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Koleżanki i Koledzy! 
     Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie 
wybierając na Przewodniczącego Związku. Czeka nas teraz 
spory zakres pracy organizacyjnej. Mam nadzieję, że Sąd 
Rejestrowy uzna suwerenną decyzję Delegatów trzech 
Organizacji Zawodowych i szybko dokona zmian, które są 
niezbędne do dalszych działań Związku.  
     Uważam, że tylko od naszej wspólnej aktywności, od 

naszej wiary, że to się uda, o czym jestem absolutnie 
przekonany, naprawdę jesteśmy w stanie być autentyczną 
trzecią reprezentatywną organizacją związkową w 
zakładzie, w którym przyszło nam pracować, bez której dziś 
tak naprawdę nie da się wiele zrobić na „niwie” społecznej. 
     Życzę Wam żebyście wytrzymali ze mną i sobie bym 
miał szansę pracować z Wami na jak najlepszych 
partnerskich zasadach. Życzę Wam wszystkim sukcesu, bo 
jesteśmy na niego skazani! 
 A nasi członkowie by mogli z dumą powiedzieć: to był 
najlepszy strzał w tym roku.  
 
Relacja z obrad Kongresu i wystąpienia gości strona 2 i 3 

 
Jak nakazuje tradycja w tym roku uczestniczyliśmy w mszy świętej z 

okazji Dnia Hutnika w kościele św. Floriana w Sosnowcu Zagórzu. 

Teraz czekamy na festyn. Odbędzie się 19 maja. Informacje wraz z 

zaproszeniami przekaże pracodawca w najbliższym czasie. 

 

Gorący wiosenny czas 
   Trzecia dekada kwietnia to gorący okres w działalności firmy i 
Naszego Związku. W firmie przeżywaliśmy tydzień BHP i wizytę 
właściciela. Tydzień BHP to już tradycyjnie pokazy sprawności służb 
ratunkowych, alarmy p-poż. związane z pokazem ratowania 
poszkodowanych itp.  
    W tym roku z tym tygodniem związana była wizyta Pana Mittala. 
Prześmiewcy mówią, że przygotowania do niej nic nie różniły się od 
tej związanej w przeszłości z wizytą Breżniewa. Nie sadzono teraz 
drzew w rurach wcześniej wkopanych w ziemię przy drodze 
„Królewskiej”, ale niektórzy gospodarze wydziałów prawie trawę 
malowali na zielono. 
    A Pan Mittal przeleciał samolotem na Balice i zamiast do Krakowa 
samochodem przyjechał prosto do Dąbrowy Górniczej, zwiedził hutę, 
spotkał się z pracownikami - tam gdzie chciał, niewiele powiedział, a 
co mówił? – Kryzys, koszty, zaróbcie na inwestycje to je będziecie 
mieć. Trochę pochwalił publicznie i stwierdził, że powinniśmy 
pracować w 6 a nie 10 tysięcy osób. O tym, że będzie lepiej płacił za 
pracę nie wspomniał. Odbył kilka spotkań w „Denwer” i odleciał.   
   
         W Związku nastąpiła radykalna zmiana. Zmieniamy nazwę, 
rośniemy w siłę, mamy wielkie plany, mamy też potencjał i 

determinację do ich realizacji.                                     [KG] 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku złożył 
Przewodniczący Marek Nanuś. 

 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Janusz Kozłowski 
złożył raport z kontroli działalności finansowej Związku, 
oraz wniósł do WZD o udzielenie absolutorium dla Zarządu 
Związku. 
- Po poddaniu wniosku pod głosowanie delegaci udzielili 
absolutorium dla Zarządu Związku za okres działalności od 
WZD 2011 do WZD 2012.  
Następnie Delegaci podjęli Uchwałę o skróceniu Kadencji 
MZZ PRC AMP S.A. i podjęli Uchwałę o przekształceniu 
WZD w Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze. Następnie 
dokonano zmian w Statucie i nazwie Związku, który po 
zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy otrzyma brzmienie: 
HUTNIK Międzyzakładowy Związek Zawodowy. 
Zmiana ta ma dać sygnał organizacjom związkowym, 
które noszą się z zamiarem przyłączenia, że ich członkowie 
będą reprezentowani przez duży reprezentatywny Związek 
Zawodowy. Ochrona praw nabytych pracowników 
zmianowych pozostaje w najwyższym stopniu 
zabezpieczona Statutem Związku , ponieważ w „celu  

działalności” nie ma żadnych zmian.  

 

 
 
 
 
 
 

Kongres Zjednoczeniowy, to Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów MZZ PRC AMP S.A jako I cześć i Walne 
Zebranie Wyborcze I Kadencji HUTNIK Międzyzakładowy Związek Zawodowy – Sosnowiec 24. 04. 2012. 

 
Przybyłych na II część Kongresu zaproszonych Gości przywitał 
kol. Marek Nanuś 
 
      Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Personalny Członek 
Zarządu AMP S.A Pan Andrzej Wypych: 
Dzisiejszy dzień jest dla Was dniem szczególnym. Dziś 
dokonujecie rzeczy niecodziennej. Nie próbujecie się dzielić, jak 
to bywało nieraz, Wy dziś konsolidujecie trzy organizacje 
zawodowe w jednej Firmie, to znaczy, że zarzucacie 
partykularne interesy by osiągnąć coś więcej. Jestem pełen 
uznania dla Waszej determinacji i wyrażam głęboki szacunek do 
takiego działania. Dziś nie trzeba już walczyć o demokrację, bo 
ją mamy, ale trzeba walczyć o bezpieczną pracę, godziwe 
wynagrodzenie itp. Do tych działań potrzeba partnerów. Czym 
ich mniej tym lepiej dla wszystkich? W mniejszej grupie można 
prowadzić konkretny dialog, z którego korzyści czerpie tak 
pracodawca jak i pracownicy. Związki Zawodowe mają dzisiaj 
coś, czym górują nad nami jako pracodawcą to jest prawo do 
strajku. My takiego prawa nie mamy, musimy prowadzić tak 
biznes, by po wypracowaniu dóbr było, czym dzielić. Dziś firmy 
zachodnie obawiają się dominacji naszej gospodarki, jesteśmy 
coraz silniejsi i możemy dużo i dobrze produkować. Pracujemy 
lepiej a zarabiamy gorzej. Czym to jest podyktowane? Niestety 
nie wszystko jest zależne tylko od Zarządu AMP, w dużej mierze 
zależy to od Państwa, w którym żyjemy. Dziś dobija naszą Firmę 
brak pieniędzy na odnawianie urządzeń produkcyjnych, mówiąc 
w skrócie utrzymania ruchu. Nie ma nic gorszego jak awarie. 
Dziś, kiedy mamy produkcję na określonym poziomie da się 
wytrzymać, ale kiedy skończy się kryzys i trzeba będzie 
produkować więcej to, co? Trzeba zarobić żeby inwestować, 
inaczej nikt tych pieniędzy nam nie da. W ArcelorMittal panuje 
zasada: przynosisz zyski masz na inwestycje – nie masz zysków 
nie masz inwestycji. My dziś jesteśmy w tak niewygodnym 
położeniu, że oscylujemy około zera. Dziś na UR potrzebujemy 
miliardy, więc 200 czy 300 mln.zł, zysku w skali globalnej firmy 
to niewiele. Zawsze staram się działać tak by być partnerem dla 
Związków Zawodowych nie znaczy to, że zmuszam liderów 
związkowych do chodzeniu na „ pasku”. Najważniejsza w firmie 
jest stabilność, czego zazdroszczą nam niejedni dyrektorzy, to, 
że ludzi zwalniamy, to już jest inna sprawa, ona jest czymś 
uzasadniona. Jeżeli dojdzie do tego, że wreszcie,(jak w 
hutnictwie) , że nie wyrzuca się z podatków pieniędzy na 
nieefektywne firmy państwowe, wtedy bądźcie pewni będziemy 
zarabiać tak jak zarabia się w Unii Europejskiej, według nie tylko 
mnie, na to potrzeba około 10-15 lat. Gratuluję Wam jaszcze raz 
genialnego posunięcia i życzę powodzenia w osiągnięciu 
obranego celu.  
          Następnie głos zabrał Dyrektor Członek Zarządu AMP S.A 
Stefan Dzienniak: 
Wyrażam słowa uznania i podziwu dla Was Przewodniczących,       
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trzech Związków Zawodowych , dla Was Delegaci i dla 
wszystkich skupionych wokół Was Członków i sympatyków, 
za to, że w tych skomplikowanych, nękanych kryzysem 
finansowym, kryzysem zaufania społecznego stać Was na 
oderwanie się od partykularyzmu. Pokazujecie, że można 
się łączyć. Gratulacje. Życzę Wam żeby dzisiejszy Kongres 
zapoczątkował tylko budowanie wartości, które w Waszych 
myślach rozpoczęły ten proces. To się nie może stać samo, 
musicie wykonać ogromną pracę. Na pewno się Wam uda. 
      Chciałbym swoje wystąpienie zakończyć pewną 
sentencją: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga i 
pracuj tak jakby wszystko zależało od Ciebie.  

 
Uchwała programowa 

przyjęta przez Delegatów I Walnego  

Zebrania Wyborczego 
 HUTNIK Międzyzakładowego Związku Zawodowego 

Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.  
        
      Delegaci Pierwszego Wyborczego Walnego Zebrania 
Związku Zawodowego HUTNIK, będącego kontynuatorem 
wszystkich najlepszych związkowych praktyk jakimi 
kierował się Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruch Ciągłego ArcelorMittal Poland S.A, ZZ 
PRC, Niezależny Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
„Młodzież 90”. stwierdzają, że głównym celem naszego 
Związku jest i będzie podejmowanie możliwie 
najskuteczniejszych, prowadzonych z wykorzystaniem 
wszelkich, zgodnych z prawem, działań zmierzających do 
rozwoju pracowniczych praw i przywilejów. 

       
       Będąc rzeczywistym reprezentantem pracowników 
wszystkich oddziałów ArcelorMittal Poland S.A, nie 
uchylając się od współpracy z wszystkimi, którym dobro 
AMP i jej pracowników leży na sercu, za swój obowiązek 
uznajemy dokonywanie systematycznej, wnikliwej i 
rzetelnej oceny sytuacji w naszej firmie.  
      Naszym głównym celem w latach 2012 – 2016 będzie 
dążenie do widocznego wzrostu wynagrodzeń, 
pozwalającego nam zbliżać się poziomem płac do kolegów 
ze „starej” części Unii Europejskiej i prawdziwie 
rekompensować wzmożony trud i wysiłek pracowników 
naszej firmy. 
       
      Stanowczo dążyć będziemy do zmiany, w wybranych 

elementach, prowadzonej przez Zarząd polityki dotyczącej 
BHP, a w szczególności do przekonania decydentów o 
oczywistej zależności „firmowego wskaźnika 
wypadkowości” z poziomem zatrudnienia. 
        
    Za priorytet w naszych działaniach uznajemy również 
dążenie do zastopowania ciągle zwiększającej się ilości 
pracowników agencji pracy tymczasowej wykonujących, na 
rzecz AMP, prace czysto technologiczne. Wzywamy 
jednocześnie Zarząd ArcelorMittal Poland S.A do podjęcia 
rozmów w celu ustalenia poziomu zatrudnienia 
pracowników „własnych” gwarantującego naszej firmie 
zachowanie bezpieczeństwa technologicznego i prawdziwej, 
a nie iluzorycznej sukcesji wiedzy. 
         

    Apelujemy do działających w ArcelorMittal S.A Związków 
Zawodowych, ich członków i pracowników niezrzeszonych o 
wspieranie naszych działań, prowadzących do dalszej 
konsolidacji ruchu związkowego w naszej firmie. 

 

 

                                                                                       

Delegaci 

                                                              

EMILIAN KUREK- WYRÓŻNIONY 

    W konkursie prac na wspomnienia z okresu budowy i uruchomienia 
Huty Katowice jury przyznało wyróżnienie dla Przewodniczącego Koła 
Emerytów i Rencistów naszego Związku. Najciekawsze fragmenty tej 
wyróżnionej pracy przedstawiamy poniżej. 

„KOLOS” 
Przystępując do spisania mego związku z HUTĄ KATOWICE przez te 
40 lat, pragnę zrobić to w taki sposób, by pokazać jak to wszystko 
przeżywałem i jak to się wszystko zaczęło. Pamiętam jak dziś, kiedy 
dowiedziałem się z ogłoszenia - a był to rok 1976, (ze starej gazety z 
roku 1972), że w okolicach Dąbrowy Górniczej budowana jest 
ogromna, nowoczesna huta, jedna z największych w Europie, która 
da pracę wielu ludziom. Mieszkałem wówczas na Dolnym Śląsku. Nie 
było tam takiej pracy, aby zapewnić dobre życie rodzinie, którą 
chciałem założyć. Tak bardzo zależało mi na tym, by szybko wyjechać 
i dostać pracę w tej hucie, że 15 sierpnia 1976 roku, kiedy mała 
drużyna piłkarska o nazwie „Sudety” Kamienna Góra grała ćwierćfinał 
Pucharu Polski z ŁKS Łódź (z Janem Tomaszewskim w bramce), a 
mieszkańcy całego miasteczka i okolic przybyli na mecz, ja tego 
samego dnia jechałem już do Dąbrowy Górniczej. Chciałem mieć 
100% pewność, że zostanę przyjęty do pracy. Jadąc przez całą noc 
pociągiem w kierunku Katowic, cały czas myślałem, co mnie tam 
spotka, co zaskoczy, jak w ogóle potoczy się wszystko? Kiedy 
postawiłem pierwsze kroki na terenie budowy huty Przeżyłem wielki 
szok spowodowany ogromną potęgą tej budowy? Potworny ruch na 
całym terenie, wielkie obłoki kurzu, mało, co było widać. Ale mimo to 
ludzie i maszyny pracują dzielnie. Przy zmianie pogody – błoto, bloto i 
jeszcze raz błoto. Ludzie są zmęczeni, ale silni, bo wszyscy pragną 
szybko ukończyć budowę tego kolosa. Powstają drogi, przed 
ukończonymi już halami produkcyjnymi robi się ład i porządek. O 
tym, co wyrabiali ludzie, budując tak wielką hutę trzeba pamiętać, bo 
oni zawsze pozostaną tymi, którzy stworzyli coś naprawdę wielkiego. 
Nowe miejsca pracy i nowe życie w nowym otoczeniu. Przychodzi 
wielki grudzień1976roku. Następuje pierwszy spust surówki i raport 
delegacji hutników przed całym narodem o rozruchu huty. W tym 
momencie rozpoczęła się praca przy samej produkcji. Początkowo 
załodze trudno było zjednać się, bo przecież ludzie przyjechali z całej 
Polski. Oni od razu mieli poczucie obowiązku, ale stabilizacja 
następowała powoli. Przez pierwsze pięć lat różnie było z hutą. Wiele 
problemów, tworzenia mocnej pozycji na rynku europejskimi 
światowym. W swerze społecznej duże znaczenie miało pozyskiwanie 
zaufania wśród załogi, zabezpieczenie rodzinom mieszkań, 
odpowiedniego wynagrodzenia, godnego życia. Wtedy wielu hutników 
zakładało rodziny. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otrzymaliśmy 
mieszkania, jak panowała radość i chęć do lepszego życia. Dom, 
rodzina, praca – to było naprawdę coś wielkiego, pięknego i było 
powodem do wyjątkowej radości. Rok 1981 był smutny. Napięcie w 
kraju rosło z dnia na dzień. To były przygnębiające miesiące. 
Wreszcie nadszedł ponury grudzień. Ogłoszenie stanu wojennego 
zastaje mnie w pracy. Śnieg po pas, potworne zimno i strach w 
oczach wszystkich pracowników. Zamykamy się w halach 
produkcyjnych, ale myślami jesteśmy z rodzinami zostawionymi w 
domach. Cisną się okropne myśli. W zamkniętych halach w czasie 
odprawianych mszy świętych, stoimy obok siebie, ściśnięci, związani 
ze sobą. Podchodzimy z kolegami pod bramę główną, a tam, czołgi i 
płaczące matki z dziećmi. Coś potwornie ściska w środku. Widząc 
nasze rodziny, załamane i przygnębione czujemy jeszcze większe 
związanie z nimi. W tym czasie , mimo przygnębienia, strachu, i lęku 
– bo taka była prawda- dbaliśmy o naszą hutę o stanowiska pracy . 
Kiedy skończył się ten koszmar i w jakimś stopniu minął lęk , 
pokazaliśmy całemu światu, że mimo rosnącego w kraju napięcia , nie 
dopuściliśmy do zniszczenia naszego „KOLOSA” 
                                                                    [Emilian Kurek]    

O k a z j a 
Sprzedam wózek dziecięcy X Lander – komplet  

(w tym fotelik samochodowy + akcesoria wszystkie 

możliwe)    Stan    bardzo    dobry 
Cena do negocjacji 

Tel: 508 966 117 
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LATO NAD MORZEM 
USTRONIE MORSKIE PENSJONAT „DANA” 

Cena i terminy turnusów 

I TERMIN II TERMIN 
Wyjazd w dniu 20. 06. 2012 

godz 22.00 z parkingu ZOZ 
Wyjazd w dniu 29. 06. 2012 

 godz 2200 z parkingu ZOZ 

Powrót w dniu 29. 06. 2012 
 o godz 600  parking ZOZ 

Powrót w dniu 07. 07. 2012 
 o godz 600  parking ZOZ 

KOSZT WYCIECZKI KOSZT WYCIECZKI 
Osoba dorosła 790.00 zł Osoba dorosła 840.00 zł 
Dzieci do 3 lat 250. 00 zł Dzieci do 3 lat 250. 00 zł 
Dzieci 4-10 lat  580.00 zł Dzieci 4-10 lat  580.00 zł 

8 śniadań              8 śniadań 
        8 obiadokolacji 8 obiadokolacji 

  7 noclegów              7 noclegów 
- transport autokar klasa LUX ( napoje gorące w autokarze) 

     - ubezpieczenie 
-opłata klimatyczna 

-grill z muzyką 

-wycieczka do Kołobrzegu z przewodnikiem + rejs statkiem po 
Bałtyku 

W pobliżu pensjonatu park wodny „kompleks basenów” 

Dla chętnych terminy I i II można łączyć 
Płatne w ratach lub całości: kwiecień , maj  

Wpłaty w biurze MZZ PRC AMP S.A. pok. 17 
 tel 776 68 62 przyjmuje 
 pani STONOGA ANNA  

 
Szczegółowych informacji na temat wycieczki udziela organizator 

KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI 
TEL 603 856 555 

 

Bieszczady, Zapora nad Soliną, 
Pensjonat”SOLINA” 

 Wyjazd w dniu 07.06.2012 r.o godz. 6.00 z parkingu  

ZOZ – u 

Powrót  w  dniu 10.06.2012 r.  o  godz.  22.00  

KOSZT WYCIECZKI: 

Osoba dorosła – 490 zł. 

Dzieci do lat 3 – 190 zł. 

Dzieci 4-10 lat 380zł.  

Cena obejmuje: 3 noclegi, 4 obiady, 

transport autokarem, ubezpieczenie, grill z 

muzyką.  

WYCIECZKA: Duża Obwodnica 

Bieszczadzka, Muzeum Etnograficzne w 

Ustrzykach Dolnych, Zapora na Solinie.  

Wszystkie wycieczki z przewodnikiem. 

Płatne w ratach lub w całości.  

Wpłata całości do 20. 05. 2012 

Wpłaty w biurze MZZ PRC AMP S.A. pok. 17 
 tel 776 68 62 przyjmuje 
 pani STONOGA ANNA  

Szczegółowych informacji na temat wycieczki 
udziela organizator KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI 

TEL 603 856 555 

Kokokoko Euro Spoko 

 
Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina, 
Że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna, 
Że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna. 
Hej! 
 
/Kokokoko Euro Spoko, 
Piłka leci hen wysoko,  
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. /2x 
Nasi dzielni chłopcy to biało-czerwoni, 
Wygrać im się uda 
Ucieszy się Smuda 
Wygrać im się uda 
Ucieszy się Smuda 
Hej! 
 
/Kokokoko Euro Spoko, 
Piłka leci hen wysoko,  
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. /2x 
 

 
Hej! 
Orzełki biegajcie żwawo po murawie, 
Zdobywajcie gole i będzie po sprawie 
Zdobywajcie gole i będzie po sprawie Hej! 
/Kokokoko Euro Spoko, 
Piłka leci hen wysoko,  
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. /2x 
 
Hej! 
Nie myśl sobie bracie, że rady nie damy 
Nie kłopocz się siostro 
My euro wygramy 
Hej! 
 
/Kokokoko Euro Spoko, 
Piłka leci hen wysoko,  
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. /3x 

 


