieci na
drodze, będą wydawane aż do ich wyczerpania
• Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe,
turystyczne, finansowe, obowiązkowe i dobrowolne OC, rolne, wypadkowe i inne. Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku „S” Nowego Centrum
Administracyjnego, kl. C, parter, pok. 15 (obok PKZP), tel.: 12 390 40
51, 660 544 212, 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 „S” Nowego Centrum
Administracyjnego, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 390-4050 lub 788 523 796, 788 655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.0016.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
Przypomnijmy, że każdy z już ubezpieczonych pracowników
Spotkanie z Mikołajem…..
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA może do ubezpieczenia dopisywać współmałżonków i dzieci dorosłe (P
zaprasza dzieci wraz z rodzicami, którzy są człon- Plus), a także małoletnie (Opieka Medyczna).
kami naszego Związku, uprawnionymi do paczek
UWAGA!!! Informujemy, że w recepcji budynku dyrekcyjnego
mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu :
2 grudnia 2017 roku (sobota). Spotkanie odbę- w budynku LTT w Krakowie (parter) oraz w przedszkolu Arcedzie się w Zespołu Szkół Zawodowych os. Złota Jesień. Rozpoczęcie lorMittal Poland zostały postawione kontenery, do których
spotkania z Mikołajem zaplanowano na 10.00 godzinę. W trakcie spo- można wrzucać karmę dla zwierząt, niepotrzebne koce, ręcztkania zaproszony Mikołaj wręczy uczestnikom spotkania słodkie upo- niki, pościel itp. Zebrane rzeczy zostaną przekazaminki. Zabawę z dziećmi poprowadzi „Ciotka Klotka” znana z naszych ne schroniskom dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, które dzięki naFestynów związkowych. Wszyscy chętni zgłaszają swój udział do Prze- szej pomocy zadbają o zwierzęta w okresie zimowym. Gorąco zachęcawodniczących Zarządów Zakładowych Naszego Związku. Dyrekcja my również do przynoszenia obroży, smyczy, misek, które zostaną zado
schronisk.
Jeżeli
chcą
Państwo
zorganizoszkoły prosi o zabezpieczenie obuwia sportowego dla dzieci biorących wiezione
wać osobną zbiórkę w swoim biurze / wydziale prosimy o kontakt pod
udział w zabawie mikołajowej.
adresem e-mail: karolina.muza-adamiec@arcelormittal.com lub telefo(Uwaga: ilość miejsc ograniczona)
K.W.
nicznie pod numerem: 32 776 75 23. Zespół Odpowiedzialności Biznesu
KRS 0000052378 Wielu może więcej
Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Partner Projektu AMP SA
zapraszają Darczyńców naszej Fundacji
w dniach 20 i 21 listopada 2017 r.
na bezpłatne badania metodą Dopplera wraz z konsultacją angiologiczną, tj.: badanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne w
kończynach dolnych lub badanie przepływu krwi przez tętnice szyjne. Rejestracja telefoniczna w dniu 13 listopada 2017 r. w godz.
9.30 - 11.00 pod nr telefonu : 12 290 41 58
Badania i konsultacje odbędą się w Przychodni Sana-med.,
gabinet 117, os. Dywizjonu 303 nr 2 .
Ilość miejsc ograniczona
Emeryci i renciści znowu razem na spotkaniu 20.10.2017
Po raz ósmy w odbyło się spotkanie grupy Emerytów i Rencistów, byłych pracowników krakowskiej Koksowni. Przybyli na spotkanie
mogli przy okazji odnowić koleżeńskie kontakty, które w obecnych czasach są bezcenne. Grupa EiR serdecznie dziękuje Panu dyr. Ryszardo-

Cd ze str nr 1….(Posiedzenie Plenarne RDS) jeżeli rząd nie będzie wyrażał woli współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. W dalszej części obrad miała miejsce debata na temat
sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł po raz
kolejny zadeklarował, że strona rządowa poprawia sytuację w opiece zdrowotnej i zwiększa fundusze na cele zdrowotne. Partnerzy
społeczni krytycznie odnieśli się do słów ministra, wskazując na
chaos w branży, niedotrzymywanie obietnic przez rząd, brak spójności w polityce rządowej, możliwe negatywne skutki ustawy o sieci
szpitali. Tak pracodawcy, jak też przedstawiciele strony związkowej,
przychylnie odnieśli się natomiast do postulatów lekarzy rezydentów, aby zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia do 6,8%. W ostatniej części posiedzenia RDS partnerzy społeczni dyskutowali o Europejskim Filarze Praw Socjalnych. Wszyscy uczestnicy debaty
wsparli wdrożenie filaru, przy czym przedstawiciele strony związkowej podkreślali, że pakiet rozwiązań socjalnych musi w tym samym
stopniu objąć wszystkie kraje Unii Europejskiej, a nie tylko kraje
należące do strefy euro.
OPZZ
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