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Festyn Związkowy
25 Festyn Związkowy zakończony. Pogodny i słoneczny
dzień oraz jak co roku moc atrakcji sprawiły, iż na związkowym
festynie zjawiło się ponad 3 tysiące osób.
Festyn rozpoczął tradycyjnie miting sportowy Zarządów
Zakładowych Związku. W tym roku startowało 13 zespołów. Jak
zawsze ciekawe sportowe konkurencje, przygotowane przez
nasz hutniczy TKKF oraz cenne nagrody sprawiły, iż rywalizacja
była ostra, zawsze jednak z dużą dawką humoru. W każdym
roku TKKF stara się wprowadzać nową ciekawą konkurencję,
tym razem była to gar w boule. Gra popularna we Francji. I choć
zasady zostały zmodyfikowane dla potrzeb naszych zawodów to
ta konkurencja została pozytywnie przyjęta przez startujących.

Zawody sportowe w tym roku wygrał Zarząd Zakładowy Walcowni Gorącej (BWG), drugie miejsce przypadło Zarządowi GU
(Centralne Utrzymanie Ruchu), trzecie Zarządowi Stalowni i
Wielkie Piece (PSK). Indywidualnie wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Monika Mazurek (PSK), drugie miejsce zajęła
kol. Jurkowska Anna (AM Refractories), trzecie miejsce zajęła
kol. Halina Szpakowska (Zarząd Związku). Wśród mężczyzn
pierwsze miejsce przypadło kol. Pawłowi Janikowi (HUT-PUS),
drugie kol. Stanisław Gonkiewicz (BWG), trzecie miejsce zajął
kol. Mirosław Kopeć (BWZ).
Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła „ciotka
Klotka” oraz sympatyczna ekipa Dudiegi i Alena. W tym roku
nowością dla dzieci były kule wodne. Sportowe zmagania prowadził hutniczy TKKF. Oprócz indywidualnych konkursów swymi umiejętnościami sportowymi mogły wykazać się całe rodziny
hutnicze, w takich konkurencjach jak: rzut rodzinny do kosza,
rzut rodzinny lotką do tarczy oraz w tradycyjnej sztafecie rodzinnej. O podniebienie uczestników zadbała nasza hutnicza Spółka
HUT - PUS SA serwując smaczne posiłki. Tradycyjnie została
także przeprowadzona licytacja instrumentu muzycznego podarowanego na ten cel przez Hutniczą Fundację Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej. Zwycięzcą długiej licytacji okazała się
Pan Maciej Rerutko reprezentujący Spółkę EKO – ENERGIA.
Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik podziękował

licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej sytuacji rynkowej
zawsze pamiętają o naszym Związkowym Festynie wspomagając nas licznymi nagrodami.
Na zakończenie 25 jubileuszowego Festynu odbył się pokaz
żonglerki pochodniami ogniowymi oraz pokaz sztucznych ogni.
Siedmio minutowa aranżacja podniebnych fajerwerków przy
akompaniamencie odpowiedniej muzyki zapierała dech w piersiach.
Festyn jest imprezą rodzinną, w której udział biorą całe
hutnicze rodziny. Zdecydowana większość dorosłych przychodzi, by wraz ze swymi pociechami wziąć udział w zabawach i
konkursach. Najważniejsze cele tej imprezy jakie sobie stawiamy to integracja pracowników Huty i hutniczych Spółek, zorganizowanie relaksowej soboty z odpowiednimi zawodami sprawnościowymi, a przede wszystkim zorganizowanie poprzez zabawę
wypoczynku dzieci hutników, a także w miarę możliwości wyposażenie uczestników w wiele potrzebnych w szkole przedmiotów tak by odciążyć finansowo obecnych na festynie rodziców.
Dlatego też pomoc ze Strony Sponsorów jest dla nas tak cenna.
I za nią dziękujemy. W tym roku przygotowaliśmy kilkadziesiąt
plecaków szkolnych wyposażonych w niezbędne pomoce naukowi, które trafiły do wielu dzieci obecnych na naszym związkowym festynie.
Podziękowania za wsparcie kierujemy do: ArcelorMittal
Poland SA - ZFŚS O/Kraków, do Spółek: UNIHUT SA, PZU SA
Remobud, Madrohut, Metalodlew, Centrum Medyczne
„Ujastek”, Fundacji Pro-Vitalis, LOK, Bank Pocztowy, Complex,
KOLPREM, PTS, Fundacji Własności Pracowniczej, CKiS,
TECHGRUP i ŚNIEŻKA, KUNSZT, EKO-ENERGIA, POLISHUT, HUT- PUS, HFOZiPS, TU UNIQA, TKKF, SKOK, EuroTrade, oraz Com-Com Zone.
Jak zawsze podziękowania za przygotowanie i koordynowanie Festynu Związkowego należą się kol. Józefowi Kawuli
oraz zespołowi organizacyjnemu. Osobne słowa podziękowania
kierujemy do działaczy hutniczego TKKF z ich Prezesem Panem Kazimierzem Pyżem, za prowadzenie wszystkich konkursów sportowych. Pełna relacja z wynikami w następnym numerze Kurierka Aktualności.
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Spotkanie Zarządu Spółki HUT-PUS z pracownikami
W ubiegły czwartek w siedzibie Spółki HUT-PUS SA z inicjatywy Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników AMP SA odbyło
się spotkanie załogi z Zarządem Spółki. Ze strony NSZZ Prac.
AMP SA w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu
Związku kol. Krzysztof Wójcik oraz Wiceprzewodniczący kol. Halina Szpakowski i Tomasz Ziołek. Gospodarzem spotkania był Zarząd Zakładowy Związku działający w HUT-PUS SA z jego Przewodniczącym kol. Bogdanem Feknerem. Zarząd Spółki reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Tomasz Karpierz, Główna Księgowa
Spółki Pani Anna Karpierz oraz Kierownik Żywienia Pan Grzegorz
Paluch. Główne tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły niskich
płac we wszystkich obszarach działania Spółki, a także problemy z
brakami w zatrudnieniu. Pracownicy poruszali również problem
pracy w niedziele i święta i wynikającej z nich regulacji płacowych.
We wszystkich wypowiedziach słychać było troskę o dalszą przyszłość Spółki. Pracownicy uważają, iż niskie płace powodują, iż
wiele osób zastanawia się nad rezygnacją z pracy. Nie pojawiają
się także nowi pracownicy (zwłaszcza młodzi), którzy mogliby zapełnić lukę pokoleniową. Grozi to poważnymi konsekwencjami co
do funkcjonowania Spółki. Pracownicy Spółki to generalnie kobiety
o długoletnim stażu pracy, które pomimo niskich zarobków są oddane swojej firmie, chcą w niej dalej pracować ale także godnie
zarabiać.
Odpowiadając na przedstawione problemy i bolączki pracowników Prezes Spółki Pan Tomasz Karpierz zapewnił zebranych, iż po podpisaniu umów na żywienie i sprzątanie oraz zbilansowaniu wpływów i wydatków dyrekcja Firmy będzie dążyła do
wprowadzenia regulacji płacowych, zwłaszcza wśród osób które
nie osiągają płacy minimalnej. W swym wystąpieniu przypomniał
wielomiesięczne negocjacje wspomnianych umów. Główny zleceniodawca (AMP SA) mógł po wypowiedzeniu umów doprowadzić
do zatrudnienia innych Firm zajmujących się żywieniem i sprzątaniem. Tylko twarde stanowisko Strony Społecznej oraz odpowiednie negocjacje doprowadziły do tego, iż zostały podpisane wspomniane umowy. Jednak trzy letni okres obowiązywania umów ma
służyć także do tego by Spółka urynkowiła swe usługi. Prezes T.
Karpierz stwierdził, iż sytuacja w Spółce to również konsekwencja
nieuczciwej często konkurencji na rynku. Prezes Zarządu Spółki
omówił plany dotyczące przyszłości i rozwoju Firmy. Zobowiązanie
dotyczące regulacji płacowych powinno unormować napiętą sytuację w Spółce. Mamy nadzieję, iż po analizie możliwości zwiększenia płac dla poszczególnych grup zawodowych środki finansowe
„znajdą” się, a wówczas dodatkowe składniki jak choćby premia
będą właściwie spełniały swoją role w motywacji do lepszej pracy.
Prezes zadeklarował również otwartość Zarządu na inicjatywy i
pomysły załogi, które będą służyć rozwojowi Firmy, lepszej organizacji pracy, profilu produkcji, a także dotyczące szeroko rozumianego marketingu. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie pierwszym z wielu, a poruszone problemy znajdą pozytywne rozwiązania zwłaszcza w sprawach płacowych.
T. Ziołek
UWAGA!!! Ważna informacja dla pracowników dotycząca korzystania z kart Benefit Systems.
Szanowni Państwo
W związku z otrzymaną informacją z Firmy Benefit
Systems S.A. w sprawie przetwarzania danych osobowych użytkowników Kart MultiSport, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
poniższą informacją : ..." Decyzją GIODO nasza spółka przekształca się w administratora danych osobowych użytkowników kart
sportowych, a to oznacza, że jesteśmy zobowiązani przetwarzać
dane tych użytkowników w oparciu o ich zgody. Obecnie rozpoczynamy proces pozyskiwania zgód od wszystkich użytkowników kart
sportowych. Cały proces musimy zamknąć najpóźniej do końca
września 2015 roku. Jak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych: 1) Poprzez stronę: WWW.kartasportowa.pl – wystarczy podać numer karty, imię, nazwisko, wyrazić zgodę i wybrać
przycisk AKCEPTUJĘ
2) Na infolinii pod numerem (22) 242 42 42
3) Wysyłając maila na adres zgody@benefitsystems.pl – pracownik
zostanie poproszony o wypełnienie formularza
4) Wypełniając załączony formularz zgody bezpośrednio w HUT
PUS SA ul. Mrozowa 1 pok.6…”

AMP SA

Z chwilą podjęcia decyzji prosimy o poinformowanie HUT PUS S.A.
Równocześnie informuję, że brak zgody pracownika i osób towarzyszących uniemożliwia prawidłową realizację umowy zawartej z
programem MultiSport .
W związku z krótkim terminem, bardzo prosimy o niezwłoczne
dokonanie niezbędnej do dalszego korzystania z Kart MultiSort
rejestracji. Dodatkowe informacje można uzyskać: HUT PUS S.A. ul. Mrozowa 1 pok. 6 lub pod nr telefonów: 12 643 87 16 lub 12
643 87 43, mail : barbara.mikolajczyk@hutpus.com.pl
TAMEH - rozmowy dotyczące regulacji PPE
4 września w siedzibie Spółki TAMEH w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie organizacji związkowych z dyrekcją Spółki. Tematem spotkania było wyjaśnienie rozbieżności dotyczących
uregulowania odprowadzania składek na Pracowniczy Program
Emerytalny. Dla przypomnienia w związku z wątpliwościami Spółka
od 10 grudnia 2014 roku nie odprowadzała składek na PPE funkcjonującego w Elektrociepłowni w Krakowie oraz Zakładzie
„Blachownia”. Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień od 19 marca
2015 roku Spółka rozpoczęła przekazywanie składek na PPE. Do
uregulowania pozostaje okres trzech miesięcy i ośmiu dni. Ponieważ nie ma możliwości wpłaty na PPE zaległych składek Pracodawca i Strona Społeczna uznały, iż należy zaległe składki wypłacić pracownikom. Do uzgodnienia pozostaje wysokość rekompensaty za wspomniany czas gdy składki nie były odprowadzane. Aktualnie prowadzone są rozmowy Stron w tym temacie. Mamy nadzieję, iż osiągniemy porozumienie i jeszcze w tym miesiącu pracownicy Elektrociepłowni otrzymają dodatkowe środki finansowe.
Dodatkowo w trakcie spotkania Strona Społeczna ponowiła wystąpienie w sprawie szybkiego uregulowania wzrostu płac w Spółce
TAMEH. Oczekujemy na niezwłoczne przystąpienie Pracodawcy
do rozmów na temat wzrostu płac pracowników Spółki TAMEH. O
szczegółach rozmów dotyczących zaległych składek na PPE oraz
rozmów płacowych będziemy informować na łamach Kuriera Aktualności.
K.W.
Zmiana sposobu zaliczania czasu pouczeń okresowych w
KOLPREM Sp. z o.o.
Organizacje Związkowe w KOLPREM Sp. z o.o. otrzymały
wystąpienie Zarządu Spółki w sprawie wniosku Strony Związkowej
dotyczącego zaliczania czasu poświęconego przez pracowników
na pouczenia okresowe do harmonogramu czasu pracy.
Uprzejmie informuję, że Zarząd KOLPREM Sp. z o.o. uwzględniając wnioski Strony Związkowej, po przeprowadzeniu analizy konieczności wprowadzenia dodatkowych działań mających pozytywny
wpływ na bezpieczeństwo, pomimo braku obowiązku prawnego, podjął
decyzję o zmianie sposobu zaliczania czasu poświęconego przez pracowników na pouczenia okresowe.
W związku z faktem, iż zmiany prawa w Polsce spowodowały konieczność zwiększenia ilości pouczeń okresowych z 1 do 2 w roku w Oddziale Przewozów Wewnętrznych oraz z 2 do 3 w roku w Oddziale
Przewozów Zewnętrznych, co daje odpowiednio 16 i 24 godziny rocznie, zidentyfikowano nieprawidłowość polegającą na uczestniczeniu
pracowników w pouczeniach okresowych w czasie przeznaczonym na
dobowy odpoczynek. Z uwagi na fakt, iż nieprawidłowość polegająca
na podejmowaniu pracy przez pracowników po pouczeniach okresowych bez zachowania 11 godzinnego odpoczynku dobowego ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa, niezwłocznie podjęto kroki
zmierzające do likwidacji tej nieprawidłowości. Wdrożone działania były
oparte o uwzględnianie terminów pouczeń okresowych przy ustalaniu
harmonogramów czasu pracy pracowników oraz o przeprowadzanie
audytów wewnętrznych. Jednakże uwzględniając oczekiwania Strony
Społecznej, które są zbieżne z dążeniem do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa kolejowego i bezpieczeństwa pracy, Zarząd
Spółki podjął decyzję, iż należy podjąć bardziej skuteczne, w porównaniu do dotychczas wdrożonych, środki zapobiegawcze aby maksymalnie obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości nieprawidłowości związanej z ewentualnymi przypadkami podejmowania pracy
przez niewypoczętych pracowników. Działaniem tym jest polecenie aby
od najbliższych pouczeń okresowych pouczenia w KOLPREM Sp. z
o.o. odbywały się w harmonogramowym czasie pracy pracowników tzn.
były zaliczane do czasu pracy pracownika.
Dziękuję Stronie Społecznej za współpracę przy ustalaniu wspólnego
stanowiska w tej sprawie w duchu dialogu społecznego.
S. Ból
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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.
● 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!!! Biura PZU będą mieściły się obok pomieszczeń MPKZP
w bud. „S”.
Termin udzielenia zaległego urlopu upływa 30 września br.
Zasadą jest, że pracodawca powinien udzielić pracownikowi
urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Przy czym urlop ten
pracownik powinien wykorzystywać zgodnie z planem urlopowym, a
gdy w zakładzie plany takie nie są ustalane - termin urlopu pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikiem. W sytuacji gdy zaszły
przeszkody do udzielenia urlopu w roku nabycia do niego prawa,
Kodeks pracy wskazuje termin na udzielenie takiego urlopu, będącego już urlopem zaległym. Przepis art. 168 K.p. przewiduje, że w takich okolicznościach urlopu zaległego za rok poprzedni należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem urlopu za 2014 r., niewykorzystanego w ubiegłym
roku kalendarzowym, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30
września 2015 r. Przy czym udzielenie urlopu nie jest jednoznaczne
z jego wykorzystaniem do końca września danego roku. Podany
termin będzie uważany za dochowany, jeżeli pracownik rozpocznie
urlop zaległy nawet ostatniego dnia września następnego roku i będzie go kontynuował po tym dniu. Należy zaznaczyć, że spod działania powołanego przepisu wyłączone są 4 dni urlopu na żądanie. Pracownik może więc z tych 4 dni urlopu skorzystać także po 30 września 2015 r. bez naruszania przepisów. Urlop zaległy za 2014 r.,
który choć wymagają tego przepisy nie zostanie udzielony pracownikowi do 30 września 2015 r., nie skutkuje utratą prawa do tego urlopu. Zasadniczo bowiem przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy,
w tym prawa do urlopu wypoczynkowego, następuje z upływem 3 lat
od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.).
Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r., sygn.
akt I PKN 367/00, w którym stwierdził, że: "Roszczenie o udzielenie
urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od
dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 KP), przy czym
rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje bądź najpóźniej z końcem
pierwszego kwartału roku następnego), jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 KP)". Należy nadmienić, że z końcem września 2015
r. przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowego za 2011 r.
Gaz.Praw.
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Tydzień zdrowia - Marszobieg Charytatywny
Już niebawem odbędzie się kolejny Tydzień Zdrowia, którego elementem stałym jest Marszobieg
Charytatywny organizowany w tym roku w dniach 5-7 października.
W 2014 roku dzięki gotowości 1 531 uczestników, którzy wspólnie
pokonali 10 654 km, udało nam się zgromadzić kwotę 53 270 zł.
Zebrane pieniądze zostały przekazane dla 12 dzieci wymagających
leczenia i rehabilitacji. Mamy nadzieję, że również w tym roku nie
zabraknie osób gotowych do marszu i biegania, dzięki czemu uda
nam się pomóc kolejnym osobom wymagającym wsparcia. Wzorem
ubiegłego roku, chcielibyśmy włączyć Was w nadsyłanie zgłoszeń i
wybór osoby lub osób, którym przekażemy środki finansowe zgromadzone podczas marszobiegu. Zebrane pieniądze mogą zostać przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dzieci pracowników: ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Service Group, ArcelorMittal Commercial Long, PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, ARG Kraków-Wschód, PUW HKW, ArcelorMittal
Shared Service Centre Europe, CUTIRON Shared Service Centre
Europe, TAMEH Polska, a także pracowników Synergy Platform i
ABC świadczących pracę na rzecz AMP. Rozejrzyjcie się w swoim
najbliższym otoczeniu, porozmawiajcie ze swoimi koleżankami i kolegami, zachęćcie ich do kontaktu z Fundacją Nasze Dzieci: Katarzyna
Karcz-Mączka: e-mail - katarzyna.karcz@arcelormittal.com, tel.: 668
312 447 lub osobiście przekażcie nam na formularzu imię i nazwisko
osoby, której będziemy mogli zadedykować III Marszobieg Charytatywny: Zgłoszenia prosimy przesyłać lub dostarczyć na załączonym
formularzu do 4 września 2015 r. Administratorem danych jest Fundacja Nasze Dzieci AMP S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W
przypadku dużej liczby zgłoszeń, wyboru dokona komisja specjalnie
powołana komisja reprezentowana przez: Biuro BHP, Biuro HR, Fundację Nasze Dzieci oraz przedstawicieli związków zawodowych.
Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji Marszobiegu i nie
dokonały rozliczenia przekazanej kwoty nie będą mogły wziąć udziału w tegorocznej edycji nie dopełniwszy wcześniej formalności. Dzięki
Waszemu zaangażowaniu w tym roku będziemy mogli pomóc kolejnej potrzebującej osobie.
Biuro BHP AMP, Fundacja Nasze Dzieci
Wypoczynek w Turcji
Pracownicy Zakładu Walcowni Zimnej i
Zakładu Energetycznego spędzili urlop w malowniczej miejscowości Turunc niedaleko Marmaris w Turcji. Wczasy zorganizowało nam Biuro Turystyczne HUTPUS S.A. Hotel nasz był położony w pięknej zatoce otoczonej górami, woda w morzu była przezroczysta mieniąca się różnymi odcieniami i co najważniejsze ciepła. Wczasowicze korzystali z wielu wycieczek fakultatywnych, a było w czym wybierać. Zaczęliśmy od Łaźni
Tureckiej, żeby na początku oczyścić ciało i duszę. Następnie była
Turecka Amazonka - rejs po rzece Dalyan, gdzie oprócz kąpieli błotnej mogliśmy podziwiać żółwie olbrzymy i opalać się na przepięknej
piaszczystej lagunie. W Pamukkalach spacerowaliśmy wśród unikalnie śnieżnobiałych tarasów skalnych. Dobroczynnie działające wody
wypływające z tamtejszych źródeł (podobno odmładzają) spowodowały, że nasze panie na drugi dzień zamiast w morzu pływały w brodziku. Zwiedzaliśmy jedno z najpiękniejszych antycznych miast Efez,
gdzie można było sobie wyobrazić jak wyglądało życie za czasów
rzymskich. Odwiedziliśmy, także Bazylikę i grób św. Jana. Nie zabrakło nas na wyspie słońca Rodos, czy raftingu szalonym spływie po
rzece Dalaman. Duże uznanie należy się naszym koleżankom z laboratorium ZE, Krysi Joli i Bożenie, które bujały w obłokach na spadochronie ciągniętym przez łódź motorową. Trochę nas czyli męską
część turnusu zawstydziły.
Olbrzymim plusem tych wakacji była integracja pracowników BWZ i
ZE i wspólnie, mile spędzony czas, przy dobrej zabawie i wspaniałym
wypoczynku. Wszyscy uczestnicy wycieczki chcą wraz z Biurem
Turystycznym HUT-PUS SA za rok powtórzyć taki wspaniały wyjazd.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok.
A. Bączkowski M. Kopeć
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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
• 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 całodzienne wyżywienie.
Wierchomla Mała (450-600 m.n.p.m.) - miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Wierchomlanka niedaleko od Piwnicznej
(ok. 12 km). Jest to idealne miejsce do wypoczynku zarówno dla dorosłych
jak i młodzieży. Przepiękna sceneria Popradzkiego Parku Krajobrazowego, czyste powietrze, woda mineralna "Wierchomlanka", oraz liczne i bar-
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Z prasy: Stalprodukt mocno podnosi zyski. Zwiększenie wolumenów sprzedaży, korzystne różnice kursowe oraz wzrosty cen w
niektórych segmentach działalności pozwoliły Stalproduktowi poprawić przychody, a w jeszcze większym stopniu zyski. W pierwszym półroczu 2015 grupa Stalprodukt zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku do osiągniętych w
analogicznym okresie roku ubiegłego o 178,577 mln zł, tj. o 13,0
proc. Wzrost osiągnięto dzięki zwiększeniu wolumenów i cen w
Segmencie Blach Elektrotechnicznych oraz cen w Segmencie Cynku. W Segmencie Blach Elektrotechnicznych wolumeny sprzedaży
zwiększono o 14,6 proc. Wzrost wolumenów wraz z podwyżkami
cen o 25,4 proc. sprawił, że wartość sprzedaży zwiększyła się o
42,9 proc. (w przypadku blach transformatorowych nawet o 44
proc.), przy jednoczesnej poprawie wyniku o 40 328 tys. zł.
„Poprawa wyników segmentu Blach Elektrotechnicznych stanowi
odzwierciedlenie wcześniejszych sygnałów płynących z rynku co
do oznak zwiększenia popytu oraz korekty cenowej in plus. Należy
przypomnieć, iż w okresie I półrocza 2014 r., a dokładnie w I kwartale 2014 r. ceny blach spadły do najniższego od 10 lat poziomu,
natomiast wyraźne odbicie cen nastąpiło w II półroczu 2014 roku” czytamy w komunikacie spółki. Na wartość sprzedaży w złotówkach wpłynęły także korzystnie kursy walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego. Segemnt Cynku osiągnął przychody 772,3 mln złotych, co stanowi wzrost o 17,8 proc. Wynika to z czteroprocentowej
podwyżki cen cynku na giełdzie LME oraz korzystnych różnic kursowych. W Segmencie Profili odnotowano ilościowy spadek sprzedaży o 1,9 proc, jednak w kluczowej grupie produktowej - profili
zimnogiętych - Stalproduktowi udało się zwiększyć wolumeny
sprzedaży o 6,4 proc. Ilościowy spadek sprzedaży w tym segmencie wystąpił głównie w grupie produktów centrów serwisowych oraz
barier. Jednocześnie ze spadkiem wolumenów nastąpił spadek
średnich cen. Efektem powyższego jest spadek przychodów ze
sprzedaży o 10 proc., do 348,3 mln złotych. W sumie przychody
grupy wyniosły 1,544 mld złotych. Zysku na sprzedaży wyniósł
157,282 mln zł, co oznacza wzrost o 225,6 proc. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 147,475 mln złotych, a więc wzrósł o 150
proc., natomiast zysk netto na poziomie 108,434 mln złotych był o
168 proc. wyższy rok do roku
Producenci stali razem dla motoryzacji. Klaster Silesia Automotive chce rozwinąć grupę tematyczną poświęconą metalom w motoryzacji. Podczas październikowych targów Toolex ma się odbyć
spotkanie grupy zrzeszonej w klastrze i przedsiębiorstw współpracujących z Bankiem Światowym. Przemysł motoryzacyjny dążąc do
maksymalnego odchudzenia samochodów zwraca dużą uwagę na
nowe materiały. Coraz mocniej kieruje się ku aluminium i tworzywom sztucznym. Wytwórca stali także starają się przygotowywać
dla motoryzacji coraz to nowsze gatunki stali, utrzymujące właściwości danego podzespołu mimo coraz mniejszych wymiarów i wagi. Pojawiają się elementy wymagające łączenia różnych materiałów - różnych rodzajów metali czy metali z tworzywami. W ramach
obszaru innowacje i kooperacje klastra działają grupy tematyczne.
Jednak z nich poświęcona jest metalom w motoryzacji. Firmy biorące udział w pracach grupy obserwują w jaki sposób zmienia się
otoczenie w obszarze obróbki metali w sektorze automotive i w jaki
sposób firmy na Śląsku mogą się przygotować do nowych technologii w tym obszarze.
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” zaprasz
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul.
Szybka 27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641
-65-41 lub 696-999-958, zaprasza pracowników
ArcelorMittal Oddział w Krakowie i pracowników AM Tabular na
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).

