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ZESPÓŁ ROBOCZY
W ubiegły wtorek, 17 marca br. odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli Strony Związkowej i Pracodawcy w ramach Zespołu
Roboczego. Prowadzącym spotkanie był nowy Przewodniczący ZR
Pan Stanisław Ból, wspomagany przez pracowników HR Pana Cezarego Kozińskiego oraz Panią Anetę Gwóźdź. Porządek spotkania
przewidywał ciąg dalszy dyskusji w sprawach płacowych w roku
2015 oraz sprawy różne. Sprawy płacowe są od paru miesięcy tematem wiodącym każdego zebrania Zespołu. Niestety jak na razie
bez widocznych i odczuwalnych przez pracowników efektów, w
postaci podwyżek płac. Strony „okopały” się na swoich stanowiskach, używając przy tym różnych argumentów, mających przekonać drugą stronę do ustępstw. Przedstawiciele pracodawcy rozpatrują sprawę podwyżek płac w kontekście sytuacji makroekonomicznej w kraju oraz porównując propozycje Strony Związkowej, do już
zawartych porozumień płacowych w Polsce i w grupie ArcelorMittal.
Uważają oni, że wypracowany za 2014 rok zysk należy przeznaczyć nie tylko na podwyżki płac, ale również na dalszy rozwój firmy i
inwestycje z tym związane. Z kolei Strona Społeczna uważa, że
wypracowana nadwyżka w bilansie AMP S.A. powstała głównie
dzięki ciężkiej i wytężonej pracy naszych koleżanek i kolegów. Bez
podwyżek cen wyrobów, a dzięki zwiększeniu wielkości produkcji i
wielkości sprzedaży został wypracowany ten zysk. Nie miało by to
miejsca, gdyby nie zwiększony wysiłek i udział samych pracowników AMP S.A. którzy powinni być za to docenieni przez Właściciela.
W trakcie posiedzenia ZR Przedstawiciele Pracodawcy zwrócili
uwagę na fakt, iż żądania Strony Związkowej w roku 2014 oscylowały wokół kwoty 500 zł brutto na pracownika. Wówczas Strony po
wielomiesięcznych negocjacjach ( również manifestacji w DG ) osiągnęły kompromis i ostatecznie pracownicy od ponad roku czasu
mają wypłacane z „boku” 150 zł/m-c. Pracodawca zapomniał tylko o
jednym istotnym fakcie. Pozycja i wyniki finansowe, jakie osiągnęła
grupa AMP S.A w roku 2013 były diametralnie inne od tych w roku
2014. W ubiegłym roku bilans firmy za rok 2013 zamknął się kwotą
zerową, a tym razem mamy do czynienia z dodatnim wynikiem finansowym i to niebagatelnym, bo wynoszącym ponad 400 mln zł.
Czy w tej sytuacji żądania Strony Związkowej w sprawie podwyżek
płac są wygórowane, jak uważa pracodawca, czy też są to realne
postulaty oparte o wyniki ekonomiczne firmy. Jest to pytanie retoryczne, na które Stronom trudno będzie znaleźć odpowiedź, a oczekiwania załogi w tej kwestii są ogromne.
Po raz kolejny jak mantrę powtarzamy i przypominamy, że
dla naszej i innych organizacji związkowych z Krakowa, najistotniejszymi kwestiami do uregulowania z Pracodawcą pozostają te, związane z wykupem W-12, planowaniem UDW i podwyżkami płac w
roku 2015. Bez osiągnięcia kompromisu w tych sprawach, podpisywanie jakichkolwiek porozumień z Pracodawcą, przez przedstawicieli naszego Związku, będzie niemożliwe. W sprawie wykupu W12, po wielomiesięcznych negocjacjach, Przedstawiciele Pracodawcy przekazali Stronie Społecznej kolejną propozycję, która tym razem jest zgodna z naszymi i pracowników z 4BOP oczekiwaniami
oraz zgłaszanymi przez nich postulatami. O szczegółach tej oferty
napiszemy na naszych łamach w momencie, kiedy Strony ostatecznie podpiszą w tej sprawie odpowiednie porozumienie. W sprawach
różnych Strona Pracodawcy udzieliła paru odpowiedzi na wystąpienia Strony Związkowej i przekazała następujące informacje:
a/ „kwota bazowa”, o której mowa w parafowanym przez Strony
Zespołu Roboczego Uzgodnieniu do zmian treści Załącznika nr 6
do ZUZP (wypłata oszczędności w roku 2016 z tytułu dopłat do

chorobowego) dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., wynosi
3 454 973,07 PLN. W skład w/w kwoty wchodzą dopłaty do wynagrodzenia chorobowego za rok 2014 (1 425 407,65 PLN) oraz dopłaty do zasiłku chorobowego za rok 2014 (2 029 565,42 PLN)
b/ w roku 2014 w Spółce ArcelorMittal Poland S.A. miało miejsce 26
przeszeregowań pionowych (awanse pionowe) oraz 19 przeszeregowań poziomych (awanse poziome)
c/ wysokość minimalnej płacy zasadniczej w ArcelorMittal Poland
S.A. jest równa 1376,00 PLN – 1 osoba ma taką płacę w AMP S.A.
202 pracowników Spółki, posiada płacę zasadniczą niższą lub równą kwocie 1680,00 PLN.
Z kolei Strona Związkowa zwróciła się do Pracodawcy z
prośbą o przedstawienie danych dotyczących łącznej liczby pracowników Spółki otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze równe lub
niższe 2200,00 PLN. Wyjaśnienie sprawy wyrównania i podziału
premii w Zakładzie Stali w DG za m-c luty 2015. Koledzy z oddziału
w DG przekazali informację o oburzeniu i niezadowoleniu pracowników z powodu zmiany funkcjonowania przewozów wewnętrznych
na terenie Oddziału w Dąbrowie Górniczej, zwłaszcza pracowników
Walcowni Dużej DWG i Zakładu Stalowania DG PSD. Zmiany wprowadzone od 15 marca br. spowodowały przepełnienie przewozów
pracowniczych ponad wszelkie dopuszczalne przepisy, niemożność
wejścia do przepełnionego autobusu na przystankach pośrednich
(np. DWG, SZWIRO itp.) i pozostawianie pracowników na tych przystankach oraz spóźnianie się na dalsze przewozy i środki komunikacji miejskiej. Ze względu na fakt łamania podstawowych przepisów bezpieczeństwa w transporcie osób oraz narażenie pracowników na dodatkowe niebezpieczeństwo Strona Związkowa zażądała
natychmiastowego wycofania wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu przewozów wewnętrznych na terenie Oddziału w Dąbrowie
Górniczej. Tuż po spotkaniu wtorkowym Strona Pracodawcy poinformowała drogą mailową, iż po interwencji w w/w sprawie, w wyniku analizy stanu usług przewozowych funkcjonujących w ramach
programu testowego od dnia 15.03.2015 roku podjęta została decyzja o zrezygnowaniu z planowanych testów. Przewozy pracowników
w Oddziale Dąbrowa Górnicza od 18.03.2015 r. odbywają się zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy. Jak widać z powyższego
przykładu nie tylko my w Krakowie przeżywaliśmy swego rodzaju
„rewolucję” związaną ze zmianami w funkcjonowaniu transportu
wewnętrznego i przewozu pracowników w AMP S.A. Przykre jest
natomiast to, że osoby wprowadzające te zmiany, testują ich funkcjonowanie z za biurka.
cd str nr 2
Manifestacja w obronie miejsc pracy
ZAPRASZAMY
NA MANIFESTACJĘ
w WARSZAWIE 18 Kwietnia 2015 roku








Nie pozwólmy na dalszą likwidację miejsc pracy
Żądamy wycofania anty - pracowniczych zmian w KP
Żądamy odmrożenia podstawy naliczania ZFŚS
Żądamy szybkiego wzrostu płacy minimalnej
Dość umów śmieciowych
Żądamy zmian w prowadzeniu dialogu społecznego

Wyjazd - sobota 18 kwietnia 2015 roku Bud. „S” godzina 5.00
Zapisy prowadzą Przewodniczący Zarządów Zakładowych.
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Od dłuższego czasu obserwujemy bardzo ciekawe
zjawisko w AMP S.A. Polega ono na tym, iż każdy w tej firmie,
odpowiadający za jakąkolwiek dziedzinę związaną z kosztami działalności poszczególnych zakładów, nie jest nie ważne w tym miejscu, czy chodzi tu o remonty, żywienie, czy przewóz pracowników
chce - wręcz musi - wykazać się swoją kreatywnością, pomysłami
mającymi przynieść oszczędności z uzasadnieniem istnienia własnego stanowiska w strukturze AMP S.A. Szkoda tylko, że często i
gęsto, odbywa się to właśnie na takich zasadach jak przy reorganizacji transportu wewnętrznego i człowiek jest w tych pomysłach
innowacyjnych na ostatnim miejscu. Ponadto w sprawach różnych
Strona Pracodawcy przedstawiła odpowiedź w sprawie wycofania
pisma dotyczącego rehabilitacji zawodowej tj. : „Pisma Okólnego nr
8/2004 z dnia 24.09.2004 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i
zatrudniania pracowników niepełnosprawnych lub trwale niezdolnych do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej”. Polecenie o tworzeniu stanowisk tzw „rehabilitacyjnych” zostało anulowane „Pismem Okólnym
Nr 2/2007 DHK z dnia 16.07.2007r”.
Na koniec posiedzenia ZR Strona Społeczna przekazała
informację o niepokojących pracowników błędach w generowaniu
faktur oraz naliczaniu niejasnych opłat, w związku ze zmianą z
dniem 01.01.2015 r. warunków Telefonów Rodzinnych. Dodatkowo
poinformowała, iż Biuro Obsługi Klienta firmy świadczącej usługę
telekomunikacyjną nie przyjmuje reklamacji, gdyż są to telefony
biznesowe ArcelorMittal Poland S.A. W nawiązaniu do w/w informacji, Strona Pracodawcy poinformowała, iż zostanie ona niezwłocznie przekazana do Dyrektora Biura Informatyki. Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie Zespołu Roboczego odbędzie się w dniu
26.03.2015 r.
K. Bąk
cd ze str nr 1...
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nieważ temat ten dotyczy bardzo szerokiej grupy pracowników, a
zmiany w tej kwestii pracownik zauważa raz na 5 lat. Jest to opinia
prawna wystawiona przez Biuro Prawne AMP S.A. a otrzymaliśmy
ją od Głównego Specjalisty w HR Pana Cezarego Kozińskiego:
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 120. 1. Pracownikowi,
który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby
wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w
dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej
wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie
wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z
czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania
do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania
uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień
przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego
podjął pracę.
3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od
dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej
służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia
lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.
4. Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane,
jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie
przewidują korzystniejszych uprawnień.
6. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych, określonych w odrębnych przepisach
Przepisy w/w ustawy nakazują więc zaliczyć do okresu
zatrudnienia tylko okres samej służby, nie wspominając nic o okresie przerwy. Takie rozumowanie ustawy potwierdził również poniższy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20.10.2005
roku, sygnatura akt, III AUa 1336/04, LEX nr 175549...
Art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz.
220 z późn. zm.) stanowiący, że pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął
pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania
do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, nie stanowi podstawy prawnej do zaliczenia okresu przerwy między ukończeniem służby wojskowej, a ponownym podjęciem pracy jako okresu składkowego w
myśl przepisów ubezpieczeniowych.
Przerwy więc – obojętnie, czy krótszej niż 30 dni, czy dłuższej, nie zalicza się do stażu ubezpieczeniowego. Przechodząc na
grunt ZUZP AMP: ten okres przerwy nie jest „stosunkiem pracy”.
Zaliczenie tego okresu nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, czyli zgodnie z przepisami prawa pracy w AMP- okres
przerwy nie powinien być wliczany do okresu stażu pracy uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
K. Bąk

Wyjaśnienia dotyczące interwencji pracowniczych:
TELEFONY RODZINNE
Bardzo wielu naszych członków Związku i pracowników
AMP S.A. zaniepokoiła sytuacja związana z ostatnimi zmianami, a
szczególnie wysokością faktur związanych z korzystaniem, z tzw.
telefonów rodzinnych w ramach korporacji. Temat ten, wraz odpowiednimi dokumentami (faktury) został zgłoszony przez przedstawiciela naszego Związku na ostatnim posiedzeniu Zespołu Roboczego w dniu 17.03.2015 roku. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź z Biura Informatyki AMP S.A. którą w całości publikujmy
poniżej:
Szanowni Państwo,
Biuro Informatyki 18 grudnia 2014r podpisało nową umowę z operatorem T-mobile mającą na celu obniżenie kosztów telekomunikacyjnych w AMP. Wychodząc naprzeciw pracownikom ArcelorMittal
Poland S.A umowa objęła również telefony rodzinne. Wprowadzona nowa taryfa Pakiet dla Biznesu 20 jest obecnie najlepszą ofertą
na rynku indywidualnym. Podczas procesu migracji telefonów do
nowej taryfy system taryfikacyjny operatora zaczął źle naliczać
opłaty za usługi jednocześnie wysyłając do użytkowników nieprawidłowo wystawione faktury. Po naszej interwencji ustaliliśmy, że do
czasu wyjaśnienia / rozwiązania problemu przez operatora konta
klientów zostają zamrożone do 15 maja br. Co oznacza ze nie
musimy płacić za przesłane błędne faktury. Wszyscy abonenci
są informowani na bieżąco za pomocą wiadomości SMS o bieżącej
sytuacji związanej z rozliczeniami. Operator także wyznaczył osoNEGOCJACJE ZFŚS DLA TAMEH POLSKA Sp. z o.o
bę w Biurze Obsługi Abonenta T-mobile (tel. 602 900 000) do
W dniu 19.03.15r. odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie
udzielania wszelkich informacji dot. obsługi tego problemu. Biuro IT
dokłada wszelkich starań aby pomóc naszym pracownikom w roz- dotyczące propozycji do Regulaminu oraz Zasad i Tabeli ZFŚS dla
wiązywaniu wszystkich problemów z tym związanych. Za wszelkie Spółki TAMEH Sp. z o.o. Tym razem Związki Zawodowe działające
w Spółce omówiły i przedyskutowały zagadnienie we własnym
niedogodności przepraszamy.
K. Bąk
gronie. Uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące projektu ReguNAGRODA JUBILEUSZOWA, A SŁUŻBA WOJSKOWA.
laminu ZFŚS, dołączając związkowe propozycje. Teraz projekt ten
W związku z licznymi mailami, telefonami i pytaniami ze zostanie przekazany Pracodawcy. Strona Społeczna zaproponostrony członków naszego Związku oraz pracowników AMP S.A. w wała kolejne spotkanie na dzień 26 marca, na którym po konsultasprawie opóźniania - co najmniej o 1 miesiąc – wypłaty nagrody cji mamy nadzieję na szybkie uzgodnienie wspólnego stanowiska
jubileuszowej, w związku z odbywaną w przeszłości służbą wojsko- ze Stroną Pracodawcy na co z niecierpliwością czekają pracownicy
wą, przedstawiciel naszej organizacji zwrócił się do Pracodawcy o wszystkich Zakładów wchodzących w skład Spółki TAMEH.
stosowne wyjaśnienia w tej sprawie. Publikujemy je w całości, poA. Bączkowski
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Informacja z posiedzenia
Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA
W dniu 20.03.2015 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej
Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Przewodnicząca Pani Jadwiga Radowiecka. Przewodnicząca przedstawiła wykorzystanie środków ZFŚS - Kraków wg not księgowych na
dzień 13.03.2015r. Następnie rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla:- byłych pracowników EiR, - pracowników zakładu Stalownia –
PSK2, - pracowników zakładu Koksownia, - pracowników – GU, pracowników komórek dyrekcyjnych
W kolejnej części spotkania Komisja przeanalizowała i wyraziła zgodę na oferty wycieczkowe przedstawione w ramach wypoczynku po pracy. Przyjęto informację o rezygnacji z wycieczki na
Węgry 18-22.03.15 r. Omówiono temat wycieczki do Tunezji w świetle aktualnych wydarzeń w tym kraju ( atak terrorystyczny na turystów). Pracownicy, którzy rezerwowali taki pobyt mają możliwość
zamiany tej wycieczki na inne kierunki bez ponoszenia dodatkowych
opłat. Ustalono, że Biuro Podróży HUT - PUS SA poda wykaz tych
osób, oraz komisja będzie udzielała zgody na nowe oferty dla tych
uczestników konsultując temat drogą elektroniczną.
Ponadto Komisja zaleciła bieżące reagowanie w podobnych
przypadkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oferty wycieczkowe do krajów będących na liście niebezpiecznych terenów według
MSW.
Uzgodniono również, że w ofertach przedstawianych przez
HUT-PUS mają być wpisane dane biura (tour operatora) będącego
właściwym organizatorem wycieczki.
Na zakończenie spotkania w sprawach różnych Komisja wyraziła zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki na rachunek ZFŚS dla
czterech pracowników.
J. Łąka

AMP SA
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland
SA lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu
przy kontynuacji ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu
uprawnione są w Polsce tylko dwie grupy pracowników, w tym
pracownicy AMP SA. Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU.
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne,
*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne.
● Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”,
kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 523
796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę,
czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura (tel. kom.).
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124
czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30,we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.

Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza
Darczyńców naszej Fundacji
na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej
w dniach 20 – 24.04.2015 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie
odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r., w godz. 9.00-10.30
Z życia Spółek….nastroje w HUT-PUS S.A.
tel.: 787 610 696
W ostatnim okresie nastroje wśród pracowników Spółki HUT- Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG os Handlowe bl. 8
PUS S.A. pogorszyły się. Główną tego przyczyną są w porównaniu w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień. Ilość miejsc ograniczona
do AMP i innych Spółek niskie zarobki oraz w dalszym ciągu niepewna sytuacja związana z negocjacją umów dotyczących żywienia i
Wesołych Świąt
sprzątania dla AMP SA. Taka sytuacja powoduje, iż niepokój pracowWielkiej Nocy
ników przeradza się w zanik instynktów motywacyjnych, które do
i wszelkiej pomyślności
niedawna charakteryzowały doświadczonych pracowników. Nie trzeŻyczą
ba nikogo przekonywać, że zaangażowanie i fachowy potencjał ludzRada i Zarząd
ki stanowi podstawę funkcjonowania Spółki. Najbliższe lata będą
Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
emeryckim finałem pracy dla wielu zasłużonych, pracowitych i oddaw Krakowie
nych Firmie pracowników. Utrata takich pracowników oraz brak wartościowych zastępców może okazać się niepowetowaną stratą dla
Podział funduszu premiowego za marzec 2015 r.
dalszego funkcjonowania Firmy, stratą z którą przyjdzie się borykać
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc luty 2014
Spółce w kolejnych latach.
Związki Zawodowe funkcjonujące w Spółce pełne są obaw i z r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu został obniżony
troską angażują się w działania zmierzające do poprawy sytuacji i wyniósł 97% stąd Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust. 4 pkt.2)
materialnej Załogi. W ostatnim okresie pracownicy Spółki w rozmo- "Zasad...", w związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi 7,42 %
wach z przedstawicielami organizacji związkowych przekazali swoje od plac zasadniczych pracowników Spółki.
uwagi i wnioski, które głównie dotyczyły niskich zarobków. Wszystkie
uwagi i wnioski w formie pisemnej zostały przekazane Zarządowi
Hutnicza Liga Piłki Siatkowej
Spółki. Prezes Zarządu zapowiedział kontynuowanie rozmów o
Wystartowała Hutnicza Liga Piłki Siatkowej. Oto wyniki roz„stanie zarobków załogi” po podpisaniu umów dotyczących dalszej grywek z dnia 7 marca:
długoterminowej współpracy z AMP S.A. (tzw „żywienie i sprzątanie”) 1.
WPOLDBOJE - UNIHUT1-2 (25-19, 21-25, 3-15)
Chcielibyśmy aby doszło do konstruktywnych ustaleń zmierzających 2.
ZE- COS2-0 (25-10, 25-15)
do realizacji porozumień społecznych i realizacji postulatów załogi.
3.
ZE - UNIHUT 2-0 (25-21, 25-13)
Z całą pewnością takie stanowisko Zarządu Spółki poprawi atmosfe4.
WPOLDBOJE - COS2-0 (25-12, 25-22)
rę i da sygnał do wspólnego kierunku działań dla dobra i przyszłości
5.
ZK- ZB2-0 (25-13, 25-16)
firmy HUT PUS SA
6.
OLBDOJE AMP- ZH MŁODZI 1-2 (25-21, 15-25, 6-15)
Wiadomość z ostatniej chwili : Zarząd Spółki podjął decyzję o
7.
ZK - ZH MŁODZI (25-16, 22-25, 15-8)
przyznaniu wyższej premii uznaniowej w wysokości 10% dla poOLDBOJE AMP- ZB (25-17, 25-20)
szczególnych działów Firmy. Oby to była dobra zapowiedź przy- 8.
szłych rozmów z Pracodawcą.

B. Fekner

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
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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: 1899,00 zł / 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
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 1290,00 zł / 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 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar
Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar
Grecja – Wyspa Korfu 16-23.06.2015 cena 1899,00 zł / samolot
Grecja – Wyspa Korfu 8-15.09.2015 cena 1979,00 zł / samolot
Tunezja 17-26.09.2015 cena 2429,00 zł / samolot
Tunezja 18-25.06.2015 cena 2000,00 zł / samolot
Polska – Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar
Polska – Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar
Polska – Licheń 01-03.05.2015 cena 450,00 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 22-29.08.2015 cena 990,00 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 – Kazimierz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015 cena 450,00 zł /
autokar
Polska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska – Szczawnica ŚWIĘTA 03-07.02.2015 cena 750,00
zł / autokar
Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zł /
autokar
Polska – Warszawa 17-19.04.2015 cena 450,00 zł / autokar
Malta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zł / autokar
Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł / autokar
Nowe ofert wycieczek zagranicznych z dofinansowaniem:
Wycieczki krajowe 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

Lp

Termin:

Miejsce:

Ilość Dni:

Cena:

Transport:

1

1 - 8.08.2015

Pustkowo

8dni/ 7 nocleg.

1 200,00

Autokar

4

Z prasy : ArcelorMittal zainwestuje w Niemczech 88 mln euro.
Modernizacja i zwiększenie konkurencyjności grupy mają być celem
inwestycji ArcelorMittal w niemieckie zakłady koncernu. W tym roku
inwestycje mają sięgnąć 88 mln euro. Koncern ma w Niemczech cztery
zakłady - w Bremie, Duisburgu, Eisenhüttenstadt i Hamburgu. Produkuje w nich w sumie około 20 proc. swojej europejskiej produkcji stali
surowej. W ostatnich pięciu latach zainwestowano w nie 630 mln euro.
- Niemcy to dobra lokalizacja do wytwarzania produktów o wysokiej
wartości dodanej - mówi Frank Schulz, dyrektor generalny ArcelorMittal
Germany Holding. W zakład w Bremie ma zostać zainwestowanych 10
mln dolarów, które pomogą zwiększyć wydajność linii ciągłego odlewania stali i poprawić jakość. W Duisburgu kosztem 6,5 mln euro zostanie
zmodernizowana linia ciągłego odlewania stali. Nowe inwestycje
oprócz poprawy konkurencyjności mają pozwolić dodać do portfolio
nowe produkty dla motoryzacji. Dziesięciomilionowe inwestycje w
Eisenhüttenstadt mają przynieść poprawę wydajności systemu wtrysku
pyłu węglowego w wielkim piecu 5A, przygotowania remontów w tym
samym piecu i montaż nowego dźwigu pod dachem walcowni gorącej.
W Hamburgu ma zostać dokończona inwestycja, która pozwoli obniżyć
emisję dwutlenku węgla o 1700 ton, a zużycia energii o 3 mln kWh
rocznie.
Wesprzeć hutę. Niektóre kraje europejskie już realizują plan na rzecz
ożywienia w sektorze stalowym, co wkrótce zacznie rzutować na wewnątrzunijną konkurencję i kondycję polskiego hutnictwa. Niepostrzeżenie minęły dwa lata od czasu, gdy Antonio Tajani, wówczas unijny
komisarz ds. przemysłu, zapowiedział przedstawienie planu wsparcia
przemysłu stalowego. Założenia poznaliśmy w czerwcu 2013 roku jako element szerszej unijnej strategii reindustrializacji: przywracania
przemysłowi miejsca w europejskiej gospodarce. - "Europejski przemysł stalowy jest sektorem przyszłości. Utrzymując wiodącą pozycję w
zakresie innowacyjnych produktów, które zawsze były jego mocną
stroną, może on osiągnąć przewagę" konkurencyjną w skali globalnej pisał wówczas Tajani. - "Plan działania na rzecz ożywienia w sektorze
stalowym wyraźnie pokazuje, że jest to dla Europy sektor o znaczeniu
strategicznym i siła napędowa rozwoju gospodarczego. Aby nastąpiło
ożywienie gospodarcze, UE potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek
gospodarki realnej. Naszym celem jest to, by do 2020 r. udział przemysłu w PKB osiągnął 20 proc". .... W Polsce zespół, który miałby wypracować konkretne formy wsparcia hutnictwa... jeszcze nawet nie zdążył
powstać. U nas skutkiem jest zatem dalsza utrata konkurencyjności.
Tym razem już nie tylko wobec firm spoza Unii Europejskiej, ale nawet
wobec firm unijnych, działających w teoretycznie takich samych warunkach jak w Polsce…… W Polsce starania o powołanie zespołu wsparcia hutnictwa podjęto w połowie ubiegłego roku, przy aktywnym wsparciu przedstawicieli branży metalurgicznej. Zespół miał wypracować
strategię - co i w jakim czasie można zrobić dla poprawy konkurencyjności. W dokumencie przedstawiciele Izby wskazali kilka obszarów, na
których branży zależy, oraz resorty potencjalnie odpowiedzialne za te
działania. Dla branży najważniejsze są problemy związane z polityką
energetyczną i klimatyczną, a więc z cenami energii dla przemysłu.
Stefan Dzienniak przypomina, że jesteśmy jednym z pięciu krajów Unii
Europejskiej, w których akcyza na energię elektryczną dla metalurgii
istnieje i u nas jest ona najwyższa (obowiązuje też na Litwie, Malcie,
Cyprze i na Łotwie). Wymienione kraje nie należą do dużych producentów stali, a Cypr, Malta i Portugalia... praktycznie nie mają żadnych
dużych przedsiębiorstw metalurgicznych. Jednym z najważniejszych
punktów planu Tajaniego było zapewnienie przemysłowi taniej energii.
Podstawowa cena tzw. czarnej energii jest porównywalna w większości
krajów europejskich. Różnice wynikają z dopłat do OZE, akcyzy i kogeneracji, które podnoszą ją w sumie o około 30 proc. - Inne kraje zwalniają metalurgię z opłat związanych ze wsparciem OZE czy zakupów
kolorowych certyfikatów. W myśl europejskich przepisów przemysły
energochłonne mogą być w 85 proc. zwolnione z tych opłat i wiele
krajów to robi - rekompensuje koszty emisji pośrednich zawartych w
cenach energii elektrycznej. Dotyczy to Niemiec, Anglii, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Holandii. Nie ma tego we Francji, bo tam energetyka w
mniejszym stopniu opiera się na węglu i nie ma tak wysokich opłat
pośrednich. Poza tym Polska ma jeden z najwyższych w Europie kosztów przesyłu energii. Więcej płacą tylko Włosi. To wszystko powoduje,
że konkurencyjność energochłonnych gałęzi przemysłu, w tym hutnictwa, wciąż się pogarsza. Pojawia się jednak szansa na zmianę sytuacji. Ten najważniejszy dla metalurgii aspekt planu Tajaniego pojawił
się bowiem w zapowiedziach wsparcia gospodarki przedstawionych
przez premier Ewę Kopacz. Ze względu na to, że wstępnie określone
ramy czasowe stały się w zasadzie publiczną obietnicą, deklaracja Ewy
Kopacz może okazać się ważniejsza niż działanie polskiego zespołu
ds. planu Tajaniego, który może pracować nawet przez kilka lat.

