KURIER
AKTUALNOŚCI
Nr 25/ 15 / (1111)

05. 08. 2015 r.
Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Negocjacje płacowe w Spółce KOLPREM zakończone
27 lipca w siedzibie Spółki Kolprem zostało podpisane porozumienie płacowe na 2015. Kompromisowe ustalenia poprzedzone
były trudnymi, wielotygodniowymi negocjacjami. W sprawie wzrostu
płac Strony uzgodniły: z dniem 01.07.2015 dokonuje się wzrostu
płac zasadniczych wg następujących zasad: a) w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza jest niższa lub równa
od 2174 zł, dokonuje się wzrostu płacy zasadniczej o 77 zł, b) w
przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza jest
wyższa od 2174 zł jednak mniejsza niż 2200 zł dokonuje się wzrostu
płacy zasadniczej o 52 zł oraz dodatkowo o wielkość stanowiącą
różnicę pomiędzy kwotą 2199 zł, a posiadaną płacą zasadniczą, c)
w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza jest
równa lub wyższa od 2200 zł, dokonuje się wzrostu płacy zasadniczej o 52 zł .
Z wynagrodzeniem za lipiec 2015r zostanie uruchomiona jednorazowa „nagroda uzupełniająca” w wysokości 6-krotności miesięcznej
kwoty podwyżki brutto otrzymanej z dniem 01.07.2015r.
Strony uznały zgodnie, że w roku 2015 roku uprawnionym
pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda za wkład pracy w
roku 2014 w wysokości 1000 zł. Pierwsza część nagrody w wysokości 500 zł została wypłacona już w lipcu, a druga w takiej samej
wysokości będzie wypłacona we wrześniu. Również w sierpniu pracownicy, którzy nie przebywali na zwolnieniach chorobowych w
pierwszym półroczu 2015 r., otrzymają nagrodę w wysokości około
140 zł.
Dodatkowo wraz z porozumieniem płacowym podpisano
nowe zasady funkcjonowania funduszu premiowego. Premia będzie
wynosić 7 % płacy zasadniczej pracownika Spółki i przyznawana
będzie przez bezpośredniego przełożonego proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy. Premia nie będzie przysługiwała za czas
choroby, opieki, urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego lub za
okres świadczenia rehabilitacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że
kwoty pozostałe z tytułu w/w świadczeń (oszczędności) pozostają w
poszczególnej brygadzie/zespole i są w dyspozycji bezpośredniego
przełożonego. Indywidualna wysokość premii nie może być wyższa

niż 150% wyliczonej pracownikowi premii (tzn. 7 % płacy zasadniczej). Jednocześnie pozbawienie pracownika premii w wysokości
większej niż 50 % musi być pisemnie uzasadniona i żaden pracownik nie może być pozbawiony premii.
Zdaję sobie sprawę, że wysokość podwyżek jest na poziomie
nie do końca satysfakcjonującym pracowników Spółki Kolprem, ale
chcemy zaznaczyć, że od kilku lat po raz pierwszy podwyżki w naszej Spółce są na poziomie AMP SA. Również nagroda za wzmożony
wysiłek nie odbiega od tej jaka została wypłacona w AMP SA. Przypomnieć także należy, że ubiegłoroczne podwyżki wynagrodzeń
pracownikom Spółki KOLPREM wliczono do płacy zasadniczej, gdy w
tym samym czasie w AMP SA wynegocjowana kwota wypłacona
była „obok” płacy zasadniczej.
Mam nadzieję, że nie jest to koniec rozmów na temat płac
pracowników Spółki KOLPREM w 2015 roku. Strona Społeczna w
czwartym kwartale będzie dążyła do kontynuacji rozmów na temat
wypłaty kolejnej „nagrody” dla wszystkich zatrudnionych.

Niestety nie we wszystkich Spółkach tych zależnych jak i
tych pracujących na terenie AMP SA tak pomyślne informacje można usłyszeć. Nie wszyscy chcą także ujawniać przebieg negocjacji
oraz poziom proponowanych wzrostów płac. Związki zawodowe
działające w tych Spółkach dla dobra pracowników oraz by dialog
społeczny był prowadzony wstrzymują się jeszcze z decyzjami zarówno tymi dotyczącymi nagłośnienia procesów negocjacji jak i w
sprawie podjęcia działań zgodnych z uprawnieniami wynikających z
Ustawy o Związkach Zawodowych. Ale czas na właściwe decyzje
Zarządów Spółek kończy się i może okazać się, że za chwilę Związki
Zawodowe zakończą rozmowy, przystępując do innych prawem
przewidzianych działań.
T. Ziołek
Podział funduszu premiowego za lipiec 2015 r.
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc czerwiec
2015 r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu został
obniżony i wyniósł 85% stąd Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust.
4 pkt.2) "Zasad...", w związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi 8,40 % od plac zasadniczych pracowników Spółki.
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Badanie wydatku energetycznego w AMP SA
3 sierpnia 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie poświęcone badaniu pomiaru wydatku energetycznego.
Stronę Pracodawcy reprezentowali: Pani Anna Wyczesany, Pan
Stanisław Ból (Dialog Społeczny) oraz Pan Grzegorz Penkaty. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele organizacji związkowych działających w AMP SA oraz ZSIP. Spotkanie odbyło się w
celu uzgodnienia ze stroną społeczną zasad pomiaru wydatku energetycznego na stanowiskach robotniczych w AMP SA. Strona pracodawcy wyjaśniła, że powodem przeprowadzenia badań jest weryfikacja listy uprawnionych na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów. Strona pracodawcy podkreśliła, iż badanie wydatku
energetycznego nie będzie miało wpływu na uprawnienia pracowników do emerytury pomostowej. Ponadto przypomniano Stronie
pracodawcy, iż obie Strony wiąże Porozumienie około - układowe,
które rozstrzygało kwestię uprawnień do posiłków profilaktycznych
i aby je zmienić potrzeba woli obu Stron. Strona związkowa starała
się wyjaśnić wiele kontrowersji dotyczących samego badania. Jak
podkreślano na wielu stanowiskach proponowana metoda badania
może przynieść niekorzystne pomiary dla pracowników. Strony
uznały, iż należy zrobić wszystko aby pomiary były rzetelne. Przedstawiciel Firmy, która będzie wykonywała wspomniane pomiary
wydatku energetycznego opisał metodę pomiaru, która będzie
trwała od 15 minut nawet do jednej godziny. Pomiary przeprowadzane będą przy użyciu miernika typu MWE-1 lub metodą tabelaryczną (na podstawie tablic Lehmanna) – w zależności od specyfiki
badanego stanowiska. Metodologia badań zakłada, że dla określenia wydatku na konkretnym stanowisku wystarczy zbadać tylko
jedną osobę, nawet jeżeli to stanowisko występuje w różnych obszarach ale praca na nim jest bardzo zbliżona. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy na konkretnym stanowisku pracują zarówno kobiety
jak i mężczyźni. W takim przypadku osobno badany jest wydatek
energetyczny kobiet, a osobno mężczyzn. Jeśli to samo stanowisko
występuje w kilku całkowicie odmiennych obszarach i praca na nim
różni się znacząco - badania wykonywane są w każdym obszarze
oddzielnie. Na dzień dzisiejszy sklasyfikowano do pomiaru 475
stanowisk pracy, a to jeszcze nie koniec. Badania rozpoczną się w
Oddziałach Sosnowiec, Świętochłowice oraz Huta Królewska. Obecni na spotkaniu przyjęli główne ustalenia: Harmonogram badań dla
poszczególnych Zakładów będzie przesyłany na bieżąco przed rozpoczęciem badań; Do kontaktu ze strony społecznej wyznaczeni
zostali SIP: pani Teresa Zaręba i pan Andrzej Grabski; Osobą kontaktową ze strony pracodawcy został pan Grzegorz Penkaty; Organizacje związkowe poinformowały, że osobami reprezentującymi
stronę społeczną będą wydziałowi inspektorzy SIP dla danego Zakładu
K.W.
ROZMOWA Z DYREKTOREM ZAKŁADU WIELKIE PIECE I STALOWNIA PANEM GRZEGORZEM MARACHĄ.
Od ponad dwóch lat z niepokojem oczekiwaliśmy na pozytywną
decyzję Zarządu Spółki, w sprawie remontu WP nr 5 w Krakowie.
Wreszcie, tak długo oczekiwana decyzja, zapadła. Inwestycja ma się
rozpocząć w maju 2016 roku. Bardzo wielu naszych czytelników zainteresowanych jest tym na jakim etapie są przygotowania do tego remontu, jaki jest jego zakres oraz jak wyglądają sprawy organizacyjne związane z pracownikami PSK. O wyjaśnienia tych i innych kwestii związanych z remontem WP nr 5 poprosiliśmy Dyrektora PSK Pana Grzegorza
Marachę.

AMP SA

chłodzenia - z otwartego na zamknięty, układ automatyki, gar
WP i chłodnice. Ponadto zostanie zainstalowana nowa nagrzewnica nr 3, a elektrofiltry WP zostaną zmodernizowane.

Pytanie: Remont WP jest bardzo dużą inwestycją. Na jakim etapie
znajdują się służby zaopatrzenia AMP S.A oraz sam Zakład PSK w sprawie zakupów materiałów i części zamiennych oraz ich terminowych
dostaw ? Czy prawdą jest, że cześć osprzętu niezbędnego do remontu
WP w Krakowie będzie sprowadzona z innych nieczynnych instalacji
wielkopiecowych w Europie ?

- Logistyka jest bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla służb z
PSK, jak i dla Biura Zakupów, ale wszystko idzie zgodnie z
planem. Zapotrzebowania na części i materiały potrzebne do
remontu realizowane są na bieżąco i mają swój finał w postaci
zamówień. Nie ma więc - jak na razie - żadnych obaw, co do
terminowości dostaw. W ramach remontu planujemy zainstalować w naszym piecu układ chłodzenia, który będzie sprowadzony z huty w Liege. Jest to instalacja w bardzo dobrym stanie technicznym i z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej
pracy naszego WP. Nasi specjaliści oglądają również inne,
sprawne technicznie, lecz wyłączone z eksploatacji instalacje
w grupie ArcelorMittal. Decyzji w sprawie ich ewentualnego
wykorzystania w naszym zakładzie na razie nie ma.

Pytanie: W przybliżeniu, ilu pracowników PSK oraz firm zewnętrznych
będzie pracowało przy remoncie wielkiego pieca, konwertora nr 3 i
maszyny COS ?
- Jesteśmy w trakcie szczegółowych analiz i więcej informacji
na ten temat będę mógł podać na koniec roku lub w I kwartale
roku 2016.

Pytanie: Pracowników PSK, a pośrednio również pracowników z Koksownii oraz Zakładu Energetycznego, najbardziej interesuje sprawa ich
zagospodarowania w trakcie remontu WP. Czy na czas remontu przewidziane jest wysyłanie pracowników z tych zakładów na tzw. postojowe ? Jeżeli tak to jakich grup zawodowych będzie to dotyczyć ?

- Tak jak powiedział Dyrektor Generalny AMP S.A. Pan Geert
Veerbeck będziemy się starali maksymalnie wykorzystać naszych pracowników nie tylko przy remoncie wielkiego pieca nr
5, ale również przy równoległych remontach konwertora nr 3 i
maszyny COS. Część pracowników będzie korzystać w tym
czasie z urlopów lub zostanie zatrudniona w innych lokalizacjach AMP S.A. Analiza wykorzystania urlopów w PSK jest w
trakcie opracowywania. Mam nadzieję, że pozwoli to uniknąć
sytuacji, w której cześć pracowników kierowana by była na
tzw. postojowe. Szczegółowe informacje będą nam znane w I
kwartale 2016 roku.

Pytanie: W roku 2010, podczas ostatniego remontu WP w Krakowie,
pracownicy technologiczni (min. wytapiacze i rozlewacze z PSK) kierowani byli do pracy w Oddziale w Dąbrowie Górniczej. Czy w roku przyszłym taka sytuacja również będzie miała miejsce ?

- Na jednoznaczną odpowiedź jest jeszcze za wcześnie. Jak już
mówiłem, jesteśmy w trakcie szeregu analiz związanych z potrzebami zatrudnienia pracowników PSK w trakcie postoju
remontowego, wykorzystania urlopów oraz możliwości zatrudnienia w innych lokalizacjach.

Pytanie: Wiemy już, że w roku 2016 oprócz remontu WP planowane
są również modernizacje innych ważnych urządzeń w stalowni konwertorowej oraz na COS-ie. Czy może Pan Dyrektor powiedzieć coś więcej
na ten temat ?

- W stalowni konwertorowej planujemy wymienić gruszkę KT
nr 3. Koszt tej inwestycji to około 3,5 mln euro. Remont maszyny COS planowany jest niejako przy okazji postoju i remontu WP nr 5.

Pytanie: Kolejne pytanie jest z gatunku futurystycznych, czyli co dalej ? Znając cykle produkcyjne oraz remontowe WP nr 5 czy Pan DyrekPytanie: Czy jest już znany dokładny termin rozpoczęcia remontu WP
tor jest w stanie podać przybliżoną datę następnego tak dużego remonoraz ile on potrwa ?
tu WP w Krakowie ? Inaczej mówiąc, na jaki okres czasu wyremonto- Wstępnie ustalono, że rozpoczęcie remontu nastąpi w połowany WP pozwoli na w miarę stabilną produkcję surówki w naszej huwie maja 2016 roku. Nie chciałbym dzisiaj podawać dokładnej
cie ?
daty, ponieważ może ona ulegnąć małemu przesunięciu. Sam
- Ostatni remont generalny wielkiego pieca nr 5 był przeproremont potrwa 75 dni.
wadzony w roku 1997. Biorąc pod uwagę cykl technologiczny
Pytanie: Jaki jest zakres tego remontu oraz co dokładnie będzie wypracy WP następny remont, związany z tak dużymi inwestycjamienione lub modernizowane w Wielkim Piecu nr 5 ? Pytanie wydaje
mi, miałby miejsce za 20 lat.

się o tyle zasadne, ponieważ nawet pracownicy z PSK nie mają dokładPytanie: Kolejne pytanie dotyczy również przyszłości. Czy prawdą jest,
nej wiedzy w tym temacie.
że remont WP w Krakowie pozwoli na produkcję większej ilości surów- W trakcie remontu zostanie wymieniony min. cały układ
ki ? Jeżeli tak, to czy są przewidziane przyjęcia nowych pracowników
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do pracy w Zakładzie PSK ? Średnia wieku zatrudnionych obecnie w tym
APEL do pracowników AMP SA i Spółek hutniczych
zakładzie oscyluje wokół liczby 50. W najbliższym okresie czasu odejdą
„O dar krwi”
kolejni pracownicy, którzy z racji wykonywanego zawodu nabędą uprawW tragiczną rocznicę śmierci kol. Michała Marca koledzy ze
nienia do wcześniejszych emerytur. Pytanie jest więc kierowane tylko
Spółki EKO-ENERGIA Sp. z o.o. postanowili wspomóc
pośrednio do Pana Dyrektora, bo za całą politykę zatrudnieniową w firmie
niskie zasoby tego „życiodajnego płynu” jednocześnie tym
odpowiadają inne służby, ale chcemy tą drogą zwrócić ( po raz kolejny ) sposobem uczcić pamięć zmarłego kolegi akcją oddawania krwi. Dla
uwagę jak ważnym problemem jest brak wymiany pokoleniowej w naszej przypomnienia rok temu w ramach solidarnej mobilizacji w zaledwie
hucie, a szczególnie na newralgicznych stanowiskach produkcyjnych.
kilka dni Rodzina, przyjaciele, pracownicy Spółki, AMP kolegi Micha- Tak, po remoncie przewiduje się zwiększenie produkcji surów- ła zebrali ponad 100 litrów krwi czyli dzienne zapotrzebowanie krwi w
ki z WP nr 5, przy czym nie przekłada się to na zwiększenie za- Polsce. W okresie wakacyjnym zapotrzebowanie na krew drastycznie
trudnienia. Stanowisk pracy nie przybędzie i tylko te miejsca wzrasta. Wielu stałych dawców krwi nie jest wówczas aktywnych, a
pracy, w których pracownicy będą odchodzić na emerytury lub wypadków w których jest wielu rannych z roku na rok nie ubywa, a
renty zostaną uzupełnione o nowych pracowników.
rośnie. Dla większości z tych osób jedynym ratunkiem jest podanie
Pytanie: Czy może Pan Dyrektor potwierdzić lub zdementować pogłoski odpowiedniej krwi.
jakoby remont WP miał być pokryty ze środków finansowych wypracowaPamiętając o koledze Michale i o tych którzy potrzebują „daru
nych przez pracowników AMP S.A. ? Jeżeli już mowa o pieniądzach, to krwi” uczcijmy pamięć zmarłego kolegi poprzez oddanie krwi. W tym
proszę podać jaki będzie całkowity koszt remontu WP nr 5 ?
celu 10 sierpnia 2015 roku pod główną bramą Huty im. T. Sendzi- Mechanizm finasowania remontu WP jest zupełnie inny i nie mira w godzinach 12.00 - 16.00 w podstawionym specjalnie dla
ma nic wspólnego z wygospodarowywanym przez pracowników tego celu krwiobusie będzie można stać się dawcą krwi i pomóc w
AMP S.A. zyskiem. Koszt całkowity remontu WP nr 5 w Krakowie ratowaniu ludzkiego życia.
to kwota 42,5 mln euro.
Apelujemy o liczny udział w tej szczytnej akcji do pracowniPytanie: Ostatnio pojawiły się również niesprawdzone informacje, iż ków AMP SA i hutniczych spółek.
K.W.
wraz ze wzrostem produkcji surówki planuje się, w bliżej nieokreślonej
przyszłości, uruchomienie jednej nitki taśmy spieku w Krakowie ?
- Dementuję tą informację. Nie planuje się w najbliższym czasie
uruchomienia w Krakowie produkcji spieku.

Pytanie: Na zakończenie rozmowy chcielibyśmy poprosić Pana Dyrektora
o parę osobistych refleksji związanych z planowanym remontem WP. Jak
każdy pracownik Zakładu PSK na pewno i Pan wiąże z tą inwestycją duże
nadzieje, a może są też jakieś obawy. Czy mógłby się Pan nimi podzielić
z naszymi czytelnikami i pracownikami krakowskiej huty ?
- Planowany na przyszły rok remont WP postawił nam bardzo
wysoko poprzeczkę, w kontekście min. realizacji i terminowości
tej inwestycji. Będzie to bardzo duże wyzwanie dla pracowników PSK, Biura Zakupów, Inwestycji oraz firm remontowych.
Wierzę jednak w to, iż wspólna i zespołowa praca pozwoli nam
osiągnąć oczekiwany rezultat.
Dziękujemy bardzo serdecznie Dyrektorowi Zakładu PSK za poświęcony
czas oraz udzielenie interesujących odpowiedzi, które napawają optymizmem i ze spokojem pozwolą patrzeć na najbliższą przyszłość, związaną z
częścią surowcową w Krakowie.
K. Bąk
Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PZU proponuje bardzo korzystne ubezpieczenia AC samochodu. Posiadając pakiet assistance w przypadku naprawy
samochodu otrzymujesz samochód zastępczy, albo ...rower.
Jeżeli czas naprawy wyniesie co najmniej 7 dni rower staje się Twoją
własnością. PZU oferuje również opcję auto non stop (odbiór uszkodzonego samochodu z miejsc wypadku, naprawę samochodu i załatwianie
wszelkich formalności), auto wartość 100% (odszkodowanie równe wartości auta z dnia zawarcia ubezpieczenia), ochrona zniżek (nawet po
szkodzie nie podniesiona zostanie cena ubezpieczenia, a Twoje wypracowane przez lata zniżki będą dalej aktualne).
Każdy pracownik ArcelorMittal Poland SA lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia.
● 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. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w
godz. 7.00-15.00.
● 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
pon. w godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz.
7.00-15.00.
UWAGA!!! Ze względu na zmianę siedziby biur (Biura PZU będą mieściły
się obok pomieszczeń MPKZP w bud. „S” mogą wystąpić utrudnienia w
komunikacji. Prosimy o cierpliwość. Za utrudnienia przepraszamy.

Nagle i niespodziewanie odszedł od nas wspaniały człowiek i kolega
Czesław Kumorek
długoletni pracownik Działu Jakości w AMP S.A.
oraz aktywny działacz sportowy.
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia skład
Zarząd Zakładowy GJ NSZZ Prac. AMP S.A oraz koleżanki i koledzy
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci ”
W. Szymborska

Koledze Antoniemu Błockiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY
składa Zarząd Zakładowy GU NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
ul. Mrozowa 1 I piętro pok. 15 , 16
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
zaprasza do korzystania z bogatej oferty
OFERTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH
● Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar cena
zawiera: przejazd autokarem, nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja, opiekę pilota, przewodników lokalnych, wycieczki wg. programu: Zadar, Trogir, Split, Plitvickie Jeziora, ubezpieczenie
● Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar cena zawiera:
przejazd autokarem, nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja) obsługę pilota, taksę klimatyczną, ubezpieczenie).
● Grecja – Macedonia 26.08-04.09.2015 cena: 1630,00zł./ autokar cena
zawiera: przejazd autokarem,3 noclegi w Macedonii, 4 noclegi w Grecji,
wyżywienie:2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), kuchnia grecka i
macedońska; napoje do śniadania, do obiadokolacji woda, opiekę pilota,
rezydenta na miejscu, ubezpieczenie, podatek VAT.
● Grecja – Chalkidiki – 20-29.09.2015 cena: 1 480,00zł/ autokar cena
zawiera: przejazd autokarem, opieką pilota, noclegi, wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja), ubezpieczenie, podatek VAT, cena nie zawiera:
REJS STATKIEM ok 10 €
● Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł / autokar CHORWACJA-BOŚNIA I HERCEGOWINA- CZARNOGÓRA - ALBANIA MACEDONIA - SERBIA cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów,
wyżywienie: (śniadania, obiadokolacja), wycieczka statkiem po morzu,
obsługa pilota, ubezpieczenie, cena nie zawiera: wstępy do zwiedzanych
obiektów ok. 30 €.
● Francja – Hiszpania – OBJAZDOWA – 12 - 21.10.2015 cena: 1 795,00z/
autokar SAN REMO – CANNES – LLORET DE MAR - BARCELONA – MONTSERRAT – NICEA cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów w hotelach*** (Włochy, Hiszpania), Taxa hotelowa, 7 śniadań – bufet, 7 obiadokolacji /we Włoszech serwowane, w Hiszpanii – bufet z wodą/, opiekę
pilota – przewodnika, ubezpieczenie, VAT, cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Camp Nou ok. 20 euro)
OFERTA WYCIECZEK W POLSCE
● Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1 150,000zł/ autokar (ostatnie miejsca!!!) cena zawiera: transport autokarem / busem, noclegi, całodzienne
wieczorek taneczny, grill, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
● Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem / busem, nocleg, wyżywienie: 3 x dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie , podatek VAT
● Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem / busem, nocleg, wyżywienie: 3 x dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie , podatek VAT
● Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar cena zawiera: transport
autokarem, nocleg, wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie, opłatę klimatyczną, opiekę pilota, podatek Vat
● Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar cena zawiera:
transport autokarem / busem, noclegi, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny, 10 zabiegów w
trakcie pobytu, korzystanie z basenu 1 godz. dziennie, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT.
● Licheń 09-11.10.2015 cena 450,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiadokolacja) zwiedzanie z
przewodnikiem bazyliki w Licheniu, opiekę pilota. Świadczenia nie
zawierają: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
● Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar cena zawiera:
przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 3 zabiegi w czasie pobytu w
pobliskim Domu Zdrojowym Włókniarz (grota solna), „Wieczór Kapeluszy”
zabawa przy muzyce mechanicznej w hotelowej restauracji, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, przejażdżka ,,Słonecznym Expresem”: Świadczenia nie zawarte w cenie: opłata uzdrowiskowa 3,10 doba/osoba
● Bukowina Tatrzańska 04 – 09.10.2015 cena: 610,00zł/ autokar
cena zawiera: przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie ,podatek VAT
● Ustroń 17 - 22.10.2015 cena: 730,00zł/ autokar cena zawiera: przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie ,podatek VAT
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Z prasy: "Sunday Times": Jaguar Land Rover rozważa uruchomienie fabryki w Polsce Firma Jaguar Land Rover (JLR), której właścicielem jest indyjski koncern motoryzacyjny Tata, planuje uruchomienie nowej fabryki w Europie Wschodniej i swą uwagę skupia na Polsce donosi w niedzielę brytyjski dziennik "Sunday Times". Fabryka mogłaby
powstać w Krakowie; koszt inwestycji szacuje się na około 1,2 mld
funtów (1,7 mld euro). Kierownictwo firmy JLR sondowało rynek, rozważając oferty - począwszy od Słowacji, przez Węgry i Czechy po Turcję - na uruchomienie fabryki, która miałaby produkować około 200
tysięcy samochodów rocznie - pisze "Sunday Times". Wysoko postawione źródło w branży powiedziało gazecie, że Polska zaoferowała
"olbrzymie zachęty", nie podano jednak szczegółów. Decyzji w sprawie
ewentualnej budowy fabryki w Polsce można się spodziewać w ciągu
kilku tygodni, chociaż źródła, na które powołuje się gazeta, twierdzą, że
Słowacja wciąż ma niewielkie szanse. Jaguar wyprodukował w ub.r.
około 450 tysięcy samochodów, lecz planuje rozwinąć produkcję do
miliona. Z powodu zwiększenia potrzeb zdolności produkcyjne w trzech
brytyjskich fabrykach: w Solihull, Castle Bromwich i Halewood zostały
wykorzystane. W ub.r. JLR otworzyła fabrykę w Chinach, a kolejna w
Brazylii jest w budowie. Następna na liście jest fabryka w USA lub w
Meksyku. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński mówił
na początku lipca, że Polska rywalizuje ze Słowacją o dużą inwestycję w
sektorze samochodowym. Według niego byłaby to największa fabryka
w historii polskiej motoryzacji, a wartość inwestycji to ponad 7 mld zł.
Piechociński zaznaczył, że chodzi o inwestora "z górnej półki" oraz
"samochód kategorii premium". Pytany, czy może chodzić o inwestora z
Indii, nie chciał potwierdzić tej informacji. "Nasi potencjalni partnerzy
proszą o wstrzemięźliwość" - zaznaczył. Wicepremier mówił, że docelowo inwestor chciałby produkować 350 tys. samochodów i rozpocząć
produkcję w 2019 r. Jak dodał, inwestor chce rozpocząć budowę fabryki jeszcze przed końcem III kwartału tego roku.

Informacja do pracowników
AM Refractories
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA z olbrzymim niepokojem odbiera działanie Zarządu Spółki AM Refractories w sprawie prowadzonych negocjacji płacowych w 2015 roku.
We wszystkich Spółkach Zależnych zakończyły się rozmowy dotyczące wzrostu płac w 2015 roku. Niechlubnym wyjątkiem pozostaje
jedynie Spółka AM Refractories. Rozmowy w tej Spółce dotyczące
wzrostu płac rozpoczęły się już w lutym tego roku i trwają do dziś.
Nigdy w historii ArcelorMittal Poland SA oraz Spółek Zależnych
negocjacje nie trwały tak długo. Strona Związkowa po długich i
żmudnych negocjacjach chcąc wymusić na Zarządzie Spółki przyspieszenie rozmów przekazała swoje propozycje pracodawcy. Według informacji jakie docierają do Związków Zawodowych decyzje o
wzroście płac leżą po stronie Właściciela tj. ArcelorMittal Poland.
Mimo, iż Spółka jest niezależna to jednak o zgodzie na podwyżki
wynagrodzeń ma decydować ArcelorMittal Poland. Pracownicy AM
Refractories są tym faktem bardzo zbulwersowani. Determinacja i
zniecierpliwienie załogi jest coraz większe.
Jak długo można jeszcze czekać na konkretne decyzje? Jak długo możemy tłumaczyć załodze, że trzeba z czegoś rezygnować by
porozumieć się w sprawie wzrostu wynagrodzeń? Pracownicy
AM Refractories wiedząc o zakończonych rozmowach w innych
Spółkach Zależnych oczekują na szybkie zakończenie rozmów i
wzrost płac na podobnym poziomie. Nie są to wygórowane żądania, których nie można by było spełnić. Pracownicy Spółki czują się
niedowartościowani pomimo, że ich praca i zaangażowanie jest na
najwyższym poziomie. Strona Społeczna jest zdeterminowana w
swym działaniu, posiadając „mandat” zaufania załogi Spółki oczekuje merytorycznej odpowiedzi na przedstawione swoje postulaty
płacowe.
Oczekujemy, iż ramach nadzoru właścicielskiego
ArcelorMittal Poland postąpi podobnie jak w Spółkach Zależnych,
które zakończyły negocjacje płacowe i zezwoli na wzrost wynagrodzeń w AM Refractories.
W przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo działania zgodnie z zapisami Ustawy o Związkach Zawodowych.

