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Zespół Roboczy
● Porządek spotkania: Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w
roku 2013; Porozumienie z Organizacjami Związkowymi ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, w sprawie zmiany zmiana systemu pracy dla Szlifierni Walców Walcowni Zimna - zawarte w
dniu ...07.2014r.; Sprawy różne.
W wyniku dyskusji Strony uzgodniły końcową treść Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej
w ArcelorMittal Poland S.A. roku 2013”, oraz uzgodniły, że formalne podpisywanie w/w Porozumienia przez upoważnione Strony, odbywać się będzie drogą obiegową. Strony ustaliły jednocześnie, że w/w Porozumienia stosowane będzie analogicznie
w stosunku do pracowników przebywających na urlopach postojowych od dnia 01.05.2013r. do dnia 31.07.2013r.
Ponadto Strony ustaliły, że rozmowy na temat „Porozumienia z
Organizacjami Związkowymi ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, w sprawie zmiany zmiana systemu pracy dla Szlifierni Walców Walcowni Zimna”, będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Zespołu Roboczego w dniu 13.08.2013r.
W części spotkanie dotyczącej spraw różnych: Strona Pracodawcy: poinformowała o planowanym – z dniem 31.08.2013r. połączeniu Spółki HK Eko-Grys Sp. z o.o. z ArcelorMittal Poland
S.A., z jednoczesnym wykreśleniem \ z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki HK Eko-Grys Sp. z o.o., udzieliła odpowiedzi na
pytania Strony Związkowej dotyczące „spraw związanych z powrotem do pracy w AMP S.A, pracowników Huty Królewskiej,
urlopowanych do Manpower Transaction”. W przypadku uzyskania dodatkowych opinii prawnych w zakresie spraw płacowych
dotyczących pracowników Huty Królewskiej, zostaną one nie-

zwłocznie przekazane Stronie Związkowej; poinformowała, iż po
dokonaniu sprawdzenia trybu przyznawania premii motywacyjnej przez bezpośredniego przełożonego w Biurze GJ – nie
stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
Zgodnie ze strukturą organizacyjną GJ, obowiązującą od
01.09.2012r., pracownik fizyczny hierarchicznie bowiem podlega
kierownikowi laboratorium, a jedynie z uwagi na organizację
pracy na zmianie roboczej funkcjonalnie podlega on brygadziście
lub mistrzowi. Powyższe oznacza, że bezpośrednim przełożonym
takiego pracownika jest kierownik laboratorium i on dokonuje
podziału premii; przekazała informację nt nowej inicjatywy, dotyczącej zwiększenia zaangażowania pracowników na stanowiskach robotniczych, a obejmującej dokonywanie badań/ankiet w
zakresie ich informowania o wynikach firmy ArcelorMittal;
Strona Związkowa: zwróciła się z wnioskiem o zaproszenie na
spotkania z jubilatami, byłych pracowników ZEN Sp. z o.o., którzy w roku 2013 zostali pracownikami AMP S.A.; Strona Pracodawcy poinformowała, iż lista uczestników spotkań z jubilatami,
służąca m.in. do złożenia zapotrzebowania na zakup upominków
okolicznościowych, o których mowa w ZUZP, sporządzana jest
w oparciu o wykaz pracowników Spółki, którzy w roku 2012
otrzymali nagrodę jubileuszową w AMP S.A. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości rozszerzenia w/w wykazu o dodatkowe
osoby; poinformowała, iż w dalszym ciągu występują przypadki
nieprawidłowego sporządzania przez WIPRO zaświadczeń dla
ZUS, zwróciła się z wnioskiem o uruchomienie cateringu posiłków regeneracyjnych lub wydawalni posiłków dla pracowników
Magazynów Centralnych LM41 Dąbrowa Górnicza; Strona Związkowa poinformowała, iż odniesie się do niego w odrębnym trybie, po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy.
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Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013
Strony Porozumienia uzgadniają, iż w związku ze zmienną sytuacją
produkcyjną w ArcelorMittal Poland S.A., nastąpi w stosunku do
pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje
ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji :
1. Maksymalizacja wykorzystania:
1) szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych,
2) dodatkowych dni wolnych z tytułu zatrudnienia w 4BOP ( „W12” ) jak również uzupełniających dni wolnych, o których mowa w
pkt.3. Załącznika nr 2 do ZUZP ( UDW) przy zastosowaniu zasady,
iż harmonogram wykorzystania w/w dni uzupełniających dla pracowników, którzy będą zwalniani z obowiązku świadczenia pracy i
przebywania w tym czasie zakładzie pracy – zgodnie z postanowieniami ust.7. - sporządzany będzie przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
3) urlopów zaległych i bieżących.
2. Prace wykonywane dotychczas przez firmy zewnętrzne oraz
wszelkie prace konserwacyjne urządzeń - z wyjątkiem prac zlecanych Spółkom Zależnym oraz Spółkom: MP Transactions Sp. z o.o. i
MP Services Sp. z o.o. oraz ABC Sp. z o.o. będą w miarę możliwości, w maksymalnym zakresie, wykonywane i przejmowane przez
pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
3. W przypadku zaistnienia konieczności pracownicy będą zatrudniani także w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym również niestałych miejscach świadczenia pracy przez pracowników, po
wyczerpaniu środków, o których mowa w ust.1. jak również możliwości zatrudnienia pracownika w lokalizacji terytorialnej Spółki,
będącej stałym miejscem świadczenia pracy pracownika.
4. W przypadku okresowej zmiany stałego miejsca wykonywania
pracy, będącej konsekwencją wykonywania przez Pracownika pracy
w niestałym miejscu świadczenia pracy, Pracodawca jest zobowiązany do zapewniania :
1) bezpłatnego dowozu do nowego miejsca pracy lub
2) pokrycia dodatkowych kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy według stawek za kilometr przebiegu pojazdu obowiązujących
dla eksploatacji samochodów prywatnych dla celów służbowych
zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 775 §2
Kodeksu Pracy.
5. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia dowozu lub zwrotu
dodatkowych kosztów dojazdu w sytuacji, gdy okresowa zmiana
stałego miejsca wykonywania pracy powoduje zwiększenie odległości z miejsca zamieszkania do niestałego miejsca świadczenia pracy
o ponad 20 km, z jednoczesnym zwiększeniem czasu dojazdu z
miejsca zamieszkania do nowego miejsca wykonywania pracy.
6. Okres świadczenia pracy w niestałym miejscu świadczenia pracy
nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 24 miesięcy.
7. W przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia Pracowników na dotychczas zajmowanym stanowisku lub w trybie, o którym
mowa w ust.3. niniejszego Porozumienia, tj. w przypadku gdy pracownik był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z
przyczyn dotyczących Pracodawcy (art. 81.§1 Kodeksu pracy):
1) pracownik może być zwalniany z obowiązku świadczenia pracy i
przebywania w tym czasie w zakładzie pracy, przy czym informację
o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy lub o obowiązku powrotu do pracy, pracownik otrzymuje z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem,
2) w okresie, o którym mowa powyżej, Pracownik otrzymywał będzie:
a) 80% wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwolnienia
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym nie przekracza 14 dni roboczych,
b) 75% wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny okres zwolnienia
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych,
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c) 70% wynagrodzenia, w przypadku gdy łączny okres zwolnienia
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych,
d) 60% wynagrodzenia, w przypadku gdy łączny okres zwolnienia
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych, przy czym przez
wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, rozumie się średnie wynagrodzenie, obliczone z płac II kwartału 2013r., jednak nie mniej
niż płaca zasadnicza, z przyjęciem zasady, że w powyższym wynagrodzeniu urlopowym nie są uwzględniane:
a) dodatkowy Fundusz Motywacyjny, o którym mowa w Zasadach
uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego
Funduszu Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A
b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, w tym wynikających z
rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
c) wszelkiego rodzaju nagrody i dodatki jednorazowe, w tym również nagroda jubileuszowa.
8. Listy pracowników wobec których będą stosowane ustalenia, o
których mowa w ust.7. powyżej, będą akceptowane przez Dyrektorów Oddziałów, a następnie przekazywane do wiadomości Organizacjom Związkowym.
9. Strony dopuszczają możliwość udzielania pracownikom – na ich
wniosek, urlopów bezpłatnych na czas zmiennej sytuacji produkcyjnej Spółki ( art. 174 i 1741 kodeksu pracy). W każdym takim przypadku okres tego urlopu uzgodniony przez Pracodawcę i Pracownika, wliczać się będzie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w ArcelorMittal Poland S.A.
10. Porozumienie obowiązuje od dnia 01.08.2013 do dnia
31.12.2013r., w zależności od sytuacji na rynku wyrobów stalowych
11. Za zgodą Stron, okres czasu, o którym mowa w ust.10. może
ulec zmianie.
Rozpoczęły się negocjacje Regulaminu ZFŚS na 2014 rok

 Zakładowe organizacje Związkowe otrzymały zaproszenie do negocjacji ZFŚS na 2014 rok. Pracodawca w piśmie przypomina podstawy prawne tworzenia ZFŚS oraz terminarz negocjacji:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFSS, Pracodawca ustala Regulamin zgodnie z art. 27 ust.1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach
zawodowych. W związku z faktem, że w Spółce ArcelorMittal Poland
S.A. działa więcej niż jedna Zakładowa Organizacja Związkowa,
mają zastosowanie przepisy określone w art. 30 ust. 5 ustawy o
związkach zawodowych. Uwzględniając powyższe uwarunkowania,
w terminie 30 dni od daty przekazania Projektu Regulaminu ZFŚS
Pracodawca oczekuje od Zakładowych Organizacji Związkowych
albo Organizacji Związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art.
241. 25a Kodeksu Pracy, przedstawienia wspólnie uzgodnionego
stanowiska. W przypadku nie spełnienia przez Zakładowe Organizacje Związkowe albo Organizacje Związkowe reprezentatywne w
rozumieniu art. 241. 25a KP wymogu określonego w art. 30 ust. 5
ustawy o związkach zawodowych, decyzje w sprawie Regulaminu
podejmie Pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.
Tak więc Zakładowe Organizacje Związkowe uczestniczące w negocjacjach mają teraz 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska,
a najlepiej wspólnie przyjętego przez Stronę Społeczną Regulaminu
ZFŚS na 2014 rok. W propozycji Pracodawcy pojawiają się nowe
rozwiązania dotyczące wypoczynku po pracy, obsługi i administrowania ZFŚS oraz przede wszystkim wprowadzono do wszystkich
świadczeń progi dochodowe, od których ma być teraz uzależnione
dofinansowania dla pracowników i EiR objętych ZFŚS. Zakładowe
Organizacje Związkowe biorące udział w negocjacjach wybrały z
pośród swego grona osobę do bezpośrednich kontaktów z Pracodawcą. Została Nią kol. Halina Giemza z Dąbrowy Górniczej. Szczegóły negocjacji oraz zapisy Regulaminu będziemy prezentować na
łamach Kuriera Aktualności.
K.W.
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Forum pokrzywdzonych przez Państwo o atakach polityków
na Ustawę o związkach zawodowych
● Ustawa o związkach zawodowych nie była poważnie nowelizowana
od długiego czasu. Pojawiają się przeto różne koncepcje zmiany tej
regulacji. Część pomysłów związana jest z samym funkcjonowaniem
związków oraz z relacjami pomiędzy związkami a pracodawcą. Jednym z postulatów, o którym można usłyszeć w mediach jest likwidacja tak zwanych etatów związkowych. Pomysł ten należy uznać za
chybiony. Zwolnienie członka związku zawodowego z obowiązku
świadczenia pracy - tak zwany etat związkowy, może nastąpić tylko
wtedy, gdy związek posiada odpowiednią liczbę członków. Pomysłodawcy likwidacji etatów, chyba w ogóle nie zdają sobie sprawy, jaką
rolę w zakładzie pracy pełnią związki i po co ustawodawca przewidział etat związkowy. Związek zawodowy wbrew powszechnej opinii
ma na celu działania zmierzające po pierwsze do utrzymania miejsc
pracy, a po drugie do wynegocjowania jak najlepszych warunków
pracy i płacy pracowników zatrudnionych w zakładzie. Pomimo przynależności pracowników do konkretnego związku skutki negocjacji
związku, sporu zbiorowego, zawarcia układu itp. wiążą całą załogę a
nie tylko jego członków. Oprócz tego związek pełni rolę bufora pomiędzy pracodawcą a pracownikami, odciążając tym samym pracodawcę i jego personel od wielu spraw, z jakimi pracownicy udawaliby
się do niego gdyby nie związek zawodowy.. Pracownik bowiem w
razie problemu w pierwszej kolejności udaje się do związku, gdzie
udziela się mu pomocy. Przy dużej ilości członków, pomoc ta musi
być w jakiś sposób zinstytucjonalizowana, a temu właśnie służą etaty. Pracodawcy zapominają także o tym, że jeśli zatrudniają wielu
pracowników, ci pracownicy muszą po swojej stronie mieć odpowiednią fachową reprezentację, która będzie negocjowała warunki w
imieniu całej załogi. Pracodawcy na pewno nie będą zainteresowani
(choćby ze względu za zaangażowanie czasowe i koszty) indywidualnym negocjowaniem z każdym członkiem załogi jego warunków premiowych, socjalnych itp. Poza tym związki zawodowe czuwają nad
przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy i bhp.
Pracownicy zwolnieni na tak zwane etaty związkowe otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami prawa. Wynagrodzenie to może być
jednak wyższe, ale takie podwyższenie może nastąpić jedynie w drodze porozumienia pomiędzy związkiem a pracodawcą, a więc za jego
wiedzą i zgodą. Trzeba zaznaczyć, że w wielu sytuacjach związki idą
na dalekie ustępstwa wobec pracodawcy po to, aby utrzymać miejsca
pracy w zakładzie. Kolejnym pomysłem zasługującym na krytykę jest
usunięcie siedzib związków z zakładu pracy. Rozwiązanie to uniemożliwi związkom wykonywanie czynności, o których mowa powyżej.
Poza tym utrudni komunikację związku nie tylko z załogą, ale także z
pracodawcą. Negatywnie należy się także odnieść do propozycji,
wedle której pracodawca nie musiałby, odprowadzać składek na
konto związku zawodowego. Częstokroć składka stanowi procent
wynagrodzenia pracownika, i w każdym miesiącu jest różnej wysokości. Dla pracodawcy jest to co prawda obowiązek, jednak bycie pracodawcą musi wiązać się z różnymi obowiązkami związanymi z pracą.
Związek zawodowy dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania
musi być wyposażony w pewne przywileje. W przeciwnym wypadku
jego działalność byłaby jedynie fasadowa, a związkowość w Polsce z
czasem zanikłaby. I tak obecna ustawa o związkach zawodowych nie
sprzyja utrzymaniu związkowości szczególnie w nowych zakładach
pracy, gdzie dominują umowy na czas określony – zwolnienie pracownika w takiej sytuacji nie podlega konsultacji związkowej. Poza
tym ustawa nie reguluje precyzyjnie zasad udzielania przez pracodawcę pomieszczeń związkowi, co niekiedy powoduje naliczanie
przez pracodawców absurdalnie wysokiego czynszu. Ochrona działaczy związkowych także nie jest wystarczająco uregulowana przez co
niekiedy w ogóle nie spełnia swojej funkcji, ponieważ działacz co
prawda zostanie przywrócony do pracy, ale przez kilka miesięcy bę-
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dzie musiał dochodzić swoich praw w sądzie.
Trzeba pamiętać o tym, że związek zawodowy jest organizacją społeczną, która ma ściśle określone ustawowo zadania. Ograniczanie
uprawnień organizacji związkowych może sparaliżować ich działalność. Wydaje się, że uprawnienia związków powinny zostać w pewnym zakresie doprecyzowane, a nawet miejscami poszerzone.
BĄDŹ UBEZPIECZONY- BĄDŹ BEZPIECZNY
Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia w PZU
Życie może zapisać się każdy z pracowników Huty lub
hutniczych spółek. Do ubezpieczenia grupowego można
również dopisać współmałżonków i dorosłe dzieci.
● 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.
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, finansowe, obowiązkowe i dobrowolne OC, rolne,
wypadkowe i inne. W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynkowym szczególnie polecamy dodatkowe ubezpieczenie typu Wojażer. Najczęściej biura turystyczne oferują ubezpieczenie, ale zakres
jego jest bardzo ograniczony. Dlatego też warto, za stosunkowo niewysoką składkę, dodatkowo się ubezpieczyć. Głównie polecamy to
osobom wyjeżdżającym za granicę. Ubezpieczenie typu Wojażer to
szeroka pomoc na całym świecie. W momencie zgłoszenia przez
ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub
wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację
udzielenia pomocy ubezpieczonemu. Także polecamy korzystne
ubezpieczenie domu lub mieszkania. Teraz zawierając nową umowę
w promocji Bądź z Nami 2013 dostaniecie Państwo aż do 30% zniżki i
dodatkowo Darmowy pakiet usług Assistance - PZU Pomoc w Domu
w wariancie Komfort. Zapewnia on szybką pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza lub innego specjalisty, kiedy będzie potrzebny. 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. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i
piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura (tel. komórkowy).
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką i bardzo atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. Pamiętajmy o dodatkowym
10% rabacie przy kontynuacji ubezpieczenia w PZU (posiadacze kart
PZU Pomoc w Życiu). Przy ubezpieczeniu zwracajmy uwagę wysokość składki połączonej z zakresem ochrony, jakością likwidacji szkody, czy też dodatkowych możliwości, jakie w tym przypadku oferuje
PZU. W wymienionych kwestiach pozostałe firmy ubezpieczeniowe
nie dorównują ofercie PZU. Zapamiętaj ten numer telefonu: 801 102
102 UWAGA! Każda osoba, która od dnia 1 lipca do końca 2013 r.
ubezpieczy grupowo w PZU Życie siebie wraz z innym, dorosłym
członkiem rodziny lub zawrze ubezpieczenie komunikacyjne (powyżej
kwoty 1000 zł) lub inny rodzaj ubezpieczenia (powyżej 400 zł) otrzyma prezent w postaci pendrive 4 GB.
UWAGA !!! POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE FWP
Ogłasza nabór chętnych na następujące kierunki zawodowe:
BHP ; ADMINISTRACJA ; RACHUNKOWOŚĆ
NAUKA BEZPŁATNA
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FWP
PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM (6 SEM.)
PO UKOŃCZENIU ZSZ (4 SEM.)
KRAKÓW 31-826, OS. ZŁOTEJ JESIENI 2 ( (012) 641 65 14
Szczegóły : www.fwp.krakow.pl
info@fwp.krakow.pl

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.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

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
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
1. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około 1200 CZK
2. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013 cena 450 zł * w cenie przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie
3.Jastrzębia Góra 07.09 - 14. 09.2013 cena 545 zł * W cenie transport
autokarem, 7 noclegów pokoje z łazienkami , 3 posiłki dziennie, opieka
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT
4. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 1.09 - 12.09.2013 cena 1060 zł *
cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie, 9
noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice),
ubezpieczenie, podatek VAT
5. Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec 3.10 –
6.10.2013 - Cena 832 zł - Dofinansowanie dla Pracowników i Emerytów
ArcelorMittal Poland SA 400 zł/os. szczegóły www.turystyka.unihut.pl
CENA ZAWIERA: - przejazd autokarem LUX ,- 3 noclegi (hotel *** pokoje z łazienkami , 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacje przy
muzyce, opiekę pilota, opiekę miejscowego przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW. Na bilety wstępu należy przeznaczyć ok.250 UAH (100
UAH = 39 PLN) Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania
poszczególnych obiektów może ulec zmianie!
OFERTA WAKACYJNA
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

3 posiłki dziennie (pobyt od obiadu w sobotę – do śniadania w
sobotę)

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:

zadaszony grill z tarasem widokowym
plac zabaw dla dzieci
parking dla gości ośrodka
* ZAMIAST MAMY MOŻE JECHAĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK
Pobyt rozpoczyna się od obiadu w sobotę a kończy po śniadaniu w następną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.
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Z prasy: Pieniądze z Unii napędzą wzrost branży stalowej
Jeśli zastrzyk finansowy będzie dobrze zagospodarowany, może
paść rekord zużycia stali – tak na łamach "Rzeczpospolitej" przekonuje nowy szef Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
"Ożywienia w naszej branży w Polsce można oczekiwać w przyszłym roku, ponieważ będzie to pierwszy rok nowej perspektywy
unijnej. To będą duże pieniądze, które ożywią gospodarkę, uruchomią projekty inwestycyjne: kolejowe, drogowe czy budowlane" - mówi Stefan Dzienniak, kierujący HIPH od końca czerwca,
wcześniej wieloletni członek zarządu ArcelorMittal Poland, lidera
produkcji stali w Polsce. "Dzięki dobremu wykorzystaniu funduszy
możliwe będzie osiągnięcie poziomu zużycia stali rzędu 15 mln
ton rocznie" - szacuje Dzienniak, ale jednocześnie podkreśla, że
przemysł hutniczy w Polsce już od kilku lat się zwija. "Zdolności
produkcyjne szacujemy na 11 mln ton. W ciągu ostatnich dwóch
lat wykorzystanie wynosiło 8-8,5 mln ton. Jest ryzyko, że jeśli
polityka UE się nie zmieni, a import stali ze wschodu będzie dalej
rósł, niewykorzystywane moce będą likwidowane w sposób trwały" – ostrzega kierujący HIPH.
Zakończył się program odejść w ISD Huta Częstochowa.
Zakończył się program dobrowolnych odejść w ISD Huta Częstochowa. Wybrało go. ok. 1,2 tys. osób. W piątek podpisano aneks
do pakietu socjalnego, który pozwoli zwolnić jeszcze ok. 300
osób. "Uzgodniono ze związkami zawodowymi, że zarząd dostanie prawo do zwolnienia jeszcze ok. 300 pracowników, dla których nie ma pracy w hucie. Każdy z nich otrzyma dziesięciokrotność pensji jako odszkodowanie za zwolnienie z pracy, oraz odprawę. Pracownicy zwolnieni w sierpniu otrzymają pięć odpraw,
we wrześniu cztery odprawy". Podpisany w piątek aneks do obowiązującego od października 2005 roku pakietu socjalnego dotyczy w większości pracowników administracyjnych, którzy należą
do grupy droższych pracowników. Aneks musi jeszcze zostać
zatwierdzony przez PIP dopiero wtedy stanie się elementem
ZUZP w hucie. W hucie trwają rozmowy nt. ponownego otwarcia
programu dobrowolnych odejść do czasu zatwierdzenia dokumentu przez PIP. Ukraińska grupa ISD przejęła częstochowską
hutę osiem lat temu. Podpisano wówczas pakiet dający załodze
10-letnią gwarancję zatrudnienia. Dotychczas huta, mimo pogarszającej się sytuacji rynkowej, nie redukowała liczby pracowników. Nawet gdy pozbywano się poszczególnych segmentów działalności, część załogi, której nie przejął nowy inwestor, pozostawała w hucie. Po prywatyzacji huty ukraiński inwestor zainwestował w nią ponad 400 mln zł. "jeśli na rynku coś się poprawi, pozwoli to hucie odrobić straty z poprzednich lat". "Właściciel nie
będzie musiał nic dokładać"- to słowa rzecznika huty.
Z głębokim smutkiem informujemy, iż po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 6 sierpnia 2013 roku zmarł Nasz Kolega Członek Zarządu Związku NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA,
Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Prac. AMP SA
w Refractorries Sp. z o.o.,
Eugeniusz Machynia
Całym sercem oddany był sprawom pracowniczym, gotów w
każdej chwili do pomocy koleżankom i kolegom. W zmarłym tracimy wzorowego i sumiennego pracownika przyjaciela i kolegę.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników AMP SA
w Refractorries Sp. z o.o.,
oraz koleżanki i koledzy

Nikt nie umiera na ziemi
Dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają
Koleżance Annie Wojtaszek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci CÓRKI
składa Zarząd Zakładowy BWZ NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

