
Nr   02/ 19 / (1258)                                                                 16. 01. 2019 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku 

 9 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu 

Związku w 2019 roku. Tematem, który zdominował pierwszą 

część spotkania była odpowiedź służb HR AMP SA na wystą-

pienie organizacji związkowych z 17.XII.2018 roku (w poprzed-

nim numerze Kuriera cytowaliśmy je w całości) oraz zamiesza-

nia jakie powstało w wyniku nie podpisania go przez wszystkie 

organizacje związkowe. Strona pracodawcy wykorzystała chwi-

lowy brak podpisu dwóch organizacji związkowych (wystąpienie 

zostało poparte przez te organizacje związkowe) i wycofania się 

ZZPRC z Krakowa z akceptacji załącznika dotyczącego uregu-

lowania rozliczania czasu pracy pracowników 4BOP. W związku 

z takim zachowaniem niektórych organizacji nie przyjęto wspól-

nego wystąpienia związków zawodowych. Pracodawca w ra-

mach dialogu społecznego przekazał jedynie swoje stanowisko 

w tej sprawie, a mianowicie: nie wyraził zgody na wzrost wyne-

gocjowanych podwyżek wynagrodzeń argumentując tym, iż 

średni wzrost płac w AMP SA (około 380 zł/osobę) był relatyw-

nie wyższy niż w gospodarce narodowej (około 300 zł/osobę). 

W kwestii wypłaty dodatkowej nagrody z wykonania wskaźnika 

EBITDA poinformował, iż tą premie reguluje Porozumienie pła-

cowe i oczekiwane są wyniki za IV kwartał i cały 2018 rok. Od-

powiadając na trzeci punkt wystąpienia  programu PPE, przeka-

zał informacje, iż aktualnie trwają stosowne obliczenia i w tej 

sprawie będą prowadzone rozmowy. Strona Pracodawcy odrzu-

ciła natomiast możliwość powrotu do zasad rozliczania czasu 

pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniają-

cych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2018 roku. Argu-

mentując tą decyzję nakazem PIP, która była pokłosiem wystą-

pień części organizacji związkowych w sprawie pracy w godzi-

nach nadliczbowych. Jedynym uzgodnionym punktem wystąpie-

nia było porozumienie w sprawie tzw „postojowego”. Członkowie 

Zarządu w gorącej dyskusji nie szczędzili słów krytyki praco-

dawcy jak i tym organizacjom, które swoimi decyzjami blokują 

możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie czasu pracy 

pracowników 4BOP. Zarząd Związku jednogłośnie przyjął stano-

wisko w tej sprawie, które zostało wysłane do Wiceprezesa 

AMP SA Pana Geerta Verbeecka oraz Dyr.. Personalnego Pani 

Moniki Roznerskiej.    

Stanowisko Zarządu NSZZ Prac. AMP SA w sprawie zasady 

rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz 

planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, 

 Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA nie akceptuje nega-

tywnej odpowiedzi pracodawcy w sprawie zasady rozliczania 

czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupeł-

niających dni wolnych od pracy. Brak stosowania ustaleń obo-

wiązujących w 2018 roku spowoduje obniżenie realnego rocz-

nego wynagrodzenia pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Brak wypracowania przez Zespół Roboczy systemo-

wych rozwiązań pomimo zapewnień Dyrekcji Spółki w naszej 

ocenie obciąża pracodawcę. Nie możemy zaakceptować obar-

czania winą Strony Społecznej za kontrole Państwowej Inspek-

cji Pracy w ramach ich uprawnień. Zawsze byliśmy gotowi spie-

rać się z PIP gdy chodziło o dobro pracowników. W tym przy-

padku o wyższe wynagrodzenia. 

Niezadowolenie pracowników stanowiskiem pracodawcy może 

spowodować podjęcie przez nich działań w ramach obowiązują-

cego prawa, które w efekcie przyniosą straty produkcyjne Spół-

ce. 

NSZZ Pracowników AMP SA wzywa Stronę Pracodaw-

cy do przywrócenia zasad rozliczania czasu pracy pracowników 

zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od 

pracy obowiązujących do grudnia 2018 roku i podjęcie rozmów 

celem wypracowania kompromisowego rozwiązania. Nie podję-

cie stosownych działań przywracających zasady rozliczania 

czasu pracy i planowania uzupełniających dni wolnych od pracy 

do 15 lutego 2019r oznaczać będzie nie dotrzymanie przez pra-

codawcę umów słownych i pisemnych w tym zakresie tym sa-

mym spowoduje zerwanie tak mozolnie odtwarzanego dialogu 

społecznego w AMP SA. 

NSZZ Pracowników AMP SA w razie nie spełnienia 

naszego wezwania przystąpi do działań przewidzianych w Usta-

wie o Związkach Zawodowych. Kolejną petycję przedstawimy 

wraz z pracownikami w Dąbrowie Górniczej.  

Apelujemy do pozostałych Organizacji Związkowych o poparcie 

naszego stanowiska oraz wszelkich działań, które doprowadzą 

do kompromisowego rozwiązania zaistniałego problemu. 

Przesyłając Stanowisko Zarządu Związku z dn. 09.01.2019r 

oczekujemy na szybką reakcję Zarządu Spółki, która zakończy 

powstały problem.                         Cd str nr 2. 

 

Dość z pisaniem pomówień i rozpowszechnianiem kłamstw 

na temat naszego Związku 

 Zarząd Związku zaakceptował jednogłośnie decyzję o 

przekazaniu pełnomocnictw Kancelarii prawnej A. Szuperskiego 

do reprezentowania Związku w ewentualnym sporze z ZZPRC. 

Takie samo upoważnienie złożyli przedstawiciele MOZ Solidar-

ność z Krakowa. Kancelaria prawna w naszym imieniu występu-

je z wezwaniem do ZZPRC o zaprzestanie pisania oszczerstw i 

kłamstw na temat „starych Związków” oraz zamieszczenie prze-

prosin w swojej gazetce w związku z popełnionymi publikacjami. 

ZZPRC miał czas po zarejestrowaniu by przystąpić wspólnie do 

pracy dla dobra pracowników krakowskiej huty. Od samego 

początku zamiast merytorycznej współpracy nastąpił nie wie-

dzieć dlaczego „brzydki” atak na tzw jak nas określają „stare 

Związki”. Pomimo takich ataków kilkakrotnie została do ZZPRC 

wyciągnięta ręka by zamiast niepotrzebnych kłótni wspierać 

działania, które przyniosą korzyść pracownikom AMP SA i Spó-

łek hutniczych. Niestety za każdym razem próbę współpracy 

odrzucano. Nasz Związek nie może dłużej biernie przyglądać 

się nieuzasadnionym atakom oraz pisaniem kłamliwych pomó-

wień. Choć zdajemy sobie sprawę, że kłótnie wśród organizacji 

związkowych są tylko na rękę pracodawcy to nie możemy nie 

zareagować. Informujemy członków tej organizacji, że jedynie 

merytoryczne, kulturalne i uczciwe podejście do współpracy 

może przywrócić ZZPRC normalność we wzajemnych relacjach. 

Dopóki tak się nie stanie i nie zostaną dopełnione warunki za-

mieszczone w wezwaniu przesłanym przez kancelarie prawną 

zaprzestajemy jakiejkolwiek współpracy z ZZPRC i apelujemy 

do pozostałych organizacji związkowych by uczyniły to samo. 

Wezwanie Kancelarii prawnej strona nr 2.              Cd str nr 2   

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Cd ze str nr 1… W kolejnej części spotkania sprawy Spółek hutni-

czych przedstawił kol. T. Ziołek. W kilku Spółkach rozpoczęły 

się rozmowy na temat wzrostu płac i innych regulacji. Ciekawą 

inicjatywę zaproponowała Spółka Metalodlew, a mianowicie 

możliwość zobaczenia największego odlanego dzwona, który 

za dwa tygodnie zostanie odesłany do zamawiającego. Kolejny 

omawiany temat dotyczył podsumowania wyborów SIP. Po 

spotkaniu wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy wybrano 

Zakładowego SIP w Krakowie i jego zastępców. Wiceprzewod-

niczącym SIP w O/Kraków AMP SA został członek Zarządu 

Związku kol. Andrzej Senk, który przyjął gratulacje od obecnych 

na spotkaniu. Drugim Wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym 

za pracę SIP w Spółkach hutniczych został kol. W. Kucharski 

także członek naszej organizacji związkowej. W tym punkcie 

omówiono także terminarz proponowanych szkoleń. Związek 

przygotowuje podstawowe szkolenie z zakresu obowiązków i 

uprawnień SIP na dzień 8.02.2019 roku dla SIP członków na-

szego Związku z AMP SA i Spółek hutniczych. Zapisy oraz 

szczegóły szkolenia prowadzi kol. J. Kawula. Kolejny poruszo-

ny temat dotyczył pomówień w stosunku do Naszego Związku, 

jakie pojawiły się w prasie ZZPRC. Stanowisko w tej sprawie 

prezentujemy na str nr 1. Informację dotyczącą preliminarza 

wydatków Związku na 2019 rok przedstawiła kol. H. Szpakow-

ska. Poinformowała zebranych, iż 20.02. 2019 roku na kolej-

nym posiedzeniu Zarządu Związku zostanie przedstawiony 

preliminarz wydatków łącznie ze stanowiskiem Komisji Rewizyj-

nej Związku. W kolejnym punkcie spotkania kol. M. Kopeć przy-

pomniał zebranym, iż w tym roku odbywają się wybory do 

MPKZP. Stosowne pisma informacyjne zostały wysłane do 

wszystkich komórek organizacyjnych w Krakowie. Poinformo-

wał także o sytuacji związanej z przenosinami punktu MPKZP z 

bud.” S” do bud. Spółki Hut-Pus. Jeśli nie wystąpią problemy z 

przygotowaniem pokoi to pod koniec lutego „kasa” będzie dzia-

łać w nowym miejscu. Następnie kol. K. Wójcik omówił posie-

dzenie plenarne ERZ, które odbyło się pod koniec grudnia w 

Luksemburgu oraz spotkanie z Dyr.. Obszaru Wyrobów Pła-

skich AMP SA Panem T. Dziwnielem. Niestety z obu spotkań 

płynie niepokój związany z cenami jakie dotykają hutnictwo 

(uprawnienia CO2 oraz ceny energii). Pomimo najlepszego 

wyniku finansowego jaki osiągnęła Grupa AM podczas plenar-

nego posiedzenia ERZ przedstawiciele wszystkich obszarów 

narzekali na koszty i poziom sprzedaży. Trochę już do takich 

narzekań zaczynamy się przyzwyczajać. Niepokoić może, iż w 

ten brak optymizmu wpisywała się także grupa doradcza Syn-

dex. Kolejne nadzwyczajne posiedzenie ERZ Grupy AM zapla-

nowano już w styczniu 2019 roku. Będzie ono poświęcone sy-

tuacji po zakupie huty Ilva. Z kolei podczas spotkania z Panem 

T. Dziwnielem usłyszeliśmy o pełnych magazynach i zagroże-

niu wskaźnika PMI (wskaźnik zadowolenia klientów), a to może 

oznaczać problemy ze sprzedażą wyrobów hutniczych. Dyr.. T. 

Dziwniel zdementował „plotki” dotyczące przekazania części 

lub nawet całości Zakładu BTL do Spółki Kolprem. Omówił sy-

tuację związaną z zatrzymaniem linii w Zakładzie BWG oraz 

przedstawił informację o działaniu systemu STRIP. Zapewnił, iż 

będzie wspierał działania dotyczące rozwiązania problemu ko-

munikacyjnego przy bramie nr 5. Po otwarciu linii tramwajowej 

wyjazd tą bramą staje się bardzo niebezpieczny. Oczekujemy 

realizacji zapowiadanego podczas posiedzeń Głównej Komisji 

BHP planu przesunięcia bramy nr 5 w głąb huty i budowy nowej 

wagi wraz z odpowiednim zapleczem i parkingiem. Przekazał 

też informacje, że jest optymistą co do decyzji o budowie nowej 

Ocynkowni.  

W sprawach różnych omówiono przygotowania do obchodów 

„Dnia kobiet”. W tym roku zapraszamy 15.03.2019 roku wszyst-

kie Panie członkinie naszego Związku do Teatru Ludowego na 

sztukę „Prywatna klinika”, a także na słodki poczęstunek po 

zakończonym spektaklu. Zaproszenia będą rozprowadzali 

Przewodniczący Zarządów Zakładowych. Jak zawsze Związek 

przygotował także upominek z tej okazji. W tym roku będzie to 

srebrna biżuteria firmy „Apart” oraz słodki „dodatek”. W spra-

wach różnych urzędujący Zarząd odpowiadał na pytania doty-

czące między innymi sytuacji w naszej Spółce związkowej Uni-

hut. Na zakończenie spotkania kol. J. Kawula przedstawił termi-

narz spotkań Zarządu Związku, odpraw Przewodniczących 

oraz dyżurów prawników związkowych.                 K.W.  

 

Cd ze str nr 1..              Zarząd Międzyzakładowego 

Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

                                               Wezwanie                    

 Działając w imieniu Związków Zawodowych – NSZZ Pra-

cowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz MOZ NSZZ Solidarność 

AMP S.A. - Kraków wzywam Zarząd Międzyzakładowego Związku 

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego do zaprzestania publi-

kowania i rozpowszechniania w formie powszechnie dostępnej 

poprzez wydania prasowe, ulotki oraz materiały drukowane a także 

przekazem internetowym, treści pomawiającej moich mocodawców 

o działania nieetyczne, sprzeczne z prawem i niegodne organizacji 

związkowych szkodzące pracownikom.          

Niniejsze wezwanie związane jest w szczególności z publikacją 

tekstu godzącego w dobre imię reprezentowanych organizacji 

związkowych zamieszczonego na łamach „Zmianowca” Nr.17/18 z 

dnia 19.12.2018r. W treści publikacji znajdują się nieprawdziwe 

sformułowania o wprowadzeniu w błąd pracowników, okłamywaniu 

członków własnego związku, demaskowaniu oszusta, ochranianiu 

wyprowadzania środków finansowych z funduszu socjalnego przez 

NSZZ Pracowników AMP S.A. i MOZ NSZZ Solidarność AMP S.A. 

- Kraków i czerpaniu z tego zysków.                                   

Ponieważ publikacja godzi w dobre imię i podważa zaufanie pra-

cowników do obydwu związków zawodowych wyrządzona została z 

winy Państwa związku zawodowego szkoda wizerunkowa.                                                

Moi mocodawcy domagają się zatem zadośćuczynienia w formie 

przeprosin zamieszczonych w kolejnym numerze ,,̗Zmianowca” lub 

w odrębnym piśmie oraz wpłaty 1000,00 zł na konto Hutniczej Fun-

dacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 30-969 Kraków ul. 

Ujastek 3 nr. rachunku Bankowego: 71 1240 4588 1111 0000 5495 

4298 w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania.  

Niezrealizowanie powyższych żądań skutkowało będzie wszczę-

ciem kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia reprezento-

wanych związków zawodowych.   Andrzej Szuperski 

   

Komisja Robocza - TAMEH 

 W ubiegły czwartek w siedzibie Spółki Tameh Polska 

Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej odbyło się pierwsze w tym 

roku spotkanie Komisji Roboczej. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele Organizacji Związkowych oraz Dyrektor Perso-

nalny Pan Andrzej Węglarz ze swoim zespołem. Dyrektor Wę-

glarz przedstawił propozycje Zarządu dotyczące podwyżek płac 

i regulacji dodatków funkcjonujących w Spółce. Najważniejszy 

punkt prezentacji przedstawionej przez Dyrektora Personalne-

go to wzrost płacy zasadniczej na poziomie roku ubiegłego. 

Planowane jest również wliczenie do płacy zasadniczej części 

dodatku układowego, dodatku stażowego i dodatku za szkodli-

wość. Jedną z ważniejszych propozycji Zespołu Dyrektora Wę-

glarza jest włączenie Karty Hutnika do płacy zasadniczej. Waż-

ną sprawą jest ujednolicenie nazewnictwa stanowisk i co za 

tym idzie wyrównanie dodatków mistrzowskiego i brygadzistow-

skiego. Kolejny temat to jedna nazwa dla Małego Hutnika i Ma-

łego Energetyka. Tu Zarząd czeka na propozycje pracowników, 

a najciekawsza będzie nagrodzona. Po ujednoliceniu Zarząd 

Spółki ustanowi dzień wolny dla całej Spółki. Dyrektor A. Wę-

glarz przedstawił również propozycję ujednolicenia kwot od-

praw emerytalno – rentowych, które są różne dla poszczegól-

nych lokalizacji. Jedną z najważniejszych kwestii dla Strony  
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Związkowej jest pozostanie w PPE czy utworzenie w Spółce no-

wego rządowego programu PPK. Kolejne spotkanie Komisji Ro-

boczej odbędzie się w najbliższy czwartek i wówczas Organiza-

cje Związkowe ustosunkują się do przedstawionych propozycji 

Zarządu.      T. Ziołek 

 
UWAGA!!! Na prośbę Przewodniczącego Zarządu Zakładowego 

Związku z PSK, kol. Krzysztofa Bąka drukujemy Jego odpowiedź 

dotyczącą publikacji jaka miała miejsce w ostatnim nr Zmianowca 

(17/18). W publikacji tej bezimienny autor zarzuca nieprawdę w wy-

powiedziach kol. K. Bąka i w nieprzyzwoity sposób naśmiewa się z 

jego nazwiska. 

MAŁPA Z BRZYTWĄ, KTÓRA PUSZCZA BĄKI W PSK1, ODPOWIADA 

„REDAKTOROM” BIULETYNU ZMIANOWIEC I ZARZĄDOWI MZZPRC  

 W myśl zasady rzuć w kogoś gów… to się przyklei „działacze” 

i aktywiści z nowopowstałego związku zawodowego uzurpują sobie 

prawo do oceny działań i wypowiedzi innych osób z różnych organiza-

cji związkowych, z którymi nota bene przez wiele lat współpracowali, 

a nawet zajmowali eksponowane stanowiska w tych organizacjach. 

Takimi osobami są byli długoletni działacze i przewodniczący z 

„Solidarności” i „S-80” w PSK, którzy po zmianie barw klubowych są 

teraz aktywistami  w MZZPRC. Wyrzuceni z tych organizacji uaktywni-

li się od dwóch lat w nowym związku próbując grać rolę wszystkowie-

dzących i dobrze poinformowanych. Główną zasadą wydawcy biulety-

nu „Zmianowiec” i jego „redaktorów”  jest to, że nikt w tej organizacji 

nie ma cywilnej odwagi, by się podpisać pod tym co pisze. Tak wła-

śnie robią tchórze, chowający się za szyldem związku. Publicznie 

przekazują do wiadomości pracowników AMP S.A. informacje nie-

prawdziwe, kłamliwe oraz obraźliwe w stosunku do innych osób. Na-

stępnie czekają na reakcję drugiej strony w myśl zasady „ uderz w 

stół , a nożyce się odezwą”, a oni z kolei będą mieli kolejną pożywkę 

do siania fermentu. Stara zasada polemiki prasowej mówi o tym, by 

nie dać się sprowokować takim właśnie osobom, ale o jakiej polemice 

z tymi osobami może być mowa, jeśli z ich strony padają tylko same 

pomówienia i inwektywy, polegające np. na ośmieszaniu czyjegoś 

nazwiska. W numerze 17/18 „Zmianowca”, z grudnia 2018 roku, gra-

nice dobrego smaku, przyzwoitości i zwykłej ludzkiej uczciwości zo-

stały jednak po raz kolejny przekroczone przez byłych działaczy 

związkowych „S”, „S-80” i NSZZ Pracowników, będących obecnie 

aktywistami MZZPRC. Wielokrotnie puszczałam mimochodem wszel-

kie chamskie i złośliwe uwagi kierowane pod moim adresem, polega-

jące min. na wyśmiewaniu się z mojego nazwiska, ale tym razem 

miarka się przebrała. Wkładanie mi w usta słów, których nie wypowie-

działem, zarzucanie mi okłamywania i oszukiwania członków związku 

odbieram nie tylko jako atak na moją osobę, ale również na organiza-

cję związkową do której należę. Przechrzty, które obecnie mienią się 

obrońcami pracowników zmianowych w MZZPRC, a działając przez 

wiele lat na kierowniczych stanowiskach w innych organizacjach 

związkowych mają czelność nazywać mnie oszustem i kłamcą. W 

przeciwieństwie do bezimiennych „redaktorów zmianowca” nie będę 

pisał oskarżeń i przypominał niektórym działaczom MZZPRC jak to 

działali w Komisji Socjalnej, dlaczego byli odsuwani od prowadzenia 

rozliczeń ZFŚS i dlaczego tak źle wypowiadają się o nich ich byli kole-

dzy ze „starych związków”. Ponieważ wielokrotnie „redaktorzy” Zmia-

nowca poświęcili na swoich łamach mnie osobiście oraz byłym kole-

gom z „S” bardzo wiele miejsce, przy czym najczęściej odbywało się 

w to formie kpin z mojego nazwiska lub bezpodstawnych zarzutów 

wobec „starych”  obecnie czuję się zwolniony z nie przekraczania 

bariery tzw „dobrego smaku” w pisaniu. Było wiele spraw, o których 

koledzy ze „starych związków” wolą milczeć, bo nie przynosi im to 

chwały, że mieli takiego przewodniczącego i członka ścisłego gre-

mium. Obecny Zarząd Związku MZZPRC może zapytać ich kolegę, co 

też niżej podpisany ma na myśli ? Jeśli ten aktywista i działacz 

MZZPRC ma na tyle cywilnej odwagi, to opowie im o swoich działa-

niach w przeszłości. Osobiście w to wątpię, bo stać go tylko na rzuca-

nie kalumnii w innych w myśl zasady Prezesa TVP, że „ciemny naród 

to kupi”. Otóż tu ten aktywista MZZPRC bardzo się myli. Ten naród 

nie jest już ciemny, a każdy kto miał kontakt w Krakowie ( podkreślam 

słowo: w Krakowie) z tym działaczem związkowym zdążył go już po-

znać. Niestety, najczęściej z tej gorszej strony. Czy taka osoba ma 

moralne prawo do oceniania innych ? Czy taka osoba może uzurpo-

wać sobie prawo do oceny zachowania i słów innych?  Czy taka oso-

ba może mówić o innych ludziach, że są oszustami ? Pytania wydają 

się być retoryczne, ale ja na nie odpowiem i to nie w formie żałosnych 

ataków personalnych, czy oszczerstw lecz konkretów. Pisząc w 

„Zmianowcu” o tym, iż jestem oszustem „redaktorzy” Zmianowca za-

pomnieli, że nie byłem sam na spotkaniu Zespołu Centralnego w dniu 

17 grudnia bieżącego roku w Dąbrowie Górniczej, gdzie chronologicz-

nie zdarzenia wyglądały tak jak to opisałem w poprzednim wydaniu 

naszego „Kuriera Aktualności. Z kolei w relacji z tego spotkania, umie-

szonej w biuletynie Zmianowiec”, jakiś autor lub autorzy artykułu opi-

sują chyba jakieś inne forum związkowe, pisząc miedzy innymi,  że 

propozycje MZZPRC zostały dobrze przyjęte przez pozostałych 

związkowców. To są już jakieś „rzewne kpiny”. Pytanie do piszącego 

te słowa w „Zmianowcu”: przez jakich to związkowców zostały dobrze 

przyjęte wasze propozycje ? Chyba działacze z MZZPRC mają na 

myśli siebie, bo nikt realnie i trzeźwo myślący nie wierzy w to, że Pra-

codawca spełni żądania tego związku i da każdemu pracownikowi 

podwyżkę płac po 1000 zł do płacy zasadniczej co rok, do 2021 roku, 

wypłaci oszczędności z tytułu absencji chorobowej po 3000 zł na pra-

cownika ( gdyby autor artykułu interesował się tym co się działo lub 

dzieje w AMP S.A. to dowiedziałby się , że te pieniądze - których już 

w AMP S.A. nie ma - zostały przeznaczone zgodnie z nowelizacją 

ZUZP min. na dopłaty do chorobowego oraz na pakiet medyczny w 

PZU, dla każdego pracownika w kwocie 14 zł/mc) oraz wprowadze-

niem ruchu 5-cio brygadowego. Oczywiście, jak to stwierdził jeden z 

Przewodniczących, każdy związek jest niezależny, samorządny, sa-

modzielny itd. Może więc pisać do kogo chce i co chce, dlatego też 

zastanawiamy się czy nie przelicytować MZZPRC i zażądać od Pra-

codawcy 2000 zł do podstawy, corocznie, do 2025 roku włącznie. O 

sprawach związanych z obsługą socjalną w AMP S.A nie warto pisać, 

bo już sami działacze z MZZPRC się pochwalili, że oddali sprawę do 

sądu i pewnie mają mocne dowody na to o czym piszą, więc wyrok 

szybko zapadnie, a winni zostaną ukarani. Z rozpędu i by nie tracić 

czasu można jeszcze jedną sprawę, o której piszą „redaktorzy” w 

Zmianowcu, oddać do prokuratury lub skierować bezpośrednio do 

sądu, bo przecież są na to „twarde dowody”. Chodzi o wyprowadza-

nie, pod ochroną naszego związku i NSZZ „Solidarność” z Krakowa, 

pieniędzy z funduszu socjalnego i obdarowywanie naszych członków 

lub ich dzieci paczkami z nieuczciwych źródeł. Teorie spiskowe na 

każdym kroku. Coś o tym wiedzą niektórzy członkowie Zarządu 

MZZPRC, że : Kali może kraść krowę, ale jak Kalemu ukraść krowę to 

jest źle. A tak na poważnie. Jeśli działacze MZZPRC mają jakiekol-

wiek dowody na popełnianie przez inne związki zawodowe lub organi-

zacje przestępstw o charakterze kryminogennym, to zgodnie z pol-

skim prawem zobowiązani są - pod groźbą pociągnięcia do odpowie-

dzialności karnej - do złożenia doniesienia odpowiednim organom 

ścigania. W przeciwnym przypadku jest to typowe pieniactwo i próba 

zdyskredytowania w oczach pracowników AMP S.A. innych organiza-

cji związkowych. W tym miejscu ta małpa z brzytwą, która puszcza 

bąki w PSK1 i o której piszą w swoim biuletynie związkowcy z 

MZZPRC pracujący w BWG i PSK, przekazała w dniu następnym to 

jest we wtorek 18 grudnia 2018 roku informację, do niektórych pra-

cowników zmianowych, o następującej treści: „jeżeli nie będziecie 

mogli pracować dodatkowo w styczniu 2019 roku i dodatkowo zarobić 

w dawne UDW, to możecie podziękować kolegom z MZZPRC, bo oni 

najpierw dokument w tej sprawie podpisali, a następnie wycofali się i 

skreślili podpis na dokumencie”. Pozostałe organizacje to jest ZZiT z 

Krakowa oraz branżowy ze Świętochłowic zadeklarowały, że uzupeł-

nią te podpisy. Tak więc w sumie tych podpisów będzie 14, a nie 15 

jak powinno być. Znowu kłania się algebra na poziomie szkoły podsta-

wowej. Już raz zwracałem działaczom z MZZPRC uwagę,    Cd str nr 4 
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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 

Oferty świadczeń turystyczno-rekreacyjnych oraz zajęć rekrea-

cyjnych na 2019r zatwierdzone przez GKŚS. 

ZASADY DOFINANSOWANIA Z ZFŚS W 2019 r 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE – SAMOLOT , AUTOKAR  

1.Biura Podroży, z których ofert można korzystać z dofinansowaniem: 
Rego-Bis, Buksa Travel     

W najbliżych dniach będzie można również skorzystać z ofert BP 

ITAKA, TUI  oraz Wezyr  (system rezerwacji w przebudowie) 

2.Destynacje do których można wyjechać z dofinansowaniem: 
Albania, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Gruzja, Hiszpa-

nia, Macedonia, Portugalia, Włochy, Turcja, Wyspy Kanaryjskie. 

3.Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup oferty w firmie 

obsługującej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tj.                                              

Biuro TURYSTYCZNE HUT – PUS  i załatwienie wszystkich formalności 

związanych z dofinansowaniem ZFŚS. 

4. Klient sam może zapoznać się z ofertami na stronach internetowych w/

w biur www.buksatravel.pl,   www.rego-bis.pl wybrać ofertę tj. destynację, 

hotel, termin, wyżywienie itp. Nie REZERWOWAĆ następnie zadzwonić 

lub przyjść do BT HUT PUS dokonania rezerwacji wstępnej lub zaku-

pu oferty. 

5. Klient również może przyjść bezpośrednio do biura w celu wspólnego 
wybrania i zarezerwowania oferty z w/w biur podróży. 

 

KRS 0000052378     Wielu może więcej     Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz  

Partner Projektu ArcelorMittal Poland  

zapraszają Darczyńców naszej Fundacji 

na bezpłatne specjalistyczne badania USG: jamy brzusznej lub 

tarczycy w dniach od 5, 7, 12 i 14 lutego 2019 r. 

Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu 28 stycz-

nia 2019 r.(poniedziałek), w godz. 9.30-11.00     tel.: 787 610 696 

Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG, os. Handlowe bl 8  

w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień.                                 
                                   Ilość miejsc ograniczona 

OFERTA  ŚWIADCZEŃ TURY-
STYCZNO REKREACYJNYCH  

na 2019r. 

ilość dni/
nocleg. 

cena 

Szczawnica "Budowlani" 
8 dni (7 nocl) -
11 dni(10 nocl) 1 134,00/1 620,00 

Iwonicz Zdrój Sanatorium Górnik 
8 dni (7 nocl.) - 
11 dni(10 nocl.) 

od 980,00/ 1620,00                          
(w zależności od 

terminu) 

Jastarnia "OW Posejdon" 
8 dni (7 nocl.) -                    
11 dni(10 nocl.) 1 134,00/ 1 620,00 

Cedzyna Hotel "Echo" 
8 dni (7 nocl.) -                    
11 dni(10 nocl) 1 134/ 1 620,00 

Krynica Zdrój " DWL Jagiellonka" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 

od 1062,00/1620,00                          
(w zależności od 

terminu) 

Ciechocinek "Dom Zdrowia Lila" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 1 030,00/1 600,00 

Ustroń Hotel Ziemowit 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 

od 1060,00/1620,00                          
(w zależności od 

terminu) 

Świeradów Hotel Świeradów 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 750,00/1 050,00 

Zakopane"Grań" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 1 134,00/1 620,00 

Jarosławiec "OW Za Wydmą" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 1 134,00/1 620,00 

Sarbinowo "Hotel Jawor" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 1 134,00/1 620,00 

Dźwirzyno "BRYZA" 
8 dni (7 nocl) -                    
11 dni(10 nocl) 

742,00/1 620,00                    
( w zależności od 

terminu) 

Zajęcia rekreacyjne cena 

CM Medyczne - Ujastek 500,00 

MCK Al..Pokoju Kraków 500,00 

RehaMotion ul Dobrego Pasterza Kraków 500,00 

Cd ze str nr 3… by nauczyli się liczyć, a miało to miejsce przy wykupie 

W-12. Okazuje się, że liczenie do 15 przekracza możliwości niektórych 

osób, stąd inwektywy i publiczne nazwanie mnie oszustem. Oczywi-

ście jest to słowo przeciwko słowu, ale na szczęście nie cierpię na 

demencją starczą i nie mam problemów z pamięcią, w związku z czym 

biorę pełną odpowiedzialność za słowa, które przekazałem pracowni-

kom z 4BOP w PSK. W dalszym ciągu podtrzymuję je, ponieważ pra-

codawca oczekuje zawsze w takich sprawach jednolitego stanowiska 

Strony Społecznej. Z góry można też przewidzieć jaką odpowiedź 

otrzymają od pracodawcy ci wszyscy koledzy związkowcy, którzy pod-

pisali się pod tym dokumentem. Dowiedzą się mianowicie, że praco-

dawca oczekuje właśnie jednolitego stanowiska 15 organizacji związ-

kowych. Ktoś rozsądny zapyta, czy takiej sytuacji nie da się uniknąć, 

gdzie przez brak podpisu jednej z organizacji tysiące pracowników 

może być poszkodowanych? Oczywiście, że się da uniknąć takiej 

patowej sytuacji, bo ustawa o związkach zawodowych przewiduje 

rożne formy dialogu społecznego Stron. Mogą to być rozmowy i nego-

cjacje, na przykład  ze wszystkimi Zakładowymi Organizacjami Związ-

kowymi, ale mogą też być one prowadzone tylko z reprezentatywnymi. 

Już widzę larum jakie by podnieśli „redaktorzy” ze Zmianowca, gdyby 

do takiej sytuacji doszło, bo wówczas przedstawicielami pracowników 

byliby związkowcy z 3 organizacji, działających w AMP S.A. Na razie 

mamy pełną demokrację w tej sprawie, dlatego też MZZPRC - po 

„ciężkich” bojach w sądzie i z pracodawcą - zasiadł przy stole negocja-

cyjnym i z jakim efektem ? O tym jakoś „redaktorzy” Zmianowca mil-

czą, bo czym konkretnym się tu pochwalić przed pracownikami zmia-

nowymi z 4BOP ? Pismami kierowanymi do członka Zarządu AMP 

S.A. Pana Czesława Sikorskiego, wchodzeniem w spór zbiorowy z 

Pracodawcą lub straszeniem strajkiem i oddaniem sprawy do sądu w 

sprawie obsługi funduszu socjalnego ( tak na marginesie, związek 

MZZPRC zaakceptował regulamin ZFŚS na rok 2019, gdzie firmami 

obsługującymi są właśnie „Hut-Pus” S.A. oraz spółka „Partner”  !!! ). W 

działalności związkowej, podobnie jak w życiu codziennym, liczą się 

konkrety i fakty dokonane, a tych po stronie MZZPRC nie widać. W 

sprawie podwyżek płac ( realnych, a nie z sufitu), czy zwiększenia 

zatrudnienia w AMP S.A. zawsze nam jest po drodze z każdym związ-

kiem i z każdym dobrym pomysłem będziemy się identyfikować, ale nie 

pozwolimy na umniejszanie roli naszego związku w negocjacjach z 

pracodawcą i publiczne, niczym nieuzasadnione ataki oraz zarzuty, 

kierowane na łamach biuletynu „ Zmianowiec” pod naszym adresem. 

Jak na razie aktywiści z tego związku na rożnego rodzaju forach dys-

kusyjnych ( Zespół Centralny, GKŚS itd.) pokazują swoją dwulicowość 

i zakłamanie, czego wymiernym przykładem jest zachowanie na ostat-

nim ZC w dniu 17.12.2018 roku, gdzie przedstawiciele tej organizacji 

podpisują wspólne wystąpienie do pracodawcy o podwyżki płac w roku 

2019 (w punkcie 4 tego dokumentu jest ujęta z kolei propozycja prze-

dłużenia zasad rozliczania czasu pracy w 4BOP), a jednocześnie skre-

ślają swój podpis na oddzielnym dokumencie ( załączniku), dotyczą-

cym tej sprawy. Na zakończenie chciałbym przytoczyć fragment listu, 

który skierowałem w ubiegłym roku do Przewodniczącego MZZPRC, w 

temacie dotyczącym mnie osobiście:… „Jak nisko trzeba upaść, by 

ośmieszać innego człowieka uderzając w jego rodowe nazwisko i wy-

korzystując je w tak perfidny sposób. Tylko tchórz i człowiek podły 

może się zniżyć do takich metod krytyki. Tak się złożyło, że nazywam 

się - po moim świętej pamięci ojcu - Bąk i nie wstydzę się tego nazwi-

ska, a nawet w wielu przypadkach czuję się zaszczycony, ponieważ 

nazwisko to nosiło lub nosi bardzo wiele znanych w Polsce osób. 

Oczywiście, że na takie zachowanie i szydzenie z kogoś, są w Polsce 

odpowiednie paragrafy. Mam nadzieję, że „redaktor” lub „redaktorzy” 

wiedzą co mam na myśli. Ja jednak postanowiłem w tej sytuacji zniżyć 

się do ich poziomu intelektualnego i przekazać im przez pana prezent, 

który powinien sprawić im wiele radości. Zabawka ta, czyli obracający 

się bąk jest bardzo bezpieczna i jak napisano w instrukcji: dostosowa-

na do poziomu rozwoju umysłowego bawiącego się. Niech sobie pusz-

cza ( lub puszczają) bąka do woli, jak sprawia mu to (im to ?) tak wiele 

radości..” …..Pisząc te słowa miałem złudną nadzieję, że mam do 

czynienia z osobami poważnymi, a artykuł, który ukazał się w tym 

biuletynie (drwiący w chamski sposób z mojego nazwiska) był jednora-

zowym wybrykiem. Niestety myliłem się, ponieważ osoby lub osoba 

pisząca w „Zmianowcu” na mój temat, w sposób ironiczny i na pozio-

mie dziecka z przedszkola, nie ma za grosz kultury osobistej,  a cały jej 

wysiłek nakierowany jest na próbę oszkalowania mnie i ośmieszenia  

wśród pracowników min. z PSK. Niech więc autor tych paszkwili na 

mój temat oraz krytyk starych związków zajmie się puszczaniem za-

bawki bąka oraz - i tu cytuję fragment ze „Zmianowca”: … „ Robi swo-

je, nie tupta w miejscu, tylko idzie normalnie do przodu”’.  Wszy-

scy w Krakowie czekamy z niecierpliwością na efekty pójścia do przo-

du przez działaczy i aktywistów z MZZPRC.                 Krzysztof Bąk                                                                                                                   
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