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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Organizacje związkowe działające w AMP SA powołują 

wspólny Komitet Protestacyjno - Strajkowy 

Na zaproszenie trzech Sztabów/Komitetów Protestacyjno – 

Strajkowych powołanych przez: 

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 

ArcelorMittal Poland SA, 

2. Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” 

ArcelorMittal Poland SA,  

3. Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność 80” Małopol-

ska Mittal Steel Poland SA Kraków  

Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających w Arce-

lorMittal Poland SA spotkali się 8 lipca w Krakowie celem omó-

wienie aktualnej sytuacji produkcyjno – społecznej we wszyst-

kich lokalizacjach ArcelorMittal Poland S.A., podjęcia decyzji 

dotyczących działań protestacyjnych w obronie miejsc pracy 

zagrożonych likwidacją wskutek zatrzymania pracy wielkiego 

pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków. Po 

przedstawieniu aktualnej sytuacji w Oddziale Kraków jak i w 

pozostałych oddziałach, zaprezentowano zebranym przebieg 

dotychczasowych działań w obronie WP i stalowni w Krakowie. 

Wszyscy obecni na sali zgodzili się ze stwierdzeniem, iż po raz 

kolejny pracodawca lekceważy stronę społeczną. To Zarząd 

Spółki słowami Prezesa G. Verbeecka zapewniał stronę związ-

kową o dialogu społecznym na każdym etapie przygotowania do 

wyłączenia WP i stalowni w Krakowie. Niestety te zapewnienia 

okazały się pustymi słowami. Jedyne działanie jakie zostało 

przez pracodawcę przygotowane to projekt porozumienia w 

sprawie działań na wypadek wyłączenia WP. Jednak projekt 

tego porozumienia jest tak ogólnikowy, że nawet trudno zgła-

szać do niego uwagi. Niestety równolegle prowadzone działania 

pracodawcy w Krakowie, tj. rozmowy z pracownikami na temat 

pracy w Dąbrowie Górniczej lub pracy w innych zakładach, obli-

czania dyrekcji dotyczące miejsc pracy w samej części surow-

cowej i pozostałych zakładach krakowskiej huty, dyktatorskie 

działania w stosunku do spółek hutniczych, które stracą kontrak-

ty w części surowcowej i wiele innych działań może świadczyć 

jedynie o powrocie do zaniechania dialogu społecznego, lekce-

ważenia strony społecznej i pracowników. Na takie postępowa-

nie nie możemy się zgodzić. Dlatego też obecni na spotkaniu 

przedstawiciele organizacji związkowych wystosowali do Preze-

sa AMP SA Pana Geerta Verbeecka list protestacyjny, w którym   

Zarząd Spółki został poinformowany o podjęciu działań prote-

stacyjnych:  
Pan Geert Verbeeck Prezes zarządu, dyrektor generalny  

ArcelorMittal Poland S.A. 

Panie Prezesie, 

Od początku maja br., kiedy poinformował Pan dyrekcję ArcelorMittal 

Poland, organizacje związkowe oraz pracowników o zamiarze czasowe-

go wyłączenia pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale, 

minęły już dwa miesiące.  

W tym czasie, kierując się troską o zachowanie miejsc pracy, a także 

pełnego cyklu produkcyjnego krakowskiej huty, organizacje związkowe 

podjęły szereg inicjatyw i starań. Po naszych pisemnych, medialnych, 

także osobistych interwencjach, do wszelkich możliwych instytucji, urzę-

dów i osób decyzyjnych w Polsce, udało się doprowadzić do decyzji 

rządowych dotyczących wprowadzania ustawy dzięki której część ceny 

energii dla przemysłu energochłonnego zostanie zrefundowana. Wiemy 

także, iż dzięki naszym działaniom są prowadzone rozmowy szczebla 

Rządu RP z przedstawicielami ArcelorMittal, na których są poruszane 

problemy z jakimi boryka się obecnie AMP S.A. 

Niestety, nie możemy dostrzec jakichkolwiek działań ze strony Zarządu 

ArcelorMittal Poland oraz dyrekcji ArcelorMittal, które doprowadziłyby do 

wycofania się z decyzji o wstrzymaniu pracy WP i stalowni krakowskiej 

huty. Przekazany przez Pana scenariusz zapowiadanych działań, nie 

zawiera – do dnia dzisiejszego - zasadniczej informacji dla pracowników 

(nie tylko krakowskiego oddziału), kiedy i na jak długo zostanie wyłączo-

na część oddziału surowcowego w Krakowie. W dalszym ciągu nie 

otrzymaliśmy żadnych informacji ilu pracowników pozostanie na dotych-

czasowych miejscach pracy, ilu pracowników będzie zatrudnionych na 

innych stanowiskach pracy, ile osób i na jak długo będzie musiało sko-

rzystać z tzw. postojowego. Prowadzone rozmowy z HR oraz propozy-

cje zabezpieczenia pracowników są bardzo ogólne nie zawierają kon-

kretnych rozwiązań.  

Chaos spowodowany brakiem tych informacji powoduje narastanie 

frustracji wśród pracowników. Mamy nadzieję, że Pracodawcy nie cho-

dzi o to, by wykorzystać tą skomplikowaną sytuację do tego by sami 

pracownicy, zestresowani i zniechęceni ciągłym zagrożeniem o swoje 

miejsca pracy, podejmowali decyzję o rezygnacji z zatrudnienia w AMP 

S.A. Obecną postawę Pracodawcy uważamy za szkodzącą  pracowni-

kom oraz samemu zakładowi pracy. 

Dlatego jeszcze raz wzywamy do wycofania się z decyzji  

o czasowym wyłączeniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni. 

Jednocześnie domagamy się zorganizowania w trybie pilnym spotkania 

z Pana udziałem i wyjaśnienia Załodze krakowskiego Oddziału AMP 

S.A. poruszanych w naszym piśmie kwestii.  

Informujemy, że jeżeli do dwóch tygodni z Pana strony nie będzie satys-

fakcjonującej pracowników odpowiedzi, organizacje związkowe będą 

zmuszone do podjęcia bardziej radykalnych rozwiązań w obronie miejsc 

pracy. Dlatego też w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona akcja 

protestacyjna. 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele poszczególnych organiza-

cji związkowych postanowili powołać wspólny Komitet Protesta-

cyjno - Strajkowy w obronie miejsc pracy. Do kolejnego spotka-

nia (22 lipca) każda z organizacji aby uczestniczyć w działa-

niach tego Komitetu musi określić swe wstąpienie stosowną 

uchwałą. W kolejnej części spotkania na wniosek organizacji 

związkowych działających w Krakowie (NSZZ Pracowników 

AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80, ZZIiT) przyjęto 

wspólnie datę organizacji pikiety związkowej.  

Organizacje związkowe działające w AMP SA 

zapraszają wszystkich pracowników  

ArcelorMittal Poland SA jak również pracowni-

ków spółek hutniczych, spółek zewnętrznych 

do udziału w PIKIECIE związkowej w Dąbrowie 

Górniczej pod budynkiem dyrekcyjnym (Denver)  

w dniu 24.07.2019 roku 

Bądźmy w tym dniu razem pokazując pracodaw-

cy naszą determinację w obronie miejsc pracy. 
22 lipca na kolejnym spotkaniu zostanie podjęta decyzja w spra-

wie manifestacji w Krakowie. Będziemy chcieli Wojewodzie ma-

łopolskiemu (przedstawicielowi Rządu RP) przedstawić swe 

problemy, oczekując realnego wsparcia w obronie tysięcy 

miejsc pracy.      K.W.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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 Posiedzenie Zarządu Związku 

 27.06.2019 roku odbyło się ostatnie przedwakacyjne 

posiedzenie Zarządu Związku. Głównym tematem były działa-

nia związkowe po ogłoszeniu przez Zarząd Spółki informacji o 

czasowym wstrzymaniu pracy WP i części surowcowej w Kra-

kowie. Przewodniczący Związku przedstawił dotychczasowe 

działania jakie zostały przez związki zawodowe zrealizowane w 

celu wycofania się pracodawcy z przekazanej informacji. Odby-

to szereg spotkań min. z Prezydentem Miasta Krakowa, Woje-

wodą, Marszałkami województwa małopolskiego, odbyło się 

nadzwyczajne posiedzenie WRDS poświęcone tylko sprawie 

krakowskiej huty. Wysłano szereg pism do najważniejszych 

osób w rządzie RP, do posłów i senatorów. Jednocześnie pro-

wadzono rozmowy z Zarządem AMP SA. Sprawą krakowskiej 

huty zostali zainteresowani dziennikarze. Niestety do dnia dzi-

siejszego nie ma decyzji w tej sprawie. Zarząd Spółki obiecuje 

co prawda do połowy lipca ogłosić ostateczną decyzję ale  za-

dają sobie pytanie jaka ona będzie? My wciąż wierzymy, że nie 

dojdzie do zamknięcia WP i części surowcowej. Po merytorycz-

nej dyskusji członkowie Zarządu na wniosek Przewodniczącego 

jednogłośnie podjęli uchwałę o przekształceniu Prezydium Za-

rządu Związku w Komitet Protestacyjno - Strajkowy, który bę-

dzie miał za zadanie koordynować wszystkie działania Związku 

w obronie miejsc pracy.      

UCHWAŁA nr 7/2019  ZARZĄDU NSZZ Pracowników AMP SA 

o przekształceniu Prezydium Zarządu Związku w Komitet Protesta-

cyjno – Strajkowy w związku z zapowiedzią wyłączenia WP i części 

surowcowej w Krakowie z dnia 27.06.2019r. 

 Zarząd Związku NSZZ Pracowników AMP SA podejmuje 

decyzję o przekształceniu Prezydium Zarządu Związku w Komitet 

Protestacyjno – Strajkowy. Jednocześnie upoważnia Przewodni-

czącego NSZZ Prac. AMP SA kol. Krzysztofa Wójcika do kierowa-

nia powołanym Komitetem. Powołane gremium ma za zadanie 

koordynować działania związane z zapowiedzią wyłączenie WP i 

części surowcowej w Krakowie.  

Zarząd Związku upoważnia powołany Komitet Protestacyjno – 

Strajkowy do zaostrzenia działań związkowych w sytuacji podtrzy-

mania zapowiedzi czasowego wyłączenia WP i części surowcowej 

w krakowskiej hucie. 

Decyzja ta podyktowana jest brakiem odpowiedniej reakcji na 

przedstawiane problemy hutnictwa w Polsce władzom samorządo-

wym, wojewódzkim jak i rządowym ale także brakiem działań Za-

rządu Spółki, które powinny doprowadzić do wycofania się z prze-

kazanej informacji. 

Nie zgadzamy się na planowane wstrzymanie pracy  

WP i części surowcowej w Krakowie. 

W trakcie dyskusji padały pytania jakie jeszcze działania należy 

podjąć by nie dopuścić do realizacji „czarnego scenariusza” dla 

huty w Krakowie. Głosy te odzwierciedlają niepokój załogi. Z 

relacji przewodniczących wynika, że pracownicy chcą protesto-

wać w obronie miejsc pracy zgłaszając swój udział w pikietach, 

a nawet strajku. Mamy nadzieję, że po ogłoszeniu takich dzia-

łań przez organizacje związkowe zapowiedzi te nie będą pusty-

mi deklaracjami. 

 W drugiej części posiedzenia Zarządu Związku została 

omówiona propozycja pracodawcy w sprawie przyjęcia Proto-

kołu nr 6 do ZUZP AMP SA. Ponieważ nadzwyczajne WZD 

upoważniło Zarząd Związku do podjęcia decyzji w sprawie 

zmian do ZUZP po przypomnieniu proponowanych zmian i 

burzliwej dyskusji w tym temacie Zarząd Związku nie jednogło-

śnie przyjął uchwałę:   

UCHWAŁA nr 8/2019  ZARZĄDU NSZZ Pracowników AMP SA 

w sprawie zmian do ZUZP AMP SA z dnia 27.06.2019r. 

 Zarząd Związku NSZZ Pracowników AMP SA podejmuje 

uchwałę nr 8/2019 w sprawie Protokołu Dodatkowego Nr 6 do 

ZUZP AMP SA.: 

1. Zarząd Związku akceptuje proponowaną zmianę treści § 10 

ZUZP AMP S.A. 

2. Zarząd Związku  akceptuje proponowane zmiany w  §31 

ZUZP AMP S.A. 

3. Zarząd Związku nie wyraża zgodny na zmianę treści Załącznika 

Nr 2 do ZUZP, AMP S.A. (zasady dopłat dodatku zmianowego w 

4BOP). 

4. Zarząd Związku nie wyraża zgodny na zmianę treści Załącznika 

Nr 4 do ZUZP, AMP SA  (zasady wypłacania odpraw emerytalno – 

rentowych). 

Jednocześnie Zarząd Związku upoważnia przedstawicieli Związku 

uczestniczących w pracach Zespołu Centralnego oraz Zespołu 

Roboczego AMP SA do procedowania rozmów w temacie 

„budowania” płacy zasadniczej pracowników Spółki. 

Uchwała ta wzbudziła wśród obecnych sporo kontrowersji, gdyż 

tak naprawdę większość była za wyrażeniem zgody na włącze-

nie części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej. W przy-

szłości właśnie takie działanie mogło okazać się pozytywne dla 

pracowników dając im wymierne korzyści materialne. Jeśli się 

okaże, iż będą stosowane długie okresy urlopu postojowego to 

wyższa podstawa dawałaby korzyść finansową, zwłaszcza pra-

cownikom z dużym stażem pracy. Mając jednak na uwadze, iż 

co najmniej jedna z pozostałych reprezentatywnych organizacji 

nie wyraziła zgody na takie rozwiązania, Strony nie miały szans 

na osiągnięcie kompromisu. Dlatego też w głosowaniu nad tym 

punktem wielu członków Zarządu było przeciwnych odrzuceniu 

tej propozycji. 

W ostatniej części posiedzenia Zarządu omówiono sprawy or-

ganizacyjne w tym organizację festynu związkowego. Pomimo 

kontrowersyjnej sytuacji związanej z zapowiedzią wyłączenia 

WP i stalowni Zarząd Związku postanowił, iż Festyn odbędzie 

się w planowanym terminie (31 sierpnia). Natomiast głównym 

celem będzie pomoc hutniczym dzieciom. Gry, zabawy, konkur-

sy oraz cała oprawa muzyczna będzie dostosowana do dzieci i 

młodzieży. Tradycyjnie Spółka HUT-PUS SA zadba o podnie-

bienie uczestników.      K.W. 

 

Sprzedaż aktywów Grupy AM zakończona  

Piszę, aby poinformować Was, że zakończy-

liśmy proces sprzedaży naszych zakładów, 

które zobowiązaliśmy się zbyć w ramach transakcji zakupu Ilvy, 

teraz ArcelorMittal Italia. Sprzedaż do Liberty House zakończo-

no wczoraj, zaledwie dwa miesiące po otrzymaniu zgody  od 

Komisji Europejskiej. Jak z pewnością wiecie, tymi zakładami 

są:  ArcelorMittal Ostrava; ArcelorMittal Galati; ArcelorMittal 

Skopje; ArcelorMittal Piombino; ArcelorMittal Dudelange oraz 

kilka linii w ArcelorMittal Liège. Całkowita wartość  transakcji 

netto wyniosła 740 milionów euro, z czego 610 milionów euro 

firma ArcelorMittal otrzymała 28 czerwca. Dodatkowo, jesteśmy 

zobowiązani przechowywać na rachunku depozytowym 

„escrow” 110 milionów euro (finansowe porozumienie polegają-

ce na tym, że trzecia strona przechowuje fundusze dwóch stron 

zawierających umowę), które będą wykorzystane przez Liberty 

House na projekty inwestycyjne w ramach zgody, jaką dostali-

śmy od Komisji Europejskiej. Tym samym proces kontrolny 

przejęcia dobiegł końca. Chciałbym podziękować wszystkim 

pracownikom zakładów, które teraz są częścią Liberty House, 

za ciężką pracę i cierpliwość podczas procesu sprzedaży roz-

poczętego w kwietniu 2018 roku, kiedy to przedłożyliśmy naszą 

propozycję Komisji Europejskiej. Chciałbym podziękować rów-

nież pracownikom ArcelorMittal za zaangażowanie, które po-

zwoliło nam sfinalizować transakcję. Z pozdrowieniami,   

Geert Van Poelvoorde wiceprezes, dyrektor generalny ArcelorMit-

tal Europe - wyroby płaskie  
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Zawody wędkarskie im. Kol. Andrzeja Bączkowskiego 

 W dniu 29.06.2019r na zbiorniku „Banan” w Nieznanowi-

cach odbyły się Pierwsze Zawody Wędkarskie w dyscyplinie 

spławikowej im. Andrzeja Bączkowskiego. Zawody postanowiono 

rozgrywać w celu upamiętnienia naszego kolegi, przyjaciela An-

drzeja. Zarządy Zakładowe posiadające w swoich szeregach 

wędkarzy zgłosiły reprezentacje do udziału w zawodach. Po-

szczególne zakłady reprezentowali następujący wędkarze: Wal-

cownię Gorącą – Łąka Jerzy, Bąk Krzysztof, Hyla Bogusław. 

Stalownię i Wielkie Piece – Badurski Krzysztof, Kostera Miro-

sław, Kostera Sebastian. Koksownię - Balicki Antoni, Balicki 

Krzysztof, Kasprzyk Robert. Centrum Cięcia AMDS – Kucharski 

Władysław, Nawara Paweł, Janczur Robert. Stalprodukt 1 – 

Bogacki Adam, Bogacki Piotr, Drabik Marcin. Stalprodukt 2 – 

Iwulski Piotr, Sitko Tadeusz, Stachura Stefan. Zakład Energe-

tyczny – Doktór Waldemar, Kot Tomasz, Dzięcioł Jerzy. Utrzy-

manie Ruchu – Kegel Paweł, Szczygieł Jerzy, Suder Andrzej. 

Tameh– Golik Dariusz, Banasik Piotr, Struglik Mateusz.  Jedna 

drużyna przyjechała z wędkami gruntowymi, dlatego nie mogła 

być dopuszczona do rywalizacji. Sędziowie zawodów Koledzy 

Winiarski Marian i Jamka Andrzej już o godz. 5:30 przystąpili do 

wyznaczania miejsc na łowisku i sprawdzania obecności zgło-

szonych drużyn. Po przywitaniu uczestników zawodów i krótkiej 

odprawie sędziowie przystąpili do losowania stanowisk. Kapita-

nowie poszczególnych drużyn wylosowali miejsca i nastąpiło 

przygotowanie do zawodów. Nad zbiornikiem zaczęły unosić się 

zapachy mieszanych zanęt: czuć było wanilią, piernikiem, czeko-

ladą, migdałami, marcepanem, nostrzykiem itp. O 7:50 sygnał do 

nęcenia, do wody lecą kule z przygotowanymi smakołykami dla 

ryb, kto na dany dzień trafi im do gustu to okaże się niebawem. 

W międzyczasie na łowisko przybył Prezes Koła PZW Raba  

Paweł Dziugan, który udostępnił nam zbiornik na zawody. Zbior-

nik bardzo zadbany czysty i dobrze zarybiony. Szacunek dla 

prezesa i zarządu Koła Raba. Czas szybko biegnie. Drugi sygnał 

i do wody wjeżdżają tyczki, pochylają się baty i odległościówki, a 

na haczykach ochotka, pinka, gruby robak, w zależności od tego  

jaką kto taktykę obrał na dzisiejszy dzień. Nad zbiornik zajeżdża 

samochód Hut-PUSu  Koledzy  przywożą kanapki na śniadanie, 

wodę, stoły, parasole ( sprzęt na mały piknik po zawodach). Nad 

wodą pojawiają się pierwsi kibice, i bliscy Andrzeja: żona Jolanta, 

syn Tomasz z żoną i córkami. Spacer po stanowiskach, rozmo-

wy, pamiątkowe zdjęcia, uwagi gdzie ryba bierze, a gdzie spora-

dycznie. Do akcji wkraczają sędziowie dając sygnał kończący 

zawody. Za chwilę dowiemy się komu dopisało szczęście tego 

dnia. Za sędziami podąża spory tłumek z aparatami do zdjęć  

pragnący zobaczyć złowione dzisiaj  rybki. Sędziowie po ważeniu 

przystępują do obliczania wyników, a koledzy z  HUT-PUS  nale-

wają smaczną wojskową grochówkę. Można było brać repetę. Na 

grillu skwierczą kiełbaska i karczek, a z termosów wydawane są 

zimne napoje. Sędziowie sygnalizują, że zbliżają się do końca 

obliczeń. Organizatorzy wystawiają  puchar dla zwycięskiej dru-

żyny oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn i za 

największą rybę. Do sponsoringu dołącza się rodzina Andrzeja 

fundując dodatkowe nagrody dla zwycięzców, a także za naj-

większą i najmniejszą rybę zawodów. Pojawiają się również dwie 

nagrody do rozlosowania ufundowane przez przyjaciela Andrzeja 

oraz nagroda od Przewodniczącego Związku dla zawodnika z 

Zakładu Energetycznego. Następuje ogłoszenie wyników dzisiej-

szych zawodów. Zwycięża drużyna Stalproduktu 1 z wynikiem 

37000 pkt (37 kg złowionych ryb), drugie miejsce Stalownia - 

15365 pkt, trzecie miejsce Walcownia Gorąca 10495 pkt.  Kolej-

ne miejsca zajęli : Utrzymanie Ruchu, Stalprodukt 2, Tameh, 

Koksownia, AMDS, Zakład Energetyczny. Największą rybę za-

wodów złowił Bogacki Piotr - Leszcza 1885 g, a najmniejszą Do-

któr Waldemar 5 gr. Dodatkowe dwie nagrody zostały rozlosowa-

ne wśród zawodników z drużyn poza pierwszą trójką. Nagrody 

wraz z gratulacjami dla zwycięzców wręczyli: rodzina Andrzeja, 

Przewodniczący Związku Krzysztof Wójcik i Wiceprzewodniczą-

ca Halina Szpakowska. Drobne upominki i podziękowania za 

włożoną pracę otrzymali także sędziowie zawodów. Po uroczy-

stości ogłoszenia wyników przystąpiono do dalszego biesiadowa-

nia i rozmów na temat zawodów, obranych taktyk. Gdzieniegdzie 

było słychać wspomnienia o Andrzeju. Mam nadzieję, że te za-

wody zagoszczą na stałe w kalendarzu imprez związkowych. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom zawodów, kibicom i przyjacio-

łom Andrzeja, Zarządowi Związku, Zarządowi Koła Raba oraz 

Rodzinie Andrzeja za uświetnienie swoją obecnością naszej  

imprezy wędkarskiej.     Jerzy Łąka 

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 44e mail:  

turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 

kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, mło-

dzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości 

Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i 

Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od 

Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 17 kilometrów. 

Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, kupując JE-

DEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich urządzeń i 

atrakcji, do woli i bez limitu.  

Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i 

scenografią, podzielone są na 4 strefy: Bajkolandia, Strefa familijna, 

Strefa ekstremalna, Water Park. DODATKOWO: 20 gier i zabaw inte-

raktywnych, 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), no-

woczesne kino 7D a dla wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilka 

dedykowanych sklepów. 

CENA BILETU: 

BILET NORMALNY dla dorosłego oraz dzieci powyżej  140 CM – 

122,55/ osoba 

BILET ULGOWY dla dziecka poniżej  140 CM – 75,05/ osoba 

Dzieci do lat 3 cena 0,95zł /osoba 

Bilet jest ważny w sezonie 2019, zgodnie z kalendarzem otwarcia 

parku  (w terminie 20.06 – 27.10.2019 r.) 

Szczegółowa oferta  na stronie internetowej: www.energylandia.pl 

Uprawniony pracownik lub emeryt/rencista ma możliwość jednorazo-

wego zakupu biletów do Energylandii. Uprawniony pracownik lub 

emeryt/rencista może zakupić maksymalnie tyle biletów ile jest upraw-

nionych osób w rodzinie do korzystania z funduszu. Dofinansowanie 

zgodnie z TABELĄ NR 4C – dopłaty z ZFŚS do „wypoczynku po pra-

cy” – dofinansowanie do pozostałych form wypoczynku. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja                              

o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. 

- Bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp.: 

Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mro-

zowa 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 

 

Z prasy związkowej: Dodatek stażowy nie będzie już 

składnikiem płacy minimalnej. 

Rada Ministrów zaakceptowała zmianę przepisów ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczących wyłą-

czenia ze składników minimalnej płacy dodatku stażowego. Teraz 

projekt ustawy trafi do Sejmu i należy oczekiwać, że zmiana prawa 

zostanie uchwalona jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu. 

Wyłączenie dodatku stażowego ze składników minimalnego wynagro-

dzenia za pracę to długo postulowana przez OPZZ zmiana. Nie było 

bowiem sprawiedliwe, że pracownicy o długim stażu pracy zarabiający 

płacę minimalną nie byli premiowani za ich czas zaangażowania w 

działalność przedsiębiorstwa. Przez to, że dodatek stażowy jest obec-

nie włączony do składników płacy minimalnej nie spełnia on swojej 

funkcji a płace najmniej zarabiających są niższe niż mogłyby być gdy-

by uwzględnić ich staż pracy. Problem ten był przedmiotem dialogu w 

Radzie Dialogu Społecznego, w rezultacie którego strona społeczna 

RDS poparła zmianę prawa w tym zakresie. Wprowadzenie zmiany 

przepisów polegającej na wyłączeniu dodatku stażowego ze składni-

ków płacy minimalnej będzie stanowić kolejny krok w kierunku realiza-

cji postulatu Programu OPZZ na lata 2018-2022, czyli wyłączenia 

wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. OPZZ uważa, że 

minimalne wynagrodzenie za pracę powinno stać się kategorią jedno-

składnikową, wynagrodzeniem zasadniczym. 

Przypomnijmy, że w rezultacie działań podejmowanych między innymi 

przez OPZZ osiągnięto w Radzie Dialogu Społecznego konsensus w 

sprawie potrzeby wyłączenia ze składników płacy minimalnej dodatku 

za pracę w porze nocnej, które to nastąpiło Z początkiem 2017 r. 

WAKACJE 2019 – WIERCHOMLA -  

PAKIETY RODZINNE 

ZAPRASZAMY  DO OŚRODKA WYPOCZYNKO-

WEGO W WIERCHOMLI  „CHATA POD PUSTĄ” 

Wczasy rodzinne tygodniowe dla rodzin z 

dziećmi. Opcje wypoczynku koszt: 

Osoba dorosła + dziecko (1+1) z wyżywieniem                    980 zł 

Osoba dorosła + dwoje dzieci (1+2) z wyżywieniem           1180 zł 

Dwie osoby dorosłe + dziecko (2+1) z wyżywieniem           1547 zł 

Dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci (2+2) z wyżywieniem    1950 zł 

Kontakt: biuro@chatapodpusta.pl,  

tel. 18 446 82 89; 502 866 301. Szczegółowe informacje na 

stronie internetowej http://chatapodpusta.pl/ 

Z prasy związkowej: 25 września 2019 - wybory 

nowego przewodniczącego OPZZ. 26 czerwca 2019 

r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ. Członkowie 

Rady uczcili minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. 

śp. Jana Guza przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 

czerwca br. śp. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Fe-

deracji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”. 

Członkowie Rady zdecydowali, że wybory nowego przewodniczą-

cego OPZZ, który zastąpi śp. Jana Guza odbędą się 25 września 

2019 roku, na posiedzeniu Rady OPZZ. Następnie wiceprzewodni-

czący OPZZ Piotr Ostrowski omówił priorytety programowe OPZZ 

na najbliższy okres. Rada dyskutowała również nad opiniami 

OPZZ do przedstawionych przez stronę rządową Radzie Dialogu 

Społecznego: 

 założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2020, 

 propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej na rok następny, 

 prognozowaną dynamiką produktu krajowego brutto, 

 prognozowanymi zmianami cen towarów i usług konsumpcyjnych 

 prognozowanym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodo-

wej, w tym w sektorze przedsiębiorstw, 

 prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej, 

 prognozowanymi zmianami w stopie bezrobocia, 

 prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej, 

 wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników 

państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systema-

mi wynagrodzeń. 

W kolejnej części spotkania omówiono informację o wykonaniu 

budżetu państwa za rok 2018, przekazanej Radzie Dialogu Spo-

łecznego przez Radę Ministrów. 

W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej 

Radzikowski poinformował Radę, że 1 lipca 2019 r. odbędzie się 

nadanie jednej z sal w CPS „Dialog” imienia Jana Guza. Uroczy-

stość odbędzie się w dniu 1 lipca br. przed posiedzeniem plenar-

nym RDS. 
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