KURIER
AKTUALNOŚCI
Nr 27/ 15 / (1113)

02. 09. 2015 r.
Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Prezydium Zarządu Związku
Gościem ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Związku był Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy kol. Andrzej Grabski.
Spotkanie poświęcone było omówieniu dwóch ważnych dla pracowników AMP SA zagadnień. Pierwsze dotyczyło zasad pomiaru wydatku energetycznego na stanowiskach robotniczych w AMP. Strona pracodawcy na spotkaniu z organizacjami związkowymi 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. Kol.
Andrzej Grabski przedstawił główne ustalenia Stron, z których ważnym punktem było uzgodnienie, iż harmonogram badań dla poszczególnych Zakładów będzie przesyłany na bieżąco przed rozpoczęciem badań i będzie konsultowany ze SIP. Pracownicy z „dużą
rezerwą” podchodzą do wspomnianych badań obawiając się interpretacji wyników przez Stronę Pracodawcy. Wszyscy mamy nadzieję, że pomiary wydatku energetycznego zostaną wykonane właściwie i rzetelnie. Apelujemy do pracowników, którzy będą poddani
badaniu o dokładne wykonanie swych zadań by wynik badania był
obiektywny. Drugim omawianym tematem był projekt tworzenia na
poszczególnych Zakładach stanowisk pracy chronionej. Choć nazewnictwo tych stanowisk może ulec zmianie to temat jest dla wielu
pracowników ważny. Według ustaleń Głównej Komisji BHP dyrektorzy poszczególnych Zakładów powinni utworzyć wspomniane stanowiska, na którym mogliby czasowo pracować pracownicy z ograniczeniami zdrowotnymi. Zasady tworzenia takich stanowisk oraz
Regulamin do tych zasad przygotowuje powołany Zespół przez GK
BHP. Kolega Andrzej Grabski przedstawił nam propozycje roboczej
wersji Regulaminu tworzenia stanowisk „pracy chronionej”. W dyskusji członkowie Prezydium wnosili swoje uwagi. Nasz Związek
oczekuje na oficjalne przesłanie propozycji wspomnianego Regulaminu, wówczas odniesiemy się do jego zapisów.
W drugiej części spotkania omówiono przygotowania do 25
jubileuszowego Festynu związkowego oraz przygotowania do naszego corocznego szkolenia związkowego.
K.W.

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych
W dniu 21 sierpień 2015r odbyło się posiedzenie MTKŚS.
Program spotkania przewidywał: przedstawienie raportu z wykorzystania środków ZFŚS, zatwierdzenie zapomóg losowych, omówienie dodatkowych wystąpień w sprawie pożyczek na cele mieszkaniowe, wypoczynku po pracy oraz sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła szczegółowe wykorzystanie środków ZFŚS - Kraków wg danych na dzień 31.07.2015
r. oraz wg not na 17.08.2015r. Stopień realizacji wynosi 52% przy
czym należy pamiętać o zaplanowanych wycieczkach i rajdach
zakładowych oraz rezerwie na bony świąteczne.
Rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: byłych pracowników EiR, pracowników Zakładu Stalownia – PSK2, pracowników
zakładu Koksownia - ZKK, pracowników Zakładu Energetycznego –
BEK, pracowników Zakładu Walcownia Zimna – BWZ, pracowników
Biura Transportu i Logistyki Wyrobów Płaskich – BTL, pracowników
kom. Dyrekcyjnych. Dodatkowo rozpatrzono indywidualne wnioski o
zapomogę zgodnie z § 15 pkt 9 na dzieci po zmarłym pracowniku
na skutek wypadku. Wydatki na pomoc finansową narastająco łącznie wynoszą 1 363 940 zł.
Następnie Komisja rozpatrzyła wnioski o udzielenie pożyczki na
cele mieszkaniowe akceptując jeden wniosek dotyczący zakupu
mieszkania. Pozostałe wnioski nie zawierały odpowiedniego udokumentowania i zostały odrzucone.
W kolejnym punkcie spotkania Komisja przeanalizowała wykorzystanie środków w ramach wypoczynku po pracy oraz rozpatrzyła
przedstawione przez Biuro Turystyczne Hut-Pus oferty imprez przyznając do nich dofinansowanie.
W sprawach różnych przyznano dofinansowanie do wypoczynku dzieci i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych, po
analizie przyjęto oświadczenia pracowników dotyczące dochodów
pracowników oraz przyjęto wnioski do akceptacji przez GKŚS. Kończąc sprawy różne Przewodnicząca GKŚS ogłosiła zakończenie
obrad.
K.W.
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Odpowiedź na wystąpienie Pracowników
systemu zmianowego
Związki Zawodowe działające w Oddziale Kraków otrzymały odpowiedź Pracodawcy w sprawie wystąpienia Pracowników
systemu zmianowego z Zakładu BWZ odnoszącego się do poziomu płac zasadniczych osób zatrudnionych w systemie zmianowym.
W wystąpieniu poruszano także temat uzależnienia premii od
wskaźników chorobowych oraz sprawę naliczania nagród jubileuszowych pracownikom 4 BOP po zakończeniu obowiązywania
porozumienia okołoukładowego w zakresie tzw. „jubilata”. Ponieważ poruszane tematy dotyczą szerszej grupy pracowników AMP
SA odpowiedź Pracodawcy przedstawiamy na łamach naszej gazetki związkowej. Wszystkie poruszane tematy w wystąpieniu są w
dalszym ciągu tematem dyskusji i próby wypracowania takich rozwiązań, które satysfakcjonowałyby wszystkie Strony.
W nawiązaniu do pisma Pracowników 4-ero brygadowego
systemu pracy Utrzymania Ruchu BWZ-6, odnoszącego się do poziomu plac zasadniczych osób zatrudnionych w systemie zmianowym,
pragnę poinformować, iż Pracodawcy - ArcelorMittal Poland S. A.
znane jest występowanie przypadków, na które zwracają Państwo
uwagę w swoim wystąpieniu. Kwestia ta była również omawiana ze
Stroną Związkową na jednym z tegorocznych posiedzeń Zespołu Roboczego.
Pragnę jednakże zwrócić uwagę, iż przeprowadzane analizy placowe wykazały, iż różnice plac zasadniczych w systemie zmianowych i jednozmianowym mają zróżnicowany charakter w zależności
od komórek organizacyjnych, w których zatrudnieni są Pracownicy. W
zaistniałej sytuacji wyciąganie kompleksowych wniosków jedynie
w oparciu o subiektywną opinię osób zatrudnionych w jednej z
jednostek organizacyjnych, jest działaniem przedwczesnym i mogącym znacząco zniekształcać całościowy obraz sytuacji. Pamiętać
należy również, iż występowanie różnic w płacach zasadniczych
było wynikiem kilkudziesięcioletnich, a więc „historycznych" zaszłości samodzielnych niegdyś hut, wchodzących obecnie w skład
Spółki, z którym ArcelorMittal Poland S. A. musiał zmierzyć się jako
prawny następca Polskich Huty Stali S. A.
W zaistniałej sytuacji niezwłocznie po procesie prywatyzacyjnym podjęto prace, celem stopniowego normowania zastałej sytuacji
płacowej. W ramach pierwszych działań w tym zakresie zdecydowano
więc np. o zmianie sposobu obliczania dodatków zmianowych ( z procentowego na kwotowy) uniezależniając wysokość wzrostu płac zasadniczych od systemu pracy, co było głównym elementem wpływającym
na zaniżanie plac zasadniczych Pracowników 4BOP ( była ona do
tego momentu pomniejszana w związku z automatycznym wzrostem
dodatku zmianowego pracownika zmianowego).
W aktualnej sytuacji jednym z głównych celów działań Pracodawcy w zakresie dalszego „porządkowania systemu płacowego" jest dokonanie wykupu dodatkowego dnia wolnego od pracy
z tytułu zatrudnienia w systemie zmianowym, zapewniającego
dalszy kilkuprocentowy wzrost plac zasadniczych Pracowników zatrudnionych w systemie 4BOP, przy zachowaniu przez Pracownika prawa
do dnia wolnego od pracy. Rozmowy ze Stroną Związkową w przedmiotowym zakresie są bardzo zaawansowane i należy sądzić, że już
wkrótce zakończą się one podpisaniem stosownego Porozumienia.
Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszonych w Państwa piśmie,
pragnę wyjaśnić, iż:
- wraz ze zmianą sposobu obliczania nagród jubileuszowych, jako konsekwencji ujednolicenia zasad wynagradzania w Spółce - dokonanego w roku 2006, Strony wprowadziły wieloletni i trwający w
dalszym ciągu, okres przejściowy zapewniający zachowanie
poziomu otrzymywanego wynagrodzenia z tego tytułu, składki emerytalne Pracowników nie są pochodną posiadanej płacy zasadniczej,
lecz otrzymywanego wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem
wszystkich „ozusowanych" składników placowych, począwszy od
sierpnia 2015r. przestały obowiązywać wspomniane przez Państwa zasady wynagradzania za absencję chorobową, co powoduje,
iż premia przyznawana na poszczególne komórki organizacyjne
nie będzie pomniejszania w przypadku przebywania pracowników
za zwolnieniu lekarskim.
Wyrażam przekonanie, iż udzielone wyjaśnienia pozwolą na zweryfikowanie i zmianę Państwa stanowiska przynajmniej w części z
podnoszonych zagadnień.
Dziękując za wszystkie uwagi kierowane zarówno do Pracodawcy jak i Strony Związkowej, głęboko wierzę, że wspólne działania
Pracodawcy i Organizacji Związkowych w zakresie wykupu W12 czy
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też planowania UDW pozwolą na dalsze kontynuowanie działań
mających na celu wyrównywanie różnic w placach zasadniczych
w tych z komórek organizacyjnych, w których jest to jeszcze
konieczne i uzasadnione.
K.W.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP SA
GKŚS po rozpatrzeniu wniosków TKŚS podjęła decyzje
dotyczące Małopolskiej TKŚS: przyjmując wniosek MTKŚS i przyznaje pomoc finansową renciście po wypadku przy pracy w 1997r.,
pomoc materialna dotyczyła dofinansowanie do zakupu nowej protezy. Ponadto GKŚS przyjęła wniosek MTKŚS o jednorazowe
uprawnienie do korzystania z ZFŚS w myśl § 10 pkt. 1, ppkt d)
Regulaminu ZFŚS w 2015 r. i przyznała pomoc finansową byłemu
pracownikowi, przebywającemu na świadczeniu przedemerytalnym
oraz przyznała dofinansowanie z ZFŚS (jak ER) do zarezerwowanej wycieczki wdowie po zmarłym pracowniku.
Śląsko-Dąbrowska: GKŚS przyjęła wniosek ŚDTKŚS o jednorazowe uprawnienie do korzystania z ZFŚS w myśl § 10 pkt. 1, ppkt d)
Regulaminu ZFŚS w 2015 r. i przyznała pomoc finansową po
emerycie AMP S.A.
Ponadto po analizie złożonego wniosku przez pracownika Spółki
Tameh dotyczącego pożyczki mieszkaniowej, z uwagi na przekazanie do Tameh Polska Sp. z o.o. środków również z tytułu wpływu
do ZFŚS należności z tej pożyczki upoważniła Przewodniczącą
GKŚS do wystąpienia do Tameh Polska Sp. z o.o. w celu podjęcia
przez Tameh Polska Sp z o.o. decyzji w niniejszej sprawie.
GKŚS otrzymała informację o wykorzystaniu środków ZFŚS wg
stanu na 31.07.2015 r. z uwzględnieniem poszczególnych form
dofinansowania w poszczególnych lokalizacjach. Na tym ustalenia
zakończono.
K.W.
Urlop z tytułu oddawania krwi
Pracodawca ArcelorMittal Poland SA nie przychylił się do wniosku krakowskiego Oddziału Honorowych Dawców Krwi o przyznanie dodatkowego dnia
wolnego z tytułu oddania krwi. Dla przypomnienia, drugi
wolny dzień od pracy w Krakowie był uzgodniony przez
Strony Dialogu Społecznego gdy Huta im. T. Sendzimira była Spółką państwową. Niestety uzgodnienie to Pracodawca (komórka
Kadr i Płac) jednostronnie zerwała poprzez wydanie swojego polecenia. Pracodawca zawsze starał się Stronę Społeczną przekonywać, iż respektuje wspólne ustalenia (nawet te z lat poprzednich),
a gdy chce je zmienić, dostosować do realiów prawnych to podejmuje dwustronne rozmowy. W tym przypadku jakże ważnym dla
ratowania życia ludzkiego nie podjęto żadnych starań by wspólnie
tą kwestię unormować. Z jednej strony AMP organizuje akcję
krwiodawstwa, konkursy na hasło z tym związane, a z drugiej poprzez jednostronne decyzje może ograniczyć znacznie szczytny
cel jakim jest oddawanie krwi. Poniżej przedstawiamy skrótowo
stanowisko Pracodawcy:
(...) Strona Pracodawcy informuje, iż kwestia udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego z tytułu oddania krwi uregulowana
została w sposób kompleksowy i jednoznaczny w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie ze wskazanym aktem
prawnym pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi krwiodawcy dodatkowego czasu wolnego. Czas ten przeznaczony
jest na oddanie krwi w stacji krwiodawstwa lub przeprowadzenie
zaleconych przez tą stację okresowych badań lekarskich. Oddawanie krwi może powodować zwolnienie z całego dnia pracy lub tylko
z jego części, przy czym wymiar czasu wolnego zależy od uznania
samej stacji krwiodawstwa wyrażonego na piśmie. Pracodawca
ArcelorMittal Poland w pełni popiera działania Hutniczego Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie, a także wszystkich
osób, które bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom poprzez
oddanie krwi, która niejednokrotnie służy do ratowania ludzkiego
zdrowia i życia. Informujemy również, że w trakcie przygotowania
jest plan komunikacji dla pracowników AMP, którego głównym
celem będzie promowanie oddawania krwi.
K.W.
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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.
● BiuroObsługi 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.
C, parter pok. 22 a (obok MPKZP) 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. C, parter pok. 22 b (obok MPKZP), pok. 206, tel. (12) 390-4050 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.

AMP SA
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wojskową, która jest bardzo popularna wśród młodzieży. W technikum kształcimy w kierunku mechanik, elektryk, mechatronik, informatyk, elektronik, budownictwo oraz hotelarstwo. Tutaj muszę się pochwalić, że wg Instytutu Badań Edukacyjnych nasze technikum znajduje się na 1 miejscu zdawalności egzaminów maturalnych w Nowej
Hucie. Jeśli chodzi o Zasadniczą Szkołę Zawodową oferujemy zawody: mechanik, elektromechanik, fryzjer, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie. Naszym Celem jest zapewnienie
młodzieży zdobycia atrakcyjnego zawodu.
R: Czy szkoła oferuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji?
MZ: W ramach realizacji programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” prowadzimy bezpłatne zajęcia oraz kursy
potwierdzone certyfikatami (np. systemy alarmowe, monitoring, robotyka, turystyka itp.)
R: Wróćmy jeszcze do Liceum dla Dorosłych, proszę podać kilka
szczegółów.
MZ: Szkoła ta pozwala na zdobycie wykształcenia średniego oraz
przygotowuje do egzaminu maturalnego. Przeznaczona jest dla osób
z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym.
Czas trwania nauki wynosi 3 lub 2 lata. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie dla utrzymania
zatrudnienia i własnego rozwoju.
R: Szkoła znana jest również z zaangażowanych nauczycieli.
MZ: To prawda. Kadra Dydaktyczna to doświadczeni specjaliści –
pedagodzy i praktycy w zawodzie, znający specyfikę pracy dydaktycznej zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi, stwarzający dobrą
atmosferę do nauki.
R. Bardzo dziękuję za rozmowę.
MZ: Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej
szkoły.

Wywiad z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych HTS S. A.
mgr inż. Mirosławem Ziarkiem
R: Rozmawiam z Panem Dyrektorem mgr inż. Mirosławem Ziarkiem,
który kieruje Zespołem Szkół HTS na os. Złotej Jesieni 2 w Nowej
Hucie. Proszę powiedzieć, jak zachęciłby Pan młodzież i dorosłych
do podjęcia nauki w Pańskiej szkole?
MZ Najważniejsza jest możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności w
różnych dziedzinach. W parze z wiedzą o świecie rozwija się nasza
samowiedza. Musimy się dokształcać w każdym wieku, w przeciwnym razie pozbawiamy się szansy nie tylko na rozwój osobisty, ale
również zawodowy oraz skazujemy się na wyparcie nas na margines
społeczeństwa.
R. Jaką zatem proponuje Pan ofertę edukacyjną?
MZ Jesteśmy zespołem szkół, który obejmuje szkoły młodzieżowe i
szkoły dla dorosłych. Uważam, że na naukę nigdy nie jest za późno,
zawsze możemy coś zmienić, a wiemy, że wymagania otaczającego
nas świata są coraz wyższe. Pragnę podkreślić, że od zawsze byliśmy i jesteśmy związani ze środowiskiem lokalnym, ponieważ jednostka została stworzona jako szkoła przyzakładowa i kształciła w
zawodach potrzebnych na wydziałach huty.
R: Jak wygląda sytuacja dzisiaj?
MZ: Rozszerzyliśmy naszą działalność. W skład Zespołu wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące, Technikum Młodzieżowe, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa oraz Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Chcę zwrócić uwagę na to, że liceum zaoczne jest jedyną
możliwością kształcenia dorosłych, ponieważ technika zaoczne zostały w tym roku zlikwidowane decyzją ministerstwa. Po ukończeniu
zaocznego LO można uzyskać tytuł technika w różnych kierunkach
na kursach kwalifikacyjnych.
R: Czy mógłby Pan wymienić kierunki i zawody, jakie oferujecie
młodzieży w tym roku szkolnym?
MZ Jak powiedziałem posiadamy liceum ogólnokształcące z klasą
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KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

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
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Z prasy: Nowa umowa ramowa dla blach grubych. ZKS Ferrum,
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa oraz HW Pietrzak Holding zawarły umowę dotyczącą współpracy przy sprzedaży blach grubych. W
ramach realizacji umowy ZKS Ferrum oraz CZH będą pozyskiwać
kontrahentów zainteresowanych nabyciem blach grubych, przy
czym ZKS Ferrum poza pozyskaniem kontrahentów będzie również
dokonywał zamówień na potrzeby swojej własnej produkcji. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa będzie dokonywać zakupu materiału
wsadowego, który następnie zostanie odsprzedany do ZKS Ferrum, który z kolei zleci HWP usługę wykonania blach z powierzonego materiału wsadowego, a następnie zorganizuje transport blach
do kontrahenta. Obie spółki zawarły w tej sprawie kolejną umowę.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Będzie realizowana na podstawie indywidualnych zamówień
składanych przez ZKS Ferrum do HWP w związku z przyjęciem
przez ZKS Ferrum lub CZH zlecenia na dostawę blach grubych do
kontrahentów.
Cena CO2 najwyższa od 33 miesięcy. Sierpniowa prognoza ceny
uprawnień EUA w trzecim kwartale 2015 r. wzrosła w stosunku do
prognozy publikowanej w lipcu o 2 proc. i wynosi 8,03 euro. Kurs
cenowy jednostek EUA znajduje się na najwyższych poziomach od
33 miesięcy - informuje Dom Maklerski Consus. - Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są przełamanie średnioterminowego trendu bocznego , wrześniowe głosowanie Rady
UE w sprawie MSR a także zbliżająca się konferencja klimatyczna
ONZ w Paryżu (COP21). Te trzy czynniki działają na wzrost cen
uprawnień. Z kolei czynnikiem wpływającym na spadek cen jest
powrót pełnych wolumenów aukcyjnych - wyjaśnia DM Consus. W
sierpniu został utrzymany psychologiczny poziom 8 euro, który
został przełamany w lipcu. Kolejne sesje przyniosły przebicie kolejnych szczytów. Styl wzrostów wskazuje na przewagę strony popytowej. Kurs cenowy jednostek EUA znajduje się na najwyższych
poziomach od 33 miesięcy. Termin głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie MSR pozostaje niezagrożony, podobnie jak
proreformatorski kierunek zaproponowanych rozwiązań. Taki trend
działań zmniejsza niepewność uczestników rynku i przyczynia się
do wzrostu cen. DM Consus zwraca uwagę, że kolejne państwa
złożyły swoje kontrybucje redukcji emisji gazów cieplarnianych
(INDC), które będą jednym z podstawowych celów zawartych w
protokole paryskim. Tym samym coraz więcej czynników wskazuje
na to, iż dojdzie do porozumienia klimatycznego w Paryżu. Konferencja COP21 w Paryżu będzie kontynuacją protokołu z Kyoto.
Treść porozumienia będzie szczególnie silnie oddziaływać na ceny
jednostek CER. - Sierpień był ostatnim miesiącem z ograniczonymi
wolumenami aukcyjnymi. Istnieje szansa, iż powrót do standardowych wolumenów aukcyjnych przyniesie większą presję podażową,
która zatrzyma sierpniowy wzrost cen uprawnień EUA - ocenia
Consus

OFERTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH
• 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, podatek VAT
cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Camp Nou
ok. 20 euro)
OFERTA WYCIECZEK W POLSCE
• 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 ZAWARTE W CENIE: 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
BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A.
zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowerowej
oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej okolicy.
Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi całodzienCentrum Rahabilitacji „CitoRech” zaprasz
ne wyżywienie.
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul.
Wierchomla Mała (450-600 m.n.p.m.) - miejscowość położona w BeskiSzybka 27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641
dzie Sądeckim, w dolinie potoku Wierchomlanka niedaleko od Piwnicznej
-65-41 lub 696-999-958, zaprasza pracowników
(ok. 12 km). Jest to idealne miejsce do wypoczynku zarówno dla dorosłych
jak i młodzieży. Przepiękna sceneria Popradzkiego Parku Krajobrazowe- ArcelorMittal Oddział w Krakowie i pracowników AM Tabular na
go, czyste powietrze, woda mineralna "Wierchomlanka", oraz liczne i bar- zabiegi dofinansowane z ZFŚS. Szczegółowe informacje:

- AMP - Biuro Turystyczne Hut- Pus S.A., ul. Mrozowa 1. Kraków pok. 16 tel. 12 643 87 22
- AM Tabular - Budynek Socjalny AMTP, pokój nr 1 zgłoszenia
przyjmuje Elżbieta Piwosz
oraz na stronie Centrum www.citoreh.pl
Od 15 września oferujemy również porady dietetyczne (odpłatne).
Koleżance Elżbiecie Sęk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd Zakładowy Centrum NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

