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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z Mikołajem 

 Jak co roku NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA dla 

dzieci członków Związku przygotował paczki mikołajowe. Tym ra-

zem uprawnionych do smakołyków dostarczonych przez nowego 

przedstawiciela branży cukierniczej było 720 dzieci pracowników 

Huty i Spółek Hutniczych, którzy są członkami naszego Związku. 

Dodatkową atrakcją dla naszych „milusińskich” była zabawa mikoła-

jowa. Drugiego grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych na 

os. Złota Jesień grupa prawie 90 dzieci, członków naszego Związku 

oraz sympatyków uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu „z Mikoła-

jem”. Wesołe gry i zabawy z dziećmi nadzorowała znana uczestni-

kom z naszych festynów związkowych „Ciotka Klotka”. Ciekawe 

zabawy, konkursy oraz wesoła muzyka spowodowały, iż wszystkie 

przybyłe dzieci dobrze się bawiły. Także i tym razem dzieci miały 

możliwość otrzymać ciekawy malunek twarzy, ekologicznymi farbka-

mi, które w sprawnych dłoniach plastyczek zmieniały roześmiane 

buzie w groźne koty i postacie z bajek. Pierwszym punktem sobot-

niej zabawy było przybycie oczekiwanego przez wszystkie dzieci 

Mikołaja. Nieufność niektórych dzieci została przełamana gdy rozpo-

czął on rozmowy z otaczającymi go „pociechami”. Wszystkie przyby-

łe na spotkanie dzieci były grzeczne więc paczki wypełnione słodko-

ściami trafiły do ich rąk. Spotkanie zakończono wspólną fotografią 

obdarowanych dzieci z Mikołajem, jego pomocnikami i organizatora-

mi tegorocznego spotkania Mikołajkowego.    

 Organizatorzy spotkania z Mikołajem - NSZZ Pracowników 

ArcelorMittal Poland SA  dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodo-

wych HTS SA, a szczególnie dyr.. Mirosławowi Ziarkowi oraz nasze-

mu koledze Włodkowi Hukowi za umożliwienie zorganizowania te-

gorocznego spotkania dzieci członków Związku z Mikołajem.   KW 

 

AM Refractories - brak zgody na inwestycję nowego  

elektrofiltra w Wydziale Dolomitowym  

 Pracownicy Wydziału Dolomitowego ArcelorMittal Reafracto-

ries są zaniepokojeni przyszłością swojego Wydziału. Niepokój wy-

wołała informacja o zaprzestaniu produkcji wyrobów dolomitowych, 

które stanowią grupę wyrobów zasadowych wykorzystywanych w 

kadziach metalurgii żelaza i stali. Na dzień dzisiejszy nie ma zgody 

Zarządu AMP S.A. na remont modernizacyjny instalacji odpylania 

(elekrofiltr) pieca obrotowego do produkcji klinkieru dolomitowego 

będącego podstawowym składnikiem wyrobów dolomitowych. Od 

1966 roku Wydział ten nieprzerwanie dostarcza wyroby dolomitowe, 

które są cenione przez wiele hut w kraju i zagranicą. AM Refracto-

ries jest jedynym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej produ-

centem tego typu wyrobów. Decyzja o ich wycofaniu z produkcji jest 

niezrozumiała przez załogę, ponieważ w obecnej sytuacji rynkowej 

wzrasta zapotrzebowanie na wyroby dolomitowe, a więc zainwesto-

wane środki finansowe mogą się zwrócić. Dlaczego AMP SA nie 

chce wykorzystać szansy na rozwój swojej Spółki zależnej dostar-

czającej większość produkowanych wyrobów do hut ArcelorMittal ? 

Ponadto podstawowym surowcem, z którego są wytwarzane te wy-

roby, jest kamień dolomitowy pozyskiwany z krajowych kopalń od-

krywkowych, którego dostawy nie są zagrożone przez obecny po-

ważny kryzys surowcowy w branży ogniotrwałej. I właśnie to jest 

dodatkowy atut za utrzymaniem produkcji materiałów dolomitowych. 

Z powodu ograniczenia podaży surowców do produkcji materiałów 

ogniotrwałych, głównie z Chin będących ich największym świato-

wym dostawcą, materiały dolomitowe są alternatywą dla coraz droż-

szych wyrobów magnezowo-węglowych i korundowo-węglowych. 

Po wycofaniu z rynku naszego asortymentu dolomitowego firmy 

konkurencyjne szybko wypełnią powstałą przestrzeń swoimi produk-

tami, dodatkowo podnosząc ich ceny, co również zapewne odczują 

huty koncernu ArcelorMittal.  

 W związku z tą sytuacją Zarząd AM Refractories deklaruje 

co prawda uruchomienie produkcji innych asortymentów w miejsce 

wyrobów dolomitowych przez co nie będzie redukcji zatrudnienia, 

my jednak otwarcie pytamy czy rezygnacja z produkcji wyrobów  

dolomitowych to dobra ekonomicznie decyzja? Ryszard Filus   
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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 & AFTERS-

HOW 2. Zaśpiewa wspaniałe polskie przeboje przeboje  m.in. : 

„Zostańmy razem”, „Whisky” (Dżem), „Kocham Cię Kochanie Mo-

je” (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.  

 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 Kra-

ków 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 

 

  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, * ma-

jątkowe, * 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 ponie-

działek 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 Cen-

trum Administracyjnego, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 

390-40-50 lub 788 523 796, 788 655 124 czynne w poniedziałek w 

godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-

15.00. Przypomnijmy, że każdy z już ubezpieczonych pracowników 

może do ubezpieczenia dopisywać współmałżonków i dzieci dorosłe 

(P Plus), a także małoletnie (Opieka Medyczna).  

 

Zabawa Andrzejkowa w Bukowinie Tatrzańskiej 

           W dniu 01.12.2017r. o godz. 16.00 spod budyn-

ku S odjechał wypełniony autobus do Stasindy, gdzie 

po zakwaterowaniu czekała na wszystkich uczestni-

ków gorąca kolacja połączona z Zabawą Andrzejkową. 

Wykonane rzemieślniczo, stylizowane piękne klucze posłużyły do 

wróżenia z wosku. Każdy z uczestników mógł sobie powróżyć na 

nadchodzący rok. Odlane kształty z wosku uwolniły w każdym z nas 

wodze fantazji. Cóż, dla zaprawionych hutników, odlewających na 

co dzień stal, wosk był niestraszny. W naszym gronie mieliśmy 

dwóch Panów o dźwięcznym imieniu Andrzej. Otrzymali oni w pre-

zencie dwa piękne klucze. Organizator zadbał, by każdy z kluczy 

pasował do zamka. Nasza koleżanka Ewa jako pierwsza uzyskała 

zapewnienie w zabawie z „ruchomymi butami”, że w nadchodzącym 

roku jej marzenie się spełni, gdyż to jej but jako pierwszy „wyszedł” 

z sali. Duża ilość uczestników tej zabawy, świadczy dobitnie, że 

większość z nas ma marzenia i pragnie ich spełnienia.  Były też inne 

wróżby andrzejkowe, które rozbawiły uczestników biesiady. Zabawa 

przeciągnęła się do wczesnych godzin rannych. Po krótkim odpo-

czynku, po śniadaniu pojechaliśmy na wycieczkę do Zako-

panego, skąd udaliśmy się spacerkiem do Kuźnic. Część 

osób kontynuowała spacer aż na Kalatówki, a część wyje-

chała kolejką na Kasprowy Wierch. Po obiedzie każdy mógł 

skorzystać bezpłatnie ze strefy SPA w ośrodku, by móc się zrewitali-

zować przed wieczorkiem tanecznym prowadzonym przez DJ. Za-

bawa trwała jeszcze dłużej niż poprzedniej nocy. Okazało się, że 

kilka osób przyszło bezpośrednio na śniadanie. Pogratulować kon-

dycji i zamiłowania do dobrej zabawy. Kilku biesiadników o godz. 4 

rano wykazało się dużym talentem wokalnym. Wracając z zabawy 

przypomnieli wszystkim mieszkańcom pensjonatu o toalecie przed 

snem, odśpiewując znany przebój „Mydełko Fa”. Jak się okazało na 

śniadaniu, spotkało się to ze zrozumieniem pozostałych uczestni-

ków. Jedyna reklamacja dotyczyła doboru repertuaru, gdyż o tej 

porze większość chciała kołysanki. Po śniadaniu można było zrelak-

sować się w jacuzzi, skorzystać z sauny i basenu. Tak odświeżeni, 

ale bardzo wygłodniali zjedliśmy pyszny obiad. Organizator zadbał o 

smakowity deser. Na stołach „zakrólowała” szarlotka z lodami. 

Wszyscy byli pod wrażeniem umiejętności kulinarnych szefa kuchni. 

Były podziękowania i burza oklasków dla właścicielki Stasindy p. 

Zofii Rzadkosz, która zjawiła się by pożegnać uczestników naszej 

wycieczki. Powrót autokarem do Krakowa trwał 4,5 godziny. Miało to 

swój plus, część z nas odsypiała nocne „szaleństwa”. Plotki jakoby 

organizator zadbał o to by podróż tak długo trwała, są bezpodstaw-

ne i wyssane z palca. Była to kolejna, bardzo udana impreza zorga-

nizowana przez nasze biuro Hut Pus z udziałem koordynatora. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i zapraszam na na-

stępne imprezy.      Jacek Krupa 

 

UWAGA!!! Informujemy, że w recepcji budynku dyrekcyjnego 

w budynku LTT w Krakowie (parter) oraz w przedszkolu Ar-

celorMittal Poland zostały postawione kontenery, do których 

można wrzucać karmę dla zwierząt, niepotrzebne koce, ręcz-

niki, pościel itp. Zebrane rzeczy zostaną przekaza-

ne schroniskom dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, które 

dzięki naszej pomocy zadbają o zwierzęta w okresie zimowym. Gorąco 

zachęcamy również do przynoszenia obroży, smyczy, misek, które zo-

staną zawiezione do schronisk. Jeżeli chcą Państwo zorganizo-

wać osobną zbiórkę w swoim biurze / wydziale prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: karolina.muza-adamiec@arcelormittal.com lub telefo-

nicznie pod numerem: 32 776 75 23.  Zespół Odpowiedzialności Biznesu 

 

Senacka Komisja rozpatrzyła ustawę okołobudżetową, w 

tym sprawę odpisu na ZFŚS. 30 listopada br. odbyło się 

posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicz-

nych, której przedmiotem obrad była tzw. ustawa okołobudże-

towa przyjęta przez Sejm RP na ostatnim jego posiedzeniu. W ustawie 

tej znajdują się, między innymi, rozwiązania dotyczące wysokości odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. (Sejm RP za 

rekomendacją rządową przegłosował zamrożenie wysokości odpisu w 

kolejnym roku) i zagadnienia związane ze sposobem wydatkowania 

środków Funduszu Pracy i nakładów na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

Na posiedzeniu Komisji (w którym uczestniczyli także przedstawiciele 

Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej) OPZZ przedstawiło senatorom postulaty dotyczące odmrożenia w 

pełni wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

wszystkich grup zawodowych i podniosło kwestie wydatkowania środ-

ków Funduszu Pracy i nakładów na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

Komisja przyjęła ustawę w niezmienionym kształcie, jeśli chodzi o odpis 

na zfśs. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r.  zapadnie na plenarnym posie-

dzeniu Senatu RP, które odbędzie się 5 grudnia br. Na posiedzeniu 

Komisji, OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki 

Gospodarczej OPZZ.  

 

Koledze Zbigniewowi Golikowi 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY 

składają Zarząd Zakładowy TAMEH i BEK NSZZ Prac. AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 
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