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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Forum Remontowe 

 W dniu 10 kwietnia w DG, w Zakładzie Wielkie Piece 

odbyło się kolejne posiedzenie Forum Remontowego. Spotkanie 

otworzył Dyrektor Zakładu WP w DG Pan Adam Parzoch wspie-

rał go Kierownik Linii Pan Tomasz Horyn. Służby HR reprezen-

tował Szef Biura Dialogu Społecznego Pan Ból Stanisław oraz 

Cezary Koziński Główny Specjalista, strona związkowa była 

reprezentowana przez pięć największych organizacji związko-

wych AMP S.A.  w tym trzy z Krakowa. Po przeszkoleniu z za-

sad poruszania się po zakładzie Wielkie Piece, grupa udała się 

na WP nr 2, przechodząc przez pomieszczenie, w którym odby-

wa się nadzorowanie całego cyklu produkcyjnego WP. Grupa 

Forum Remontowego mogła zobaczyć jego pracę oraz zapo-

znać się z wielkością produkcji dobowej, która wynosi około 11 

tys. ton na dobę. Po powrocie z WP do Grupy dołączył Dyrektor 

Oddziału Surowcowego Pan Herve Mouille. W swym wystąpie-

niu omówił najważniejsze sprawy dla Zakładu. Odniósł się także 

do analiz zdarzeń, które miały miejsce w zeszłym roku na WP  

oraz procesu stałego monitorowania produkcji, nadmienił, iż jest 

potrzeba ciągłego szkolenia i podnoszenia wiedzy przez pra-

cowników. Natomiast Dyrektor Zakładu omówił główne zagad-

nienia oraz plany remontowe i plany inwestycyjne w Zakładzie 

WP, przybliżając terminy poszczególnych remontów i postojów. 

Ważnymi wydarzeniami w tym roku będą, remont WP nr 3 w 

październiku, a wcześniej II etap inwestycji na taśmie spiekalni-

czej dotyczący między innymi wymiany wózków spiekalniczych 

oraz wymiany pieca zapłonowego. Ta inwestycja przyczyni się 

do wzrostu wydajności oraz powinna poprawić jakość spieku. W 

planach można było zauważyć, iż produkcja roczna spieku, któ-

ra wynosi dziś 9 mln ton rocznie wzrośnie do 11 mln ton rocz-

nie. Plan inwestycyjny na kolejne lata pokazuje projekty, które 

zostały zatwierdzone i prowadzone są ww współpracy z Naro-

dowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak nadmienił Dyrektor Za-

kładu budżet UR jest na podobnym poziomie jak w 2018 roku. 

Podczas dyskusji Pan Herve Mouille odniósł się do zakupionej 

Huty we Włoszech, która według dyrekcji AMP SA nie będzie 

konkurowała z naszą hutą i nie ma wpływu na produkcję w Pol-

sce. Polska natomiast według zapewnień dyrekcji będzie wysy-

łała slaby do Włoskiej Huty Ilva. Tym sposobem w czasie gdy 

mamy zastój w odbiorach naszej produkcji taki kontrakt będzie 

bardzo pomocny dla AMP SA.    J. Kawula 

 

TAMEH - Komisja Robocza 

 W spotkaniu Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawi-

ciele Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA sp. z o.o. i 

przedstawiciele Pracodawcy. W nawiązaniu do ust. 3a Protoko-

łu ze spotkania Komisji Roboczej, która odbyła się w dniu 

01.03.2018 oraz do prezentacji jako załącznika do Notatki ze 

spotkania Komisji Centralnej TAMEH POLSKA w dniu 

24.01.2019, Dyrektor Personalny Pan Andrzej Węglarz poinfor-

mował Członków Komisji o planach dalszej restrukturyzacji za-

trudnienia w Spółce, tj.: 

1. W Zakładzie Wytwarzania Kraków – obszar Produkcji - w 

związku z planowanym ukończeniem projektów inwestycyjnych 

planuje się zmniejszenie o – 41 etatów, do 31.12.2019 roku. 

W dalszym ciągu obowiązuje Procedura postępowania w zakre-

sie spraw społecznych wynikających z restrukturyzacji zatrud-

nienia w TAMEH, podpisana w dniu 18.07.2018. 

2. W Zakładzie Wytwarzania Kraków – obszar Departamentów, 

w związku z planowanym ukończeniem projektów inwestycyj-

nych zmniejszenie zatrudnienia o – 18 etatów, do 31.12.2019; 

3. Optymalizacja zatrudnienia niedotycząca obszaru Produkcji w 

wyniku analizy dokonanej przez Konsorcjum Doradcze Keysto-

ne, we współpracy z kadrą kierowniczą i Zarządem Spółki - re-

dukcja zatrudnienia o – 21 etatów; do 31.12.2022. 

Strona Społeczna oczekuje, iż zapowiadana redukcja zatrudnie-

nia zostanie przeprowadzona w porozumieniu z pracownikami i 

z uwzględnieniem ich oczekiwań. …..  Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  

Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".  

Niech ten świąteczny czas rozbudzi pozytywną energię 

i pozwoli na przeżycie radosnych i miłych chwil  

Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.,  

załogom Spółek Hutniczych 

Koleżankom i Kolegom związkowcom, Hutnikom 

Składa Prezydium i Zarząd 

 NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
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Cd ze str nr 1... Ponadto przypominamy o Porozumieniu z AMP 

SA w sprawie możliwości zatrudnienia pracowników, którzy 

znajdą się w obszarze redukcji w zakładach huty. Kolejne spo-

tkania Komisji Roboczej odbędą się w dniach 11.04.2019 oraz 

18.04.2019 w siedzibie TAMEH POLSKA w Dąbrowie Górni-

czej, sala 111B o godz. 10.00.        Z. Golik 

 

KOLPREM spotkanie z pracownikami 

 W ubiegły wtorek z inicjatywy Zarządu Zakładowego 

Kolprem NSZZ Pracowników AMP S.A. w Krakowie odbyło się 

spotkanie Zarządu Spółki z grupą zawodową dyżurnych i na-

stawniczych. Głównym tematem spotkania były plany konsoli-

dacji nastawni. Temat tzw. LCS był znany już od pewnego cza-

su. Program ten był lub jest jeszcze wdrażany w Dąbrowie Gór-

niczej i w Zdzieszowicach. Łączenie nastawni budzi szereg 

obaw i kontrowersji. Głównym niebezpieczeństwem dla pra-

cowników jest możliwość utraty pracy. Właśnie temu tematowi 

była poświęcona główna część spotkania. Prezes Zarządu 

Spółki Kolprem Pan Łukasz Skorupa wyjaśnił genezę powsta-

nia programu LCS, jego potrzebę i niestety jego nieuchronność 

wprowadzenia. Kolejnych informacji udzielali obecni na spotka-

niu Dyrektorzy – Personalny Pan Stanisław Ból, Zarządzający 

Pan Jarosław Ulfig i Przewozów Wewnętrznych Pan Witold 

Trebisz. Dyskusja, pytania, a zwłaszcza obawy dotyczyły pew-

ności zatrudnienia dla tych, którzy nie nabędą jakichkolwiek 

uprawnień do końca zaplanowanej konsolidacji nastawni tj. do 

około 2025 roku. Zarząd Spółki pracuje nad takimi rozwiązania-

mi, które mają bezpiecznie zakończyć ten program. Bezpiecz-

nie, czyli nikt nie straci pracy. Pomimo tych deklaracji wiele  

argumentów Zarządu Spółki nie do końca przekonało obecnych 

na spotkaniu pracowników. Zarząd Związku będzie uważnie 

przyglądał się tym zmianom i stanowczo reagował na każde 

zagrożenie dotyczące członków naszej Organizacji.     T. Ziołek 

 

Nowe godziny obsługo kadrowo-płacowej 

Służby HR AMP SA informują, że od dnia 9 

kwietnia 2019 r. zmianie ulegają godziny ob-

sługi kadrowo-płacowej w poszczególnych lokalizacjach: 

- Dla pracowników w lokalizacji Kraków, Dąbrowa Górnicza 

obsługa kadrowo-płacowa odbywać się będzie od poniedziałku 

do piątku w godz. od 700 do 1100 oraz od 1200 do 1500 za wyjąt-

kiem wtorków. 

- Dla pracowników w lokalizacji Świętochłowice obsługa kadro-

wo-płacowa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w 

godz. od 630 do 1100 oraz od 1200 do 1430 za wyjątkiem wtor-

ków. 

We środy obsługa pracowników odbywać się będzie w godz. od 

600 do 1100 oraz od 1200 do 1400. 

- Dla pracowników w lokalizacji Chorzów obsługa kadrowo-

płacowa odbywać się będzie w każdą środę w godz. od 1130 do 

1430. 

- Dla pracowników w lokalizacji Sosnowiec obsługa kadrowo-

płacowa odbywać się będzie w godz. od 630 do 1430 w każdy 

piątek oraz w dwa pierwsze i dwa ostatnie dni robocze miesią-

ca (za wyjątkiem wtorków). 

Infolinia do obsługi kadrowo-płacowej (32) 784 48 84 obsługi-

wana jest codziennie w godzinach od 700 do 1500. 

 Strona Społeczna i pracownicy zastanawiają się jakie 

jeszcze niespodzianki z obsługą kadrowo - płacową szykuje 

dyrekcja Spółki. Najpierw zmniejszono zatrudnienie przesuwa-

jąc znaczną część pracowników do BCoE (mają wykonywać tą 

samą pracę co dotychczas ale czas pokaże jak to będzie wy-

glądało w praktyce), następnie wyłączono wtorek z obsługi te-

raz wskazuje się godziny obsługi. Mamy nadzieję, że na tym 

koniec. Prosimy o uwagi w sprawie nowej obsługi kadrowo - 

płacowej.      K.W. 

Jak będą wyglądały tegoroczne pikniki 

Po wprowadzeniu wnioskowanych przez pracowników zmian w 

organizacji pikników przedstawiamy jak będą wyglądały w tym 

roku sprawy organizacyjne z tym związane. Ponieważ więk-

szość z Was zagłosowała za tym, by pikniki były dostępne dla 

Was i Waszych rodzin, wychodzimy naprzeciw tym prośbom. 

Ale będą się z tym wiązały pewne zmiany – opisane w krokach 

poniżej: 

Krok 1 - Poinformuj koordynatorów kadrowych - do 20 kwietnia 

o zmianach dotyczących członków Twojej rodziny (jeśli ktoś 

jeszcze tego nie zgłosił i chciałby skorzystać z przysługujących 

mu uprawnień do bonów na członków rodziny). Dzięki temu 

będziemy mogli obliczyć liczbę przysługujących Wam bonów. 

To niezbędny i nieodłączny element tegorocznych zmian. 

Krok 2 - Podpisz (jak co roku) listę potwierdzającą  odbiór przy-
sługujących Ci bonów. Nowym elementem będzie to, że każdy 

z Was będzie miał przygotowane imiennie zaproszenie do ode-

brania razem z bonami. Pobieramy tyle, ile wykorzystamy. 

Uwaga: na liście pojawią się nowe pozycje: liczba przysługują-

cych bonów (według danych z HR) i liczba pobranych bonów. 

Krok 3 - Wpisz  na zaproszeniu liczbę osób - dorosłych i dzieci, 

które razem z Tobą przyjdą na piknik (ważne, że liczymy także 

siebie – patrz przykład poniżej). 

Przykład: Pracownik w SAP HR nie ma zgłoszonych żadnych 
członków rodziny. Zatem przysługuje mu 1 bon, natomiast mo-

że przyjść z osobą towarzyszącą, która bonu nie dostaje. Pod-

pisuje listę, pobierając swój bon i zaproszenie, a dodatkowo 

samodzielnie na zaproszeniu wpisuje, że będą dwie osoby do-

rosłe. 

Inny przykład: Pracownik ma żonę i dwójkę dzieci (do 16 r.ż.), 

którzy będą mu towarzyszyć podczas pikniku. Wtedy pobiera 

zaproszenie i cztery przysługujące mu bony. Na zaproszeniu 

wpisuje dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. 

Krok 4 - Przyjdź na piknik z imiennym zaproszeniem, bonami a 

także legitymacją pracowniczą jako potwierdzeniem tożsamości 

Pamiętajcie – bony, będą dla każdego: dla pracownika i człon-

ka rodziny w tym dziecka do lat 16. Jeden bon to jeden posiłek i 

jeden napój. Będą one, podobnie jak w latach poprzednich, 

opodatkowane (w zależności od liczby pobranych bonów). 

Szczegółowy regulamin z tymi i innymi zasadami będzie do-

stępny wkrótce w Studni. Oczywiście na nasze pikniki jak każ-

dego roku będą mogli przyjść pracownicy świadczący pracę na 

rzecz AMP (Sanpro Synergy i ABC), a także pracownicy spółek 

zależnych. Zasady uczestnictwa w piknikach dla tej grupy pra-

cowników będą analogiczne jak w ArcelorMittal Poland. 

 
MPKZP przy AMP SA o/Kraków 

 Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomo-

gowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków, 

której celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w 

formie pożyczek krótko - i długoterminowych oraz bezzwrot-

nych zapomóg w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 

informuje, że pracownicy ArcelorMittal Poland i Spółek – człon-

kowie MPKZP mają możliwość: 

- zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki – do 30 tys. złotych 

- wzięcia nieoprocentowanej pożyczki do 500 zł tzw „chwilówki” 

- skorzystania z bezzwrotnej zapomogi losowej 

- wycofania części wkładu własnego. 

Aby skorzystać z tych możliwości, wystarczy być członkiem 

MPKZP oraz opłacać miesięczną składkę w wysokości 3% pła-

cy brutto – jest to tzw. wkład własny. Wszelkie niezbędne druki 

i informacje otrzymać można bezpośrednio w zakładach/

wydziałach oraz w spółkach okołohutniczych. Wpłat tzw. wpiso-

wego dokonuje się natomiast bezpośrednio w kasie MPKZP: 

Kraków, ul. Mrozowa 1 (bud. adm. Hut-Pus S.A. – parter , tel. 

12 290 3716, 12 290 3717). 
Mirosław  Kopeć - Przewodniczący Zarządu MPKZP 

 przy ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków 
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Rada OPZZ 

10 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, w której 

udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej OPZZ, prze-

wodniczący Ogólnopolskich Organizacji Członkowskich 

OPZZ, przedstawiciele Federacji Niemieckich Związków Zawodo-

wych DGB oraz Peter Scherrer – zastępca sekretarza generalnego 

Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W pierwszej czę-

ści spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omó-

wił stan bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy, w tym rolę związ-

ków zawodowych i Społecznego Inspektora Pracy w kształtowaniu 

kultury bezpieczeństwa. Rada przyjęła apel z okazji Światowego 

Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 

A P E L  

Rady OPZZ z dnia 10 kwietnia 2019 roku z okazji Światowego Dnia 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i 

Chorób Zawodowych nazywany w Polsce Dniem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony 28 kwietnia, to szczególna okazja 

do oceny i wypracowania działań poprawiających stan bezpieczeństwa w 

pracy. W sposób szczególny, będziemy pamiętać o naszych 209 kole-

gach, którzy zginęli pracując. To wciąż zbyt dużo. 

W ,,Tygodniu Bezpieczeństwa Pracy” organizowanym przez OPZZ po-

dejmiemy szereg inicjatyw związanych z problematyką bezpieczeństwa 

pracy. Apelujemy do naszych organizacji członkowskich o podobne dzia-

łania w swoim środowisku. Poprawa warunków pracy to niezmienny od 

lat, nasz związkowy priorytet. W ostatnich latach jest lepiej, ale wciąż 

jeszcze wiele do zrobienia. W roku 2018 roku spadła wypadkowość ogó-

łem o 4,6%. Jednak nie możemy zapominać, że nadal ponad 84 tys. 

osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy. Pozytywny jest 

znaczący spadek liczby wypadków śmiertelnych - aż o 22,3% (209 wy-

padków w 2018 roku wobec 269 w 2017 roku). Niezmienną jest najbar-

dziej wypadkowa branża budownictwa, a wśród przyczyn - nieprawidłowe 

zachowania pracownika (60,8% wypadków). To wyzwanie dla związków 

zawodowych i społecznej inspekcji pracy oraz służb BHP i Państwowej 

Inspekcji Pracy. Poprawiające się statystyki są dowodem na skuteczność 

podejmowanych działań prewencyjnych wielu instytucji i organów pań-

stwa, w tym związków zawodowych, zajmujących się poprawą warunków 

pracy. Jednak jako społeczeństwo wciąż ponosimy olbrzymie koszty 

wypadków: ponad 3 mln dni niezdolności do pracy, koszty leczenia i 

rehabilitacji, tragedie osobiste i rodzinne. Musimy szukać recepty, by te 

statystyki poprawić. Dbałość o bezpieczeństwo pracy musi być codzien-

nym naszym wyzwaniem. Praktyka pokazuje, że w zakładach gdzie ak-

tywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpie-

czeństwo ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni!  

Bezpieczeństwo pracy to nie koszt, a inwestycja i zysk – dla przed-

siębiorstw, dla zdrowia pracowników, dla państwa! 

W tym roku zwróćmy się w stronę przyszłości i promujmy hasło Między-

narodowej Organizacji Pracy: „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowni-

ków oraz przyszłość pracy”.  Zmiany zachodzące w organizacji, tech-

nologiach pracy, demografii, klimacie oraz procesy związane z globaliza-

cją - mają znaczący wpływ na warunki pracy i jej wykonywanie. To do 

nas – przedstawicieli pracowników - należy podnoszenie poziomu świa-

domości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ochrona 

przed nimi w dobie wyzwań nowoczesnych technologii i zmieniających 

się form zatrudnienia pracowników.  

,,Przejmij kontrolę - usuń niebezpieczne substancje z miejsca pra-

cy” to nawiązanie do tegorocznego tematu Międzynarodowej Konfedera-

cji Związków Zawodowych i europejskiej kampanii informacyjnej dotyczą-

cej substancji niebezpiecznych i rakotwórczych.  Jako związki zawodowe 

wołajmy stanowcze NIE ! na działanie czynników rakotwórczych w miej-

scu pracy i wzywajmy do eliminowania lub minimalizowania narażenia na 

te czynniki. Edukacja i kształtowanie świadomości pracowników o bez-

piecznych zachowaniach w pracy to ważne zadanie związków zawodo-

wych.  

Rada OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkow-

skich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z ape-

lem o godne i uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 

Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 

Następnie przewodniczący OPZZ Jan Guz omówił zagadnienia zwią-

zane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i przyjęcie najważ-

niejszych postulatów OPZZ do programów wyborczych. Wraz z go-

śćmi z Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB przedsta-

wił członkom Rady wspólne stanowisko na rzecz lepszej Europy, 

dotyczące postulatów związkowych, przed wyborami do Europarla-

mentu. W kolejnej części przewodniczący przedstawił planowane i 

obecnie prowadzone akcje protestacyjne, przez organizacje człon-

kowskie OPZZ, w tym ogólnopolski strajk pracowników oświaty. 

Członkowie Rady z całą stanowczością poparli koleżanki i kolegów z 

ZNP w walce o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. Prze-

wodniczący przedstawił także działania podejmowane w sprawie 

poprawy dialogu społecznego na wszystkich szczeblach oraz inicja-

tywy legislacyjne OPZZ. 

Branżowe związki zawodowe OPZZ murem za ZNP 

 Aktualnie trwa strajk pracowników oświaty, ale o podwyżki zabie-

gają również pracownicy wymiaru sprawiedliwości, fizjoterapeuci, psy-

cholodzy oraz grupa zawodów niemedycznych z ochrony zdrowia, admi-

nistracji publicznej, kultury i sztuki. Aktualne działania rządu nakierowane 

na wielomiliardowe wydatki na programy socjalne, przy symbolicznych 

wzrostach wynagrodzeń, obniżają wartość pracy. To w długofalowej per-

spektywie niebezpieczne zjawisko. Już dzisiaj w wielu wypadkach pensja 

nie pełni motywacyjnej roli do podejmowania pracy. W Polsce tylko 63% 

dorosłych Polek i Polaków pracuje. To jeden z najniższych wskaźników w 

Unii Europejskiej. A przecież to pracujący wytwarzają dochód narodowy i 

to z ich podatków opłacane są wydatki państwa. Powoduje to, że płaca 

obłożona jest bardzo dużymi obciążeniami – ok. 40% składki na ubezpie-

czenia społeczne, Fundusz Pracy, itp. oraz minimum 18% podatek do-

chodowy. Nie można zapomnieć o podatku VAT, który płacimy przy 

wszystkich zakupach – w większości 23%. Polska gospodarka w dalszym 

ciągu „konkuruje” niskimi wynagrodzeniami pracowników. To nie rokuje 

dobrze na przyszłość. W programach rządowych możemy co prawda 

przeczytać, że będziemy budowali gospodarkę opartą na wiedzy i postę-

pie technologicznym. Nie potwierdzają jednak tego działania i decyzje 

finansowe rządu. W swoich programowych wystąpieniach związanych z 

kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego Premier Mateusz 

Morawiecki ani razu nie wspomniał o oświacie i jej roli w budowaniu no-

woczesnego państwa oraz przyszłości obywateli. To niepokojące, bo 

przygotowanie do wyzwań przyszłości rozpoczyna się w szkole. Po pod-

wyżkach od stycznia, na które powołuje się rząd, nauczyciel z wyższym 

wykształceniem rozpoczynający pracę otrzymuje 2538 zł (brutto) wyna-

grodzenia. Na 3483 zł (brutto) + do 20% wysługi lat może liczyć nauczy-

ciel dyplomowany. Tytuł ten można uzyskać po minimum 10 latach pracy 

i spełnieniu wielu procedur, w tym wymagających podnoszenia kwalifika-

cji. Odbudowa szkolnictwa zawodowego, wymagającego zatrudniania 

inżynierów z doświadczeniem, jest w praktyce nie do zrealizowania. 

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych uczestniczący w 

posiedzeniu Rady OPZZ poparli protest ZNP i wyrazili solidarność ze 

strajkującymi. Rada OPZZ zwróciła się z apelem do wszystkich Organiza-

cji członkowskich i ich struktur o poparcie dla strajkujących, szczególnie 

w swoim środowisku oraz nawiązanie kontaktu z protestującymi.  

 W kolejnej części wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popie-

larz omówiła planowaną na maj pikietę przed Ministerstwem Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej. OPZZ będzie, po raz kolejny, domagało 

się wprowadzenia przez rząd zmian w uprawnieniach emerytalnych 

przyznających prawo do tego świadczenia dla osób z wieloletnim 

okresem ubezpieczeniowym (35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn) 

oraz niewygasającego prawa do emerytur pomostowych. 

Następnie Rada przyjęła uchwałę w sprawę Harmonogramu realiza-

cji Programu OPZZ na lata 2018-2022 oraz uchwałę w sprawie aktu-

alizacji Wykazu struktur branżowych z przyporządkowanymi do nich 

ogólnokrajowymi związkami zawodowymi i zrzeszeniami związków 

zawodowych. 

W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Piotr 

Ostrowski omówił zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych 

zasad wykonywania pracy w niedziele. 

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 

 

KONCERT „DODA z orkiestrą” 01.06 2019 (sobota) , godz. 1900  - 

TAURON ARENA ul. Lema 7  Kraków. Cena: 50,00zł/ os  

Koncert   poprzedzony jest kampanią społeczno -informacyjna  pt. 

„Numery Twoich Przyjaciół 998-112”. Doda zawsze podkreślała jak 

ważny jest rozwój artystyczny, przekonywała, że kolejne przedsię-

wzięcia to skok na głęboką wodę, ale jednocześnie szansa na wzbo-

gacenie własnych umiejętności – stąd obok muzyki, pojawił się film 

oraz teatr. Teraz, zobaczymy i usłyszymy Dodę w pełnych rozmachu 

aranżacjach jej największych przebojów zagranych z orkiestrą, ale 

tradycyjnie możemy liczyć na niespodzianki! Tym bardziej, że nowa 

płyta, to obok autorskiego repertuaru, wspaniałe przeboje Maanamu, 

Maryli Rodowicz, Anny Marii Jopek czy Miley Cyrus. Kierownikiem 

muzycznym i aranżerem całości jest wspaniały kompozytor i aranżer 

Wojciech Zieliński, który stworzył aranżacje do ok. 1600 piosenek z 

repertuaru najwybitniejszych gwiazd polskiej sceny, pracując również 

przy bestsellerowych musicalach i realizacjach teatralnych. 

Doda z orkiestrą, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń 

na polskiej scenie w 2019 roku, które pokaże kolejne, kto wie – może 

najbardziej niesamowite oblicze Dody. Niepokornej, ale i niezwykle 

wrażliwej artystki  
FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ 2019.17.05.2019 (PIĄTEK) | 18:00 | 

TAURON Arena Kraków Koncert Disneya: Magia muzyki 

Król Lew | Vaiana | Coco | Kraina lodu | Mała Syrenka | Piękna i Be-

stia | Aladyn | Zaplątani. Natalia Nykiel – wokal, Kasia Łaska – wokal, 

Magdalena Wasylik – wokal, Amelia Andryszczyk – wokal, Marcin 

Jajkiewicz – wokal, Antek Scardina – wokal, FMF Youth Orchestra, 

Erik Ochsner — dyrygent, Monika Bachowska – przygotowanie orkie-

stry, dyrygent. Piosenki z filmów, mimo upływu lat, wciąż nucą i mali, i 

ci trochę więksi. Tak samo będzie na scenie – poza znanymi już pu-

bliczności FMF z występów w programach Koncerty Disneya: Kraina 

lodu i Gala Muzyki Filmowej: Animacje takimi wokalistami, jak Kasia 

Łaska, Magda Wasylik oraz Marcin Jajkiewicz, nie zabraknie także 

gwiazd The Voice of Kids. W Krakowie będziemy mieli okazję usły-

szeć finalistów programu — Amelię Andryszczyk i Antka Scardinę. 
Cena: TRYBUNY: Sektor A4, A11, B3 – 42 zł, Sektor A12 (widok 

boczny) – 35 zł,Sektor C7, C8 (możliwa ograniczona widocz-

ność) – 35 zł. Bilet dla dziecka do 10 r.ż. – 30 zł 

19.05.2019 (NIEDZIELA) | 18:00 | TAURON Arena Kraków FMF Ga-

la: The Glamorous Show. Moulin Rouge | Wielki Gatsby | Romeo i 

Julia| Love Actually. Gość specjalny: Craig Armstrong, Natasza 

Urbańska – wokal, Natalia Nykiel – wokal, Marysia Sadowska – wokal, 

Jakub Wociał – wokal, Andrzej Olewiński – gitary, Marek Lipski – for-

tepian, klawisze, Piotr Lewańczyk – bas, kontrabas, moog, Błażej 

Gawiliński – perkusji, Craig Armstrong – fortepian (gościnnie), Orkie-

stra Akademii Beethovenowskiej, Pro Musica Mundi – chór, Krzysztof 

Herdzin — dyrygent  

Cena:TRYBUNY: Sektor A4, A11, B3 – 56 zł. Sektor A12 (widok 

boczny) – 28 zł. Sektor C7, C8 (możliwa ograniczona widocz-

ność) – 35 zł. Bilet dla dziecka do 10 r.ż. – 10 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 S.A. Zapisy wraz z wpłatami doko-

nywane są,  w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedział-

ki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 

16:00.  pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16 

 

UWAGA !!!  Centrum UJASTEK informuje: 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19.04.2019 (Wielki Piątek) i 

02.05.2019 Poradnia Profilaktyczna Medycyny Pracy Centrum 

Medycznego Ujastek będzie nieczynna. 

 PRZEPRASZAMY  ZA  UTRUDNIENIA. 

Pikieta OPZZ 

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-

dowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu 

wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych 

przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okre-

sem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomosto-

wych. Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniej-

szej emerytury OPZZ przygotował w formie inicjatywy ustawodaw-

czej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pra-

cowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania pra-

wa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składko-

wych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez 

względu na wiek osoby uprawnionej. Projekt ponownie został zło-

żony w RDS w dniu 4 marca 2019 r 

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych 

OPZZ wdrożył pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym 

roku. Ponieważ w ostatnim okresie obserwujemy brak postępu w 

w/w sprawach, postanowiliśmy zorganizować w dniu : 

9 maja 2019 r. o godz. 12.00   -    pikietę, 

 aby przypomnieć o naszych postulatach i wymóc na rządzących 

podjęcie tych spraw w bieżącym roku. Liczymy na szeroki udział 

naszych Koleżanek i Kolegów w pikiecie pod ministerstwem 

pracy. 

 NSZZ Prac. AMP SA podjął decyzję o udziale w organizo-

wanej pikiecie, jesteśmy jako hutnicy szczególnie zainteresowani 

proponowanymi przez OPZZ od lat rozwiązaniami. Zapisy przyj-

mują i szczegółowych informacji udzielają Przewodniczący Zarzą-

dów Zakładowych naszej organizacji związkowej. Koordynatorem 

wyjazdu jest Wiceprzewodniczący Związku ds.. Organizacyjnych 

kol. Józef Kawula.   

 

Hutnicza Liga Siatkówki 

Zakończyły się rozgrywki Halowej Ligi Siatkówki. 

W tym roku wygrała drużyna reprezentująca Za-

kład Energetyczny. Gratulujemy mając nadzieję, że w przyszłym 

roku do turnieju przystąpi więcej drużyn. Zawodnicy i kibice dzię-

kują fundatorom nagród i „duchowym” opiekunom: NSZZ Pracow-

ników AMP SA, KRH Solidarność, Spółkom: UNIHUT SA, ERGO 

SYSTEM, HUT-PUS SA, FWP oraz Dyrektorowi ZSZ HTS Panu 

Mirosławowi Ziarkowi za użyczenie sali do rozgrywek siatkarskich. 

Wyniki spotkań Hutniczej Ligi Siatkówki z dnia 30.03.2019 roku.  

- PSK OLDBOJE – ZSZ HTS   1-2 (25-23,18-25,13-15)  

- ZK – TUBULAR PRODUCTS  2-1 (25-21,16-25,17-15)  

- ZK- ZSZ HTS    2-0 (25-22,25-13)  

- PSK OLDBOJE- TUBULAR PR.  0-2 (15-25,21-25)  

- PSK/BWG – GU    2-0 (25-21,25-14)  

- OLDBOJE AMP – GU   2-0 (25-15,25-14)  
Wyniki ostatnich spotkań Hutniczej Ligi Siatkówki z dnia 

06.04.2019 roku.  

PSK MŁODZI – ZSZ HTS           2-1 (25-10,12-25,15-9)  

PSK MŁODZI – TUBULAR PRODUCTS    2-1 (23-25,25-21,15-10)  

ZE- ZSZ HTS             2-1 (25-23,23-25,15-11)  

ZE - TUBULAR PRODUCTS           2-0 (25-15,25-13)  

OLDBOJE AMP- PSK/BWG           0-2 (11-25,17-25)  

ZK – GU             2-0 (25-15,25-15)  

PSK OLDBOJE – GU           2-0 (25-15,25-9)  

Końcowa tabela HLS 2019 :  

1. ZE    - 16 pkt 

2. PSK Młodzi   - 13 pkt 

3. ZK    - 13 pkt 

4. ZSZ HTS   - 13 pkt 

5. TUBULAR PRODUCTS - 12 pkt 

6. OLDBOJE AMP  - 12 pkt 

7. PSK/BWG   - 11 pkt 

8. PSK OLDBOJE  - 10 pkt 

9. GU    -   8 pkt 

Wybrano najwartościowszych zawodników HLS 2019 : 

Najlepszym Rozgrywającym została kobieta - Anna Ryznar – PSK 

MŁODZI - Najlepszym Atakującym - Szymon Gromek – ZK - MVP 

Turnieju - Grzegorz Paluch - ZE  

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

