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                        Rozmowy płacowe 

        W dniu 22 marca odbyło się kolejne spotkanie 

Zespołu Centralnego w temacie wzrostu płac na rok 

2016  i całego Pakietu zaproponowanego przez Stronę 

Związkową. Pomimo zapowiedzi Pracodawcy, że  w 

tym roku negocjacje powinny zakończyć się szybciej 

niż w latach poprzednich, raczej nie ma takiej szansy. 

Największe różnice zdań pomiędzy Pracodawcą a 

Związkami Zawodowymi dotyczą wielkości wzrostu 

płac zasadniczych ich podziału oraz  nagrody za 2015r. 

Strona związkowa chce też gwarancji zatrudniania w 

UDW  pracowników 4BOP na takich samych zasadach 

jak w roku bieżącym. Różnica zdań występuje w 

temacie pozostawienia i redystrybucji środków po 

odchodzących pracownikach. Pakiet medyczny można 

będzie uzgodnić w terminie późniejszym. Jest też 

propozycja, by składką  na PPE zająć się przy 

tworzeniu jednolitego ZUZP dla AMP i ZKZ 

Zdzieszowice. Najtrudniejszym tematem jest jednak 

wysokość wzrostu płac zasadniczych i kwoty na 

regulację i niwelowanie różnic jakie są na 

poszczególnych stanowiskach. Bez zwiększenia tych 

kwot bardzo trudno będzie uzyskać jakiekolwiek 

porozumienie Obie strony muszą znaleźć sposób na 

zbliżenie stanowisk i podpisanie Porozumienia. 

 

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń 

Socjalnych  
            W dniu 11.03.2016r.w oddziale krakowskim odbyło 

się posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń 

Socjalnych. Na posiedzeniu przewodnicząca Komisji 

przekazała informacje o wykorzystaniu środków ZFŚS z 

podziałem na poszczególne obszary działalności na dzień  

29.02.2016 r.. Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski o 

zapomogi dla byłych pracowników huty jak również 

pracowników wydziałów PSK-1, PSK-2, BEK, BWG, 

BWZ, BTL, BZP i GU. 

MTKŚS rozpatrzyła kolejne oferty wycieczkowe  

przedstawione przez Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 
 

Lp. Miejsce: Termin: Cena:  

1 Krzyszkowce 09-10.04.2016 315,00 

2 Bukowina Tatrzańska 20-22.05.2016 385,00 

3 
54 CRH Janowice 

Wielkie 
26-29.05.2016 464,00 

4 54 CRH Walim 26-29.05.2016 430,00 

5 Pomorze Wschodnie 12-19.06.2016 990,00 

6 Rumunia 24-30.06.2016 870,00 

7 Wilno - Kowno 12-15.08.2016 750,00 

8 Toruń - Ciechocinek 13-15.08.2016 510,00 

9 Wierchomla 05-12.09.2016 615,00 

10 Zamość - Lublin 09-11.09.2016 520,00 

11 Hiszpania   28.09- 5.10.2016 2 230,00 



W 2015r. zaobserwowano mniejsze zainteresowanie 

wyjazdowymi świadczeniami turystyczno-rekreacyjnymi 

.Zachęcamy osoby uprawnione do korzystania z tego typu 

wypoczynku i zabiegów zdrowotnych  oferowanych w tych 

ośrodkach. Nadmieniamy, iż dofinansowanie do tego typu 

wypoczynku jest dużo korzystniejsze niż do innych form  

rekreacji. Poniżej przypominamy oferty :BT HUT-PUS.   

-Dziwnówek Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Jantar”, 

-Iwonicz Zdrój Sanatorium „Górnik”, 

-Jastarnia OW „Posejdon”, 

-Kołobrzeg Hotel „Górnik”, 

-Krynica Dom Wypoczynkowo – Leczniczy „Jagiellonka”, 

-Sarbinowo Hotel „Jawor”, 

-Szczawnica Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy 

„Budowlani” 

-Świeradów Hotel „Świeradów”, 

-Ustroń Hotel *** „Ziemowit”,  

-Zakopane Ośrodek „Zakopiec”. 

Przypominamy  istotne zapisy Regulaminu ZFŚS zakresie 

świadczenia turystyczno-rekreacyjnego: 

1. Świadczenia mogą być realizowane:  

a) w formie kilkudniowych wyjazdowych turnusów 

turystyczno-rekreacyjnych: do 10 dni  – dla 

pracowników, o których mowa w pkt. 2. ppkt. a i b),  do 

7 dni – dla pracowników, o których mowa w pkt. 2. 

ppkt. c). lub b) w formie zajęć rekreacyjnych, 

2. Ze świadczenia może korzystać:  

 a) pracownik wykonujący pracę w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres 

co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku (na 

potrzeby Funduszu ww. warunek 60 miesięcy liczony z 

uwzględnienie absencji chorobowej),  

b) pracownik, który przepracował w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 

15 lat (ww. warunek 60 miesięcy oraz 15 lat odnosi się 

też do pracy w tych warunkach również u innego 

pracodawcy),  

c) pracownik, który ukończył 50 lat życia lub 

pracownik, który posiada orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. 

3. Pracownicy mogą skorzystać w 2016r z dwóch 

świadczeń w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez 

względu na czas jego trwania). 

4. Wartość świadczenia wynosi: 

a) w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych - 

nie więcej niż 162,00 zł za każdy dzień, łącznie nie 

więcej niż 1.620,00 zł/os, b) w przypadku zajęć 

rekreacyjnych – nie więcej niż 500 zł za jeden cykl (10 

dni po trzy zajęcia dziennie). 

5. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przedłożenie 

wniosku o skierowanie na świadczenie  i pozostałych 

dokumentów, a w przypadku pkt. 1 ppkt. a) dodatkowo 

karty urlopowej lub urlopu albo faktu przebywania na 

świadczeniu rehabilitacyjnym potwierdzonego na 

wniosku przez osobę wyznaczoną w danej komórce 

organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy. 

Pracownik, który przepracował w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 

15 lat składając wniosek na drugie świadczenie w 

2016r. jest zwolniony z obowiązku dołączania 

zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie 15 lat.  

6. W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów 

turystycznych uprawniony pracownik może skorzystać z 

oferty dostępnej w każdej z firm ujętych w pkt. 1 - za 

pośrednictwem właściwego dla niego obsługującego 

Fundusz.   

 O hutnictwie w prasie (źródło informacji WNP) 
Morawiecki: Warszawa i Londyn razem ws. importu 

stali  Do Wielkiej Brytanii napływa ogromna ilość stali po 

cenach dumpingowych z Chin, a do nas z Białorusi i Rosji; 

łączymy nasze siły, żeby przekonać KE do wszczęcia 

procedury antydumpingowej - powiedział dziennikarzom w 

Londynie we wtorek wieczorem wicepremier, minister 

rozwoju Mateusz Morawiecki 

"Oni mają przypływ ogromnej ilości stali po dumpingowych 

cenach z Chin, a my z Białorusi i Rosji i tu łączymy nasze 

siły, żeby przekonać Komisję Europejską, żeby wszczęła 

odpowiednie procedury" - powiedział Morawiecki 

dziennikarzom na marginesie konferencji dla inwestorów 

instytucjonalnych, organizowanej przez Bank PKO BP we 

współpracy z GPW, dotyczącej rynku kapitałowego w 

Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uściślił, że 

chodzi o „wszczęcie procedury antydumpingowej”. 

Unijne postępowania antydumpingowe mogą 

zakończyć się nałożeniem cła na import. 

We wtorek w Londynie Morawiecki m.in. spotkał się z 

brytyjskim ministrem biznesu, innowacyjności i 

kompetencji Sajidem Javidem. Tematem rozmów był 

rynek cyfrowy, upraszczanie regulacji, swoboda 

świadczenia usług oraz właśnie sektor stalowy. 

Następnie wziął udział w konferencji dla inwestorów. 
Amerykanie nakładają na chińską stal 266-procentowe. 

cło. Departament Handlu USA nałożył na zimnowalcowaną 

stal z Chin tymczasowe cło w wysokości 266 proc. Cłami 

objęte jest w sumie 19 kategorii stali z tego kraju. 

Departament Handlu w sumie nałożył cła na firmy z 6 

krajów, ale tylko wypadku Chin są one tak wysokie - sięgają 

265,79 proc. Pozostałe kraje to Brazylia, Indie, Japonia, 

Korea Południowa, Rosja i Wielka Brytania. W tym 

wypadku cła mieszczą się jednak między 39 proc. dla 

Brazylii i 6,9 proc. dla Korei Południowej. 

Według Wall Street Journal w ubiegłym roku indeks cen 

spadł o 35 proc. - poniżej 400 dolarów za tonę. US Steel 

wyliczyło, że przyniosło to firmie stratę w wysokości 1,5 

mld dolarów. ArcelorMittal wyliczyło swoje straty z tego 

powodu na niemal 8 mld dolarów. 

Bloomberg przypomina, że już w grudniu USA nałożyły cła 

na stal nierdzewną z Chin, Indii, Korei Południowej i 

Włoch. Wówczas także Chiny otrzymały niebotyczną 

stawkę: 256 proc. Pozostałe kraje  - od 3 proc. do 9 proc. 

Według WSJ Stany Zjednoczone obłożyły już cłami 

antydumpingowymi 19 kategorii stali z Chin. Specjaliści 

wskazują, że nie da się stawiać zapór w nieskończoność, bo 

amerykańskie huty produkują 80 mln ton stali rocznie, a 

popyt na stal sięga 110 mln ton. 
                

                     Świadczenie Świąteczne: 

         Członkowi naszego Związku, którzy nie odebrali 

jeszcze świadczenia z okazji Świąt Wielkanocnych 

proszeni są o zgłaszanie się do biura Zarządu Związku 

bud. „ZA’ pok. nr 602 w godz. 7
00

 do 14
45
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