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FORUM REMONTOWE
W dniu 4 marca 2019 roku odbyło się kolejne forum remontowe, tym razem w Krakowskiej Walcowni Gorącej. W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczyli: Członek Zarządu
AMP S.A Dyr. Wyrobów Płaskich Pan Thomas Dziwniel, Dyr.
BWG Pan Witold Dymek, Dyr. BWZ Pan Wojciech Koszuta,
stronę HR reprezentował Dyr. Stanisław Ból oraz Główny Specjalista Pan Cezary Koziński. Strona związkowa była reprezentowana przez pięciu przedstawicieli największych Organizacji
Związkowych działających w AMP SA. Dyrektor T. Dziwniel
otworzył spotkanie i w krótkiej prezentacji przedstawił koszty
działalności wyrobów płaskich w AMP SA. Następnie Dyrektor
BWG Pan W. Dymek podczas swojej prezentacji odniósł się do
wskaźników produkcyjnych, niezawodnościowych i kosztowych
w Zakładzie BWG. Niezawodność urządzeń w Zakładzie polega
między innymi na bilansowaniu postojów nieplanowanych z planowanymi. Dyrektor W. Dymek przypomniał, iż po instalacji drugiego pieca w Zakładzie BWG pojawił się problem negatywnego
wpływu tej inwestycji na niezawodność całej instalacji w Zakładzie. Problem ten został przez załogę BWG dość szybko wyeliminowany i prawidłowa praca instalacji Zakładu powróciła do
normalnego poziomu. Pytany o postęp w zwiększeniu produktywności Zakładu stwierdził, iż wynika on głównie z postępu
optymalizacji pracy linii produkcyjnych. W dalszej części spotkania Dyr. W. Dymek przybliżył projekt dotyczący drugiej linii ewakuacji kręgów, który w obecnym czasie staje się niezbędny, następnie omówił politykę postojową zwracając uwagę na postoje
profilaktyczne cotygodniowe trwające około dziesięciu godzin z
przebudową. Przybliżył także planowane cztery remonty postojowe w tym roku. W sprawach dotyczących Zakładu BWZ głos
zabrał obecny na spotkaniu Dyrektor Wojciech Koszuta, który
omówił realizację systemu trawienia, podając dobre przykłady z
innych lokalizacji. Odnosząc się do niezawodności w grupie,
najlepsze wyniki osiąga wytrawialnia i walcarka. Jednak aby
tych parametrów dotrzymać raz w tygodniu jest niezbędny postój prewencyjny. Podczas omawiania w/w tematów podzielił się
informacją, iż modernizacja ocynkowni w Krakowie jest już zaakceptowana. Bardzo dobrze w rankingu Grupy AM wypadają
Świętochłowice, które pod względem niezawodności są w ścisłej czołówce, patrząc na piramidę niezawodności jest to II poziom. Na zakończenie prezentacji Dyrektor Thomas Dziwniel
podał kilka przykładów projektów remontowych opiewających na
sumę 10 mln zł, które poprawią w 2019 roku między innymi drogi dojazdowe, parkingi, a także poszycia dachowe hal, nie remontowane od wielu lat. Ich remont zapewne przyczyni się do
poprawy warunków pracy pracowników w krakowskim Oddziale.
Po zakończonych prezentacjach Dyrektor Witold Dymek przeszkolił uczestników Forum jak należy zachować się podczas
przejścia przez halę Zakładu BWG zwracając uwagę na duży
hałas i obowiązkowe użycie środków ochrony przed hałasem.
Następnie uczestnikom Forum został zaprezentowany ciąg walcowniczy gdzie mogli zapoznać się z całym cyklem produkcyjnym Walcowni.
J. Kawula
Komisja ds. zwrotu kosztów leczenia/rehabilitacji
28 lutego 2019 roku w Dąbrowie Górniczej odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Kosztów leczenia/rehabilitacji pracowni-

ków, którzy w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy
pracy doznali długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Komisja
działa w składzie: Przewodniczący Pani Agnieszka Kukla, Z-ca
Przewodniczącego Pan Stanisław Ból, Pan Lech Majchrzak,
sekretarz Pan Cezary Koziński, członkowie Komisji Pan Mirosław Kopeć, Pan Janusz Kołodziej. Komisja podsumowała swoją roczną działalność. W mijającym roku Komisja odbyła dwa
spotkania, na których rozpatrzono wnioski pracowników Spółki
dotyczące zwrotu kosztów rehabilitacji będących następstwem
wypadku w pracy. Wszystkie złożone wnioski poparte fakturami
VAT zostały rozpatrzone pozytywnie. Poszkodowanemu wszelkiego wsparcia w tym zakresie udziela powołany w każdym Zakładzie w tym celu Zakładowy Koordynator: PED - Szuba Ireneusz KR; Wiśniewska Jolanta DG; BTL - Wehowski Grzegorz;
ZKK - Dudziński Marek; GJ - Gądek-Dziki Aneta; GU - Giemza
Halina; BWG - Gawlik Zbigniew; BWZ - Lipka Janusz; Panikowski Bogdan; GM - Luboń Longina; GB - Beata Łęgowiak-Szota;
BHF - Książko Krzysztof; DHW - Stępień Zbigniew; PPD - Wormuth Ryszard; PSD - Paula Sikora; DHC - Mitera Krzysztof;
Biuro Ochrony – Anna Strzemieczna; AMP S.A. Oddział w
Zdzieszowicach – Piotr Adamski. Ponadto Komisja przyjęła plan
działania na 2019 rok.
K.W.
Dzień Kobiet
8 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W
1910 roku Druga Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet. Miał
on służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Pomysłodawczynią Międzynarodowego Dnia Kobiet była
niemiecka socjalistka Klara Zetkin (1857-1933), która od długiego czasu pozostawała pod silnym wrażeniem działań kobiet z
Socjalistycznej Partii Ameryki. To Amerykański Narodowy Dzień
Kobiet ustanowiony przez tę partię zainspirował Zetkin do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet.
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zaprasza
członkinie Naszego Związku na uroczyste obchody Dnia
Kobiet, które odbędą się w Teatrze Ludowym
w Nowej Hucie, w dniu 15 Marca 2019 r. o godz.18.00
Zaproszenia rozprowadzają Przewodniczący
Zarządów Zakładowych
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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
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, Itaka, Olimp Travel, Skarpa Travel. W najbliższych dniach będzie można również skorzystać z ofert
BP TUI oraz Wezyr (system rezerwacji w przebudowie)
2.Destynacje do których można wyjechać z dofinansowaniem: Albania, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Macedonia, Portugalia, Włochy, Turcja, Wyspy Kanaryjskie.
3.Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup oferty w firmie
obsługującej ZFŚS tj. BT 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 www.itaka.pl,,
www.olimp.travel.pl, www.skarpatravel.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.
INFORMACJE dotyczące korzystania z dofinansowania do wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019roku
- W 2019 r. może skorzystać pracownik i uprawnieni członkowie jego
rodziny łącznie do 16 dni wycieczkowych (w tym jedna wycieczka
zagraniczna).
- W 2019 r. może skorzystać emeryt lub rencista i uprawnieni członkowie jego rodziny łącznie do 13 dni wycieczkowych (w tym jedna wycieczka zagraniczna, 1 rajd).
- Nie można łączyć kilku wyjazdów wycieczkowych
- W okresie wypoczynku urlopowego “wczasy pod gruszą” nie można
korzystać powyżej, ze świadczeń wymienionych §14 w pkt.8 ppkt.c) d)
- Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu
„Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal
Poland S.A, Dofinansowanie zgodnie z TABELĄ NR 4C – dopłaty z
ZFŚS do „wypoczynku po pracy” – dofinansowanie do pozostałych form
wypoczynku.

Oferta zakupu biletów - 24marca 2019 r (niedziela) godz. 17.00 w
Filharmonii Krakowskiej - ,,Najpiękniejsze melodie świata" klasycznie ale z humorem. Świetni wykonawcy E. 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

AMP SA

jest Monika Roznerska, dyrektor personalny. Na tym stanowisku
będzie odpowiadał za opracowywanie i przygotowanie projektów
budżetów związanych z zarządzaniem personelem oraz dotyczących funduszu płac i świadczeń pracowniczych; opracowywanie
planów z zakresu polityki płacowej oraz bieżącą analizę realizacji
tych planów; opracowanie i wdrożenie zasad obiegu informacji i
raportów. Dotychczasowa kariera zawodowa Jarka związana była z
ING Bankiem Śląskim oraz DB Cargo Polska, gdzie pełnił funkcje
związane z obszarem raportowania zatrudnienia, budżetowania
oraz świadczeń pracowniczych (Compensation & Benefits). Jarosław jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Prawa Pracy i
Zarządzania Personelem.
Zapisy do przedszkola AMP SA
Uprzejmie informujemy, że od 4 do 25 marca 2019 r.
prowadzony jest nabór dzieci na rok przedszkolny
2019/2020 do Przedszkola AMP SA Akademia Małych Pociech w Krakowie, zlokalizowanego na os. Centrum A nr 14.
Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w
okresie pomiędzy 01.01.2013 r. a 31.12.2016 r. (oraz starszych na
zasadach opisanych w prawie oświatowym – np. dot. odroczenia
obowiązku szkolnego), które są jednocześnie dziećmi pracowników:
ArcelorMittal Poland S.A., AM Service Group Sp. z o.o., AM Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k., Kolprem Sp. z
o.o., AM Refractories Sp. z o.o, Cutiron Business Center of Excellence Sp. z o.o. Sp. k. oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę na rzecz AMP S.A. pracowników spółek Sanpro Synergy Sp. z o.o., Ananke Business Communication Sp. z o.o, również wnioski dot. dzieci pracowników ww.
przedszkola. W razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników ArcelorMittal Poland S.A., istnieje możliwość przyjęcia do
przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a
30.09.2017 r. z datą przyjęcia nie wcześniej niż od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5
roku. W roku szkolnym 2019/2020 rodzice będą pokrywać koszty
czesnego w kwocie 218 zł./dziecko/miesiąc. Wysokość czesnego
może ulec zmianie. Dodatkowo rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu (dzienna stawka za
catering za dziecko nie przekracza obecnie kwoty 9,13 zł. – może
ulec zmianie). Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom
przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering
oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień
procedury zgłaszania nieobecności. Rodzice będą mogli ubiegać się
o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze
Dzieci - do 100% kosztów czesnego, a pracownicy ArcelorMittal
Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS. Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które
nie uczęszczały jeszcze do przedszkola, odbędą się w przedszkolu
14 marca o godz. 12:30 i 16:00. Zainteresowani rodzice proszeni są
o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Dyrekcji Przedszkola
w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych: Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel.
12
349-08-02,
kom.
660-519-753,
e-mail:
przedszkole@ampkrakow.pl. Prosimy o dokładne i czytelne ich wypełnienie. O
programach realizowanych w przedszkolu można przeczytać na
www.fundacja-naszedzieci.pl/przedszkole-krakow

Zmiany na stanowiskach w AMP SA
Pan Grzegorz Macek 1 lutego 2019 r. objął
stanowisko p.o. kierownika wsparcia ds. kosztów
w Zakładzie Wielkie Piece. Jego przełożonym
jest Adam Parzoch, dyrektor zakładu. Na obecnym stanowisku
Grzegorz będzie odpowiadał za rozwój strategii redukcji kosztów na
poziomie zakładu produkcyjnego w szczególności: przygotowanie i
monitorowanie realizacji biznesplanu, a także oszczędności z zarządzania, współpracę przy rocznej analizie kosztów z wykorzystaniem
metodologii WCM oraz monitoring poziomu zatrudnienia i stopnia
Halowa Liga Piłki Siatkowej
realizacji projektów poprawy produktywności. Grzegorz rozpoczął
9 marca ruszyła Halowa Liga Piłki Siatkowej Wiosna
pracę w ArcelorMittal Poland w 2004 roku jako specjalista w dziale
2019. Czas trwania: 5 tygodni. Miejsce: ZSZ HTS,
finansowym. Później, w 2009 roku, przeszedł do Akademii Postępu,
os. Złotej Jesieni 2. Koordynatorem HLS jest kol. B.
gdzie zajmował stanowisko lidera zmian.
Pieruckiego, tel. 668 472 686. Wyniki z kolejnych etapów rozgrywek
Pan Jarosław Hadasz 1 lutego 2019 r. objął stanowisko p.o. szefa będą jak zwykle publikowane w związkowych biuletynach.
Biura Planowania i Raportowania Zatrudnienia. Jego przełożonym
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