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ZESPÓŁ ROBOCZY
W ubiegły wtorek, w odpowiedzi na wspólne wystąpienie
organizacji związkowych z dnia 09.12.2014 roku, dotyczące podwyżek płac w roku 2015, Przedstawiciele Pracodawcy przedstawili
Stronie Społecznej swoje propozycje płacowe na rok bieżący. Wg
pracodawcy wzrost płac w AMP S.A. miałby wyglądać następująco:
nagroda za wzmożony wysiłek w wysokości 900 zł oraz wzrost
płacy brutto średnio o 40 zł/m-c, z przyjęciem zasady, że w pierwszej kolejności wyrównano by zarobki pracowników, których płace
zasadnicze wynoszą mniej lub są równe kwocie 1680 zł/m-c.
Gdyby do ww. kwoty podwyżek płac dopisać jedno zero i
propozycja Pracodawcy wynosiłaby średnio 400 zł/m-c brutto, to z
pewnością mogło by to usatysfakcjonować wszystkich pracowników
AMP S.A. Tymczasem jej wysokość jest tak tragicznie niska, że nie
wiadomo, czy śmiać się, czy też płakać z takiej oferty. Z jednej strony dobrze się stało, że zakończył się etap wymiany korespondencji,
a Strony przeszły do konkretów, a z drugiej, tak niska propozycja
wzrostu płac, przedstawiona przez pracodawcę, zmusza Stronę
Związkową do podjęcia kolejnych działań w tej materii. Przypominamy, że negocjacje płacowe - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
– mają się zakończyć do końca I kwartału 2015 roku, w związku z
czym liczymy na to, iż uda się jeszcze wypracować wspólne stanowisko Stron w tej sprawie. W związku z tą propozycją Strona Społeczna zwróciła się do Przedstawicieli Pracodawcy o przekazanie
informacji dotyczącej min. ilości pracowników AMP S.A. których
płace zasadnicze są niższe lub równe kwocie 1680 zł/m-c oraz o
podanie wysokości minimalnej płacy zasadniczej jaka obowiązuje w
naszej firmie.
W dalszej części spotkania ZR, Strony – po wielomiesięcznych negocjacjach – parafowały dwa nowe dokumenty dotyczące
zmian w regulaminie premiowania oraz w zasadach dopłat do chorobowego. Oba dokumenty będą stanowiły załączniki Protokołu
Dodatkowego nr 3 do ZUZP, którego podpisywanie odbędzie się
drogą obiegową. Następnie Protokół nr 3 zostanie przekazany do
akceptacji przez PIP. Samo wejście w życie zasad obowiązujących
w Protokole nr 3 może więc nastąpić, w AMP S.A. ze znacznym
opóźnieniem, przy czym publikujemy je już dzisiaj, tak by nasi czytelnicy mieli czas na zapoznanie się z tymi nowymi ustaleniami i
zmianami jakie nas czekają w najbliższej przyszłości. Nowy załącznik nr 7 do ZUZP dla pracowników AMP S.A. dotyczy „Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego
Funduszu Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland
S.A.” W telegraficznym skrócie, najistotniejsze zmiany dotyczą wysokości miesięcznej premii, która będzie na stałym poziomie i niezależnym od wyników finansowych firmy, wielkości sprzedaży itp.
czynników. Nowa premia będzie iloczynem płacy zasadniczej każdego pracownika i 7%. Indywidualna wysokość premii nie może być
wyższa niż 150% iloczynu płacy zasadniczej danego pracownika i
procentowego wskaźnika premii. Środki przeznaczone na wypłatę
premii nie mogą być przenoszone pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi np. z grupy pracowników umysłowych do produkcyjnych i odwrotnie. W przypadku obniżenia pracownikowi wysokości premii o więcej niż 50 %, jego bezpośredni przełożony –
obligatoryjnie– będzie zobowiązany do umotywowania swojej decyzji w formie pisemnej i przekazania jej podległemu pracownikowi. A
oto pełna treść załącznika nr 7 do ZUZP:

2. Fundusz Premiowy jest uruchamiany, za okresy miesięczne, w wysokości 7% od płac zasadniczych pracowników Spółki, wg stanu na ostatni
dzień miesiąca, za który uruchamiany jest Fundusz Premiowy.
II. Zasady naliczania Funduszu Premiowego.
1. Dyrektor Personalny dokonuje - proporcjonalnie do udziału płac zasadniczych – podziału Funduszu Premiowego dla poszczególnych Zakładów/Biur w Centrali.
2. Dodatkowo w każdym miesiącu uruchamiany jest Dodatkowy Fundusz Motywacyjny w wysokości 2% płac zasadniczych pracowników
Spółki, do podziału za realizację szczególnie ważnych zadań, z przyjęciem zasady, że dysponentem 50% w/w Funduszu jest Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny, a pozostałe 50% Funduszu Motywacyjnego przekazywane jest Dyrektorom Zakładów/Biur Centrali na podstawie udziału
płac zasadniczych.
3. Dyrektor Personalny comiesięcznie informuje pisemnie Zakładowe
Organizacje Związkowe o wielkości Funduszu Premiowego w Spółce,
kwotach Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego przydzielonych dla poszczególnych Zakładów/Biur Centrali.
III. Podział Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu
Motywacyjnego w Zakładach i Biurach w Centrali.
1. Dyrektor Zakładu/ Biura w Centrali, dokonuje podziału przyznanego
mu Funduszu Premiowego dla podległych komórek organizacyjnych w
Zakładach/Biurach Centrali na podstawie udziału płac zasadniczych
pracowników zatrudnionych w tych komórkach.
2. Dalszego podziału Funduszu Premiowego na podległe brygady, zespoły itp. dokonuje kierownik komórki organizacyjnej z zachowaniem
zasady braku możliwości przemieszczania Funduszu Premiowego pomiędzy brygadami/zespołami pracującymi na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.
3. Na pisemny wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej działającej
w Zakładzie/Biurze w Centrali, kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do przekazania (z możliwością przekazania w wersji elektronicznej) – w ciągu 5 dni od otrzymania stosownego wystąpienia –
zwrotnej informacji o sposobie podziału Funduszu Premiowego.
4. Decyzję o wysokości indywidualnego Funduszu Premiowego dla
pracownika podejmuje jednoosobowo, w sposób uznaniowy, bezpośredni przełożony, informując bez zbędnej zwłoki pracownika o podjętej
decyzji, przy czym w przypadku obniżenia Indywidualnego Funduszu
Premiowego o więcej niż 50% w stosunku do iloczynu płacy zasadniczej pracownika oraz procentowej wysokość premii, o której mowa w cz.
I pkt. 2 (z zastrzeżeniem pkt. 12), bezpośredni przełożony zobowiązany
jest do przedstawienia pracownikowi pisemnego uzasadnienia swojej
decyzji. Pracownik nie może zostać pozbawiony Funduszu Premiowego,
za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 12.
5. Podstawą przyznania indywidualnego Funduszu Premiowego kierownikowi komórki organizacyjnej jest ocena pracy kierownika oraz wyników kierowanej przez niego komórki.
6. Indywidualna wysokość Funduszu Premiowego nie może być wyższa
niż 150% iloczynu płacy zasadniczej pracownika oraz procentowej wysokości Funduszu Premiowego, o którym mowa w cz. I pkt. 2.
7. Za okres urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje Fundusz
Premiowy tak, jakby w tym czasie pracował, co oznacza, że Fundusz
Premiowy nie jest uwzględniany w wynagrodzeniu za urlop. cd str nr 2

Podział funduszu premiowego za luty 2015 r.
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc styczeń
2014 r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu został
I. Zasady uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego
Funduszu Motywacyjnego.
obniżony i wyniósł 82% stąd Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust.
1. Fundusz Premiowy i Dodatkowy Fundusz Motywacyjny jest składni- 4 pkt.2) "Zasad...", w związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynokiem osobowego funduszu płac.
si 8,40 % od plac zasadniczych pracowników Spółki.
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cd ze str nr 1... 8. Pracownikom, którym udzielono zwolnienia od wyko-

nywania pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w
związku z wykonywaniem działalności związkowej, wysokość Funduszu Premiowego za czas udzielonego oddelegowania stanowi iloczyn
płacy zasadniczej pracownika oraz procentowa wysokość Funduszu
Premiowego, o którym mowa w cz. I pkt. 2.
9. Dyrektor Zakładu/Biura Centrali dokonuje podziału Dodatkowego
Funduszu Motywacyjnego, o którym mowa w cz. II pkt. 2., biorąc pod
uwagę w szczególności wkład pracy pracowników w wypracowaniu
osiągniętych wyników oraz stopień realizacji budżetu.
10. Fundusz Premiowy za dany miesiąc nie może być przenoszony na
kolejne okresy miesięczne.
11. Dodatkowy Fundusz Motywacyjny jest wypłacany nie później jednak niż z wypłatą wynagrodzenia za grudzień danego roku i nie jest
przenoszony na rok następny.
12. Indywidualny Fundusz Premiowy nie przysługuje za okres nieobecności w pracy niepłatnej oraz nieobecności spowodowanej chorobą,
urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim,
wypadkiem w pracy, rehabilitacją, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem
rodziny, za który to okres pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
13. Dodatkowy Fundusz Motywacyjny nie przysługuje pracownikowi,
który nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia z powodu
nieobecności w pracy niepłatnej oraz nieobecności spowodowanej
chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim, wypadkiem w pracy, rehabilitacją, zwolnieniem z obowiązku
świadczenia pracy lub koniecznością sprawowania opieki nad chorym
członkiem rodziny, za który to okres pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Ilekroć w Zasadach mowa jest o płacy zasadniczej, należy przez to
rozumieć płacę zasadniczą ujętą w angażu pracownika/pracowników.
2. Wypłata Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.
3. Dodatkowy Fundusz Motywacyjny i Fundusz Premiowy wypłacane
są pod odrębnymi kodami płacowymi.
4. Interpretacji / Wyjaśnień treści niniejszych zasad dokonują wyłącznie
strony w trybie uzgodnienia w formie pisemnej.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy dozoru wszystkich
szczebli są zobowiązani do stosowania i przestrzegania niniejszych
Zasad oraz prowadzenia pełnej dokumentacji w tym zakresie.
6. „Zasady uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego” zostaną podane do wiadomości
pracowników i wyjaśnione przez bezpośrednich przełożonych w sposób
przyjęty w komórkach organizacyjnych.
7. W przypadku zmiany struktury organizacyjnej Spółki mającej wpływ
na stosowanie niniejszych Zasad (podział Funduszu Premiowego),
Strony zobowiązane są do zmiany/doprecyzowania niniejszych Zasad
w okresie nie dłuższym niż 30 dni.
8. Strony ustalają, iż co 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych
Zasad będą dokonywały wspólnej oceny ich funkcjonowania.

W trakcie posiedzenia Zespołu Roboczego ustalono również i umieszczono w protokole interpretację Stron dotyczącą zapisu w cz. III pkt. 10 nowego regulaminu „Zasad uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego” o
treści: „Fundusz Premiowy za dany miesiąc nie może być przenoszony na kolejne okresy miesięczne” - oznacza, że Fundusz Premiowy przyznany przez Dyrektora Zakładu/ Biura w Centrali dla
podległych komórek organizacyjnych w Zakładach/Biurach Centrali, musi być w całości rozdysponowany i wypłacony wraz z wypłatą
za miesiąc, za który został naliczony.
Drugi dokument, który został parafowany przez Strony dotyczy
zmian treści Załącznika Nr 6 do ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. –w sprawie „Zasad obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą”. Treść tego dokumentu oraz treść porozumienia
dotycząca wypłaty oszczędności powstałych w wyniku zmian zasad załącznika nr 6 przedstawimy w kolejnym wydaniu Kuriera
Aktualności.
W trakcie posiedzenia ZR Strony dokonały interpretacji zapisów
zasad wypłaty oszczędności z tytułu dopłat do chorobowego. Zapis
ten zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Stron oznacza, że uprawnionymi do otrzymania oszczędności będą Pracownicy Spółki bez
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względu na datę zatrudnienia, którzy są lub będą zatrudnieni w
Oddziałach Spółki zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i dla których AMP S.A. był Pracodawcą w dniu podpisania niniejszego Uzgodnienia.
W sprawach różnych Strona Pracodawcy zaproponowała
wspólne spotkanie z PIP, w terminie do 15 marca 2015, celem
przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmian w Regulaminie Pracy, w części dotyczącej rozpoczynania i zakończenia pracy w AMP
S.A. W odpowiedzi na zapytania i wnioski składane przez Stronę
Związkową na poprzednich posiedzeniach ZR, Przedstawiciele
Pracodawcy poinformowali również, że Pracodawca aktualnie pracuje nad wdrożeniem elektronicznego paska płacowego dla pracowników AMP S.A., przy czym za miesiąc luty na wytypowanej
grupie pracowników wdrożona zostanie testowa wersja elektronicznego paska płacowego. W przypadku pozytywnych wyników testów zakłada się, iż w celu otrzymania elektronicznego paska, pracownicy będą składali stosowne oświadczenia, celem otrzymania
zabezpieczonego hasłem/PINem paska na wskazany w oświadczeniu adres mailowy. Ponadto Strona Pracodawcy poinformowała: a/ w Zakładzie PSD wprowadzony został – jako pilotażowy element System Kontroli Dostępu, który ma za zadanie służyć
m.in. ewidencjonowaniu ilości pracowników/osób przebywających
w tym obszarze w przypadku wystąpienia sytuacji ewakuacyjnej
lub zagrażającej bezpieczeństwu życia ludzkiego. Powyższe rozwiązanie nie jest powiązane z elektronicznym systemem potwierdzania (ewidencji) czasu pracy pracowników AMP S.A. b/ wykaz
prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i przy których wymagana jest obecność drugiej osoby, w celu zapewnienia asekuracji
wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2010 DG z dnia 19.01.2010 roku
z późniejszymi zmianami był ustalany z członkami Terenowych
Komisji BHP. W skład Terenowych Komisji BHP wchodzą przedstawiciele Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącymi Komisji
BHP są Społeczni Inspektorzy Pracy – przedstawiciele pracowników. Taki tryb tworzenia wykazów i ich aktualizacji, wg Strony Pracodawcy, wyczerpuje w pełni obowiązek konsultacji wykazu zapisanego w art. 225 § 2 Kodeksu Pracy. Zgodnie z Art. 23711a. § 5.
Kodeksu pracy u pracodawcy, u którego została powołana komisja
BHP. Konsultacje, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
mogą być prowadzone w ramach tej komisji. Uprawnienia do konsultacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przysługują
pracownikom lub ich przedstawicielom wchodzącym w skład komisji. W przypadku stwierdzenia potrzeby aktualizacji wykazu przez
Związki Zawodowe prosimy o zgłaszanie do Biura BHP propozycji
zmian wykazu. Biuro BHP podejmie działania zgodne z punktem 5
e) Zarządzenia Nr 1/2010 DG z dnia 19.01.2010 r – przekaże propozycje zmian do konsultacji z właściwą dla komórki organizacyjnej
terenowa komisją BHP. c/ podjęta została decyzja o wypłacie, w
najbliższym możliwym terminie, nieuruchomionej części premii
motywacyjnej za styczeń 2015r. dla pracowników Zakładu Stalownia Oddziału w DG. Strona Związkowa z kolei zwróciła się do
Przedstawicieli Pracodawcy z wnioskiem o: 1/ wyjaśnienie faktu nie
przekazywania składek na FEP dla pracowników Zakładu Transportu i Logistyki w Krakowie, którzy posiadają angaże oraz wykonują pracę na stanowiskach uprawniających do emerytur pomostowych. Powyższe informacje zawarte zostały w ostatniej wersji arkusza „FEP BTL v.4” skierowanym do Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń Pana Macieja Oszuścika w dniu 06.02.2015
roku. 2/ przedstawienie danych dotyczących ilości dotychczas
przeprowadzonych szkoleń oraz zaangażowanych w nie środków
dla pracowników tzw. Interim. W nawiązaniu do w/w stanowiska,
Strona Pracodawcy poinformowała, iż na jedno z kolejnych spotkań Zespołu Roboczego zostanie zaproszony przedstawiciel Biura
GEDP, Szkoleń i Rekrutacji, celem udzielenia odpowiedzi na pytania związane ze szkoleniami pracowników – zarówno INTERIM jak
i AMP.
Na zakończenie posiedzenia Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie
Zespołu Roboczego odbędzie się w dniu 03.03.2015 roku w siedzibie spółki w DG.
K. Bąk
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Z życia Spółek hutniczych……..
Większość Spółek około - hutniczych oczekuje zakończenia
rozmów w AMP SA dotyczących podwyżek płac w 2015 roku. Wtedy
powinno pojawić się „zielone światło” na wzrost płac także w tych
Spółkach. W niektórych Spółkach niewielkie regulacje zapisane w
ZUZP pozwoliły podnieść płace w tych Firmach, jednak nie są to
satysfakcjonujące pracowników podwyżki wynagrodzeń. Deklaracje
Zarządów Spółek o możliwej kontynuacji rozmów przy poprawie wyników ekonomicznych Spółek są dobrze przyjmowane. Mamy nadzieję, że nie będą to puste obietnice.
W Spółce Krakodlew SA dnia 1 marca zacznie ponownie
obowiązywać ZUZP. Został on zawieszony w listopadzie ubiegłego
roku z powodu trudnej sytuacji firmy. Ograniczona produkcja zmusiła
Zarząd Spółki do wprowadzenia 4 dniowego tygodnia pracy. Organizacje Związkowe działające w Spółce wyraziły zgodę na takie rozwiązania mając na uwadze ochronę miejsc pracy. Nowy rok przyniósł
jednak wzrost zamówień, a co za tym idzie poprawę sytuacji w tej
Spółce. Przywrócono 5 dniowy system pracy co poprawi nie najlepszą sytuację finansową pracowników. Poprawa koniunktury pozwoliła
też na wygospodarowanie środków na upominki z okazji Dnia Kobiet.
Zarząd Spółki podjął również temat podwyżek płac w 2015 roku.
Mamy nadzieję zakończyć rozmowy tak by przyniosły zadowolenie
pracownikom.
Związki Zawodowe działające w Spółkach hutniczych w Krakowie dwa tygodnie temu wystosowały list do Prezesa AMP SA Pana
S. Samaddara, w którym krytycznie odnosiły się do planów obniżenia
kosztów zakupu usług, obawiając się redukcji zatrudnienia w Spółkach. Od odpowiedzi na ten list uzależniają dalsze działania.
W AMP SA zakończyły się rozmowy dotyczące regulacji dopłat do zasiłku chorobowego oraz zostało wynegocjowane nowe
porozumienie dotyczące Funduszu Premiowego. Spółki zależne i nie
tylko, które mają niekorzystne zapisy dotyczące „dopłat do chorobowego” oraz anty - pracownicze zapisy Regulaminów Premiowych po
podpisaniu wspomnianych Zasad i Regulaminu będą próbowały analogiczne zapisy wprowadzać w Spółkach. O rezultatach rozmów będziemy informować na łamach naszego Kuriera Aktualności. T. Ziołek
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Pracownicy ECK czują się oszukani. Nie mogą korzystać z ZFŚS, nie
mogą nawet zapisać się na przedstawiane propozycje wypoczynku
po pracy gdyż jako „ludzie bez funduszu socjalnego” nie są obsługiwani. Związki zawodowe działające w krakowskiej części Spółki TAMEH zaapelowały o bezzwłoczne przystąpienie do rozwiązania tego
nabrzmiałego problemu.
27 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Zakładowego TAMEH
Sp. z o.o. NSZZ Prac. AMP S.A., który z najwyższą uwagą śledzi
postępy w negocjacjach Porozumienia Społecznego. W spotkaniu
uczestniczył Przewodniczący NSZZ Prac. AMP S.A kol. Krzysztof
Wójcik, który swoją wiedzą i praktyką z zaangażowaniem wspiera
Zarząd Zakładowy TAMEH w tych negocjacjach. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu Zakładowego przedstawiali niezadowolenie
pracowników z obecnej sytuacji. Większość oczekuje od Związków
Zawodowych załatwienia tych trudnych spraw. Jednak jak to mówi
powiedzenie „do tanga trzeba dwojga” ruch teraz jest po Stronie Pracodawcy. Pilne uregulowanie spraw socjalnych może zapobiec niekontrolowanemu niezadowoleniu załogi, a to już w obecnej sytuacji
startowej nowej Spółki staje się niebezpieczne. Czy brak ZFŚS może
być przyczyną protestu załogi? Na to pytanie powinni odpowiedzieć
sobie decydenci zarządzający Spółką TAMEH. Marzec jest zapewne
ostatnim miesiącem gdzie pracownicy tylko mówią o swym niezadowoleniu, czy w następnym miesiącu będą „działać” to w dużej mierze
zależy od Zarządu Spółki.
A. Bączkowski

Minigranty w AMP SA
Przypominamy, że trwa nabór wniosków
w ramach II edycji programu Minigrantów
„Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem” Jeżeli bierzesz aktywny udział w życiu społeczności lokalnych, działasz na rzecz organizacji pozarządowych, jesteś członkiem stowarzyszenia, pomagasz
innym, jednym słowem jesteś wolontariuszem – ten program kierujemy do Ciebie! Zaprezentuj nam swoją działalność, przedstaw projekt
i złóż wniosek do 6 marca, a możesz zdobyć grant dla organizacji, w
której jesteś wolontariuszem. Regulamin oraz niezbędne dokumenty
możesz znaleźć w Intranecie pod linkiem: http://studnia/Strony/
main.aspx oraz w Biurze Odpowiedzialności Biznesu AMP SA. Informacje o projekcie możecie uzyskać pod nr tel: 32 – 776 7954 lub
TAMEH - rozmowy w sprawie Porozumienia Społecznego
26 lutego ponownie doszło do spotkania przedstawicieli Or- adresem e-mail: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com
Zespół Odpowiedzialności Biznesu
ganizacji Związkowych działających w krakowskiej i dąbrowskiej
części Spółki TAMEH Sp. z o.o. z upoważnionymi przedstawicielami
Zarządu Spółki oraz przedstawicielami AMP SA. w sprawie kontynu- Interwencje związkowe:
acji negocjacji Porozumienia Społecznego. Tym razem Strony wyka- Pracownicy AMP SA zadają pytanie dlaczego różnią się cenowo
zały daleko idące zrozumienie swoich stanowisk jednak po szczegó- oferty wypoczynku po pracy BP HUT - PUS SA w porównaniu do
łowej analizie wszystkich paragrafów w dalszym ciągu pozostaje innych ofert znanych Biur Podróży?
kilka nie wyjaśnionych kwestii. Pierwszą widoczną różnicą jest data Staraliśmy się obiektywnie sprawdzić przedstawiane oferty i po analido kiedy miałoby obowiązywać Porozumienie Społeczne. Kolejne zie możemy napisać, że ceny różnią się ponieważ:
różnice dotyczą stosowania zapisów ZUZP w Dąbrowie i Krakowie. - oferty przedstawiane przez inne BP są to oferty albo przed sezoRozbieżności pojawiają się także przy określeniu jakie szkolenia nem albo po sezonie (czerwiec, październik), a BP HUT - PUS swe
będą organizowane i płacone przez Pracodawcę. Chcemy także aby ofert samolotowe ma w lipcu i sierpniu co czyni dużą różnicę, to po
miejscem pracy dla pracowników ECK ( dawny BEC ) był Kraków. pierwsze. Po drugie w ofertach innych BP do wycieczki samolotem
Stąd potrzebne odpowiednie zapisy. Strona Społeczna chciałaby są wprowadzane dodatkowe opłaty np. opłata lotniskowa, taksa kliodpowiednich gwarancji zatrudnienia pracowników, a w razie zwol- matyczna itp. W BP HUT - PUS nie ma dodatkowych opłat. Kolejna
nienia rekompensaty finansowej. Oczekujemy także zwiększenia różnica to ilość dni wypoczynkowych, standard pokoi, a także ilość
odpisu na ZFŚS (co roku o 10%) podobnie jak to ma miejsce w wyżywienia (posiłków). W oferowanych wyjazdach BT HUT- PUS są
ZUZP AMP SA. Wiele drobniejszych kwestii różniących Strony za- trzy posiłki dziennie, w innych BP tylko dwa. Przeanalizowane wyjazpewne da się szybko wyeliminować. Jednak te najważniejsze punkty dy samolotowe do Hiszpanii, Turcji, Albanii, Bułgarii są korzystniejsze w ofercie BP HUT-PUS. Także wycieczki autokarowe do Łeby
muszą być załatwione kompromisowo.
W trakcie negocjacji doszło do burzliwej dyskusji w sprawie ZFŚS. czy Krynicy Morskiej zawierają korzystniejsze rozwiązania dla praPrzedstawiciele Pracodawcy niestety „rozkładają ręce” i stwierdzają, cowników. Apelujemy o dokładne zaznajomienie się z przedstawiaże nie ma środków finansowych, że nie ma wspólnego regulaminu nymi ofertami, by nie przeoczyć tego co BP chciało ukryć i czym
ZFŚS. My pytamy po co w takim razie pracownikom krakowskiej później zostają obciążani pracownicy.
Siłowni, że nic się nie zmieni, że będą obowiązywały wszystkie zobowiązania AMP SA te socjalne także. Przed przeniesieniem pracowników do nowego podmiotu gospodarczego takie zapewnienia dawali
zarówno przedstawiciele AMP SA jak i przedstawiciele Zarządu Spółki TAMEH. Okazało się jednak, że były to puste słowa bez pokrycia.

UWAGA!!! Zaproszenia na kabaret „Smile” dla Pań z okazji „Dnia
Kobiet” są imiennie skierowane dla członkiń naszego Związku. Osoby nie mające imiennego zaproszenia nie zostaną wpuszczone na
salę przez obsługę. Dziękujemy za zrozumienie.

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 1500 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI
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PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
Oferta BT HUT– PUS SA na 2015 rok
Oferta wycieczek z dofinansowaniem z ZFŚS:
Albania– Saranda 14-23.08.2015 cena: 1899,00zł/ autokar
Bułgaria– Kiten/Primorsko 24.07-02.08.2015
cena 1729,00 zł / autokar
Bułgaria – Kiten/Primorsko 27.06-06.07.2015
cena 1529,00 zł / autokar
Bułgaria – Kiten/Primorsko 29.08-07.09.2015 cena 1529,00 zł / autokar
Bułgaria – Słoneczny Brzeg 10-17.07.2015 cena 2000,00 zł / samolot
Bułgaria – Sozopol 20-29.07.2015 cena 1650,00 zł / autokar
Bułgaria – Sozopol 10-19.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
Bośnia i Hercegowina – Neum 6-15.07.2015 cena 1890,00 zł / autokar
Bośnia i Hercegowina – Neum 27.07-05.08.2015 cena 1890,00 zł / autokar
Hiszpania – Costa Brava 10-19.07.2015 cena: 2110,00 zł / autokar
Francja - Lazurowe Wybrzeże 9-16.05.2015 cena 1755,00 zł / autokar
Francja – Paryż 27.04.-03.05.2015 cena 1720,00 zł /
autokar
Czechy – Praga 01-03.05.2015 cena 580,00 zł / autokar
Chorwacja – Opatija 15-24.07.2015 cena 2000,00 zł /
autokar
Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar
Chorwacja – Tisno 10-19.07.2015 cena 2100,00 zł / autokar
Czarnogóra 22.06-01.07.2015 cena 1290,00zł/ autokar
Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
Grecja – Agia Triada 01-10.07.2015 cena 1679,00 zł /autokar
Grecja – Agia Triada 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar
Grecja – Riwiera Olimpijska 14-23.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
Grecja – Riwiera Olimpijska 24.07-02.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
Grecja – Macedonia 17-26.08.2015 cena 1860,00 zł / autokar
Węgry – baseny termalne 18-22.03.2015 cena 850,00 zł / autokar
Węgry – baseny termalne 01-05.05.2015 cena 850,00 zł / autokar
Austria – Wiedeń 14-15.05.2015 cena 499,00 zł / autokar
Włochy objazdowe 25.04-04.05.2015 cena 1690,00 zł / autokar
Włochy 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar
Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar
Polska – Licheń 01-03.05.2015 cena 450,00 zł / autokar
Polska – Busko-Zdrój 18-27.05.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska – Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska – Dąbki 18-25.07.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska – Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1150,00 zł / autokar
Polska – Jastrzębia Góra 06-15.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
Polska - Krynica Zdrój ŚWIĘTA 03-07.04.2015 cena 750,00 zł / autokar
Polska – Krynica Zdrój 22-29.08.2015 cena 990,00 zł / autokar
Polska – Krynica Morska 08-17.07.2015 cena 1500,00 zł / autokar
Polska – Krynica morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
Polska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar
Polska – Mazury – Kalbornia 14-21.06.2015 cena 1050,00 zł / autokar
Polska – Mazury – Krzyże 26.09-03.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska–Międzyzdroje 08-16.08.2015 cena 1350,00 zł/ autokar
Polska – Kaz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015
cena 450,00 zl / autokar
Polska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska – Szczawnica ŚWIĘTA 03-07.04.2015 cena 750,00 zł / autokar
Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zl / autokar
Polska – Warszawa 17-19.04.2015 cena 450,00 zl / autokar
Malta – Bugibba 09-16.09.2015 cena 2000,00 zł / samolot
Malta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zl / samolot
Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł/ autokar
Nowe ofert wycieczek zagranicznych z dofinansowaniem:
Lp
1
2
3
4
5

Termin:
Miejsce:
16 - 23.06.2015 Grecja - Wyspa Korfu
8-15.09.2015 Grecja - Wyspa Korfu
17-26.09.2015
Tunezja
18-25.06.2015
Tunezja
16-23.09.2015
Toskania

Ilość Dni:
8dni/ 7 nocleg.
8dni/ 7 nocleg.
10dni/ 9 nocleg.
8dni/ 7 nocleg.
10dni/ 7 nocleg.

Cena: Transport:
1899,00 samolot
1 979,00 samolot
2 429,00 samolot
2 000,00 samolot
1 750,00 Autokar

Wycieczki krajowe z dofinansowaniem:
Lp

Termin:

Miejsce:

Ilość Dni:

Cena:

Transport:

1

1 - 8.08.2015

Pustkowo

8dni/ 7 nocleg.

1 200,00

Autokar

4

Posiedzenie Rady Powiatu OPZZ
W dniu 26.02.2015 odbyło się posiedzenie Rady
Powiatu OPZZ w Krakowie. Uczestniczyli w nim Wiceprzewodniczący NSZZ Prac. AMP SA kol. Józef Kawula i Tomasz Ziołek. Gościem zaproszonym na posiedzeniu Rady był Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel.
W swym wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację budżetową
oraz zamierzenia obecnych władz Miasta. W dyskusji odpowiadał na
pytania zebranych. Przedstawiciele naszego Związku poruszyli temat
komunikacji w autobusowej i tramwajowej w Nowej Hucie. Szczegółowe pytania dotyczyły linii tramwajowej nr 16, a w szczególności trasy
do Walcowni BWZ, komunikacji autobusowej z osiedli hutniczych oraz
problemu powrotu do domów pracowników pracujących na zmianie
popołudniowej w związku z brakiem odpowiednich połączeń komunikacyjnych. Kolejne pytania dotyczyły wykorzystania budynków i terenów
Huty, które zostaną oddane administracji państwowej oraz rozpoczęcia
działalności Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Poruszono również
temat remontu ul. Igołomskiej oraz Placu Centralnego.
Pan Tadeusz Trzmiel odpowiadając na pytania zapowiedział
kolejnych inwestycji komunikacyjnych w tym remontów torowisk oraz
ulic. Jak zapowiedział w niedalekiej przyszłości obecnie eksploatowane
tramwaje tzw „akwaria” zostaną zastąpione zakupionymi nowymi bardzo nowoczesnymi składami. Nowe trasy komunikacyjne połączą osiedla naszej dzielnicy bezpośrednio ze Śródmieściem Krakowa. Przedstawiany problem z linią tramwajową nr 16 oraz zły rozkład jazdy środków transportu w godzinach wieczornych obiecał dogłębnie rozpoznać
i w drodze konsultacji jeśli taka będzie potrzeba zmienić. Odpowiadając na pytania dotyczące ul. Igołomskiej i Placu Centralnego zapowiedział rozpoczęcie prac modernizacyjnych węzła z ul Igołomską we
wrześniu tego roku. Przypomniał, iż Miasto monitoruje prace przy przebudowie Placu Centralnego, zapowiedział dotrzymanie terminu zakończenia remontu w czerwcu tego roku. Ponieważ większość pytań dotyczyła Nowej Huty oraz naszego Zakładu, Pan Wiceprezydent wyraził
chęć spotkania się z naszym aktywem związkowym tak by szerszemu
gronu przedstawić plany i realizację komunikacyjną jak i urbanistyczną
dotyczącą naszej dzielnicy. Zarząd Związku planuje zaprosić Wiceprezydenta odpowiedzialnego za infrastrukturę Krakowa na comiesięczne
posiedzenie Zarządu Związku tj 11.03.2015r.
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaprasza na V Małopolski Dzień Nerki

