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MANIFESTACJA W OBRONIE MIEJSC PRACY
Naszą relację z wiecu protestacyjnego, który odbył się w
dniu 16 kwietnia br. rozpoczynamy od podziękowań, skierowanych
do tych wszystkich pracowników i mieszkańców dzielnicy Nowa
Huty, kolegów z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic,
którym przyszłość naszego zakładu nie jest obojętna. Swym tak
licznym udziałem ( różne źródła podają liczbę od 1,5 do 2 tys.
uczestników ) pracownicy zadali kłam rozpowszechnianych w AMP
S.A informacjom, jakoby decyzja o remoncie wielkiego pieca w Krakowie dawno już zapadła, a wstrzymanie się z jej oficjalnym podaniem do wiadomości publicznej jest swego rodzaju grą Właściciela
firmy z polskim rządem oraz związkami zawodowymi. Nic bardziej
mylnego. Na szczeblu Koncernu zapadły wprawdzie pozytywne
decyzje związane z uwarunkowaniami technicznymi oraz finansowaniem tego remontu, ale nie oznacza to, że Właściciel firmy, który
nastawiony jest wyłącznie na zysk, zrezygnuje z ulg i przywilejów
jakie ma zagwarantowane w innych krajach Europy. Podpisanie
przez Rząd Polski pakietu ekologicznego spowodowało, iż w najbliższych latach właściciel AMP S.A. będzie musiał przeznaczyć na
inwestycje związane z ochroną środowiska około 420 mln euro.
Brak ulgi w akcyzie na energię elektryczną, brak dostępu do środków unijnych związanych z modernizacją urządzeń przemysłu stalowego w Polsce, pod kątem coraz ostrzejszych wymogów ekologicznych oraz zakaz uwolnienia cen gazu powodują, iż koszty produkcji
stali w Krakowie - pomimo niskich naszych płac - są o wiele wyższe
niż, chociażby w krajach ościennych, takich jak Słowacja, Czechy i
Niemcy, o krajach Europy wschodniej nie wspominając. Zalew do
Polski tanich produktów stalowych min. z Chin, Rosji i Ukrainy, również ma swoje przełożenie na obecną trudną sytuację w polskim
hutnictwie. O tych i innych zagrożeniach oraz o globalnej sytuacji w
przemyśle hutniczym w trakcie wiecu - na razie pokojowego mówili min. kol. Władysław Kielian, Przewodniczący NSZZ
„Solidarność” oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa tegoż
związku kol. Adam Ditmer. Z kolei Przewodniczący Naszego Związku kol. Krzysztof Wójcik, w swoim wystąpieniu, skupił się przede
wszystkim na przekazaniu zebranym informacji o działaniach, jakie
zostały już podjęte przez władze miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, by utrzymać hutę w pełnym cyklu produkcyjnym. Interes jest obopólny, a zagrożenie utratą około 7 tysięcy

miejsc pracy mogłoby spowodować, iż Nowa Huta stała by się dzielnicą slumsów. Po spotkaniach i rozmowach z Prezydentem m. Krakowa Panem Jackiem Majchrowskim oraz Wojewodą Małopolskim
Panem Jerzym Millerem wiemy już, że obaj przedstawiciele władz,
zarówno samorządowej, jak i tej regionalnej, udzielą nam pełnego
poparcia, w staraniach o realizację planowanego w przyszłym roku
remontu WP. Wyrazem tego jest między innymi rezolucja Rady
Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 roku, skierowana do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie podjęcia działań zapobiegających
likwidacji znaczącej części AMP S.A Oddział w Krakowie. Najistotniejszą informacją jest też ta, iż inicjatywa rozmów, spotkań oraz
nacisku na stronę rządową, na razie w formie akcji protestacyjnej,
podjęta została przez przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych z naszej huty. Cel jest jeden dla wszystkich. Musimy w swoich działaniach przekonać Właściciela do jak najszybszego podjęcia
decyzji w sprawie remontu pieca, stąd w wystąpieniach liderów
związkowych zapowiedź zaostrzenia form protestu. Nie będzie wielkiego pieca, nie będzie pracy. Takie hasło przyświecało organizatorom manifestacji i trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że nie dotyczy to
tylko pracowników części surowcowej. Każdy, kto choć trochę ma
pojęcia o pełnym cyklu produkcyjnym huty stali, dostawach surowców, transporcie materiałów, wsadu dla walcowni i ogólnie pojętej
logistyce, powinien sobie zdawać sprawę, że bez istnienia WP w
Krakowie, przyszłość obu walcowni również jest niepewna. Zapowiedź budowy drugiego pieca pokrocznego w BWG, nowej ocynkowni w BWZ oraz zwiększenie produkcji do około 4 mln ton wyrobów gorąco walcowanych uspokoiło nieco pracowników z tych zakładów. Tymczasem wystarczy trochę matematyki, wiedzy ogólnej o
stanie transportu kolejowego w AMP S.A i w Polsce, by uświadomić
sobie, iż przewóz takiej ilość slabów z DG lub innych zakładów jest
technicznie niemożliwy i nieopłacalny kosztowo. To w naszym
wspólnym, interesie pozostaje, by część surowcowa w Krakowie
pracowała nadal. Czas też najwyższy by zrozumieli to wszyscy
pracownicy naszego Zakładu, a nie tylko ci zatrudnieni w Stalowni,
Wielkich Piecach, Koksowni, czy w Zakładzie Energetycznym. Kol.
Eugeniusz Hlek z NSZZ „Solidarność 80” w swoim - bardzo ekspresyjnym - wystąpieniu próbował zebranym wyjaśnić wszystkie zawiłości związane z negocjacjami Strony Społecznej z Przedstawicielami Pracodawcy oraz oczekiwaniami i żądaniami z jego strony, jakie
są kierowane do hutników z Krakowa.
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cd ze str nr 1…Oczywiście

w kontekście podjęcia pozytywnej decyzji
o remoncie WP. Można to nazwać swoistego rodzaju szantażem
lub jak niektórzy mówią: „Pan Mittal blefuje, remont pieca i tak będzie, a on chce tylko wyciągnąć jak najwięcej kasy i pozbawić nas
kolejnych przywilejów”. Oczywiście te tzw. przywileje istnieją tylko
w ocenie Pracodawcy, jednak każdy z nas powinien sobie zadać
pytanie i jednocześnie odpowiedzieć na nie, czy żądając takich lub
innych ustępstw jest to tylko próba zastraszenia przedstawicieli
związków zawodowych, czy też w przypadku negatywnych reakcji
z ich strony spełni się „czarny scenariusz” i Właściciel nie zdecyduje się na remont WP w Krakowie ? W kontekście całej tej sytuacji
związanej ze wstrzymaniem decyzji o remoncie pieca, trzeba sobie
również zadać drugie bardzo ważne pytanie. Czy jest taki człowiek,
który mając w cudzysłowie nóż na gardle, weźmie na siebie tak
duży ciężar odpowiedzialności, by podjąć taką lub inną decyzję?
Negacja wszelkich propozycji i odrzucenie wszystkich żądań Pracodawcy, w skutkach może być fatalna i w efekcie mogłaby doprowadzić do masowych zwolnień oraz zamknięcia naszego Zakładu.
Wielokrotnie w rozmowach kuluarowych pada, jak „memento mori”
stwierdzenie i przypomnienie o sytuacji z Liege. Niestety nie pracujemy tak jak górnicy ze Śląska w państwowej spółce, tylko w firmie
prywatnej, z którą Właściciel może zrobić co tylko mu się żywnie
podoba. W tej sytuacji porażające są bierność i brak działań ze
strony polskiego rządu. Wątek ten przewijał w się w wielu wypowiedziach zaproszonych gości, o czym mówił min. kol. Eugeniusz
Sommer, Przewodniczący FHZZ w Polsce. Wspomniał również o
planowanych przez przedstawicieli Federacji spotkaniach ( w temacie min. remontu WP w Krakowie i związanych z tym uwarunkowań
Właściciela firmy ) na szczeblu rządowym, jakie mają mieć miejsce
w najbliższym czasie. Posumowaniem tej relacji niech będą słowa
Przewodniczących trzech największych organizacji związkowych z
Krakowa, które po manifestacji zostały zacytowane w prasie, radiu
i telewizji: „Nie do przyjęcia dla nas jest funkcjonowanie krakowskiego oddziału bez części surowcowej - nie zaakceptujemy takiego scenariusza". Dziękując jeszcze raz za wsparcie naszej wspólnej manifestacji wszystkim pracownikom huty i spółek, mieszkańcom Krakowa, kolegom związkowcom z innych oddziałów AMP
S.A., z Gorlic, Limanowej, Zakopanego, Bukowna itd. nie zapominajmy, że los i przyszłość naszego zakładu jest przede wszystkim
w naszych rękach. Razem możemy więcej i w kwestii być, albo nie
być części surowcowej w Krakowie liczymy na dalsze wsparcie
naszych działań wszystkich pracowników Huty i Spółek. K. Bąk
WARSZAWA - Ogólnopolska Manifestacja
W obronie miejsc pracy

●
●
●
●

W WARSZAWIE 18 Kwietnia 2015roku pod hasłami :
Nie pozwólmy na dalszą likwidację miejsc pracy
Żądamy wycofania anty - pracowniczych zmian w KP
Żądamy odmrożenia podstawy naliczania ZFŚS
Żądamy szybkiego wzrostu płacy minimalnej

AMP SA

● Dość umów śmieciowych
● Żądamy zmian w prowadzeniu dialogu społecznego
Odbyła się Ogólnopolska manifestacja w obronie miejsc pracy.
Nauczyciele, hutnicy, górnicy, strażacy, transportowcy i rolnicy
manifestowali swoje niezadowolenie. Domagając się między innymi podwyżek płac oraz zniesienia śmieciowych umów. W sumie w
stolicy zarejestrowano 11 zgromadzeń publicznych. W trakcie marszu mijając poszczególne Ministerstwa, składano w nich odpowiednie petycje dotyczące poszczególnych branż. Następnie wszyscy
uczestniczy Marszu Gwiaździstego spotkali się przed Kancelarią
Premiera. – Nie chcemy być śmieciami i pracować na umowach śmieciowych – to najczęściej pojawiający się okrzyk niezadowolenia. Po zakończeniu przemówień, Szef OPZZ kol. Jan Guz
złożył petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz. OPZZ domaga
się m.in. walki z tzw. umowami śmieciowymi, wyższych płac w
budżetówce, minimalnej płacy godzinowej, udzielenia wsparcia
sektorowi hutniczemu celem poprawy jego konkurencyjności w
realizacji wyzwań związanych z dostosowaniem przedsiębiorstw do
unijnych wymagań pro-środowiskowych.
Przed kancelarią Pani Premier Przewodniczący FHZZ kol.
E. Sommer przypomniał o problemach hutników z Krakowa:
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce w imieniu zrzeszonych zakładowych organizacji związkowych branży hutnictwa, koksownictwa, odlewnictwa domaga się podjęcia działań przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmierzających do przywrócenia konkurencyjności
hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem :
- obniżenia akcyzy na energię elektryczną dla przedsiębiorstw
energochłonnych, w tym hutnictwa,
- obniżenia akcyzy od kopalin ,
- przyznania hutnictwu prawnych możliwości wsparcia
środkami z funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę
środowiska,
- wsparcia rządowymi programami aktywności przemysłowej
związanymi z efektywnością energetyczną, rozwojem polskiej
myśli technicznej.
Niepewny jest los polskich hutników. Wcześniejsze deklaracje
polskiego rządu w sprawie wydatnej pomocy dla branży hutniczej
są tylko „na papierze”. Deklaracje premier rządu dotyczące Śląska i
polskiego hutnictwa, są pustymi słowami.

Przykładem jest problem w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland. Pracuje tam 1 wielki piec, którego żywotność kończy się w 2016 roku. W przypadku likwidacji wystąpią problemy na stalowni, koksowni, w zakładzie energetycznym oraz w
innych branżach typu górnictwo, energetyka, gazownictwo,
transport. Zagrożonych jest 1500 miejsc pracy w hucie, a około 7.000 w pozostałych.
Nie dajemy zgody na dalszą likwidację miejsc pracy, żądamy
wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
Od kilku lat nie dokonuje się podwyżek płac – podstawowych stawek wynagrodzenia za pracę. Niepewna sytuacja przemysłu hutniczego powoduje ubożenie społeczności hutniczej.
Domagamy się zaniechania podejmowania działań antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy, w tym wyeliminowania umów
śmieciowych, patologicznego samo-zatrudnienia, odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Domagamy się szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do
poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Domagamy się wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia
za godzinę pracy, niezależnie od formy zatrudnienia oraz szybkiego
wzrostu minimalnego.
Żądamy wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym
zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.
Pojawiające się ataki na związki zawodowe będziemy odpierać z
determinacją.
Będziemy bronić żywotnych interesów pracowniczych, gdy naruszany jest prymat godności ludzkiej pracy.
Domagamy się szacunku dla swej pracy – my górnicy, nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, kolejarze, hutnicy i inni.

Dzisiaj mówimy dość!
Szef OPZZ Jan Guz zaapelował do rządu o rozpoczęcie
dialogu z protestującymi grupami zawodowymi. - Żądamy godności
i poszanowania, rozmów, dialogu…….
cd str nr 3
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cd ze str nr 2...Ustawa

o dialogu społecznym została napisana przez
ruch związkowy, bo przez lata rząd nie potrafił nawet sprecyzować
kilku zdań, żeby stworzyć ustawę odpowiadającą potrzebom cywilizacyjnym i gospodarczym. Nie możemy przejmować wszystkich inicjatyw za ten rząd. W końcu za coś biorą pieniądze.
Szef OPZZ kol. Jan Guz w towarzystwie przedstawicieli branż związkowych złożyli w sobotę petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier.
Blisko dwa lata temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych zawiesiło udział w Trójstronnej Komisji na znak protestu
wobec lekceważenia partnerów społecznych przez rząd. W ciągu ostatnich lat koalicja PO-PSL wprowadziła wiele antypracowniczych rozwiązań
w polityce społeczno-gospodarczej. Wydłużono wiek emerytalny, zamrożono wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, uelastyczniono rynek
pracy, zwiększono obciążenia podatkowe, nie wypracowano spójnej polityki energetyczno – przemysłowej. To tylko niektóre przykłady błędnych,
szkodliwych działań.
14 września 2013 roku w Warszawie ponad 100 tysięcy związkowców protestowało przeciwko takiej polityce rządu. Zgłosiliśmy wówczas szereg postulatów. Problemy pracowników wielu branż do tej pory
nie zostały rozwiązane. W konsekwencji rośnie niezadowolenie i niepokój
w wielu zakładach. Wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa. Płace nie
pozwalają na godne życie. Niebezpiecznie rośnie skala umów śmieciowych. Brak dialogu powoduje radykalizację nastrojów społecznych.
Niejednokrotnie zwracaliśmy się do Pani Premier z prośbą o
spotkanie. Liczyliśmy na partnerską rozmowę o najważniejszych problemach Polek i Polaków. Wierzyliśmy, że rząd wyjdzie nam naprzeciw i
jeszcze w tej kadencji parlamentu wspólnie przyjmiemy projekty stosownych rozwiązań. Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi.
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Dlatego dzisiaj protestujemy na ulicach Warszawy, oczekując od
rządu działań poprawiających sytuację milionów Polek i Polaków.
Ponownie przedstawiamy nasze postulaty. Stosowne petycje
złożyliśmy na ręce ministrów: infrastruktury, gospodarki, skarbu państwa,
finansów, obrony, pracy, edukacji, kultury. Przekazujemy je także Pani
Premier.
Część postulatów dotyczy spraw specyficznych dla poszczególnych branż i grup zawodowych. Większość z nich wyraża oczekiwania
całego społeczeństwa, niezależnie od przynależności organizacyjnej czy
światopoglądu. Domagamy się między innymi:
- wzrostu minimalnej płacy do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia
i ustalenia minimalnej stawki godzinowej, bez względu na formę zatrudnienia,
- wyeliminowania umów „śmieciowych” oraz patologicznego samozatrudnienia i darmowych staży,
- zwiększenia progresji podatkowej, poprzez obniżenie podatków dla
osób najmniej zarabiających,
- odmrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej,
- skrócenia wieku emerytalnego i wprowadzenia prawa do emerytury
uzależnionego od stażu ubezpieczeniowego pracy.
Jesteśmy wiarygodni, przedstawiliśmy nasze projekty ustaw. Niestety, od
lat czekają w sejmowej „zamrażarce”.
Szanowna Pani Premier.
Domagamy się prowadzenia przez rząd partnerskiego, a nade wszystko
konstruktywnego dialogu społecznego, godzącego prawa i interesy stron
poprzez wspólne wypracowanie merytorycznych rozwiązań. Lekceważenie przez rząd głosu milionów pracowników jest ignorowaniem wpisanej
w Konstytucję RP zasady dialogu społecznego.
Tylko daleko idące systemowe zmiany mogą przywrócić dialogowi społecznemu należytą rangę i pozycję. OPZZ walczy o to od wielu lat, przedkładając konkretne propozycje.
Oczekujemy, że Pani Premier rozpatrzy nasze postulaty na specjalnie
zwołanym posiedzeniu Rady Ministrów. Wierzymy, że w końcu dojdzie do
konstruktywnej rozmowy rządu ze związkowcami – dla dobra wszystkich.

Według organizatorów w sobotniej manifestacji brało udział
łącznie około 60 tys. osób. Licznie reprezentowana była branża metalowców gdzie najliczniejszą grupę stanowili związkowcy z NSZZ
Pracowników AMP SA oraz z MZZP AMP Dąbrowa Górnicza. Mamy
nadzieję, że nasze postulaty zwłaszcza te dotyczące ochrony rynku
oraz wsparcia hutnictwa by było konkurencyjne zostaną zrealizowane przez Rząd Pani Premier Ewy Kopacz.
K. W.
Rozmowy wsparcia z władzami lokalnymi
Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP SA, KRH Solidarność oraz Solidarność 80 odbyli w ciągu ostatniego tygodnia szereg
rozmów z władzami lokalnymi by wesprzeć działania na rzecz wsparcia decyzji o remoncie WP w Krakowie. Pierwsze spotkanie odbyło
się 13 kwietna z Wojewodą Małopolski Panem Jerzym Millerem,
drugie 15 kwietnia z Prezydentem Miasta Krakowa Panem Jackiem
Majchrowskim. W trakcie spotkań Przewodniczący Związków Zawodowych omówili aktualną sytuację związaną z decyzjami dotyczącymi funkcjonowania Huty krakowskiej w pełnym cyklu produkcyjnym.
Poinformowali także o decyzjach Grupy ArcelorMittal oraz o ostatnich
rozmowach z władzami Spółki AMP. Zarówno Wojewoda jak i Prezydent Krakowa zapewnili o swoim wsparciu oraz pełnym zaangażowaniu w tym by Huta wraz z częścią surowcową w Krakowie istniała, by
nie było zwolnień i likwidacji miejsc pracy. Władze lokalne podkreślają, iż dotrzymają zapowiadanych umów z AMP SA (ulgi podatkowe,
zaangażowanie w proces uwolnienia huty z niepotrzebnych terenów i
zmiana własności gruntu, odpowiednie wsparcie przy decyzjach administracyjnych z planowanymi inwestycjami na Walcowni Gorącej)
jednak warunkiem jest to by ArcelorMittal utrzymał w pełnym cyklu
produkcyjnym Hutę w Krakowie (w tym rozpoczął remont WP), zrealizował zapowiadane inwestycje nie zwalniał pracowników i nie likwidował miejsc pracy. Teraz oczekujemy, iż w najbliższej przyszłości
zapadną pozytywne informacje dotyczące Krakowa.
K.W.
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Negocjacje płacowe w AMP SA
Podczas negocjacji płacowych w ostatnim tygodniu z przedstawicielami Związków Zawodowych AMP SA, Pracodawca jasno dał do
zrozumienia, że oczekuje sygnału, iż Związki skłonne są do ustępstw
w kilku kluczowych tematach. Wówczas możliwe będzie, iż wraz ze
spełnieniem niektórych obietnic rządowych dotyczących wsparcia
sektora hutniczego możliwa będzie zmiana decyzji dotycząca remontu
WP w Krakowie. Czy jednak ta obietnica da pewność? To pytanie
zadaje większość pracowników AMP SA z Krakowa. Mamy świadomość pod jaką jesteśmy presją. Z jednej strony oczekiwanie przez
Pracodawcę "oddania" wcześniej przez Strony przyznanych uprawnień, a z drugiej bez wyrażenia na to zgody możliwa decyzja o braku
remontu WP w Krakowie. Proponowane Porozumienie byłoby jedną
całością składającą się z trzech części. Pierwsza zawierałaby deklarację o rezygnacji niektórych przywilejów (krakowskich), druga odnosiłaby się do parafowanych Porozumień (Regulamin premiowy, zmiana
zasad chorobowego oraz wykup W-12), trzecia część dotyczyłaby
podwyżek wynagrodzeń. Niestety podczas ostatniego spotkania Strona Pracodawcy dość nieoczekiwanie postawiła przed związkowcami
ultimatum o dalszych rozmowach płacowych. Rozmowy o płacach tak
ale wcześniej zgoda na proponowane ustępstwa, które dotykają pracowników Krakowa oraz podpisanie wcześniej parafowanych Porozumień. Mowa oczywiście o krakowskich dopłatach do nagród jubileuszowych, które nie jak pisze Biuletyn Solidarności wynegocjował
jeden Związek ale był on sukcesem wszystkich Związków z Krakowa oczekujemy stosownego sprostowania w tej jak mniemamy "pomyłce"
redakcji wspomnianego Biuletynu. Kolejnym ustępstwem mają być
jedynie w Krakowie utrzymane darmowe posiłki dla EiR, którzy odeszli
z Huty im. T. Sendzimira. Pierwsza rezygnacja ma dotyczyć zmniejszenia dopłat do nagród jubileuszowych o 25%, a druga wprowadzenia 50% dopłaty przez EiR do posiłku (około 4,5 zł). Strony pomimo
burzliwej dyskusji w proponowanych tematach, rozważyły propozycje
Pracodawcy dotyczące wzrostu płac. Niestety nie są one zachwycające. I tak Pracodawca proponuje, iż pracownicy w grupie do 2200 zł
płac zasadniczych otrzymają 94 zł brutto, a pozostała grupa otrzyma
60,3 zł brutto. Ponadto Pracodawca gwarantuje, że najniższa płaca
zasadnicza nie będzie niższa niż 1680 zł. Pracodawca proponował
600 zł jednorazowej nagrody (50 zł x 12 miesięcy) oraz nagrodę za
wzmożony wysiłek w wysokości 1000 zł, a także włączenie 50% dodatku układowego do płacy brutto. Podwyżka miałaby zostać uruchomiona od 1 maja z wyrównaniem od 1 stycznia.
Już dziś wiemy, iż w przesłanej propozycji Porozumienia zostały wprowadzone zmiany, które stawiają pod znakiem zapytania
sens jakichkolwiek negocjacji. Strona Pracodawcy obniża jedną z
nagród, a wypłatę obu warunkuje wypracowaniem zysku, ponadto
wycofuje się z wprowadzenia do płacy brutto części dodatku układowego oraz rezygnuje z wykupu W-12 nie mówiąc co dalej z planowaniem tzw UDW. Decyzje Zarządu AMP SA są tak zaskakujące i dziwne dla Strony Związkowej, że musimy jako Strona Społeczna rozważyć, pomimo wiszącego zagrożenia dotyczącego remontu WP w Krakowie NIE WYRAŻENIA ZGOGY na dalsze rozmowy i podjęcie działań jakie daje nam prawo związkowe. O dalszych losach "negocjacji"
płacowych będziemy informować na łamach naszego Kuriera.
K.W.
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TAMEH - Informacja dla pracowników
Działając na polecenie Dyrektora Personalnego TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Pana Andrzeja Węglarza, uprzejmie informuje i
przypominam, że:
1. Zgodnie z zapisami ZUZP dla Pracowników Krakowa-ECK,
dodatkowym dniem wolnym jest 04 maja z okazji Dnia Hutnika
2. Zgodnie z zapisami ZUZP dla Pracowników Dąbrowy GórniczejECN, oraz Pracowników Blachowni - ELB, dodatkowym dniem
wolnym jest 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka,
Zgodnie z zapisami prawa pracy w Polsce, jeżeli dzień wolny przypada w dodatkowy dzień wolny tj. w sobotę, pracodawca udziela
innego dnia wolnego w porozumieniu z działającymi u niego Organizacjami Związkowymi. W roku 2015 mamy takie dwa przypadki
15.08. oraz 26.12. Dlatego też Dyrektor Personalny zwrócił się z
wnioskiem do Zarządu TAMEH POLSKA Sp. z o.o., aby dla Pracowników Dąbrowy Górniczej -ECN, oraz Pracowników Blachowni
ELB dodatkowym dniem wolnym w zamian za 15.08.15. był
04.05.15, a dla pracowników Krakowa-ECK tym dniem był
14.08.15. Zatem wszyscy pracownicy jednozmianowi TAMEH
POLSKA mieliby wolne 4 maja i 14 sierpnia 2015r.
Ponadto Dyrektor Personalny zwrócił się z wnioskiem do
Zarządu TAMEH POLSKA Sp. z o. o , aby w zamian za 26.12.15.
dodatkowym dniem wolnym był 24.12.15.
Tematy, o których mowa wyżej były omawiane przez Dyrektora Personalnego w ramach spotkań z Organizacjami Związkowymi Spółki i zostały pozytywnie ocenione. Dlatego też uzyskując
wstępną zgodę Zarządu w przypadku braku innej wspólnie uzgodnionej przez wszystkie Organizacje Związkowe TAMEH POLSKA
Sp. z o.o. propozycji, będziemy uważać za akceptację powyższego rozwiązania.
Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik AMP 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.

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych w
maju 2015 r. na bezpłatne kompleksowe konsultacje Fizjoterapeutyczne, po których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż
oraz kinezyterapia wraz z instruktażem.
Informacja o kwocie specjalnego wynagrodzenia z okazji
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie Centrum Rehabilitacji
„Dnia Hutnika” w AMP SA
Związki Zawodowe otrzymały informację na temat specjalnego „CitoReh” w Krakowie ul. Szybka 27 (okolice Placu Bieńczyckiego)
Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu
wynagrodzenia z okazji „Dnia Hutnika” :
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - załącz- 27 kwietnia 2015 r., w godz. 9.30-11.00 , tel.12 290 41 58
nik nr 3 ppkt 7, z okazji „Dnia Hutnika” pracownikowi zatrudnionemu i
WEŹ GŁĘBOKI ODDECH nadchodzi… –
otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty bez względu na wyWIOSENNA PROMOCJA W PTS SA
miar czasu pracy i ilość zawartych umów przysługuje tradycyjny dodatek. Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Medanego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W 2015 roku kwota dodatku chaniki Pojazdowej oferują m.in.: Wymianę opon już od 50 zł/
wynosi 326,12 zł i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za komplet, Serwis klimatyzacji 70 zł, Wymianę oleju silnikowego i
filtra od 29 zł i wiele innych …. ZAPRASZAMY PN – PT w godzikwiecień tj. do dnia 10 maja br. pod kodem płacowym 182.
nach od 7:00 do 19:00. Rezerwacja telefoniczna tel. 604-447-666;
Średnia płaca w Spółce za I kwartał 2015 roku wynosi 5 435,30 zł.
012 3903233
PTS S.A. ul. Mrozowa 6, Kraków

