KURIER
AKTUALNOŚCI
Nr 26/ 14 / (1067)

23. 07. 2014 r.
Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Nowe zasady składania wniosków na dofinansowanie z
ZFŚS świadczenia „wczasy pod gruszą” oraz przypomnienie
kilku ważnych zasad
● Przewodnicząca GKŚS informuje pracowników uprawnionych do
świadczenia tzw. „wczasy pod gruszą”, że na mocy Aneksu Nr 2 z
2014.07.03 do Regulaminu ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2014 r.
dokonano zmiany w § 12 pkt. 5, który otrzymał nowe brzmienie:
„Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do „wczasów pod
gruszą” są pracownicy Spółki zatrudnieni minimum 6 miesięcy w
oddziałach Spółki.” Z uwagi na powyższe postanowienia, pracownicy, którzy zostali przyjęci do Spółki w 2013 r. i jednocześnie w 2014
r. już wykorzystali urlop w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia „wczasy pod
gruszą” do dnia 31.08.2014 r. Z zastrzeżeniem pkt. 2 - wnioski
można składać w okresie od 14 dni przed urlopem (czas trwania
urlopu to 14 dni kalendarzowych potwierdzony kartą urlopową załączoną do wniosku). Przy czym ostateczny termin złożenia wniosku
upływa 30 dni po zakończeniu ww. urlopu, a w przypadku urlopu
kończącego lub zaczynającego się w grudniu 2014 r. – ostateczny
termin złożenia wniosku upływa 31 grudnia 2014 roku. Wniosek
można złożyć w całym ww. przedziale czasowym. Poniżej przypominam o kilku ważnych postanowieniach zawartych w § 5 i § 6 Regulaminu ZFŚS na 2014 r. , a mianowicie:
§ 5 – „Świadczenia socjalne nie mają charakteru obligatoryjnego, z
czego wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich
każdemu pracownikowi.”
§ 6 pkt. 1 – „Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe informacje (dokumenty) o wysokości dochodów, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem (w tym umożliwiła skorzystanie z
wypoczynku po pracy osobie nieuprawnionej do korzystania z Funduszu), traci prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego roku oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego
świadczenia socjalnego.”
§ 6 pkt. 2 – „Osoba, której zostało przyznane świadczenie nie ma

prawa przenoszenia przyznanego świadczenia na osoby nieuprawnione, pod rygorem utraty prawa do korzystania z Funduszu do
końca następnego roku oraz obowiązku zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego.”
§ 6 pkt. 3 – „W szczególnie uzasadnionych przypadkach GKŚS może
przyznać niektóre świadczenia dzieciom osoby, o której mowa w
pkt. 1 i 2.
Podstawa prawna: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w ArcelorMittal Poland S. A. w 2014 roku
INFORMACJA dla pracowników korzystających
z kart Benefis Systems
● W związku z informacją otrzymaną z Firmy Benefit Systems, dot.
realizacji umowy zawartej z AMP S.A. na prośbę Komisji Socjalnej sporządzono raport z którego wynika , że znaczna ilość pracowników i osób uprawnionych nie korzystała z zakupionych kart w I
półroczu 2014r.W związku z powyższym - prosimy o przeanalizowanie i określenie chęci korzystania z ww kart w następnych miesiącach. Przypominamy, że zakupione karty są dofinansowane z Zakładowego Funduszu Socjalnego AMP S.A., który to fundusz powinien być przeznaczony i wykorzystany na świadczenia faktycznie
realizowane. W związku z zaistniałą sytuacja w pierwszym półroczu
2014r – sporządzony raport przez Benefis System będzie analizowany co miesiąc przez Komisję Socjalną AMP S.A. W przypadku
braku właściwego wykorzystania kart w II półroczu 2014r - Komisja podejmie odpowiednie decyzje w sprawie dofinansowań do ww.
kart. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Socjalnym
ul. Mrozowa 1, pok.6 tel. 12/643-87-16
Premia w AMP SA za m-c Lipiec 2014 r.
Koszt przerobu jednej tony produkcji podstawowej za miesiąc
Czerwiec 2014 rok w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu został obniżony. Stąd Fundusz Premiowy w związku z obniżeniem kosztu przerobu wynosi 8,4 % od płac zasadniczych
pracowników Spółki
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Porozumienie w Zakresie Warunków Zatrudnienia
● W ubiegłym tygodniu zostało podpisane „ Porozumienie w Zakresie Warunków Zatrudnienia” w Spółce Kolprem. Dokument ten,
który wcześniej parafowano, ma zabezpieczyć załogę Spółki w przypadku sprzedaży udziałów inwestorowi zewnętrznemu. Niestety na
dzień dzisiejszy nie wiemy kto nim będzie. Zarząd Zakładowy NSZZ
Prac. AMP SA w Spółce Kolprem od momentu pojawienia się informacji o inwestorze, bardzo sceptycznie podchodził do tematu
sprzedaży przez AMP SA. Naszym zdaniem istnieją inne rozwiązania, które mogły przyczynić się do rozwoju Spółki. Jednak o decyzjach Właściciela możemy co najwyżej dyskutować. Zadaniem
Związków było w tej sytuacji wynegocjowanie przede wszystkim
gwarancji pracy i płacy dla wszystkich pracowników zatrudnionych
w Kolpremie. Po kilkumiesięcznych, trudnych negocjacjach zostało
przyjęte Porozumienie, którego treść nie do końca nas satysfakcjonuje. Jest ono kompromisem pomiędzy naszymi propozycjami, a
twardymi warunkami postawionymi przez Pracodawcę. Przede
wszystkim mamy 24 miesięczną gwarancje pracy i płacy z uwzględnieniem miejsca świadczenia pracy. Została uregulowana sprawa
dotycząca wypłacania wynagrodzeń za czas szkoleń. Innymi sprawami, które udało się zapisać w Porozumieniu to osłony dla pracowników, którzy przechodzą do pracy w systemie jednozmianowym, system zabezpieczeń dla pracowników mających problemy z
badaniami okresowymi. Pełną treść Porozumienia wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami można uzyskać w Zarządzie Zakładowym Spółki Kolprem NSZZ Prac. AMP SA. Treść Porozumienia Zarząd Związku
konsultował z naszym Związkowym prawnikiem Panem Andrzejem
Szuperskim. Jest jeszcze jedna sprawa nie do przecenienia, którą
udało się załatwić, a mianowicie powrót pracowników służb kadrowo-finansowych. Pracodawca zagwarantował ponadto, że zapisy
Porozumienia będą respektowane przez przyszłego Inwestora. Będziemy tego bezwzględnie pilnować jak również monitorować działania przyszłych właścicieli Spółki Kolprem.
T. Ziołek
Zmiany organizacyjne w ArcelorMittal Poland SA
● Pan Surojit Ghosh wiceprezes ArcelorMittal 15 lipca 2014 r. roku
obejmie stanowisko dyrektora finansowego i szefa ds. Współpracy z
Instytucjami Państwowymi w ArcelorMittal Kazakhstan.
● Pan Tomasz Ślęzak 1 lipca 2014 r. objął stanowisko Country Managera ArcelorMittal Poland i dyrektora Nadzoru Korporacyjnego i
Relacji z Sektorem Publicznym. W zakresie nadzoru korporacyjnego
i relacji z sektorem publicznym jego przełożonym będzie dyrektor
generalny Manfred Van Vlierberghe, a jako Country Manager będzie
raportował do prezesa Zarządu Sanjaya Samaddara. Pan Tomasz
Ślęzak rozpoczął pracę dla ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako
dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego z zadaniem przeprowadzenia procesu ogólnej restrukturyzacji. W 2009r przejął odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomościami i majątkiem, a także za inne
obszary, w tym administrację i ochronę. W 1991 roku Pan T. Ślęzak
rozpoczął pracę w ING Poland, gdzie spędził ponad 15 lat na różnych stanowiskach w różnych obszarach biznesowych. Od 1996
roku rozpoczął pracę w Dywizji Bankowości Korporacyjnej, najpierw
w obszarze sprzedaży, a od 1999 roku jako z-ca dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Strategicznych. W 2005r objął stanowisko
dyrektora, odpowiadając za całą działalność w tym segmencie rynku. Odpowiadał również za obszar finansowania projektów i Correspondent Banking. Był członkiem komitetów kredytowych, w tym
od 2002 roku na najwyższym poziomie banku. Podczas pracy w ING
był odpowiedzialny za zarządzanie licznymi projektami, także takimi, które miały na celu wprowadzenie nowej organizacji obsługi
klientów korporacyjnych we wszystkich oddziałach banku w Polsce.
Pan T. Ślęzak jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i UE w
Katowicach (studia podyplomowe), a także IESE Business School.
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland od 1 lipca
2014 roku: Zarząd: Sanjay Samaddar – prezes, Manfred Van Vlierberghe – wiceprezes, Surojit Ghosh, Sushil Jain, Czesław Sikorski
Rada Nadzorcza: Augustine Kochuparampil - przewodniczący
Simon Evans, Jerzy Goiński, Vijay Goyal, Władysław Kielian, Wim
Van Gerven, Andrzej Wypych

AMP SA

Zmiany na stanowiskach w AMP SA od 1 lipca 2014.
● Jarosław Ulfig objął stanowisko szefa Transportu i
Logistyki Oddziału Wyrobów Płaskich. Jego przełożonym jest Herve Mouille, dyrektor zarządzający
Oddziału Wyrobów Płaskich. Pan Jarosław Ulfig jest związany ze
świętochłowickim zakładem od 1989 roku, gdzie zaczynał jako wsadowy w nieistniejącej już walcowni gorącej. W kolejnych latach
pracował na różnych stanowiskach między innymi jako mistrz wsadu, specjalista, kierownik wysyłki, kierownik transportu i logistyki
wewnętrznej. Przed objęciem nowego stanowiska był kierownikiem
wsparcia zakładu, będąc jednocześnie zastępcą dyrektora. Od początku brał udział we wprowadzaniu COS i WCM w zakładzie w
Świętochłowicach, gdzie jest właścicielem filaru Autonomiczne
Utrzymanie Ruchu w ramach metodologii WCM. Od 2012 roku
uczestniczy w pracach Komitetu Opakowań ArcelorMittal FCE
(Packing Workgroup), którego zadaniem jest standaryzacja opakowań. Jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, gdzie ukończył kierunek Logistyka w Przemyśle
i Handlu. Ukończył wiele szkoleń, m.in. Toyota Kata, Lean management.
Solidarity Holidays po raz pierwszy w Polsce
● Od 2010 roku w całej Grupie realizowany jest program Solidarity
Holidays, w ramach którego pracownicy mogą przeznaczyć tydzień
urlopu na bezpłatny udział w wybranym przez siebie projekcie wolontariatu. Program organizowany jest przez Fundację ArcelorMittal i cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. Tylko w tym roku napłynęło 800
aplikacji z całej Grupy, w tym ponad 40 z Polski. Ci, którzy się zakwalifikują mają zapewniony przelot, zakwaterowanie i wyżywienie. Rokrocznie wybieranych jest sześć – siedem krajów, a każdy przyjmuje po 10
osób z całej korporacji, więc liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem
dostania się do programu jest wypełnienie formularza w języku angielskim, ale perfekcyjna znajomość tego języka nie jest wymagana. Największe szanse na wyjazd mają pracownicy szeregowi, którzy angażują
się w projekty społeczne. Przykładami projektów zrealizowanych w
ramach Solidarity Holidays są choćby budowa szkoły w Liberii i domy
dla biednych społeczności w RPA, odnowienie ośrodka kultury w ubogiej
dzielnicy w Brazylii czy działania na rzecz zbliżania grup etnicznych w
Bośni i Hercegowinie. W tym roku w Solidarity Holidays wzięły udział
cztery osoby z Polski. W tym roku po raz pierwszy miała miejsce polska
edycja programu. W ostatnim tygodniu czerwca gościliśmy grupę osób z
Senegalu, Maroka, RPA, Argentyny, Brazylii, Kanady, Kazachstanu,
Ukrainy i Indii. Wolontariusze przyjechali do Polski aby dzieciom z 3
świetlic środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół
Heiloo w Świętochłowicach pokazać piękno i różnorodność świata. Każdy z nich opowiadał o swoim kraju, jego historii, tradycji, kulturze, uczył
też podopiecznych znanych z dzieciństwa zabaw i piosenek. Niektórzy
przywieźli tradycyjne stroje czy słodycze dla dzieci. Były wspólne tańce,
śpiew, zabawy, dużo śmiechu i z dnia na dzień coraz trudniej było się
rozstać. Owocem tygodniowego programu są nie tylko nawiązane przyjaźnie, ale także biblioteczki, które wspólnie z dziećmi wybudowali i
wyposażyli wolontariusze. Trafiły one do każdej z trzech placówek.
Znalazły się w nich regały oraz książki, albumy, materiały edukacyjne, a
także sprzęt multimedialny - w tym projektory, nagłośnienie, aparaty
fotograficzne. To wszystko pomoże podopiecznym świetlic zarówno w
nauce, jak i dalszym zgłębianiu odmiennych kultur oraz pomoże rozwijać pasje. Programem zainteresował się także Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic, który odwiedził wolontariuszy i dzieci. Goście spotkali się również z prezesem Samaddarem i oglądali stalownię w Dąbrowie Górniczej. Znaleźli też czas, aby udać się do zabytkowej kopalni
Guido w Zabrzu i zwiedzić Kraków. Przez cały czas towarzyszyli im pracownicy z Polski, którzy włączyli się w tę akcję. - Program był dla na-

szych dzieci wspaniałą przygodą, która otworzyła je na innych ludzi i
kultury – uważa Aneta Mstowska-Tkacz, kierowniczka Placówek Wsparcia Dziennego. - Podczas każdej prezentacji kraju staraliśmy się przekazać dzieciom, że świat stoi przed nimi otworem, jeśli tylko będą uczyć
się języka, to nie ma barier - mogą pojechać wszędzie i zobaczyć
wszystko - podkreśla Karolina Muza, szef Zespołu Odpowiedzialności
Biznesu ArcelorMittal Poland. - Naszych pracowników zaś staramy się
przekonać do idei wolontariatu i równocześnie przekazać, że niewielu
może zrobić bardzo wiele.
Magdalena Kuśmierz
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Rewolucja ubezpieczeń komunikacyjnych PZU
DLA TWOJEJ OCHRONY I POMOCY
Mamy stłuczkę, nie jesteśmy sprawcą, zgłaszamy sprawę do
ubezpieczyciela, a szkody likwidujemy… No właśnie, gdzie?
To zależy od tego, u kogo ubezpieczony jest sprawca zdarzenia. Możemy
trafić dobrze, a możemy trafić fatalnie i nasze ukochane auto zostanie
naprawione tak, że jeszcze za pół roku będziemy pluć sobie w brodę. PZU
właśnie postanowiło wywrócić ten system do góry nogami tak, by klienci
byli bardziej zadowoleni. Obecnie w przypadku stłuczki dzieje się tak, że
to ubezpieczyciel sprawcy kolizji dokonuje likwidacji szkód ofiary. Powoduje to, że powypadkowa naprawa przypomina loterię. Jeśli trafimy na
niezbyt znaną, małą, czy po prostu bardzo tanią firmę ubezpieczeniową,
istnieje spore ryzyko, że naprawa nie będzie takiej jakości, jakiej oczekujemy. Zamiast oryginalnych części i materiałów dostaniemy zamienniki.
Dzieje się tak, bo ubezpieczyciele konkurują dzisiaj ze sobą głównie na
polu cenowym, co powoduje, że szukają oszczędności, gdzie się da. PZU
wywraca to do góry nogami i oferuje swoim klientom możliwość likwidacji
szkód przez siebie, a nie przez ubezpieczyciela sprawcy. Nazwano to
„bezpośrednią likwidacją szkód”. W ten sposób unikamy ryzyka, że likwidacja szkody zostanie zrobiona po kosztach i byle jak
Najważniejsze jednak jest, że PZU nie podwyższyło składek dla klientów
w związku z wprowadzeniem tej zmiany. Koszty całej operacji ponosi sam
ubezpieczyciel - klient nie będzie partycypował w kosztach. Co więcej, od
strony procedur czy formalności dla ubezpieczonego w PZU taki system
będzie łatwiejszy niż dotychczas. W przypadku stłuczki bowiem, gdy mamy już oświadczenie o winie sprawcy lub sprawę winy załatwiła policja,
wystarczy zadzwonić do PZU, zgłosić wypadek i firma wszystkim dalej się
zajmie. Formalności, rozliczenia z ubezpieczycielem sprawcy - nic z tych
rzeczy nas nie dotyczy. Ponadto, rewolucja w OC nie dotyczy tylko kierowców, którzy wykupią nowe polisy w PZU, ale też tych, którzy wykupili
je aż do roku wstecz. To pokazuje, że PZU faktycznie zależy na zmianie
jakości usług, a nie wyłącznie przyciągnięciu nowych klientów.
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, *
rolne, * wypadkowe i inne.
Obecnie szczególnie polecamy ubezpieczenia wakacyjne typu
Wojażer, dające osobom podróżującym pełną ochronę i wsparcie
w nieprzewidzianych sytuacjach. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata. 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. 8.3016.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje
możliwość indywidualnego umówienia się z Pracownikiem biura.
● 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.
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Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4 – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w
rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z
wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i
czwartki od 8:00 do 16:00. I piętro pokój nr 16,. Tel. 12 643-87-22

7. FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE
25–28 września 2014
25 września 2014 Kon-Tiki: Dalekomorska Wyprawa
Miejsce: Hala ocynowni ArcelorMittal w Krakowie, godz. 20:00
SEKTOR A: / SEKTOR B:
Pierwszego dnia festiwalu będzie miała miejsce premiera zamówionego przez FMF projektu Kon-Tiki: Dalekomorska Wyprawa —
pełnej projekcji pierwszego w historii Norwegii filmu nominowanego
do Oscara i Złotego Globu Wyprawa Kon-Tiki (2012, reż. Joachim
Roenning, Espen Sandberg). Ta największa produkcja filmowa
w historii skandynawskiej kinematografii zostanie zaprezentowana
publiczności w wersji koncertowej z muzyką na żywo. Wyprawa KonTiki to adaptacja bestsellerowej książki norweskiego podróżnika
i etnografa Thora Heyerdahla, który przepływając Pacyfik na prymitywnej tratwie chciał udowodnić swoją teorię na temat zaludnienia
Polinezji. Zapierająca dech w piersiach realizacja, znakomita gra aktorska, pełna efektów specjalnych wartka akcja i porywająca muzyka
Johana Söderqvista.
26 września 2014 007. The Best of James Bond
Miejsce: Kraków Arena, godz. 20:00 SEKTOR A10:
Koncert prezentujący kultowe piosenki napisane do filmów z serii
James Bond w symfonicznych aranżacjach oraz w wykonaniu gwiazd
polskiej rozrywki. W wersji symfonicznej zabrzmią najsłynniejsze
tytuły, m.in. Diamonds Are Forever, Live and Let Die, Goldfinger, You
Only Live Twice, Nobody Does It Better, GoldenEye, Skyfall, From
Russia With Love oraz fragmenty ścieżek dźwiękowych autorstwa
m.in. Davida Arnolda, Johna Barry’ego, Monty’ego Normana i Paula
Epwortha. Orkiestrę Filharmonii Krakowskiej poprowadzi uwielbiany
przez krakowską publiczność hiszpański kompozytor i dyrygent Diego
Navarro. Koncert powstaje we współpracy z kanaryjskim Festiwalem
Muzyki Filmowej Fimucité. W tym niezwykłym widowisku udział wezmą popularni artyści polskiej estrady, m.in. Justyna Steczkowska,
Zbigniew Wodecki, Aga Zaryan, Monika Borzym, a także młodzi
i utalentowani laureaci talent show: Damian Ukeje, Mateusz Ziółko
czy Natalia Nykiel.
27 września 2014 Gladiator Live in Concert
Miejsce: Kraków Arena, godz. 18:00 SEKTOR A10:
Spektakularnym i długo wyczekiwanym przez publiczność FMF wydaPAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland lub hutni- rzeniem będzie projekcja filmu Gladiator (2000, reż. Ridley Scott)
czej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony z muzyką na żywo. Superprodukcja opowiadająca o losach rzymskiego generała Maximusa Decimusa Meridiusa, który traci wszystko co
jest do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji
kocha i walczy na arenie jako gladiator, podbiła serca milionów ludzi
ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu uprawnione
są w Polsce tylko dwie grupy pracowników, w tym pracownicy na całym świecie i zrewolucjonizowała kanon epickiego obrazu historyczAMP. Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU. nego. Od czternastu lat niezmiennie inspiruje twórców filmu muzyki
OFERTA Z DOFINANSOWANIEM ZFŚS
Oferta zakupu biletów na 7. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie
(25 i 28 września – Hala ocynowni, 26 i 27 września – Kraków Arena)
25 września - sektor A - cena 35,00
sektor B - cena 20,00
26 września – sektor A10 - cena 45,00
27 września – sektor A10 - cena 50,00
28 września – sektor A - cena 50,00
sektor B – cena 30,00

i literatury do tego stopnia, że zjawisko to zyskało miano „efektu Gladiatora”. Niemały udział w sukcesie filmu miała napisana przez Hansa Zimmera i Lisę Gerrard muzyka, która została nagrodzona Złotym Globem
i nominacją do Oscara. Na scenie współczesnego Koloseum — Kraków
Arena zaśpiewa sama współautorka tej kultowej ścieżki dźwiękowej —
Lisa Gerrard.
28 września 2014 Międzynarodowa Gala Muzyki Filmowej: FMF

świętuje 100-lecie ASCAPu
Miejsce: Hala ocynowni ArcelorMittal w Krakowie, godz. 18:00 SEKTOR A,
Sektor B
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Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 1500 egz.
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Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
zaprasza do korzystania z bogatej oferty
Bułgaria – Sozopol 15.08 - 24.08.2014 cena 1450 zł
W cenie transport autokarem, 7 noclegów, wyżywienie dwa razy dziennie
(śniadanie i obiadokolacje), ubezpieczenie, opieka rezydenta, podatek VAT.
Austria – Wiedeń – Salzburg (objazdowa) 23.08 – 30.08.2014 cena 1600 zł
W cenie transport autokarem, 7 noclegów w pokojach 2 i 3 os.; wyżywienie
dwa razy dziennie (śniadanie i obiadokolacje), opieka pilota i lokalnych przewodników, ubezpieczenie.
Włochy San Mauro Mare 23.07 – 01.08.2014 cena 1699 zł + 6 euro
W cenie transport autokarem, 7 noclegów w pokojach 3,4,5 osobowych,
wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje), opieka pilota i rezydenta na miejscu, ubezpieczenie.
Obowiązkowa opłata klimatyczna warta 6 euro oraz wycieczki nie zawarte w
cenie dodatkowo płatne na miejscu w zależności od dokonanego wyboru.
Wilno – Kowno 10.09 – 14.09.2014 cena 999 zł
W cenie , transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 3 noclegi w
pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, wyżywienie : 3 śniadania, 2 obiadokolacje, WIECZÓR WILEŃSKI z menu typowo wileńskim z cepelinami, kiszką, żmudzkimi blinami, lodami z owocami, z programem rozrywkowym i
tańcami, opieka pilota, ubezpieczenie. Dodatkowo dla chętnych obiadokolacja w 5 dniu pobytu dodatkowo płatne 35 zł/o. Koszt biletów na wstępy i
przewodnicy po Wilnie, Kownie i Trokach to ok 35euro/os.
Grecja Nei Pori 31.07-09.08.2014 cena 1450 zł
W cenie przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (napoje do posiłków i wino do kolacji), hotelowy internet, opieka pilota
i rezydenta, ubezpieczenie, podatek VAT, klimatyzacja.
Węgry Hajduszoboszlo 13.09 – 20.09.2014 1030,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 7 noclegów na miejscu, wyżywienie (7 razy
śniadania i kolacje), jednorazowe korzystanie z Centrum relaksacyjnego
(solarium sauna, sauna fińska, jakuzzi, masaż odświeżający), mobilny rezydent węgierski, ubezpieczenie
Bułgaria Złote Piaski – 12 – 21.08.2014 - 1299 zł dopłata do pok. 1 os 350zł
W cenie przejazd autokarem, opłaty drogowe na trasie, zakwaterowanie
przez 7 noclegów w pokojach 1 i 2 osobowych, wyżywienie (7 śniadań oraz
7 obiadokolacji), ubezpieczenie, opieka rezydenta, taxa klimatyczna, darmowe Wi-Fi, podatek VAT
Gruzja (ok Batumi) SAMOLOT – 29.08 – 08.09.2014 cena 2500 zł (dopłata
300 zł)
W cenie przelot samolotem linii Wizzair z Katowic, 7 noclegów w Hotelu
Panorama *** (wg. Skali lokalnej) w pokojach 2 osobowych z łazienką,
wyżywienie 2 razy dziennie w formie bufetu (7 razy), opieka pilota i rezydenta polskojęzycznego, ubezpieczenie, poczęstunek winem pierwszego i
ostatniego wieczoru dodatkowo zniżki na wyjazd dla dzieci!
Dodatkowo: dojazd z i na lotnisko w Gruzji obowiązkowo płatne przed wyjazdem 250zł od osoby, opłata klimatyczna 50 zł od osoby, ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy oraz chorób przewlekłych, wycieczki fakultatywne na miejscu, opcjonalnie dla chętnych transport autokarem z Krakowa na lotnisko w Katowicach i z powrotem (50zł/os)
Na wyjazd obowiązują paszporty lub tez dowody osobiste (w zależności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy miesiące po
powrocie z danej wycieczki !!
W naszej ofercie również: kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży krajowe i
zagraniczne, wczasy regeneracyjne dla pracowników AMP wycieczki krajowe i zagraniczne z dofinansowaniem dla Pracowników i Emerytów AMP
Zdaniem OPZZ: „W 2015 roku płaca minimalna wyniesie prawdopodobnie 1750 zł brutto, czyli 1286 zł na rękę. Dla pracownika
oznacza to wzrost pensji o 49 zł. Tym samym dzienny budżet
osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie o 1,63 zł! Takiej
podwyżki OPZZ nie może zaakceptować. W 2015 roku pogorszy się relacja
płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. W 2014 roku relacja ta
ukształtuje się na poziomie 44,3%, aby w 2015 roku zmniejszyć się do poziomu 44,1%. Oznacza to, że po kilku latach stopniowej poprawy tego
wskaźnika nastąpi jego pogorszenie. Przypomnieć należy, że zgodnie z Pakietem Działań Antykryzysowych z 2009 r., rząd zobowiązał się do wprowadzenia w życie ustaleń partnerów społecznych i opracowania ścieżki dojścia
płacy minimalnej do poziomu 50% płacy przeciętnej. Wciąż aktualna jest
propozycja strony związkowej, aby płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 1797 zł brutto (1318 zł netto). To rozsądna i możliwa do udźwignięcia
przez przedsiębiorstwa propozycja.
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Z prasy: ArcelorMittal kupi od JSW węgiel za 1,2 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) 15 lipca 2014 r. zawarła z ArcelorMittal Poland umowę na dostawy węgla koksowego w 2014 r. Wartość netto umowy to ok. 1,2 mld zł. Umowa obowiązuje od 1 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Szacowana wartość netto umowy w
całym okresie jej obowiązywania wynosi 1,2 mld zł, z czego do 16
lipca br. obrót z umowy wyniósł 569,8 mln zł. Warunki cenowe
uzgadniane są kwartalnie.
Pracodawcy: maksymalnie czteroletnie umowy na czas określony. Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym
okresem zatrudniania na umowy okresowe. Chcą też wydłużenia
maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy.
4 letni maksymalny czas trwania umowy na czas określony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją projektu czy trwaniem
kadencji - zakładają pracodawcy. Wspólną propozycję Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego przekazano do resortu pracy - poinformowali w piątek
Pracodawcy RP. We wspólnym stanowisku opowiedzieli się oni za
zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach
zatrudniających do 50 pracowników. Proponują też ujednolicenie
okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż rok miałby prawo
do 2 tygodniowego wypowiedzenia, miesiąc przy pracy powyżej roku
i dwa miesiące - powyżej trzech lat. Obecnie okres wypowiedzenia
umów na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był
zatrudniony krócej niż pół roku, miesiąc, gdy pracował ponad pół
roku i 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata. 2tygodniowy okres wypowiedzenia miałby obowiązywać dla umów na
czas wykonania określonej pracy. Organizacje pracodawców chcą też,
by zamiast - jak obecnie - informować o zamiarze zwolnienia reprezentujący pracownika związek zawodowy, robić to dopiero po zwolnieniu go - w ramach kontroli następczej. Domagają się też ograniczenia katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej
ochrony stosunku pracy. Obecnie dotyczy on. m.in. członków władz
organizacji związkowych. Według nich skrócony, albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników.
Com-Com Zone Nowa Huta ZAPRASZA na sportowe wakacje

