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Z POSIEDZENIA ZARZĄDU I PREZYDIUM NSZZ
PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
● 9 maja na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku, obecni na
spotkaniu członkowie Związku zostali zapoznani z propozycją
zmiany zapisów Statutu NSZZ Prac. AMP SA. Życie wymusza
wprowadzenie modyfikacji Preambuły naszego Statutu, która da
nam możliwości bez sądownego udowadniania, iż mamy prawo
być obecni we wszystkich Firmach pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. Wprowadzone zapisy zostały omówione i zaaprobowane przez współpracujących z naszym Związkiem prawnikami, którzy działają w OPZZ. Członkowie Zarządu jednogłośnie zaaprobowali proponowane zmiany. I taka też rekomendacja zostanie złożona na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu
Delegatów Naszego Związku.
● Uchwały i wnioski przyjmowane podczas zebrań sprawozdawczych zostaną przedstawione w sumarycznym zestawieniu podczas planowanej Konferencji Sprawozdawczej.
● W trakcje dyskusji członkowie Zarządu Związku wnioskowali o
przyjęciu stosownego stanowiska podczas naszej Konferencji
Sprawozdawczej dotyczącego zmian w Ustawie Emerytalnej.
● Przewodniczący Zarządów Zakładowych w Spółkach hutniczych przedstawili stan negocjacji płacowych (szczegóły będziemy przedstawiać sukcesywnie na łamach Kuriera Aktualności).
Spotkanie przedstawicieli ArcelorMittal Shared Service
Centre Europe Spółka z o.o., z Organizacjami
Związkowymi Spółki
● 9 maja Strony rozpoczęły rozmowy na temat Porozumienia w
zakresie wzrostu płac w roku 2012 w AM SSCE Spółka z o.o.
Rozpoczynając rozmowy na temat zasad ustalenia wzrostu płac
w Spółce w roku 2012 Strony omówiły swoje aktualne stanowiska w przedmiotowym zakresie, zgodnie z którymi:
- Strona Związkowa proponuje dokonanie wzrostu miesięcznych
wynagrodzeń pracowników AM SSCE w 2012 roku o wskaźnik
8% począwszy od 01.01.2012r., przy czym gotowa jest do dalszych rozmów celem ustalenia szczegółowych zasad podziału w/
w środków finansowych,
- Strona Pracodawcy proponuje dokonanie wzrostu miesięcznych
wynagrodzeń pracowników AM SSCE w 2012 roku o wskaźnik
3,3% począwszy od 01.01.2012r., przy czym w ramach wypełniania w/w wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, dokonane zostałyby indywidualne zmiany płac zasadniczych dla wyróżniających
się pracowników, w ilości nie mniejszej niż 25% stanu załogi,
przy czym minimalny indywidualny wzrost wynagrodzenia płacy
brutto nie będzie niższy niż 2,8%.
Strona Pracodawcy poinformowała jednocześnie, iż widzi możli-

wość dokonania dalszych niewielkich modyfikacji swojego stanowiska w zakresie wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.
Kontynuując rozmowy na temat zmian płacowych w roku 2012,
Strona Pracodawcy: przedstawiła informację w zakresie wypełnienia przez Pracodawcę ustaleń Stron w zakresie wzrostu płac
w roku 2011, informując, iż wzrost płac indywidualnych dotyczył
27% pracowników Spółki, a średni wzrost płacy zasadniczej
wyniósł 17%, poinformowała, iż dokonane zmiany płacowe zapewniły wywiązanie się Pracodawcy z zobowiązania o utrzymaniu w roku 2011 poziomu wynagrodzenia z roku 2010.
Strona Związkowa wniosła o sporządzenie i przekazanie na kolejnym spotkaniu Stron:
- zestawienia przedstawiającego informacje na temat udziału
poszczególnych składników płacowych w średniej płacy w Spółce za rok 2011 oraz propozycji płacowych w tym zakresie na rok
2012,
- informacji w zakresie ilościowego udziału przeszeregowań indywidualnych w roku 2011 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki.
W części spotkania dotyczącej spraw różnych, Strona Związkowa
wniosła o rozważenie przez Pracodawcę możliwości ustalenia
zasad dodatkowego wynagradzania pracowników służb płacowych, związanego m.in. z „przekazywaniem wiedzy” pracownikom WIPRO, jak również utrzymaniem przez nich pełnego zaangażowania w wykonywanie zadań przed wejściem w życie systemu SAP Kadry-Płace. Strony ustaliły, że ich kolejne spotkanie
odbędzie się 17.05.2012r. od godz. 900 w siedzibie AMSSSE, przy
czym pierwsza część spotkania zostanie poświęcona zostanie
przekazaniu Organizacjom Związkowym informacji na temat
przebiegu prac nad wdrożeniem systemu SAP Kadry-Płace.
Spotkanie w sprawie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Spotkanie zostało poświęcone omówieniu przepisów dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Kas ZapomogowoPożyczkowych w zakładzie pracy w świetle zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, w części
dotyczącej funkcjonowania w zakładzie pracy jednej wspólnej
PKZP oraz sposobu udzielania przez Pracodawcę nieodpłatnej
pomocy w zakresie obsługi technicznej, prawnej i finansowoksięgowej. W trakcie spotkania: Strona AMP S.A. przypomniała,
iż zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy – „w jednym zakładzie pracy
może działać tylko jedna PKZP”.
cd str 2

UWAGA - Delegaci NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA - Konferencja Sprawozdawcza Związku oraz obchody 30- lecia powstania naszej organizacji odbędą się 23 maja 2012 roku w Sali Teatralnej Budynek „S”, początek godz. 9.00.
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cd ze str nr 1.. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, Strona
AMP S.A. zwróciła się do przedstawicieli Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych działających w Spółce, o opracowanie harmonogramu połączenia Kas, celem utworzenie jednej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w AMP S.A. Przedstawiciele AMSSCE zapoznali
przedstawiciel Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, z
założeniami zmian w zakresie prowadzenia obsługi w/w Kas, w
części dotyczącej udzielania przez Pracodawcę nieodpłatnej pomocy
w zakresie obsługi technicznej, prawnej i finansowo-księgowej. W
wyniku dyskusji: przedstawiciele Pracowniczych Kas ZapomogowoPożyczkowych przedstawili następujący harmonogram zmierzający
do stworzenia w AMP S.A. jednej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:
1. do 30.09.2012r. – opracowanie jednego wspólnego statutu,
po opracowaniu wspólnego statutu – Walne Zebrania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, celem podjęcia decyzji w
zakresie połączenia Kas,
2. do 31.12. 2012. – formalne połączenie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych;
Przedstawiciele AMSSCE poinformowali, iż w ramach kolejnego spotkania Stron, przekażą szczegółowe propozycje w zakresie zmian
zasad funkcjonowania obsługi Kas, w części dotyczącej udzielania
przez Pracodawcę nieodpłatnej pomocy w zakresie obsługi technicznej, prawnej i finansowo-księgowej. Przewodniczący Kas Zapomogowo Pożyczkowych oraz obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji związkowych oświadczyli, iż obecny system oraz organizacja
pracy jest w pełni zadawalająca. Pracownicy oraz emeryci i renciści
są obsługiwani bezproblemowo. Strona Społeczna zadawała pytania
czy zmiany (na dzień dzisiejszy Spółka nie była gotowa zaprezentować swych propozycji) proponowane przez AM SSCE w zakresie
działania MPKZP nie pogorszą obsługi Kas Zapomogowo Pożyczkowych??? Strony ustaliły, że ich kolejne spotkanie odbędzie się w II
połowie czerwca 2012r.
Negocjacje płacowe w PUK KOLPREM Sp. z o.o.
● W środę 9 maja w Spółce PUK Kolprem odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące podwyżek płac. Prezes Zarządu Spółki przedstawił
przedstawicielom Związków Zawodowych propozycje płacowe na
rok 2012. W większości są one podobne do tych, które przyjęto w
AMP SA. Niestety, pozostaje kilka kwestii do dalszych negocjacji
( między innymi wielkość środków pozostająca do dyspozycji dyrekcji na indywidualne przeszeregowania) dlatego też Strony będą
kontynuowały rozmowy na temat wspólnego Porozumienia płacowego 16 maja. Jesteśmy przekonani, iż zakończą się one kompromisem zadawalającym obie Strony, ponieważ cała załoga oczekuje
na ich finał.
T. Ziołek
Konferencje Sprawozdawcze
● Konferencja Sprawozdawcza w AM Tubular Producs Sp. z o.o.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zarządu Zakładowego witając
zaproszonych gości i członków Związku. Zarząd Spółki reprezentował Dyr.. Zakładu Pan Czesław Skubek oraz Dyr. Kadr Pan Zenon
Wojsa. Zarząd Związku kol. J. Lemański oraz K. Wójcik. Po przeprowadzeniu procedur związanych z powołaniem odpowiednich Komisji, kol. L. Baran przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu
Zakładowego Związku. W sprawozdaniu został położony nacisk na
obronę miejsc pracy oraz na poprawę stanu BHP. Mówiąc o negocjacjach płacowych podkreślił, iż pomimo trudnej sytuacji produkcyjnej Strony zawarły porozumienie płacowe, które choć nie zadawala wszystkich to przynajmniej pokrywa wskaźnik inflacji. Pomimo
trudnych czasami relacji z Zarządem Spółki dialog społeczny jest
zadawalający. Kolejnymi rozmówcami byli Dyr. Spółki Pan Cz. Skubek, który przedstawił wyniki produkcyjne 2011 roku oraz wyniki
pierwszego kwartału 2012r. Niestety konkurencja wymusza aby
Spółka wprowadzała oszczędności, które pozwolą być rentownym
Zakładem i produkować wyrób końcowy konkurencyjny cenowo.

AMP SA

Taka filozofia wymusiła redukcję zatrudnienia. Po długich negocjacjach udało się dla odchodzących pracowników wynegocjować stosowne odprawy. Kolejnym rozmówcą był Przewodniczący Związku
kol. J. Lemański, który omówił strategię działania Związku w trudnych gospodarczo czasach. Przedstawił także zdobycze naszej organizacji związkowej, zachęcał do pracy na rzecz zwiększenia uzwiązkowienia. W dyskusji obecni na spotkaniu związkowcy poruszyli
tematy związane z planowanymi inwestycjami w Spółce, odpisem
na ZFŚS oraz polityką płacową w Spółce. Konferencja zakończyła
się przyjęciem uchwały.
● AM DS. Kraków Sp. z o.o. to kolejna Spóła w której przeprowadzono Konferencję Sprawozdawczą. Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku w Spółce kol. Robert Janczur po zakończeniu
spraw proceduralnych przedstawił zebranym członkom Związku
sprawozdanie z dwuletniej działalności. Przedstawił wpływy i wydatki oraz plan na kolejne lata obecnej kadencji. W Spółce inaczej niż
w AMP SA rozwiązano system grupowego ubezpieczenia, a także
zastosowano inne rozwiązania w regulaminach obowiązujących.
Sprawy płacowe w tym negocjacje podwyżek wynagrodzenia zostały powiązane ze dodatkami na poszczególnych liniach produkcyjnych. Łącznie wskaźnik podwyżek wynagrodzenia wyniósł 4,1%.
Uzwiązkowienie w tej Spółce wynosi 31% i jak zapewnia Zarząd
Zakładowy jest wielu chętnych do współpracy z naszą organizacją
związkową. Przedstawiciele Zarządu Związku (kol. K. Wójcik i kol. J.
Kawula) przedstawili działania Związku na terenie AMP SA i Spółek
hutniczych. Konferencja zakończyła się przyjęciem uchwały.
50 JUBILEUSZOWY CENTRALNY
RAJD HUTNIKÓW
"NIEDZICA - 2012"
PTTK HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK
w KRAKOWIE KOMISJA I KLUB
TURYSTYKI GÓRSKIEJ organizuje w dniach 07 - 10 czerwca 2012 r.
Centralny Rajd Hutników.
1. Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone przez Oddziały,
Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły
oraz organizacje i turyści indywidualni.
2. Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym
zakresie przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie.
3. Dzieci i młodzież do lat 16 może uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych.
4. Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników z
regulaminem rajdu.
Zgłoszenie udziału w 50 - J.C.R.H "Niedzica - 2012" prosimy przesyłać na adres: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie 31751 KRAKÓW, ul. Bulwarowa 37
Informacje telefoniczne: tel/fax 12 644-08-63, 12 680-4820 lub tel. kom. 508-215-490, 509-704-611 wraz z deklaracją
wpłaty wpisowego w terminie do 15 maja 2012 r
Koszty uczestnictwa: (noclegi, przejazdy, ubezpieczenie) - ponoszą jednostki zgłaszające lub turyści zgłaszający się indywidualnie.
Koszty za uczestnictwo w Rajdzie wynoszą:
- od osoby dorosłej - 20 zł.
- dzieci i młodzież szkolna do lat 16 - 15 zł.
koszty uczestnictwa należy wpłacić na konto:
Bank Pekao S.A. O/Kraków 09 1240 4588 1111 0000 5485
0460 z adnotacją: 50 - J.C.R.H: "Niedzica - 2012"
Świadczenia dla uczestników obejmują: Informację turystycznokrajoznawczą; Odcisk pieczęci okolicznościowej; Posiłek turystyczny
na mecie; Udział w konkursach indywidualnych i zabawach z nagrodami; Puchary dla zwycięzców drużynowych; Ognisko turystyczne;
Odznaka rajdowa
Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2012 w
Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym "Watra" w Niedzicy,
ul 3 Maja 49
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Biuro Obsługi PZU Życie
mieści sięw budynku administracyjnym„ S”, kl.
A, II piętro, pok 206, tel. (12) 390-40-50,
czynne w poniedziałek w godz. 8.3016.30,wewtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. W ww.
Biurze pracownicy odchodzący z pracy mogą podpisywać kontynuację
grupowego ubezpieczenia na życie na bardzo korzystnych warunkach. W pok. 206 można również podpisywać deklaracje przystąpienia do IKZE. NOWE PROPOZYCJE UBEZPIECZEŃ
Informujemy pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz
hutniczych spółek, a także zainteresowane podmioty gospodarcze o otwarciu Biura Obsługi PZU S.A.
w bud. „S”, II piętro, pok. 207
Propozycje ubezpieczeń: komunikacyjne, majątkowe, turystyczne,
finansowe, obowiązkowe i dobrowolne OC, rolne, wypadkowe i inne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardzo szeroką i atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A.
Telefony: 12 390 40 51, 660 544 212
Dla Klientów, którzy zawrą ubezpieczenie w Biurze Obsługi PZU S.A.
ubezpieczenie majątkowe powyżej 200zł lub komunikacyjne powyżej
800zł przygotowano atrakcyjne upominki.

Wielu może więcej KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej
z okazji DNIA HUTNIKA
zaprasza Pracowników AMP oraz spółek zależnych wraz z
Rodzinami na bezpłatne specjalistyczne konsultacje w siedzibie Ujastka w dniach:

21 maja 2012 r. (poniedziałek):





ginekologiczne /usg/

- od godz. 13.30

rehabilitacyjne

- od godz. 13.30

spirometria

- od godz. 8.00

22 maja 2012 r. (wtorek):






urologiczne /usg, uroflometria/

- od godz. 9.00

rehabilitacyjne

- od godz. 13.30

spirometria

- od godz. 8.00

videodermastoskop

- od godz. 8.00

23 maja 2012 r. (środa):





rehabilitacyjne

- od godz. 12.00

kardiologiczne /ekg/

- od godz. 13.00

spirometria

- od godz. 8.00

AMP SA
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Festyn z okazji Dnia Hutnika
2 czerwca 2012 roku na terenie krakowskiej
AWF - al.. Jana Pawła II odbędzie się organizowany przez Zarząd ArcelorMittal Poland SA - PIKNIK z okazji Dnia Hutnika oraz Dnia Dziecka. Rozpoczęcie tej plenerowej imprezy przewidziano na godzinę 15.00. Gwiazdą wieczoru będzie URSZULA. Dla
pracowników AMP SA oraz Spółek hutniczych przewidziano bony konsumpcyjne, które będzie można
wymienić na dwa napoje i dwa posiłki. Catering zapewnia Spółka HUT-PUS SA. Dla uczestników Festynu, zwłaszcza dzieci przewidziano wiele ciekawych
konkursów oraz występów artystycznych.
ZAPRASZAMY
XXIX Mistrzostwa Polski Hutników w
wędkarstwie spławikowym sukces drużyny NSZZ Prac. AMP S.A
W dniu 12.05.12r. na zbiorniku wodnym Pogoria I w Dąbrowie Górniczej odbyły się Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym pod
patronatem Federacji Hutniczych Związków
Zawodowych. Gospodarzem imprezy był MZZP AM Dąbrowa Górnicza
zeszłoroczny triumfator. Tym razem duży sukces odnieśli nasi spławikowcy, którzy w składzie: Jerzy Łąka, Krzysztof Bąk (BWG), Andrzej
Jamka oraz kierownik drużyny Andrzej Bączkowski zajęli drużynowo
III miejsce. Startowało 10 najsilniejszych zespołów z całej Polski.
Sukces tym większy, że koledzy z innych zespołów to doświadczeni
zawodnicy startujący w ligach wędkarskich. Zwyciężyła ponownie
ekipa z Dąbrowy Górniczej, II miejsce przypadło ekipie ze Świętochłowic. Natomiast indywidualnie błysnął klasą mistrzowską Krzysztof
Bąk. W niesprzyjających warunkach (przed samymi zawodami zerwał się silny wiatr i zaczęło podać) kolega Krzysiek złowił, aż 4kg
ryb, w ciągu 4 godzin (tyle trwały zawody), zostawiając innych
uczestników daleko w tyle. Brawo Mistrzu! Chciałbym od siebie dodać, że urzekła mnie ta dyscyplina sportu, przekonałem się jak trudno osiągnąć sukces. Z klasą sprzętu odstawaliśmy od innych, jednak
duch sportu i wiara we własne umiejętności „przenoszą góry”. Koledzy już w nocy przystąpili do mieszania odpowiednich zanęt. Każdy
nad swoim wiadrem odprawiał „czary mary” dodając odpowiednich i
jemu tylko znanych komponentów, które miały zwabić ryby do jego
haczyka. Udało się, drużyna NSZZ Pracowników AMP S.A stanęła na
„pudle”, a Krzysztof Bąk indywidualnie został zwycięzcą Mistrzostw.
Poniżej nasza drużyna z okazałym pucharem.
A. Bączkowski

24 maja 2012 r. (czwartek):




urologiczne /usg, uroflometria/
rehabilitacyjne

- od godz. 9.00
- od godz. 11.00

25 maja 2012 r. (piątek):






okulistyczne

- od godz.9.00

ortopedyczne /usg/

- od godz. 10.00

rehabilitacyjne

- od godz. 11.00

spirometria
- od godz. 8.00
Rejestracja telefoniczna na w/wym. konsultacje odbędzie
się w dniu 15 maja 2012 r., w godz. 9.00-14.00 tel.: 787610 696 oraz Konsultacje specjalistyczne wraz z badaniami
metodą Dopplera / kończyny dolne lub tętnice szyjne/, które będą
przeprowadzane w dniu 24.05.2012 r. od godz. 9.00 /rejestracja
w dniu 14 maja 2012 r. w godz. 9.00 -14.00 pod nr tel.
12 290 41 58.

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 SA. Nakład 2000 egz.
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
„Chata pod Pustą” w Wierchomli

• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3 posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.
Wczasy dla MATKI Z DZIECKIEM w Wierchomli 7 dni pobyty
od soboty do soboty
MAMA Z DZIECKIEM do lat 10– pokój z łazienką – 650 zł, pobyt następnego dziecka do lat 10 - 230 zł, Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cennika. Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł
W cenie oferujemy: Nocleg w pokojach z łazienkami i TV
- Całodzienne wyżywienie (obiad sobota-śniadanie sobota)
- Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.) w godz. 10 -18
- 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 jest: zadaszony grill z tarasem widokowym, plac zabaw dla dzieci, parking dla gości ośrodka
LATO 2012 Z DOFINANSOWANIEM
BUŁGARIA 22.07– 02.08.2012 CENA: Osoba dorosła : 1632 PLN
dziecko 6-12lat na dostawce z ½ wyżywienia 1099PLN (możliwość dopłaty do pełnego wyż.170 zł), dziecko 6-12 lat bez osobnego łóżka z
1/2 wyżywienia 999 PLN (możliwość dopłaty do pełnego wyż.170 zł)
dziecko do 6 lat bez świadczeń 499 PLN (możliwość dopłaty do połowy
wyż.170 zł) Cena obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotna do Polski, ubezpieczenie, TUI Signal Iduna Polska SA, gwarancja zwrotu udokumentowanych kosztów utraty bagażu do kwoty 500 PLN, opiekę polskiej i
miejscowej obsługi, korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT
Warunki rezerwacji: I wpłata 490 zł do 27.04. 2012 r. ( 30 %) Pozostała część kwoty płatna do 11.06.2012
Dofinansowanie dla Pracowników ArcelorMittal Poland ,
współmałżonków i dzieci na utrzymaniu 600 zł/os
Wierchomla Mała wczasy 50 +
Wczasy regeneracyjne lub 50 + turnusy zorganizowane z dojazdem
TYLKO 2 terminy

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „CHATA POD PUSTĄ”
Zakwaterowanie w „Chacie” (pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką) oraz w
całorocznych domkach typu „Turbacz”. Na miejscu znajduje się jadalnia, klubokawiarnia, świetlica z TV-sat, video, sprzętem nagłaśniającym,
kominkiem, stołem do tenisa stołowego. Na ogrodzonym terenie Ośrodka znajduje się zadaszony grill z tarasem widokowym i parking.
16.06.-23.06.2012
- cena ( 7 dni) - 1274 zł
15.09.-22.09.2012
- cena ( 7 dni) - 1274 zł
Cena zawiera: Transport, nocleg w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie, aqua aerobic, nordic
walking z instruktorem,kompleks wellness ( jacuzzi, łaźnia parowa, sauna sucha, kabina IR , słoneczna łączka, natryski płaszczowe) –
w hotelu Wierchomla.
Wycieczki planowane w 2012 roku
1.
Licheń – 7-8.07. cena 340 zł
2.
Bieszczady + Lwów 7-10.06. cena 770 zł *
3.
Zamość + Lublin - Roztocze 14-16.09 cena 490 zł
4.
Budapeszt 31.08 - 2.09 cena 690 zł
5.
Poznań + Berlin 19-21.10 cena 720 zł *
ceny zawierają koszty biletów wstępu (* po stronie polskiej)
DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH WYJAZDÓW dla Pracowników
AMP SA, Emerytów Huty oraz osób uprawnionych do dofinansowania
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Z prasy: Lakshmi Mittal, szef ArcelorMittal: Europa pozostaje największym wyzwaniem. W pierwszym kwartale zaobserwowaliśmy lepsze nastroje na kilku kluczowych rynkach - mówi Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor zarządzający ArcelorMittal.
ArcelorMittal, największy koncern stalowy na świecie, ogłosił
wyniki za pierwszy kwartał 2012 roku Wskaźnik EBITDA sięgnął 2
mld dolarów (w tym 0,2 mld USD z tytułu zmian w świadczeniach
na rzecz pracowników), w porównaniu z 1,7 mld dolarów w
czwartym kwartale 2011 roku (w tym 0,1 mld dolarów uzyskanych ze sprzedaży praw do emisji CO2). Wysyłka stali osiągnęła
wartość 22,2 miliona ton, co stanowi wzrost o 1,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Produkcja rudy
żelaza osiągnęła wartość 13,2 miliona ton, co stanowi wzrost o
12,1 proc. rok do roku. 6,8 miliona ton zostało wysłane po cenach rynkowych (w I kwartale 2011 r. było to 5,9 miliona ton).
Dług netto wzrósł o 1,1 miliarda dolarów do 23,6 miliardów USD
(z czego przyrost o 0,3 miliarda dolarów był efektem umocnienia
się euro). Płynność poprawiła się do 15,2 miliarda dolarów w
porównaniu z 12,5 miliarda USD w końcu czwartego kwartału
2011 roku. Odnotowano dalszy postęp w sprzedaży zasobów,
które nie są dla firmy kluczowe, w tym udane częściowe wycofanie się z zaangażowania w Erdemir oraz uzgodnioną sprzedaż
Enovos.- W pierwszym kwartale zaobserwowaliśmy lepsze nastroje na kilku kluczowych rynkach - podkreśla Lakshmi N. Mittal,
prezes i dyrektor zarządzający ArcelorMittal.- Popyt w Ameryce
Północnej stale rośnie dzięki sektorom: samochodowemu, AGD
oraz maszyn budowlanych. Europa pozostaje jednak największym
wyzwaniem. W ciągu pierwszego kwartału ogłosiliśmy rozszerzoną listę lokalizacji, w których tymczasowo wyłączamy instalacje,
zgodnie z naszą strategią zaspokajania popytu z naszych bardziej
konkurencyjnych zakładów. Pomimo, że nasza działalność wydobywcza została dotknięta czynnikami sezonowymi w pierwszym
kwartale, nadal jednak pozostaje kluczowym obszarem wzrostu.
Dlatego też postawiliśmy sobie za cel dalsze zwiększenia produkcji w 2012 roku. Wysyłka stali w drugim kwartale 2012 roku spodziewana jest na podobnym poziomie jak w kwartale pierwszym,
jednak przewiduje się, że segment stalowy wykaże większą zyskowność. Segment wydobywczy powinien korzystać z sezonowego wzrostu wysyłki rudy żelaza. Koncern podtrzymuje szacunki, że wskaźnik EBITDA dla pierwszej połowy roku 2012 będzie
wyższy niż w drugiej połowie 2011 roku. Oczekiwana jest redukcja zadłużenia netto dzięki poprawie przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej i dalszej sprzedaży zasobów, które nie są dla firmy kluczowe. Produkcja własna rudy żelaza oraz
węgla powinna wzrosnąć o ok. 10 proc. w całym roku finansowym 2012. Jak dodaje L.Mittal koncern w dalszym ciągu realizuje
strategię zbywania zasobów, które nie są kluczowe dla firmy.
Poprawa przepływu środków finansowych z działalności operacyjnej przyczyni się do redukcji zadłużenia netto, co pozostaje priorytetem dla całej grupy. Zdaniem Lakshmiego N. Mittala warto
także podkreślić, że w tym kwartale poprawiły się wyniki w zakresie BHP, przy wskaźniku częstotliwości wypadków z przerwą w
pracy równym 1,1. Był to najlepszy wynik kwartalny osiągnięty
do tej pory.
Sejm zagłosował. Emeryturę otrzymamy po 67 roku życia Sejm
uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do
67. roku życia i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn. Głosowało
455 posłów, za było 268, przeciw 185, a dwóch wstrzymało się
od głosu. Przyjęcie przez Sejm ustawy wprowadzającej reformę
emerytalną oznacza, że wiek emerytalny kobiet oraz mężczyzn
będzie podwyższany już od 1 stycznia 2013 o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną wiek emerytalny 67
lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r.

