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Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
4 maja obchodzimy święto Hutniczej Braci
Z tej też okazji Pracownikom ArcelorMittal Poland SA,
Spółek hutniczych, ich rodzinom
w imieniu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności, wiele sukcesów zawodowych
by praca w hucie, dawała wszystkim radość i satysfakcję,
by przynosiła jak najwięcej zadowolenia
i jak najmniej problemów
Przewodniczący
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
Janusz Lemański

UWAGA!!! 11 maja (niedziela) - z okazji Dnia Hutnika w Kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy odbędzie się
okolicznościowa Msza św. w intencji hutników i ich rodzin. Dyrekcja
krakowskiego Oddziału AMP SA zaprasza wszystkich pracowników i
ich rodziny do licznego udziału.
Zmiany w zatrudnianiu pracowników pracujących
na rzecz AMP SA
• Nowa Spółka z grupy Impel - Sandro Job Service Sp. z o. o. wygrywając przetarg w AMP SA przejmie z dniem 1 czerwca 2014 roku
pracowników Manpower Service Sp. z o.o., pracujących na rzecz
AMP SA. Tym samym Spółka Sandro będzie zajmowała się zatrudnianiem pracowników zgodnie z potrzebami AMP S.A. Informacje o
zmianach Strona Związkowa otrzymała na spotkaniu Zespołu Roboczego od przedstawicieli Pracodawcy.
Trudne rozmowy w sprawie wzrostu płac
w Spółkach Zależnych
• Pomimo, iż w AMP SA podpisano Porozumienie w sprawie wzrostu
wynagrodzeń i stosowne jego zapisy przesłano do Zarządów Spółek
Zależnych, to Związki Zawodowe czeka jeszcze długa droga do zawarcia uzgodnień w Tych Spółkach. Mamy nadzieję, iż będą one na
podobnym poziomie jak w AMP SA. Sygnały, które docierają do nas
są optymistyczne. Mamy nadzieję, że Zarządy Spółek widząc zaangażowanie swoich pracowników oraz lata „chude - bez podwyżek”
otwarcie podejdą do negocjacji płacowych. Wszak pracownicy Spółek to w większości osoby pracujące w dawnej Hucie im Sendzimira
niejednokrotnie bez Nich produkcja AMP SA byłaby zagrożona. Jesteśmy przekonani, iż Główny zleceniodawca usług nie będzie robił
przeszkód w podjęciu pozytywnych dla pracowników decyzji przez
Zarządy Spółek Zależnych.
Obchody Święta Pracy
1 maja to międzynarodowy dzień jedności ludzi pracy.
Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia. Kolejny rok
zmagamy się z malejąca produkcją i spadkiem zatrudnienia. Ponosi-

my skutki kryzysu wywołanego przez nieudolnych architektów gospodarki rynkowej. Bezrobocie rejestrowane w Polsce utrzymuje się
na poziomie 14%. W rzeczywistości jest jeszcze większe! Dotyka
głównie młodzież, kobiety i osoby w wieku „50+”. Zwalnia się pracowników, nie gwarantuje godnego życia pracują-cym. Ponad dwa
miliony Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna zmusiła pięć milionów Polaków do
zaakceptowania śmieciowych umów o pracę. Brak poczucia stabilizacji, krok po kroku zbliża nas do zapaści demograficznej. OPZZ jest
otwarte na twórczy dialog z rządem. Nieustannie przedkładamy
propozycje realnych rozwiązań. Oczekujemy zdecydowanych działań
i decyzji! Domagamy się:
- ratyfikacji Zweryfikowanej Europejskiej Karty Społecznej,
- szybszego tworzenia nowych miejsc pracy,
- likwidacji umów śmieciowych,
- szybszego wzrostu wynagrodzeń w tym płacy minimalnej,
- wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej za pracę,
- przywrócenia wieku emerytalnego i przyznania prawa do emerytury ze względu na staż pracy,
- wprowadzenia dodatkowych stawek podatkowych – 15% i 50%,
- systemu zabezpieczeń społecznych chroniących Polaków przed
skutkami kryzysu.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do
pracowników, bezrobotnych, członków ich rodzin oraz związkowców
o udział w obchodach 1 maja – Międzynarodowego Dnia Walki o
Prawa Ludzi Pracy!
Rada OPZZ Województwa Małopolski apeluje do wszystkich organizacji związkowych o czynny udział w obchodach 1 Maja które odbędą się o godzinie 10.00 pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu przy alei Daszyńskiego.
Premia w AMP SA za m-c Kwiecień 2014 r.
Koszt przerobu jednej tony produkcji podstawowej za miesiąc
Marzec 2014 rok w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu
wyniósł 103%. Fundusz Premiowy w związku z przekroczeniem
kosztu przerobu wynosi 6,79 %
od płac zasadniczych pracowników Spółki

UWAGA !!! Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zostaje
ze względów organizacyjnych przesunięta na dzień 14.05.2014 rok. Godzina rozpoczęcia 10.00. Miejsce Konferencji : ul Ujastek 1 Budynek „S” - Sala Teatralna. Obecność obowiązkowa wszystkich wybranych Delegatów.
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Biuro Turystyczne HUT-PUS SA
ul. Mrozowa 1, 30-969 Kraków
tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
tel. +12 643 87 40 /fax: +12 643 87 40
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA:
ILOŚĆ DNI:
CENA:
- SZCZAWNICA Budowlani
7/10 dni
1080zł/1620zł
- RABKA ZDRÓJ Karabela
7/10 dni
840zł/1170zł
- BUSKO ZDRÓJ Gromada
7 dni
1080 zł
- KOŁOBRZEG Wistom
7 dni
1080zł
- IWONICZ ZDRÓJ
7/10 dni
1080 zł/1620 zł
- DZIWNÓWEK Jantar
7/10 dni
1080zł/1620zł
- POBIEROWO Laola Vital & SPA
7/10 dni
1080zł/1620zł
- Polanica Zdrój Jantar i Jantar 2
7/10 dni
1080 zł/1600 zł
- Ustroń Magnolia
7/10 dni
740zł/1180 zł
- Podrąbie Słowiniec
7/10 dni
990 zł/1490
Rehabilitacja stacjonarna 10 zabiegów 500 zł
”EDMED" ul. Szybka 27
ZAPRASZAMY TAKŻE NA WYJAZDY WIELKANOCNE, DŁUGIE WEEKENDY
ORAZ INNE WYJAZDY DOFINANSOWANE PRZEZ ZFŚS AMP S.A.
Szczegółowe informacje w Biurze Turystycznym HUT-PUS S.A.
i na stronie internetowej.
OFERTA WAKACYJNA :
wczasy dla matki z dzieckiem
w Wierchomli Małej
7 dniowy pobyty (od soboty do soboty)
MAMA Z DZIECKIEM od 3 do 10 lat – pokój z łazienką – 650 zł *
pobyt drugiego dziecka do lat 10 - 230 zł
Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cennika Ośrodka
W cenie oferujemy: Nocleg w pokojach z łazienkami i TV; Całodzienne
wyżywienie; Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.), Ognisko z pieczeniem kiełbasek, Pokaz dojenia owiec i robienia oscypków; Wyjście do
schroniska „Bacówka nad Wierchomlą”; Wyjście na basen do hotelu
Wierchomla; Liczne piesze wycieczki
Na terenie Ośrodka dodatkowo:

AMP SA

2.Wodpowiedzi otrzymasz hasło.
3. Zadzwoń do dedykowanego pracownika OPONEO (52 341 88 05 lub
516 005 085 lub napisz na adres elzbieta.ciborowska@oponeo.
pl), podaj hasło i zamów opony.
4. Podaj dowolny adres (na terenie RP), a opony oraz gratisy
zostaną wysłane do Ciebie bezpłatnie.
- 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.
- 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.
Drużyna UNIHUT Mistrzem HLS
• Zakończyła się siatkarska liga siatkówki hutników „Wiosna 2014” rozgrywana na sali sportowej ZSZ na Złotej Jesieni 2. Salę udostępnił siatkarzom dyr. Mirosław Ziarek, za co mu w imieniu zawodników i kibiców
dziękujemy. Na zakończenie ligi wręczono puchary i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych drużyn i wyróżniających się zawodników. Nagrody
ufundowane zostały przez sponsorów tj.: NSZZ Pracowników AMP SA,
MOZ solidarność, FWP, Ergo-System, Sekretariat Metalowców. Poniżej
wyniki meczów finałowych:








ZH MŁODZI - WPOLDBOJE 1-2 (25-19, 25-27, 13-15)
ZK- WPOLDBOJE 2-1 (20-25, 25-21, 15-13)
ZE- ZH MŁODZI 2-0 (29-27, 25-13)
UNIHUT-OLDBOJEAMP2-0 (25-21, 25-18)
UNIHUT- ZH MŁODZI 2-0 (25-5, 25-20)

ZB- COS 1-2 (20-25, 27-25, 8-15)
1.
UNIHUT
2.
ZK
3.
ZE
* ZAMIAST MAMY MOŻE BYĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK J
4.
WP- OLDBOJE
Pobyt rozpoczyna się od obiadu w sobotę a kończy po śniadaniu w na5.
COS REPREZENTACJA
stępną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.
6.
AMPOLDBOJE
Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 I piętro pok. 15 , 16
7.
ZH MŁODZI
tel. 12 643 87 40 12 643 87 41 12 643 87 44
8.
ZBREPREZENTACJA
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
Na koniec sezonu wybrano najlepszego zawodnika Turnieju. Został Nim
kol. Zbigniew Styrna reprezentujący drużynę UNIHUT, najlepszym
DLA TWOJEJ OCHRONY I POMOCY
Kup opony – pomoc assistance otrzymasz za dar- rozgrywającym był Grzegorz Kwiek z ZK, a najlepszym atakującym
mo! Wybierz odpowiednie opony, kup je w atrakcyjnej Marcin Guzik z ZE.
cenie, a jeśli zajdzie potrzeba skorzystaj z darmowej pomocy assistance. Dodatkowo otrzymasz od nas prezenty. Wystar- Z prasy: Modernizacja w wyżarzalni. System komputerowy śledzenia produkcji obejmuje na razie 15 stanowisk piecowych, ale to ważny
czy, że posiadasz Kartę PZU Pomoc, a będziesz mógł
krok do wpięcia w system całości procesu wyżarzania. Warta 450 tys. zł
skorzystać z oferty na około 20 000 modeli czołowych producentów
modernizacja procesu sterowania jest projektem autorskim Walcowni
opon. Dodatkowo możesz skorzystać z porady dedykowanego pracowniZimnej. Wyżarzalnia walcowni zimnej w Krakowie wyposażona jest w 94
ka OPONEO, który pomoże Ci dobrać odpowiednie opony do Twojego
stanowiska piecowe. Stary system sterowania wyżarzalni pochodził z
samochodu. Do każdego zakupu bezpłatnie otrzymasz:
roku 1974. Pamięć operacyjna elektroniki i sprzętu komputerowego z
- 2 miesięczną pomoc assistance na wypadek ich uszkodzenia
tamtych czasów wynosiła 64 kB, a dane zapisywano na papierowych
lub przebicia (pomoc obejmuje wymianę koła na miejscu zdarzenia lub rolkach. Dziś sterowniki śledzą i kontrolują wybrane parametry procesu
transport do najbliższego serwisu- limit 50 km), aby uzyskać pomoc dla I grupy pieców, od momentu załadowania kręgu aż do zakończenia
należy zadzwonić pod 801 102 102 i powołać się na zakup opon w OPO- żarzenia. Oprócz
bieżącego nadzorowania system komputerowy
NEO, przesyłkę opon, przewodnik turystyczny „Weekend w Polsce”, „zapamiętuje” dostępne parametry i ułatwia prace operatorom - teraz
praktyczne worki do przechowywania opon oraz foliowe rękawiczki Jak wystarczy rzut oka na ekran. Brygadzista jest w stanie zaplanować sobie
pracę, może „wywołać” informacje bardziej rozbudowane
skorzystać z oferty?
1. Zadzwoń pod numer infolinii 801 102 102 lub wyślij e-mail (temat:
OPONEO) na kluby pomoc@ pzu.pl, podaj imię i nazwisko oraz numer UWAGA!!! Kolejny numer Kuriera Aktualności ukarze się 14 maja 2014r
Redakcja życzy wszystkim czytelnikom udanego długiego weekendu.
Karty PZU Pomoc.

 zadaszony grill z tarasem widokowym
 plac zabaw dla dzieci
 parking dla gości ośrodka
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