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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 
• 31 maja odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego. Głównym 
tematem rozmów była sprawa Systemu Ewidencji Wydawania 
Posiłków (SEWP) oraz nowych Kart Pracowniczych (przepustek). 
W AMP SA został powołany Zespół ds. wdrożenia elektroniczne-
go Systemu Ewidencji Wydawania Posiłków. Na podstawie oceny 
technicznej ofert dokonanej przez Zespół oraz negocjacji han-
dlowych przetarg wygrało konsorcjum IMPEL/ Control Project. 
Celem systemu jest: elektroniczne ewidencjonowanie wydanych 
posiłków z podziałem na poszczególne ich rodzaje; zastąpienie 
kart abonamentowych – kartami pracowniczymi; zapewnienie 
raportów do celów rozliczenia posiłków i fakturowania. System 
działa w oparciu o elektroniczny identyfikator pracownika, sys-
tem ściśle będzie współpracował z systemem kadrowo-
płacowym BaaN/ SAP HR. Rozliczenie posiłków oraz bonów na-
białowych odbywało się będzie w systemie kadrowo-płacowym 
w oparciu o uprawniania oraz ewidencję czasu pracy. Dane 
przesyłane będą pomiędzy systemami kilka razy dziennie, 
uprawnienie do określonej ilości posiłków może być korygowane 
w oparciu o ewidencję czasu pracy nawet kilkakrotnie w ciągu 
miesiąca. Testowanie SEWP rozpocznie się od  1 lipca 2011 – 
grupa testowa. W sierpniu 2011r nastąpi porównanie danych z 
wersją „papierową” i „nastąpi regulacja” Systemu, a od 1 wrze-
śnia 2011r, Zespół zakłada pracę tylko z wykorzystaniem syste-
mu SEWP. Niestety System zakłada, iż pracownik w danym dniu 
może wykorzystać tylko jeden posiłek (chyba, że pracuje w nad-
godzinach). W praktyce nie wykorzystany posiłek będzie przez 
pracownika utracony. Pracodawca argumentował takie założenia 
stanem prawnym (posiłki profilaktyczne są darmowe i stanowią 
koszt uzyskania przychodu przez Pracodawcę). Strona Społeczna 
zwróciła uwagę, iż za posiłki regeneracyjne pracownikowi pobie-
rany jest podatek i te posiłki mogą byś wydawane na tych sa-
mych zasadach jak obecnie (kilka w danym dniu). Wielu pracow-
ników  w systemie 4BOP nie korzysta z posiłków pracując w 
nocy, w zamian wykorzystywano je podczas pracy dniówkowej. 
Wielu pracowników ze względów na charakter pracy otrzymuje 
posiłki na stanowiskach, często kilka porcji. Te argumenty mamy 
nadzieję, że przekonają dyr.. Personalnego do podjęcia pozytyw-
nej decyzji w tym temacie.  
Kolejny poruszony temat to Karty Pracownicze (przepustki). Na 
podstawie Polecenia Służbowego Dyrektora Generalnego będzie 
przeprowadzony proces wymiany legitymacji pracowniczych. Na 
Karcie Pracowniczej w związku z trwającymi pracami nad wdro-
żeniem nowego systemu kadrowo-płacowego SAP HR uwidocz-
nione będą dwa numery tj. obecny  numer ewidencyjny /leg. 
prac./ ID BAAN i ID SAP HR. Nowe karty pracownicze są wielko-
ści karty bankomatowej i na tą chwilę będą bezterminowe, pra-
cownikom wraz z kartami zostaną wydane ochronne etui umożli-
wiające przypięcie do tzw. smyczy. Terminarz wydawania kart 
pracowniczych uwarunkowany będzie od terminowego pozyska-
nia od pracowników aktualnych zdjęć, zdjęcia zbierane będą w 
formie elektronicznej. Zdjęcia będą mogły być przekazywane do 
zespołów kadrowych na podane adresy mailowe lub poprzez  

wszelkie dostępne nośniki elektroniczne, w pierwszej kolejności 
karty pracownicze będą wydawane grupom pracowników testu-
jących SEWP, grupy testowe liczyć będą od 50 do około 120 
osób, w zależności od lokalizacji, termin wydania kart pracowni-
czych dla grup testowych do 30.06.2011r. Termin wydania kart 
pracowniczych dla pozostałych pracowników do 31.08.2011r.  
W sprawach różnych Strona Związkowa przekazała interwencje z 
poszczególnych Oddziałów, na które Pracodawca odpowie na 
kolejnym spotkaniu Zespołu Roboczego. 
 

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych 
• 1 czerwca odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń 
Socjalnych AMP SA w Dąbrowie Górniczej. Tematem obrad były: 
1. Relacje Przewodniczących Terenowych Komisji Świadczeń 
Socjalnych z działalności poszczególnych Komisji. 
2. Informacja o Odpisie Podstawowym za 2011 rok. 
3. Sprawy różne, w tym: 
-  rozpatrywanie uwag i wniosków Terenowych Komisji, 
-  informacja o inkorporacji ZKZ Zdzieszowice, 
- Przedszkole AMP – Wystąpienie Pani Katarzyny Kulik, nowego 
Prezesa Fundacji „Nasze Dzieci”. 
Pierwsza część spotkania poświęcona była jednak budowie 
przedszkola. Nowa Prezes Fundacji „Nasze Dzieci” Pani Katarzy-
na Kulig przedstawiła stan budowy oraz omówiła możliwości 
finansowania przedszkola. Pomimo zapowiedzi zainteresowanie 
przedszkolem jest „umiarkowane”. Na 100 dzieci, które mogłyby 
uczęszczać do przedszkola zostało zgłoszonych 32 w tym z AMP 
SA 24. Niestety pojawiły się w tym momencie problemy z opła-
tą. Niestety pomimo szczegółowych pytań nie otrzymaliśmy in-
formacji o faktycznym koszcie pobytu dzieci w przedszkolu. Su-
gestie są jednak jednoznaczne aby ZFŚS dopłacał znaczne sumy 
do pobytu dzieci w tym przedszkolu. Komisja oczekuje jednak, iż 
Zarząd AMP SA rozwiąże ten problem nie kosztem ZFŚS, wszak 
we wszystkich publikatorach stawia ten temat za priorytetowy, 
chwaląc zaangażowanie AMP SA. W kolejnej części spotkania 
obecna na spotkaniu Pani Z. Chruścicka (odpowiedzialna za ra-
chunkowość w AMP SA) poinformowała zebranych o przekazaniu 
zgodnie z Ustawą (75% odpisu) środków na ZFŚS do poszcze-
gólnych Oddziałów. W kolejnej części spotkania Przewodniczący 
TKŚS przedstawili wykorzystanie środków za cztery miesiące 
2011r. TKŚS wydały porównywalną ilość funduszy (10-15 %) z 
planowanych wydatków. Na koniec spotkania przedstawiciele 
Strony Społecznej wnieśli aby na kolejnym spotkaniu przedsta-
wiciel Nadzoru Właścicielskiego wytłumaczył czym kierowano się 
przy sprzedaży ośrodka wczasowego w Krynicy. Strona Społecz-
na jest zaskoczona warunkami sprzedaży, które wydają się być 
bardzo niekorzystne. Kolejne spotkanie przewidziano już po wa-
kacjach. 
 

Premia za m-c Maj 
• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest 

wyższa od bazowego funduszu premiowego tj. 6% 
płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 6,84% 
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• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, inte-
gracyjne  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  
MATKA Z DZIECKIEM –  pokój z łazienką – 650 zł, pobyt następne-
go dziecka 280 zł, Pobyt drugiej osoby dorosłej –   wg cennika. 
Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł. W cenie oferujemy: -
 Tygodniowy pobyt (od obiadu sobota– do śniadania sobota) - Cało-
dzienne wyżywienie. 
 

Wrocław - Kotlina Kłodzka- Praga   8-11.09.2011 
Program 1 dzień: Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie: Stare Mia-
sto, rynek, Ratusz, Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela, 
Panorama Racławicka. Przyjazd do Kudowy, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.  
2 dzień: śniadanie, całodzienna wycieczka z przewodnikiem: Skal-
ne Miasto, Góry Stołowe - Błędne Skały, Wambierzyce, Kaplica 
Czaszek. Zwiedzanie parku zdrojowego w Kudowie Zdrój. Obiadoko-
lacja, nocleg. 
3 dzień: śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi, zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: Stare Miasto, Hradczany, Katedra św. 
Wita, Złota Uliczka, Most Karola. Powrót do Kudowy. Obiadokolacja, 
nocleg. 
4 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, na trasie zwiedzanie 
kopalni złota w Złotym Stoku. Powrót do Krakowa w  godzinach 
wieczornych.  
Cena: Pracownicy ArcelorMittal i ich rodziny 350 zł; Emeryci i renci-
ści Huty  385 zł; Pozostałe osoby 700 zł, Cena zawiera: Przejazd 
autokarem, ubezpieczenie, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
zwiedzanie z przewodnikiem , wstępy do zwiedzanych obiektów po 
stronie polskiej, 

Lwów – Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej     
28.09 – 2.10.2011 

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Lwowa, Krzemieńca, 
Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Skały Podolskiej, Bucha-
cza, Stanisławowa, Drohobycza. Cena Pracownicy ArcelorMittal i ich 
rodzin 450 zł; Emeryci i Renciści  Huty 495 zł 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelach **/*** w 
okolicach Lwowa,  Tarnopola i Kamieńca (pokoje2-3 os. z łazienka-
mi), wyżywienie 2 razy dziennie, opiekę przewodnika i pilota, ubez-
pieczenie.     Na wstępy prosimy przeznaczyć około 100 UAH    
 

Wypoczynek po pracy…. 
• Rewelacyjny spektakl teatralny “Kolacja na cztery ręce” Paula 
Barza w reż. Marka Sawickiego - 17, 18 czerwca 2011, godzina 
20.00, Piwnica Hotelu Rubinstein, ul Szeroka 12 Występują 
G.F.Haendel – Marek Sawicki , J.S.Bach – Adam Zych, Schmidt – 
Adam Kwaśny. Spektakl kostiumowy, z muzyką J.S. Bacha i F.G. 
Haendla. Tematem jest hipotetyczne spotkanie dwóch mistrzów 
muzyki barokowej w salonie Turyńskim. Gorąco przyjmowany przez 
publiczność, z bardzo dobrymi recenzjami. Produkcja: krakowski 

impresariat “Siedem Kotów”. Bilety w cenie 35 zł. dla pracowników i 
członków rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS w cenie -
 17 zł 
KRAKOWSKIE MINIATURY TEATRALNE  - 5 lipca 2011, godz. 
20.30 Mały Rynek w Krakowie. Koncert plenerowy „Od Kabaretu do 
Cabaretu” Krzysztof Piasecki i i Artyści Rewii Musicalowej: Barbara 
Ducka, Piotr Bajtlik, Mariusz Jaśko, Marta Wilk, Janusz Kruciński. 
Bilety w cenie 15 zł. dla pracowników i członków rodzin uprawnio-
nych do korzystania z ZFŚS w cenie - 7 zł- miejsca siedzace w sek-
torze VIP 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze  

Hutniczo— Miejski Oddział PTTK w 
Krakowie Komisja i Klub Turystyki    

Górskiej  
 organizuje w dniach 23 - 26 czerwca 2011 r. 

49CENTRALNYRAJDHUTNIKÓW"RZEPEDŹ- 2011" 
Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone przez Oddziały, 

Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły 
oraz organizacje i turyści indywidualni. Organizatorzy zapraszają do 
udziału również miłośników motoryzacji, kolarstwa, krajoznawstwa i 
innych form uprawiania turystyki. Drużyny biorące udział w Rajdzie 
zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, noclegi, wyżywie-
nie i ubezpieczenie. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w 
Rajdzie pod opieką dorosłych. Minimalna ilość uczestników grupy 
rajdowej zgłaszanej do kwalifikacji to 20 osób. Kierownictwo druży-
ny ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu. 
Regulamin Rajdu dostępny jest na www.ktg.hg.pl/imprezy2011 

Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2011r. w 
Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym „Pod Suliłą” w Rzepedzi. W 
trakcie zakończenia Rajdu uczestnicy będą mogli wziąć udział w 
konkursach indywidualnych. Drużyny uczestniczące w 49 Central-
nym Rajdzie Hutników rywalizują o miano najlepszej grupy rajdowej 
według następujących kryteriów: 

Za zdobycie  w  konkursach indywidualnych: I miejsca - 6 pkt; II 
miejsca  - 5 pkt;  III miejsca - 4 pkt;  IV miejsca - 3 pkt;  V miejsca 
- 2 pkt;  VI miejsca - 1 pkt 

Za uczestnictwo w Rajdzie w zależności od odległości od miejsca 
zamieszkania do mety Rajdu: do - 150 km - 5 pkt;  151 - 260 km    
- 10 pkt  ; powyżej 261 km - 15 pkt. 

Za prezentację grupy lub jej przedstawicieli na scenie w trakcie 
zakończenia Rajdu np.: w piosence, skeczu lub innej formie estra-
dowej - od 5 do 25 pkt. Za udział 3 - osobowego zespołu z grupy w 
konkursie wiedzy turystycznej (maksymalnie jeden zespół z grupy) - 
3 pkt oraz dodatkowo: 
•    za zajęcie I miejsca      - 15 pkt 

•    za zajęcie II miejsca   - 12 pkt 

•    za zajęcie III miejsca -   9 pkt 

•    za zajęcie IV miejsca   - 6 pkt 

•    za zajęcie V miejsca    -   3 pkt 
Drużyny uczestniczące w Rajdzie rywalizują o miano najaktywniej-

szej grupy rajdowej. Zwycięzca otrzyma puchar „Komandora Raj-
du”. Zgłoszenie udziału w49 - CRH: "RZEPEDŹ- 2011" można prze-
syłać na adres: Hutniczo - Miejski Oddział PTTK w Krakowie, 31-751 
Kraków, ul. Bulwarowa 37. Informacje telefoniczne: tel/fax 12 644-
08-63, 12 680-48-20 lub tel. kom. 508-215-490, 509-704-611 wraz 
z deklaracją wpłaty wpisowego (do 16 lat - 13 zł, powyżej 16 lat -- 
19 zł) w terminie do 31 maja 2011r.  
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