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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ CENTRALNY - 10.09.2019r. 

O kolejnym spotkaniu stron ZC, poświęconemu dyskusji nad 

propozycją Strony Pracodawcy, dotyczącej zmian w Zakłado-

wym Układzie Zbiorowym Pracy, można napisać jednym zda-

niem, że się odbyło. Poza jednym związkiem zawodowym, który 

nie uczestniczył w spotkaniu ZC, wszyscy pozostali przedstawi-

ciele organizacji związkowych opowiedzieli się jednogłośnie, by 

Strona Społeczna spotkała się w we własnym gronie, w dniu 24 

września br., celem omówienia tych propozycji oraz wypracowa-

nia jednolitego stanowiska Strony Społecznej, będącej sygnata-

riuszem ZUZP. Pan Stanisław Ból, dyrektor Bura Dialogu Spo-

łecznego, zaproponował w imieniu pracodawcy, by w negocja-

cjach nowych zapisów ZUZP uczestniczyło po 2 przedstawicieli 

z reprezentatywnych związków zawodowych oraz po 1 osobie, 

desygnowanej z pozostałych organizacji, będących sygnatariu-

szami ZUZP. Również ta propozycja nie została zaakceptowana 

przez Stronę Społeczną, która zaproponowała, by odwrócić 

nieco role i najpierw ustalić wspólne stanowisko związków za-

wodowych w sprawie tych propozycji (spotkanie w DG 

24.09.2019 ), a później zastanowić się nad kwestią techniczną, 

czyli ustaleniem składu osobowego negocjatorów. W trakcie 

rozmów prowadzonych na sali obrad dało się zauważyć ogrom-

ną presję Strony Pracodawcy, która próbuje wywrzeć na Stronie 

Społecznej wprowadzenie ograniczenia czasowego tych nego-

cjacji i zakończenie ich najpóźniej do końca roku 2019. Skąd 

taki pośpiech ? To już słodka tajemnica pracodawcy. Możemy 

się tylko domyślać, że próbując włączać część składników pła-

cowych do płacy zasadniczej  AMP S.A. chce zatrzymać odpływ 

dotychczasowych pracowników z tej firmy oraz zachęcić no-

wych do podjęcia zatrudnienia w niej. Z punktu widzenia rynku, 

płaca w tej firmie nie należy do zbyt atrakcyjnych, biorąc pod 

uwagę jej uciążliwość ( np. praca w 4BOP) i charakterystykę 

poszczególnych zawodów hutniczych, szczególnie na tzw. gorą-

cych stanowiskach. Ostanie wydarzenia, a w szczególności 

zapowiedź wyłączenia części surowcowej w Krakowie nie wpły-

nęły też zbyt dobrze na obraz firmy na zewnątrz, o atrakcyjności  

zatrudnienia w AMP S.A. nie wspominając. Poza płacą, dla każ-

dego pracownika, w szczególności dla młodego stażem, równie 

ważna jest jej stabilność, a przede wszystkim gwarancja stałego 

zatrudnienia. Tego od wielu lat w tej firmie brakuje, a o tym, iż 

takie czasy mogą nadejść, gdzie pracownik i do tego dobrze 

wyszkolony będzie „towarem” deficytowym, jako związek zawo-

dowy, uprzedzaliśmy pracodawcę już od 2010 roku. Wielokrot-

nie upominaliśmy się między innymi. o szkolnictwo zawodowe i 

średnie związane z branżą hutniczą, o regulacje płacowe, o 

sprawy socjalne, sprawy BHP itd . Jak na razie pracodawca, nie 

po raz pierwszy zresztą próbuje ( podkreślamy słowo: próbuje) z 

jednej kieszeni wyciągnąć, a do drugiej włożyć, na co ze strony 

naszej organizacji związkowej na pewno nie będzie zgody. Nie 

mówimy jako organizacja związkowa nie, bo nie. Jesteśmy 

otwarci na pewne zmiany w samym ZUZP, uważając przy tym, 

że lepszym rozwiązaniem byłoby skupienie się w pierwszej ko-

lejności nad tabelami zaszeregowań, które są niezmieniane od 

2010 roku. Dziwnym trafem umilkła w ostatnim czasie sprawa 

wartościowania stanowisk w poszczególnych oddziałach i zakła-

dach pracy, która miała być bazą do zmian w tabelach zaszere-

gowań. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że pracodawca nie 

mając środków finansowych „odpuścił” sobie sprawę tabel za-

szeregowań i wartościowania stanowisk, a próbuje zająć siebie 

oraz nas przekładaniem pieniędzy „z kieszeni do kieszeni”. Sam 

układ zbiorowy uważamy ( do niedawna sam pracodawca też 

tak mówił o naszym ZUZP ) za jeden z lepszych jakie kiedykol-

wiek udało się wypracować w tej firmie. Owszem są w nim zapi-

sy, które powielają te ujęte w Kodeksie Pracy, ale tak na dobrą 

sprawę komu one przeszkadzają, biorąc pod uwagę zmienność 

sytuacji politycznej w Polsce. W zależności jaka opcja politycz-

na jest u steru władzy, to takie są próby zmian w przepisach 

Kodeksu Pracy i na dzień dzisiejszy nie ma żadnej gwarancji, że 

ktoś kiedyś nie wpadnie na pomysł, by w ogóle ten kodeks zli-

kwidować i zastąpić go np. uchwałą sejmową lub innym doku-

mentem prawnym. Trzeba być bardzo ostrożnym, by próbując 

cokolwiek zmieniać w naszym ZUZP, nie doprowadzić do nieko-

rzystnych dla pracowników zmian w samym dokumencie. Stąd 

propozycja naszej organizacji, jaka została przedstawiona na 

ostatnim spotkaniu ZC. Jeżeli w ogóle mamy dyskutować ze 

Stroną Pracodawcy nad ich propozycjami zmian w ZUZP to nie 

należy tego robić wybiórczo, w oparciu o ich „pomysły”, lecz w 

oparciu o aktualnie obowiązujące zapisy i rozdziały, punkt po 

punkcie. Nie można przy tym ulegać presji czasu, bo jest to 

sprawa zbyta poważna, by z góry zakładać, iż negocjacje po-

winny zakończyć się najpóźniej do końca bieżącego roku. A 

dlaczego nie do końca 2020 albo 2021 roku ?....   Cd str nr 2 

 

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych  

 W dniu 12 września 2019 r., odbyło się kolejne jedenaste  

posiedzenie Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych. Komi-

sji przewodniczyła Pani Jadwiga Radowiecka, a udział wzięli 

przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych. Na 

wstępnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wykorzystanie 

środków ZFŚS za osiem miesięcy 2019 roku. W kolejnej części 

spotkania Komisja rozpatrzyła wnioski o zapomogi dla pracow-

ników:  Zakładu Stalownia PSK2, Zakładu Koksownia ZKK, Wal-

cowni Zimnej BWZ, Zakładu Energetycznego PED, Walcowni 

Gorącej BWG, Biura Transportu i Logistyki Wyrobów Płaskich 

BTL, Biura GU, GM, Komórek Scentralizowanych, oraz byłych 

pracowników huty EiR. Zaakceptowano oferty czterech imprez 

turystyczne przedstawionych przez Biuro Turystyczne HUT – 

PUS SA tj: Muszyna - HUT-PUS, Rajd Stalowników - ZZIiT, 

Biały Dunajec - NSZZ Prac. AMP SA, Bukowina Tatrzańska -  

Sierpień 80. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku o 

pożyczkę na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalne-

go (domu lub mieszkania), pożyczki nie przyznano z powodu 

niespełnienia wymogów regulaminu.    J. Łąka 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 
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 Cd ze str nr 1... Pytanie retoryczne, ale zasadne, bo wśród pracowni-

ków ktoś już „puścił” plotkę, że te propozycje zmian będą zaakcep-

towane przez sygnatariuszy ZUZP i wejdą w życie od 1 stycznia 

przyszłego roku. Informujemy, że jest to informacja z palca wyssa-

na, a zasada co nagle to po diable obowiązuje obie strony. Tą 

związkową stronę ZC na pewno. W kuluarowych rozmowach panu-

je z kolei pogląd, że taki ruch po stronie pracodawcy ( propozycje 

zmian w ZUZP) ma na celu odciągniecie naszej uwagi od tematu 

najważniejszego dla pracowników w tym roku, a mianowicie pod-

wyżek płac. Inflacja oraz wzrost cen towarów i usług dają się we 

znaki nam wszystkim, dlatego jesteśmy bardzo ciekawi jak praco-

dawca zareaguje na przedstawione przez związki zawodowe pro-

pozycje płacowe na rok 2020 ?  Czy wówczas, w dalszym ciągu, 

jako priorytetowe będzie traktował swoje propozycje zmian w 

ZUZP, czy też zajmiemy się tym co z punktu widzenia pracowni-

czego jest najważniejsze, czyli podwyżkami płac. Czas pokaże jaką 

strategię działania przyjmie Zarząd AMP S.A. oraz ich przedstawi-

ciele z dialogu społecznego HR, o czym na bieżąco będziemy infor-

mować naszych członków związku oraz pozostałych pracowników 

AMP S.A. W części, dotyczącej spraw rożnych, Pan Stanisław Ból 

przedstawił sytuację w pozostałych hutach koncernu AM w Euro-

pie, gdzie pracownicy również są objęci restrykcjami ze strony wła-

ściciela w postaci postojowego, urlopów pod przymusem, obniżka-

mi płac itp. Na zakończenie Strony ustaliły, iż do kolejnego spotka-

nia ZC ma dojść w dniu 25 września br.   K. Bąk 

 

Burzliwe posiedzenie Zarządu Związku 

 11 września odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie 

Zarządu Związku. W pierwszej części Przewodniczący podsumo-

wał organizację tegorocznego Festynu związkowego dziękując 

wszystkim, zwłaszcza Wiceprzewodniczącemu ds.. Organizacyj-

nych kol. Józefowi Kawuli za sprawne zaangażowanie, przygoto-

wanie i czuwanie nad samym przebiegiem Festynu. W dyskusji 

członkowie Zarządu zastanawiali się nad terminem tej kolejnej 

związkowej uroczystości zwłaszcza, że w przyszłym roku będzie to 

30 jubileuszowy Festyn. Kolejny omawiany temat, który przyniósł 

„gorącą” dyskusję to projektu zmian do ZUZP w AMP SA. Spotka-

nia Zespołu Centralnego wraz z pełną informacją dotyczącą projek-

ty zmian ZUZP dla AMP SA jaka została przez pracodawcę przed-

stawiona omówił kol. Krzysztof Bąk. W burzliwej dyskusji na temat 

proponowanych zmian członkowie Zarządu Związku bardzo kry-

tycznie odnieśli się do propozycji pracodawcy. Pracodawca propo-

nuje między innymi: włączenie do płacy zasadniczej części dodatku 

zmianowego z wypłatą tzw dodatku wyrównawczego metodą brutto 

do brutta, włączenie dodatku układowego także metodą brutto do 

brutta, włączenie „Karty Hutnika” na poziomie procentowym jaki 

pracownicy posiadają z uwzględnieniem tych osób, które jeszcze 

tej karty nie posiadają, w tych przypadkach pracodawca proponuje 

wzrost płacy o iloczyn 5% płacy zasadniczej, zamianę dotychcza-

sowych uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-

rentowych na wzrost składki na PPE do 7%. To tylko zapisy, które 

pojawiają się w protokole okołozuspowskim. Jeśli chodzi o szcze-

gółowe zapisy ZUZP to pracodawca zmienia zasady umów o pra-

cę, miejsca zatrudnienia, gwarancji dojazdu pracowników do miej-

sca pracy, zmniejsza przerwę śniadaniową do 20 minut i wprowa-

dza wiele innych nowych zapisów jednocześnie likwiduje (wykreśla 

z ZUZP) wiele ważnych praw pracowniczych i związkowych zapisa-

nych w ustawach i KP. Zaskakujące jest to, iż propozycja praco-

dawcy zostaje przedstawiona tuż przed rozpoczęciem negocjacji 

płacowych na 2020 rok. Czyżby to miało być odwrócenie uwagi od 

tego najważniejszego dla pracowników tematu? - takie pytanie 

zadawali sobie obecni na sali. Okazało się, że w pracodawca w 

trakcie dyskusji podczas ostatniego posiedzenia ZC gubił się w 

swych propozycjach i mógł być gotów na wiele ustępstw byle tylko 

rozpocząć rozmowy. 24 września Strona związkowa podejmie de-

cyzję w tej sprawie i prześle pracodawcy odpowiedź na to 

„zaskakujące” wystąpienie. Nie będziemy rozważać przedstawio-

nych propozycji przez pracodawcę ale wykreślenie w projekcie 

wszystkich paragrafów, w których związki zawodowe były umoco-

wane i mogły przynajmniej przedstawiać swe zdanie uważamy za 

zapowiedź konfrontacji. Pytamy w takim razie gdzie jest dialog 

społeczny? Ostatnie wydarzenia to jest konflikt w tzw „szóstce”, 

brak spotkań Zespołu Roboczego, dyktatorskie przedstawianie 

propozycji zmian do ZUZP, brak woli kompromisowego porozumie-

nia w sprawie odpisu na ZFŚS (a właściwie stworzenie przez pra-

codawcę problemu z dodatkowym odpisem) tylko potwierdza przy-

gotowania pracodawcy do sztywnego stanowiska w wielu kwe-

stiach. Z niepokojem będziemy obserwować dalsze wydarzenia.  

W kolejnej części spotkania omówiono przygotowania do spotkania 

z jubilatami związkowymi oraz do szkolenia związkowego w Kryni-

cy. Kol. J. Kawula przedstawił program szkolenia oraz poinformo-

wał o uczestnikach (prawnicy, przedstawiciele AMP SA oraz Spó-

łek zależnych). Przypomniał także o zasadach oddelegowania na 

to szkolenie związkowe.  

W kolejnej części spotkania Przewodniczący Związku omówił pro-

pozycje Zarządu naszej Spółki związkowej UNIHUT związane z 

funkcjonowaniem ośrodka w Wierchomli. Podjęto decyzję o zapro-

szenie Zarządu Spółki na kolejne nasze spotkanie.  

Kolejny temat dotyczył wyborów Przewodniczącego OPZZ. W dniu 

25 września 2019 roku Rada OPZZ wybierze spośród siebie nowe-

go Przewodniczącego. Zastąpi on zmarłego kol. Jana Guza. Obec-

nie Federacje i Branże odbywają spotkania by wyłonić spośród 

zgłaszających się osób kandydata. Na dzień dzisiejszy potwierdzili 

start do objęcia stanowiska Przewodniczącego OPZZ dwaj Wice-

przewodniczący kol.: Andrzej Radzikowski i Piotr Ostrowski, a tak-

że kol. Ryszard Zbrzyzny. 

W kolejnej części spotkania kol. Tomasz Ziołek omówił problemy z 

jakimi borykają się Spółki hutnicze. Przedstawił także informację o 

rozpoczęciu procedury wybory operatora PPK w Spółce SANPRO.  

Wiceprzewodnicząca ds.. Finansowych kol. Halina Szpakowska 

omówiła stan finansów, przypomniała o rozliczeniach funduszu 

organizacyjnego oraz przedstawiła dofinansowanie związkowe za 8 

miesięcy ośrodka „Chata pod Pustą”.  

W ostatniej części spotkania na wniosek Przewodniczącego Związ-

ku przy akceptacji Prezydium podjęto uchwałę o poszerzeniu skła-

du Zarządu Związku do 14 osób. Jako stałego członka desygnowa-

no kol. Grzegorza Ragana Przewodniczącego Zarządu Zakładowe-

go PED.      K.W.       

 

Spotkanie z Szefem BTL Panem Jarosławem Olendrem 

W dniu 12.09.2019 r. w świetlicy BWG na zaproszenie organizacji  

związkowych doszło do spotkania Szefa BTL Pana J. Olendra, 

Szefem Biura Dialogu Społecznego Pana S. Bóla z pracownikami. 

Tematem spotkania była decyzja o wprowadzeniu blokady dotyczą-

cej nadgodzin w Zakładzie w ramach dodatkowego zatrudniania 

pracowników BTL z ruchu 4BOP, w dni wolne tj. WN i WŚ w III 

kwartale br. roku, oraz sprawy pracownicze i sprawy BTL w roku 

2019. Na wstępie spotkania Szef BTL przedstawił prezentacje doty-

czącą wysokości produkcji Walcowni Gorącej i Zimnej, od której  

jak twierdzi zależy ilość pracowników BTL. Oparł się na progno-

zach miesiąca Września gdzie produkcja jest wyjątkowo niska. 

Przy tej produkcji zatrudnienie powinno być w okolicy 358 pracow-

ników. Nie pokusił się na prognozy 4 kwartału gdyż nie ma do tej 

pory wystarczającej wiedzy o jej wysokości. Wspomniał też że ma-

my na dzień dzisiejszy 16 wakatów w BTL. Po prezentacji rozpo-

częła się dyskusja. Jednym z pierwszych pytań było pytanie o od-

powiedź na pismo jakie nasz Związek wystosował do Szefa w oba-

wie o pracowników i ich płace. Odpowiedź była bardzo krótka; W 

związku z wcześniejszymi informacjami dot. produkcji podjął decy-

zje że nie będzie wysyłał pracowników na postojowe, tylko takie  

rozwiązanie będzie lepsze i w pełni zgodne z zasadami współżycia 

społecznego. Wysyłanie bowiem części pracowników na postojowe 

przy jednoczesnej pracy w godzinach nadliczbowych byłoby działa-

niem niezrozumiałym.……   Cd str nr 4 
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NSZZ Prac. AMP SA - spotkanie z członkami Związku  

o najdłuższym stażu związkowym 

 13 września 2019 roku odbyło się drugie z zaplanowanych 

jubileuszowych spotkań z członkami naszego Związku o najdłuższym 

stażu związkowym. Prezydium Związku podjęło uchwałę o uhonoro-

waniu niżej wymienionych członków Związku srebrną odznaką 

„Zasłużony dla NSZZ Pracowników AMP SA”: Balicki Florian, Bober 

Marian, Bogal-Turek Beata, Brągiel Hubert, Budziak Dorota, Cępa 

Czesław, Cieszyński Janusz, Czekaj Tadeusz, Dałkowska Danuta, 

Denko Anna, Derecki Leszek, Dębowski Janusz, Gaca Renata, Gaź-

dzik Andrzej, Garus Andrzej, Gieras Janina, Golińska Beata, Górski 

Wojciech, Grochal Marek, Grelowska Krystyna, Grześkowski Jan, 

Jakubowski Waldemar, Jamrozik Joanna, Janik Tadeusz, Jędrzej-

czyk Roman, Jurkowski Stefan, Kanciurzewski Jerzy, Komenda An-

drzej, Kopeć Jerzy, Korus Marek, Kowalski Ryszard, Kozłowska Zo-

fia, Kozubek Rajmund, Krakowska Krystyna, Krerowicz Wiesław, 

Kułakowski Józef, Kurowski Janusz, Kuś Robert, Książek Janusz, 

Labocha Mieczysław, Lekarczyk Stanisław, Liszka Wiesława, Lubo-

wicka Bożena, Miechowicz Janusz, Molga Edward, Nawój Bożena, 

Nocoń Jacek, Nowak Leszek, Pacura Elżbieta, Pietrzyk Mieczysław, 

Pietrzyk Tadeusz, Pitala Waldemar, Pławecki Janusz, Poręba Jan, 

Rerutko Andrzej, Rusek Roman, Sajdak Janusz, Siemieniec Ewa, 

Siwak Piotr, Sontowska Bożena, Sontowski Zdzisław, Stasiak Marek, 

Szandrowska Małgorzata, Szewczyk Mariusz, Świątek Wiesław, 

Trojan Józef, Tupta Elżbieta, Ulman Stanisław, Warzybok Ludwik, 

Wątor Kazimierz, Wcisło Tadeusz, Włoszycka Barbara, Wołos Tade-

usz, Warjan Jolanta, Wójcik Marzena, Wygoda Piotr, Zając Jan, Za-

ręba Zdzisław.  

Przewodniczący Związku podziękował wszystkim zasłużonym człon-

kom Związku za wspieranie naszej organizacji związkowej w dobrych 

i tych nie ciekawych chwilach, za organizację struktur związkowych, 

za konstruktywną dyskusję nad funkcjonowaniem organizacji związ-

kowej w obecnej rzeczywistości. Odznaczeni koleżanki i koledzy to 

kolejna grupa związkowa, którą udało się nam zaprosić na uroczyste 

spotkanie. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy prawie 100 pro-

centową frekwencję naszych zasłużonych „jubilatów” na zorganizo-

wanym spotkaniu właśnie dla Nich. W podziękowaniu każdy z obec-

nych otrzymał stosowną odznakę oraz jubileuszowy upominek spe-

cjalnie przygotowany dla naszych koleżanek i kolegów z długoletnim 

stażem związkowym. W trakcie „jubileuszowego obiadu” można było 

przypomnieć sobie jak była budowana krakowska huta i jak obecnie 

wygląda proces produkcyjny w AMP SA. Dzięki dobrze wyposażonej 

multimedialnej sali w krakowskiej spółce HUT– PUS można było 

oglądnąć filmy z lat pięćdziesiątych. Spółka HUT-PUS przygotowała 

także smaczny poczęstunek. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim jubilatom związkowym za wspar-

cie i długoletnią przynależność.  DZIEKUJEMY      K.W 

 

PISMO DO EUROPARLAMENTARZYSTÓW 

Największe organizacje związkowe w AMP SA wystosowały do pol-

skich parlamentarzystów UE pismo z apelem o zintensyfikowanie na 

forum europejskim starań służących ochronie unijnego hutnictwa: 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Parlamentarzyści UE 

W imieniu pracowników zatrudnionych w przemyśle hutniczym chcieliby-

śmy się zwrócić o wsparcie wszelkich działań na forum Parlamentu Euro-

pejskiego mających na celu istnienie i przyszłość tego sektora gospodar-

ki w Europie. W ostatnim okresie hutnictwo, nie tylko w Polsce, ale także 

w innych krajach należących do Unii Europejskiej przeżywa poważny 

kryzys. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca 

ochrona europejskiego rynku stali co bezpośrednio przekłada się na 

ogromny wzrost importu z krajów trzecich. Decyzje i działania podjęte 

przez Prezydenta USA w ostatnim czasie, w celu ochrony amerykańskie-

go rynku, szczególnie nasi-liły napływ hutniczych wyrobów na rynek eu-

ropejski. Drugim znaczącym powodem jest polityka klimatyczna Unii 

Europejskiej i ceny uprawnień do emisji CO2 są także powodem, który 

staje się nie do udźwignięcia dla branży stalowej. W naszej ocenie głów-

nym założeniem powinno być zastąpienie dogmatu prostej redukcji CO2 

działaniami na rzecz rozwoju innowacyjnego i ekologicznego. Jedna z 

pierwszych wypowiedzi nowo wybranej Przewodniczącej Komisji Euro-

pejskiej Pani Ursuli von der Leyen daje duże nadzieje na zmianę sytuacji 

w jakiej obecnie znalazło się hutnictwo. W pierwszych swoich publicz-

nych wystąpieniach nadmieniła, że jednym z priorytetów będzie w ciągu 

pierwszych 100 dni jej urzędowania, wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, 

a także podatek graniczny na towary sprowadzane do Europy. Jako 

przedstawiciele kilkudziesięciu tysięcy pracowników zatrudnionych w 

zakładach hutniczych znajdujących się w Polsce, a także sami producen-

ci stali oczekujemy na rozwiązanie problemu istnienia tej głównej gałęzi 

przemysłu. Prosimy zatem Państwa, jako przedstawicieli naszego Kraju, 

abyście pilnowali tego tematu i popierali działania na forum europejskim, 

które spowodują zatrzymanie wygaszania hutniczych pieców w Polsce, 

ale także w innych krajach wspólnotowych. Dalsza stagnacja w decy-

zjach i działaniach jakie powinny zostać podjęte przez UE w obszarze 

europejskiego hutnictwa powoduje wypełnianie luki w zwiększonym za-

potrzebowaniu na stal (zapowiadanym w tym, jak i latach przyszłych) 

przez inne kraje spoza Europy. Cieszymy się z dotychczasowych działań 

polskiego Rządu dzięki któremu Prezydent RP podpisał Ustawę mająca 

na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznawanie rekom-

pensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których 

rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzro-

stu cen energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. My ze swej strony natomiast 

deklarujemy, że będziemy się upominali o coraz czystszą produkcję i 

ciągłą modernizację urządzeń aby emitowały coraz mniej szkodliwych 

substancji do środowiska w którym my na co dzień pracujemy, a rodziny 

nasze żyją. 

Pod pismem podpisali się przewodniczący związków zawodowych: 

Krzysztof Wójcik - NSZZ Pracowników AMP Kraków, Jacek Zub - 

MZZP AM DG, Eugeniusz Hlek - NSZZ „S-80” Kraków, Jerzy Goiński 

- MOZ NSZZ „S” DG”, Władysław Kielian - MOZ NSZZ „S” Kraków, 

oraz wiceprzewodniczący Tomasz Ołownia - Hutnik MZZP DG 

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 

 

Cd ze str nr 2…. Kolejnym pytanie było o respektowanie porozumień 

zawartych ze Związkami Zawodowymi oraz dlaczego tylko  w BTL 

stosuje się tak drastyczne działania. Głos zabrał Pan S. Ból twierdząc 

że w pełni są respektowane porozumienia i powołał się na nasze po-

rozumienie w sprawie Zmiennej Sytuacji Produkcyjnej w AMP na lata 

2019-2020. Odniósł się też do prezentacji Pana Olendra mówiąc że 

przy obecnym kryzysie musimy wszyscy ponosić tego koszty. Na takie 

słowa nie ma zgody gdyż pracownicy ciężko pracują i nie odczuwają 

że jest mniej pracy, a w czwartym kwartale mogą stracić ok 1000 złDla 

pracowników to dużo może dla dyrekcji to niewielka kwota. Następnie 

zapytano, dlaczego nie są uzupełniane obsady suwnicowych po od-

chodzących pracownikach. W odpowiedzi dało się zauważyć że stan 

suwnicowych jest na tą chwile bardzo dobry, a na wakaty które są nie 

ma chętnych. ( zbyt niskie zarobki w firmie, a dużo obowiązków!!!). 

Kolejne pytanie dotyczyło planowania godzin na IV kwartał. Czy pla-

nujemy po „staremu” czy jak w trzecim kwartale. Dyrektor zapowie-

dział planowanie godzin jak w II kwartale. Powiedział też bardzo istot-

na informacje dotyczącą tego kwartału, a mianowicie. Jeżeli wszyscy 

pracownicy wykorzystają urlop do końca roku ( w porozumieniu z 

przełożonym) to jest szansa uruchomienia dodatkowych godzin nad-

liczbowych w ramach UDW. Na zakończenie spotkania poproszono  

Szef BTL Pana Olendra aby na bieżąco informował związki zawodowe 

o zmiennej sytuacji produkcyjnej i podejmowanych decyzjach. Dostali-

śmy takie zapewnienie  i mamy nadzieje że IV kwartał będzie lepszy a 

pracownicy zakończą rok bez strat finansowych.  M. Kopeć 

AMP - O/Kraków - Zanik napięcia - 9 września 2019 roku, po 

godzinie 15.00 w części krakowskiej huty nastąpił zanik napięcia 

spowodowany zakłóceniami w sieci po stronie zewnętrznego do-

stawcy energii elektrycznej. Zanik napięcia nie miał wpływu na 

planowany poziom produkcji w  części surowcowej – wielki piec i 

stalownia pracowały i pracują normalnie. Wyłączenie zasilania w 

budynkach biurowych zostało przywrócone tak szybko jak było to 

możliwe. Sytuacja w całym krakowskim oddziale wróciła do normy 

jeszcze tego samego dnia. 

Z prasy: Umowa Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe i 

ArcelorMittal Poland. Spółka zależna zabrzańskiego Mostostalu - 

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe podpisała umowę z 

ArcelorMittal Poland na prace dotyczące modernizacji wielkiego 

pieca w Dąbrowie Górniczej Wartość prac objętych umową wynosi 

ok. 27 mln zł netto. Dotyczą one pieca numer 3. Tzw. wielki piec to 

kluczowa część huty. Służy do produkcji surówki. Konstrukcja ma 

około 40 metrów wysokości i jednorazowo pozwala na wytop na-

wet 300 ton surówki.   

SSAB przyspiesza prace nad wielkim piecem bez koksu. 

Szwedzki producent stali SSAB poinformował, że jest gotów o trzy 

lata przyspieszyć budowę demonstracyjnej huty pracującej w tech-

nologii Hybrit, w której koks jest zastąpiony przez wodór. Obok 

żelaza powstawać w nim będzie woda, zamiast dwutlenku węgla. 

SSAB chce rozpocząć masową produkcję w 2035 roku. Hutnictwo 

powoduje 7 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Zastąpienie 

koksu wodorem mogłoby radykalnie zmniejszyć ten poziom emisji. 

Bezpośrednia redukcja wodorem to bardzo energochłonny proces, 

więc wymaga znacznego zwiększenia produkcji energii z OZE. W 

projekt są zaangażowane SSAB, wydobywająca rudę firma LKAB i 

Vattenfall. We wspólnym oświadczeniu wydanym przed szczytem 

klimatycznym w Nowym Jorku, firmy zapowiadają przyspieszenie 

budowy demonstracyjnego zakładu produkującego surówkę z rudy 

przy wykorzystaniu wodoru zamiast koksu.   

Umowa dzierżawy huty dopiero w przyszłym tygodniu. Syndyk 

i Sunningwell uspokajają pracowników. Do 13 września - zgodnie z 

decyzją sądu z 9 września - zawarta miała być umowa dzierżawy 

ISD Huty Częstochowa. Niestety z powodu zmiany syndyka, która 

nastąpiła 11 września, w tym terminie będzie to niemożliwe. Nowy 

syndyk jednak zapewnił pracowników, że dołoży wszelkich starań, 

żeby umowa została podpisana, najszybciej jak tylko będzie to 

możliwe. Trwają rozmowy w sprawie doprecyzowania jej zapisów.  

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

