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Zespół Centralny w AMP SA 

 31.01.2019 r odbyło się posiedzenie Zespołu Centralne-

go, którego głównym punktem było ustalenie przez Strony, Po-

rozumienia w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego 

w AMP SA. Obecny Rząd wprowadzając Ustawą nowy program 

emerytalny (Pracowniczy Program Kapitałowy) dał możliwość 

odstąpienia od tego programu tym Firmom, które na dzień 1 

maja 2019 roku będą prowadziły Pracowniczy Program Emery-

talny, a składka podstawowa będzie wynosiła 3,5%. Ponieważ 

Strona Społeczna w AMP SA uważa, iż PPE jest dobrym pro-

gramem, lepiej przewidywalnym dla pracowników oraz nie po-

woduje dodatkowego obciążenia dla nich, występowała do Pra-

codawcy by zostały spełnione zapisy ustawy w odniesieniu do 

PPE. Po długich dyskusjach Strony podpisały Porozumienie w 

tej sprawie. Poniżej pełny tekst Porozumienia w sprawie PPE: 

Strony niniejszego Porozumienia: 

1. Ze Strony ArcelorMittal Poland S.A.: 

Pani Monika Roznerska - Dyrektor Personalny 

Pan Stanisław Ból – Szef Biura Dialogu Społecznego. 

2. Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki, 

sygnatariusze niniejszego Porozumienia, postanawiają co następu-

je; 

1. Uwzględniając wejście w życie Ustawy o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych: 

1) wprowadzającej – prócz składki pracodawcy - obligatoryjną 

składkę po stronie pracowników w wysokości co najmniej 2% wyna-

grodzenia brutto, co z uwagi na fakt konieczności potrącania tej 

składki z wynagrodzenia netto, w konsekwencji spowoduje obniże-

nie otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia netto o po-

nad 3%, 

2) określającej m.in. tryb stosowania postanowień w/w dokumentu 

w podmiotach gospodarczych prowadzących Pracownicze Progra-

my Emerytalne,  

Strony niniejszego Porozumienia uzgadniają, że zasadnym jest 

podjęcie działań zmierzających do uchronienia pracowników od 

ponoszenia kosztów zmian w systemie emerytalnym, przy uwzględ-

nieniu możliwości ekonomicznych  pracodawcy w 2019 roku i latach 

kolejnych. 

2. W celu realizacji ust. 1 Strony uzgadniają podniesienie z dniem 

01.05.2019r. składki podstawowej na Pracowniczy Program Emery-

talny z 1,5% na 3,5%. Powyższe uzgodnienie wchodzi w życie jedy-

nie po podpisaniu niniejszego Porozumienia  przez upoważnionych 

przedstawicieli wszystkich Zakładowych  Organizacji Związkowych. 

Po spełnieniu w/w warunku Strony niezwłocznie zawrą stosowny 

Aneks do Umowy Zakładowej PPE. 

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż decyzja o podniesieniu składki podsta-

wowej na Pracowniczy Program Emertytalny powoduje wzrost kosz-

tów TCOE w wysokości 1,7mln € w roku 2019 oraz 1 mln € w  la-

tach następnych, Strony uzgadniają podjęcie następujących działań 

celem zrównoważenia w/w kosztów:  

1) dla roku 2019: 

a) stosownie do  postanowień § 32 ust 1 pkt 1 i pkt.2. Umowy Za-

kładowej z dnia 25 lipca 2007 roku, podjęta zostanie przez Zarząd 

AMP SA decyzja o zawieszeniu naliczania i odprowadzania Składek 

Podstawowych na okres od 01.01.2019r.– 30.04.2019r. Powyższe 

zawieszenie następuje na podstawie decyzji pracodawcy podjętej 

przy zgodzie Zakładowych  Organizacji Związkowych.  

W związku z powyższym, z wynagrodzenia za styczeń 2019 nie 

będą już naliczone i odprowadzone Składki Podstawowe, 

b) stosownie do  postanowień § 3 ZUZP Strony w/w dokumentu 

postanawiają o zawieszeniu na okres 01.01.2019.- 31.12.2019r. 

postanowień ust.3. § 71 ZUZP. Powyższe zmiany w ZUZP Strony 

zobowiązują się podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 

2019r. 

2) dla roku 2020 i lat kolejnych : kwota 1 milion € (różnica pomiędzy 

nową wysokością składki podstawowej na PPE tj. 3,5% oraz sumą 

dotychczasowej wysokości składki na PPE t.j. 1,5% i minimalną 

wysokością składki podstawowej na PPK t.j. 1,5%)  będzie przez 

Strony negocjacji płacowych corocznie obligatoryjnie uwzględniana 

w ramach ustalania wysokości środków na wynagrodzenia na rok 

2020 oraz lata kolejne, tj. będzie częścią składową wzrostu płac 

roku 2020 oraz lata kolejne. Powyższe uzgodnienie zostaje zawarte 

w ramach  negocjacji płacowych dotyczących  roku 2020 i stanowi 

częściową realizację wzrostu płac pracowników określoną w § 31 

ZUZP. 

4. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po jego podpisaniu 

przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych  

Organizacji Związkowych Spółki. 

 

 W drugiej części spotkania Strona Pracodawcy poinfor-

mowała, iż w związku z wystąpieniem organizacji związkowych 

z dnia 17.12.2018 roku w sprawie zasad rozliczania czasu pracy 

pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni 

wolnych od pracy (Stanowisko NSZZ Pracowników AMP SA 

prezentowaliśmy w poprzednich nr Kuriera Aktualności) podjęło 

decyzję, której treść prezentujemy poniżej: 

 Strony wyrażają wolę kontynuowania - nie krócej jak 

do 31.12.2019r., ustaleń Stron zawartych w ust.4. 

„Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z 

Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac 

w roku 2016”  w części dotyczącej dalszego stosowania 

zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych 

oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, 

obowiązujących do końca 2015r  

 

 W ostatniej części spotkania Pan Stanisław Ból poinfor-

mował, iż zostało przygotowane Prowizorium zatrudnienia na 

2019 rok. Zgodnie z deklaracją Pracodawcy w pierwszym tygo-

dniu lutego zostanie ono wysłane do Zakładowych Organizacji 

Związkowych.       K.W. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Nadzwyczajne posiedzenie plenarne ERZ 

W ramach procedury informowania i konsul-

tacji w sprawie planowanego zbycia „trzech 

pakietów” tj.  

1. Huty ArcelorMittal w : Galatti, Skopje, Piombino,  

2. ArcelorMittal Dudelange (Luksemburg) oraz następujących 

linii w ArcelorMittal Liège (Belgia): linie do cynkowania ognio-

wego 4 i 5 w Flemalle, wytrawialnia, walcownia zimna i linia 

produkcji opakowań metalowych w Tilleur,  

3. Huta ArcelorMittal Ostrawa  

dla Liberty House, nadzwyczajne posiedzenie plenarne Euro-

pejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal (EWC) odbyło się w 

dniach 22 - 23 stycznia 2019 r. w Luksemburgu.  

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z Grupą doradczą Syn-

dex. W jej imieniu Pani Ana Isabel Martinez Garcia przedstawi-

ła streszczenie raportu opracowanego przez Syndex, zewnętrz-

nego eksperta wspierającego ERZ. Po burzliwej dyskusji przed-

stawiciele Strony Społecznej przyjęli stanowisko w tej sprawie, 

w którym EWC informuje, iż nie podejmie końcowej decyzji w 

sprawie konsultacji i informacji o zbyciu trzech „pakietów” do 

momentu uzyskania stanowisk poszczególnych Rad Zakłado-

wych lub przedstawicieli Strony Społecznej sprzedawanych 

Hut. Strona Społeczna EWC przygotowała również wystąpienie 

do Pani Margrethe Vestager komisarza UE, w którym zawarto 

wiele pytań i wątpliwości dotyczących wiarygodności finanso-

wej Spółki Liberty House. Stanowisko to zostało także wysłane 

do sekretarza IndustriALL Pana Luisa Colungi. 

 W drugim dniu Pan Patrick Vandenberghe, szef działu 

zasobów ludzkich i technologii informacyjnej ArcelorMittal Euro-

pe - Flat Products przedstawił aktualizację planów przejścia i 

separacji dla każdej z lokalizacji, które mają zostać zbywane, 

ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha dostaw i IT. Następ-

nie Pan Jon Bolton, dyrektor generalny Liberty Steel i Graham 

Taylor, dyrektor ds. Zasobów ludzkich Liberty Steel, przedsta-

wili sprawozdanie z postępów w sprawie planowanego przeję-

cia stron, które mają zostać zbywane przez ArcelorMittal. 

Przedstawili szczegóły dotyczące głównego planu rozwoju i 

potwierdzili swoje zaangażowanie w dialog społeczny. Odpo-

wiadali także na różne pytania zadane przez przedstawicieli 

pracowników.       K.W. 

 

Spółki hutnicze - rozmowy robocze 

 Ubiegły tydzień to rozmowy w Spółkach, które dotyczyły 

głównie spraw związanych z PPE. Dodatkowo w Spółce TA-

MEH rozpoczęto rozmowy dotyczące podwyżek oraz harmoni-

zacji płac. W styczniu Zarząd Spółki TAMEH przedstawił Stro-

nie Związkowej propozycje dotyczące poziomu wzrostu płac w 

2019 roku, a także podpisanie Porozumienia w sprawie konty-

nuowania PPE. Funkcjonowanie trzech lokalizacji w Spółce 

TAMEH powoduje, że głównym celem Zarządu jest zmniejsza-

nie różnic płacowych pomiędzy tymi Oddziałami. Dyrektor Per-

sonalny Pan Andrzej Węglarz przygotował więc projekt mający 

na celu zmniejszanie tych nierówności. Od początku Strona 

Związkowa wnosiła o kontynuowania PPE argumentując, iż 

mimo konieczności podniesienia składki podstawowej, program 

jest korzystniejszy dla pracowników oraz sprawia, że Spółka 

zyskuje zarówno w oczach potencjalnych pracowników jak i 

odbiorców swych usług. Strona pracodawcy uznała argumenty 

Strony Związkowej co pozwoliło na kontynuowanie rozmów w 

sprawie PPE. Niestety rozmowy dotyczące wzrostu wynagro-

dzeń zostały przerwane. Po burzliwej wymianie zdań Strony nie 

doszły do porozumienia jednak umówiły się na kolejne rozmo-

wy w najbliższy czwartek gdyż wola porozumienia jest. Jednak 

by tak się stało potrzeba kompromisu. I jak się wydaje kompro-

mis ten potrzebny jest bardziej wśród Strony Związkowej.   

 W Spółce KOLPREM doszło do spotkania przedstawi-

cieli wszystkich Organizacji Związkowych z Zarządem Spółki. 

Głównym tematem rozmów było przedłużenie funkcjonowania 

PPE w Firmie. Zarząd podjął decyzję o podniesieniu składki 

podstawowej do wymaganych 3,5% co skutkuje tym, iż w Spół-

ce pozostanie Pracowniczy Program Emerytalny. Podwyższe-

nie w tym roku składki podstawowej będzie finansowane z za-

wieszenia odprowadzania składek na PPE przez 4 miesiące i 

zamrożenia dodatkowego wzrostu odpisu na ZFŚS. Rozwiąza-

nia te nie będą miały negatywnych skutków dla pracowników 

bowiem rezerwy ZFŚS gwarantują wypłatę wszystkich świad-

czeń, a wzrost składek zrekompensuje ich zawieszenie. 

 Zupełnie inna sytuacja miała miejsce w Spółce AMDS, 

gdzie do tej pory nie funkcjonował dodatkowy program emery-

talny. Związki Zawodowe wspólnie z Zarządem Spółki doszły 

do Porozumienia i rozpoczęły prace nad wdrożeniem takiego 

programu. Wybrano firmę brokerską, która zorganizowała spo-

tkanie z przedstawicielami kilku Funduszy funkcjonujących na 

rynku, które obsługują Pracownicze Programy Emerytalne. Po 

wielu intensywnych spotkaniach Strony wybrały fundusz NN 

Investment. Składka podstawowa, którą będzie ponosił Praco-

dawca wyniesie 3,5% co pozwoli na uniknięcie wprowadzenia 

PPK. NN Investment zobowiązał się do przeprowadzenia akcji 

informacyjnej wśród pracowników AMDS w formie spotkań, 

plakatów i ulotek.  

4 lutego 2019 roku w Spółce BCoE odbyło się spotkanie Stron 

celem zawarcia stosownego podobnego Porozumienia jak w 

AMP SA regulującego sprawę PPK/PPE. Zarząd Spółki oraz 

Organizacje Związkowe funkcjonujące w Spółce zawarli poro-

zumienie, które podwyższa składkę podstawową do 3,5% tym 

samym zdecydowano by nie wprowadzać PPK.  

 Z informacji otrzymanych od Przewodniczących Zarzą-

dów Zakładowych wynika, że tylko w w/w Spółkach będą pro-

wadzone PPE natomiast pozostałe Spółki hutnicze będą zgod-

nie z Ustawą wprowadzały PPK.     T. Ziołek 

 

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

 25 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne w tym roku 

posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjal-

nych. Komisji przewodniczyła Pani Jadwiga Radowiecka, po-

nadto udział w niej wzięli przedstawiciele Zakładowych Organi-

zacji Związkowych Komisja przeanalizowała wykorzystanie 

ZFŚS w latach 2016-2018 by wstępnie określić plan przycho-

dów i wydatków w 2019 rok. W kolejnej części spotkania rozpa-

trzono wnioski o zapomogi dla pracowników : Zakładu Wielkie 

Piece PSK1, Walcowni Gorącej BWG, Transportu i Logistyki 

Wyrobów Płaskich BTL, Zakładu Energetyki PED, Walcowni 

Zimnej BWZ, komórek scentralizowanych, pionów GU/GM oraz 

byłych pracowników EiR. W następnej części spotkania Komi-

sja zaakceptowała propozycję wycieczek krajowych i zagra-

nicznych przygotowanych przez BT HUT-PUS SA. Pracownik 

zainteresowany propozycjami nowych wycieczek może zapo-

znać się z ofertami na stronach internetowych biur, które podpi-

sały stosowne umowy o współpracę  i wybrać, ale nie rezerwo-

wać daną wycieczkę. Następnie musi skontaktować się z BT 

HUT- PUS SA telefonicznie lub osobiście w celu dokonania 

rezerwacji wstępnej lub zakupu oferty. Warunkiem otrzymania 

dofinansowania jest zakupienie oferty w firmie obsługującej 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kolejnym warun-

kiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu 

„Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS Arce-

lorMittal Poland S.A. Wysokość indywidualnego dofinansowa-

nia ustalana będzie zgodnie z obowiązującym w 2019 roku 

Regulaminem ZFŚS. W ostatniej części spotkania Komisja 

podjęła decyzję dotyczącą sprzedaży biletów (jeden na upraw-

nioną osobę) na organizowane spektakle, koncerty itp zarówno 

dla uprawnionego jak i uprawnionych członków rodziny. Szcze-

góły dostępne w Biurze Obsługi ZFŚS.  J. Łąka 
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Zmiany organizacyjne w ArcelorMittal -  

Wyroby Płaskie 

 Pan Geert Van Poelvoorde dyrektor 

generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie przekazał kilka 

istotnych zmian w modelu zarządzania. Zmiany te koncentrują 

się na najważniejszych obszarach Grupy by kontynuować drogę 

do doskonałości. Ważnym składnikiem modelu operacyjnego 

były dywizje biznesowe, które zostały utworzone w 2008 roku i 

które odegrały ważną rolę w działaniu firmy jako zintegrowanej, 

paneuropejskiej struktury. Wtedy konfiguracja z 30 zakładami 

operacyjnymi w Europie oznaczała, że centralne zarządzanie 

było możliwe w ograniczonym zakresie, szczególnie biorąc pod 

uwagę zakres usług dostarczanych centralnie, z których każda 

wymagała czasu i uwagi centrali. Dywizje biznesowe pomagały 

we wdrażaniu  strategicznych inicjatyw, pozostając blisko klienta i 

rozwijając rynek. Z kilku powodów rola dywizji biznesowych zo-

stała ograniczona do takiego stopnia, że nie ma potrzeby ich 

utrzymywania. Tymi czynnikami są:  

• Dalsze uproszczenie konfiguracji w związku ze sprzedażą za-

kładów, do której AM została zobligowana przez Komisję Euro-

pejską nabywając zakład Ilva  

• Potrzeba większego postępu, jeśli chodzi o poprawę niezawod-

ności, jakości oraz usług, co wymaga bezpośredniego zaangażo-

wania klastrów oraz ujednolicenia ze strony zarządzania central-

nego.  

Te czynniki dają możliwość udoskonalenia modelu operacyjnego, 

usunięcia poziomu dywizji biznesowych i przeniesienia odpowie-

dzialności bezpośrednio do klastrów z większym wsparciem cen-

tralnym oraz nadzorem, aby można osiągnąć zamierzony postęp. 

Dlatego od 1 lutego AM – Wyroby Płaskie działać będzie z sied-

mioma dyrektorami generalnymi odpowiedzialnymi za klastry. 

Każdy z dyrektorów generalnych jest członkiem dyrekcji wyko-

nawczej (MC), raportującym bezpośrednio Pana Geerta Van 

Poelvoorde. To przyniesie dodatkowe korzyści oraz uproszczenia 

związane z relacjami z rządem, związkami zawodowymi, klienta-

mi oraz dostawcami. Poniżej przedstawiamy dyrektorów general-

nych poszczególnych klastrów:  

• Dla Niemiec, Reiner Blaschek, dyrektor generalny, klaster Bre-

men, reprezentujący również klaster Eisenhuttenstadt  

• Dla Belgii, Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny, klaster 

Gent  

• Dla Francji Północ, Eric Niedziela, dyrektor generalny, klaster 

Dunkierka  

• Dla Francji Południe, Bruno Ribo, dyrektor generalny, klaster 

Fos  

• Dla Włoch, Matthieu Jehl, dyrektor generalny, klaster Włochy  

• Dla Hiszpanii, Oswaldo Suarez, dyrektor generalny, klaster 

Asturias  

• Dla Polski, Geert Verbeeck, dyrektor generalny, klaster 

Dąbrowa/Kraków 

Bezpośrednia obecność dyrektorów generalnych klastrów w dy-

rekcji wykonawczej będzie oznaczać dodatkowe korzyści, jak i 

jeszcze większe ujednolicenie i lepsze zrozumienie rynku global-

nego i europejskiego. Kwestie decydujące będą szybciej zała-

twiane, co pozwoli na szybsze rozwiązywanie problemu, wymia-

nę wiedzy oraz najlepszych praktyk. Funkcje transwersalne za-

rządzane centralnie będą miały bezpośrednie przełożenie na 

klastry, szybsza reakcja będzie możliwa, aby sprostać potrzebom 

klastrów. Ta zmiana w modelu operacyjnym nie tylko uprości go, 

ale zapewni, że Grupa będzie lepiej połączona oraz będzie mo-

gła szybciej zareagować na stojące przed nią wyzwania. W no-

wej strukturze to na klastrach będzie spoczywać większa odpo-

wiedzialność za funkcjonowanie zakładów. By ich wesprzeć, zo-

stanie powołana nowa, centrala. Funkcję dyrektora zarządzają-

cego dla ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, obejmie Wim 

Van Gerven. Głównym jego obowiązkiem będzie wspieranie 

działalności klastrów i ich kierownictwa. Wszystkie osoby, które w 

starej organizacji podlegały dyrektorom ds. technologii poszcze-

gólnych dywizji, będą teraz raportować do dyrektora zarządzają-

cego, czyli: • BHP – Jacques Pirenne; • Oddział surowcowy i 

wykańczalnie – Fredrik Van De Velde i Marc Fisette • Inwestycje i 

zarządzanie nakładami kapitałowymi – Frank Hohlweg; • Lead 

buyers i zarządzanie niezawodnością urządzeń – Patrick Defor-

che. • Węglopochodne – Dietmar Ringel. Dodatkowo, Henri-

Pierre Orsoni dołączy do zespołu dyrektora zarządzającego 1 

kwietnia i będzie odpowiedzialny za inwestycje w ArcelorMittal 

Italia. José Manuel Arias, odpowiedzialny za projekty strategicz-

ne, również dołączy do zespołu dyrektora zarządzającego. Zada-

nia w ramach supply chain (łańcuch dostaw), na czele którego 

stoi Marc Vereecke, będą planowane i zarządzanie na poziomie 

segmentu wyrobów płaskich. Oprócz powyższych zmian Pan 

Sanjay Samaddar, zajmujący dotychczas stanowisko dyrektora 

generalnego segmentu wyrobów płaskich w Europie Środkowo-

Wschodniej, zostaje nominowany szefem działu HR, systemów 

informatycznych i IT. Zastąpi na tym stanowisku Patricka Van-

denberghe. Pan Sanjay Samaddar będzie nadal odpowiedzialny 

za Centrum Usług Wspólnych (BCoE), będzie nadal odpowiadał 

za kontakty na poziomie rządowym w Polsce. Do czasu przejścia 

na emeryturę, pod koniec 2019 roku, Patrick Vandenberghe po-

zostanie w organizacji i będzie wspierał Sanjaya Samaddara, a 

także przejmie niektóre funkcje HR na szczeblu korporacji. Marc 

Billant będzie nominowany na stanowisko dyrektora IT wyrobów 

płaskich, a jego przełożonym będzie Sanjay Samaddar. Alain Le 

Grix de la Salle pozostaje odpowiedzialny za program transfor-

macji. Nowa Dyrekcja Wykonawcza ArcelorMittal Europe – wyro-

by płaskie ze względu na powyższe zmiany nowa dyrekcja wyko-

nawcza składa się z następujących członków: - Geert Van Po-

elvoorde, dyrektor generalny - Antoine Van Schooten, dyrektor 

ds. marketingu przemysłu - Paul Brettnacher, dyrektor ds. marke-

tingu motoryzacji, opakowań i Tailored Blanks; - Wim Van Ge-

rven, dyrektor zarządzający (a także dyrektor ds. cyfryzacji i 

BHP) - Marc Vereecke, Supply Chain; - Ramesh Kothari, dyrek-

tor finansowy i transformacja wyrobów płaskich - Yves Koeberlé, 

europejska platforma zakupowa i wysyłki - Sanjay Samaddar, 

HR, systemy informatyczne i IT - José Manuel Arias, projekty 

strategiczne - + siedmiu dyrektorów generalnych poszczególnych 

klastrów.  
Geert Van Poelvoorde dyrektor generalny AM Europe – wyroby płaskie 

 

 UWAGA !!!! 

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA organizuje: 

Dla Członków Związku z dofinansowaniem 

Dnia 23.02.2019 roku BAL KARNAWAŁOWY  

początek balu w nowo otwartej Sali Bankietowej HUT– PUS SA 

godzina 20.00 

Oprawę artystyczną zapewnia zespół muzyczny „BARWA”. Orga-

nizatorzy zapewniają bogate i smaczne menu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wice-

przewodniczącym Zarządu Związku ds.. Orga-

nizacyjnych kol. Józefem Kawulą, który udzieli 

wszelkich informacji. Tel. 12 290 15-32.  

UWAGA !!!  Ilość miejsc ograniczona. 

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 

Oferty świadczeń turystyczno-rekreacyjnych oraz zajęć rekre-

acyjnych 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 obsłu-

gującej ZFŚS  tj. Biuro TURYSTYCZNE HUT – PUS  i załatwienie wszyst-

kich 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 zakupu 

oferty. 

5. Klient również może przyjść bezpośrednio do biura w celu wspólnego 

wybrania i zarezerwowania oferty z w/w biur podróży. 

 

Oferta   zakupu    biletów - Bilety na imprezę kulturowo - oświatową. 
W dniu  16.02.2019r godz. 20.00. Miejsce: SALA Bankietowa - Hut –Pus 

S.A., ul. Mrozowa 1, Kraków Cena biletu  - 150,00zł / os. Świadczenia 

zawarte w cenie: bilet wstępu, 2 posiłki gorące, zimna płyta, napoje zimne i 

gorące, bufet kawowy z ciastkami koktajlowymi. Atrakcja  wieczoru – Ze-

spół muzyczny  „Barwa”. Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z 

TABELĄ NR 4c – dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o docho-

dach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. 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 14,. Tel. 12 643-87-42 

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 

Oferta zakupu biletów - 24marca 2019 r (niedziela) godz. 17.00  

w Filharmonii Krakowskiej - ,,Najpiękniejsze melodie świata" kla-

sycznie ale z humorem. Świetni wykonawcy Ewelina Hańska-

sopran, Danuta Dudzińska-sopran, Wiesław Bednarek -baryton, 

Krzysztof Marciniak-tenor oraz soliści baletu Teatru Wielkiego w 

Łodzi. Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Bogny Dulińskiej, koncert 

poprowadzi Andrzej Zborowski 

Cena: 95,00zł, 80,00zł  – parter, 65,00zł  - balkon 

Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c 

– dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy. 

Oferta  zakupu biletów -  Koncert  - pt. Niemen Inaczej. Na sce-

nie muzyczne All Stars, które gwarantuje wokalne wrażenia na 

najwyższym artystycznym poziomie. Natalia Niemen, Sławek 

Uniatowski, Stanisław Soyka, Kuba Badach, Janusz Radek i inni 

wyjątkowi Goście.  

 16 luty 2019 (sobota) , godz. 1530  - Centrum Kongresowym ICE 

Kraków. Cena: Parter, sektor nienumerowany cena 108 zł, Poziom 

1 - sektor nienumerowany 95 zł , Poziom 2 – sektor nienumerowa-

ny - 80 zł. Koncert o godzinie 15:30 poprzedzony jest kampanią 

informacyjną pt. „Na Ratunek 112,998” – czas trwania ok. 30 min. 

Start koncertu o godzinie 16:00 – czas trwania ok. 90 min. 

Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c 

– dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy. 

 

Z prasy związkowej: Idziesz na zwolnienie lekarskie? Masz nowy 

obowiązek. Jeśli lekarz wystawia Ci zwolnienie lekarskie, to musisz 

go poinformować o swoim miejscu pobytu. To nowy obowiązek, 

który wszedł w życie od 1 stycznia, który ma pomóc w kontrolowa-

niu osób przebywających na L4. Zgodnie z nowymi przepisami w 

przypadku gdy, w czasie zwolnienia lekarskiego będziemy przeby-

wać w miejscu innym niż nasz adres podany w dokumentacji me-

dycznej czy profilu ZUS, to musimy podać lekarzowi wystawiające-

mu zwolnienie lekarskie adres, pod którym będzie można nas 

znaleźć. Gdyby się okazało, że już po wystawieniu zwolnienia 

zdecydujemy o zmianie miejsca pobytu to także musimy to zgłosić 

do ZUS-u oraz do pracodawcy (płatnika składek). Niedopełnienie 

tego obowiązku może skończyć się tym, że zawiadomienie o kon-

troli z ZUS zostanie uznane za skutecznie doręczone, choć nie 

trafi w nasze ręce. ZUS może wysłać takie zawiadomienie za po-

średnictwem poczty, swojego pracownika lub pracodawcy. Może 

je także przekazać telefonicznie lub za pośrednictwem Platformy 

Usług Elektronicznych, jeżeli dana osoba z niej korzysta. 

Jest porozumienie RDS sprawie dodatku stażowego W dniu 25 

stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu ple-

narnym, przyjęła stanowisko strony pracodawców i strony pracow-

ników w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za 

pracę dodatku stażowego. Kilka dni wcześniej tj. 17 stycznia br. w 

sprawie tej spotkał się Zespół problemowy RDS ds. budżetu, wy-

nagrodzeń i świadczeń socjalnych, który wypracował w tej sprawie 

porozumienie partnerów społecznych. W pracach Zespołu wzięli 

udział: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związ-

ków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert 

Kusiak, ekspert OPZZ. W trakcie obrad omówiono projekt ustawy 

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt 

przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r., dodatek do wynagrodzenia 

przysługujący za staż pracy nie będzie uwzględniany przy oblicza-

niu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W toku dys-

kusji stronie związkowej udało się przekonać stronę pracodawców 

nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do rozpoczęcia dys-

kusji na temat wyłączenia z katalogu składników, które nie są 

uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracowni-

ka porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za 

pracę pozostałych dodatków do wynagrodzenia. W tym celu zwró-

cono się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu 

Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z 

wynagrodzenia minimalnego. Działania te przybliżają nas do reali-

zacji postulatu OPZZ, zgłoszonego jeszcze w trakcie prac Trój-

stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, oraz waż-

nego punktu Programu OPZZ, aby minimalne wy-nagrodzenie 

stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadni-

czym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom 

wynagrodzenia. 

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