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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland SA
zaprasza na

F E S T Y N

Z W I Ą Z K O W Y

5 września 2010 r. od godz. 9.00
Festyn odbędzie się na bocznym boisku ”HUTNIKA” ul. Ptaszyckiego 4
W PROGRAMIE: liczne konkurencje dla dzieci, konkurencje rodzinne, dużo atrakcji dla najmłodszych,
ciekawe zabawy i występy artystyczne oraz moc smakołyków na stoiskach gastronomicznych.
Dla uczestników festynu zapewniamy pełną gastronomię.
Dojazd z Pl. Centralnego tramwajem nr 15 ,17
Zaproszenia biorące udział w loterii rozprowadzają Zarządy Zakładowe organizatora festynu
UWAGA !!!
Hutnicza Fundacja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Centrum Medyczne „Ujastek”
oraz Fundacja Pro Vitalis
Informuje o możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań
densytometrycznych w kierunku osteoporozy - badanie
dokonywane będzie w tzw. osteobusie (pojazd wyposażony w
odpowiedni sprzęt medyczny), oraz badań videodermatoskopowych w dniu 5 września 2010 roku podczas Festynu Związkowego na bocznych boiskach ”Hutnika”. Badania przeprowadzane
będą od godz. 9.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy.

była absencja chorobowa, informacja o czasowym oddelegowaniu pracowników z Krakowa do Dąbrowy oraz sprawy różne.
Niepokojąco zwiększyła się ilość dni chorobowych w Zakładzie
Stalownia, Związki Zawodowe zostały poinformowane o procedurze weryfikacyjnej na jaką pozwala nasze prawo. Temat ten
będzie monitorowany, a jego dalsza część zostanie przedstawiona na kolejnym spotkaniu. Wiele krytycznych słów padło w sprawie czasowego oddelegowania pracowników. Mamy nadzieję, że
oddelegowania będą przygotowane po pierwszej „wpadce” prawidłowo. Najlepszym rozwiązaniem jednak jak podkreślali związkowcy byłaby praca w Krakowie i takich też decyzji oczekujemy.
Mamy nadzieję, że na innych zakładach krakowskiej huty znajdzie się zatrudnienie dla pracowników Stalowni. Ostatnim poruNIEGOŚCINNA DĄBROWA GÓRNICZA….
szonym tematem była sprawa parkingu samochodowego. W
W ostatnim czasie usłyszeliśmy wiele cierpkich słów, często nie- okolicach COS powstaje parking na około 200 samochodów. To
cenzuralnych, od pracowników Zakładu Stalownia, czasowo od- inicjatywa Kierownictwa Zakładu w odpowiedzi na weryfikację
delegowanych do pracy w Oddziale AMP S.A. w Dąbrowie Górni- miejsc postojowych.
czej. Po przyjeździe do DG okazało się, że osoby odpowiedzialne
za ich przyjęcie w nowym miejscu pracy są do tego w ogóle
Z prasy: ArcelorMittal rozpoczyna nową inwestycję w
nieprzygotowane. Nasi koledzy poczuli się wręcz jak intruzi, któDąbrowie Górniczej
rzy nie wiadomo po co i do kogo przyjechali. Zostali poinformo- ArcelorMittal Poland rozpoczyna budowę instalacji wdmuchiwawani, że nie ma dla nich ubrań roboczych – podobno powinni nia pyłu węglowego do wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górnizabrać je z Krakowa – szafek odzieżowych, o bloczkach na posił- czej. Wartość inwestycji szacowana jest na około 6 mln euro (25
ki nie wspominając. Dopiero po interwencji Panów Grzegorza mln zł) Wykonawcą inwestycji ArcelorMittal będzie firma E.S.C.H
Marachy (Dyrektor Zakładu Stalownia O/Kraków) oraz Pana An- Engineering Service Center und Handel GmbH i Mostostal Zabrze
drzeja Podsiadły (Z-ca Dyrektora) ktoś w DG był „łaskaw” zain- Zakład Montażowo-Produkcyjny „Pokój” Sp. z o.o. (spółka zależteresować się grupą naszych pracowników. Nie tak miało wyglą- na Mostostalu Zabrze Holding SA). Oczekiwany czas zakończenia
dać czasowe delegowanie do pracy w Dąbrowie Górniczej. Ma- inwestycji to grudzień 2011 r. Instalacja wdmuchiwania pyłu
my tylko nadzieję, że był to jednorazowy „wypadek przy pracy”. węglowego pozwoli ArcelorMittal Poland zoptymalizować koszty
Używając terminologii sportowej osobom w DG, które miały produkcji surówki żelaza, wykorzystywanej do produkcji stali.
zająć się przyjęciem naszych pracowników oraz ułatwić im akli- Stanie się tak dzięki zastąpieniu części używanego w procesie
matyzację w nowym miejscu pracy, należy pokazać żółtą kartkę produkcyjnym koksu przez pył węglowy. - Cieszymy się, że mii podziękować za „gościnność”.
mo niełatwej sytuacji rynkowej możemy kontynuować nasz proSpotkanie z Dyr. Zakładu Stalownia
gram inwestycyjny, a przy tym dbać w jeszcze większym stopniu
24 września odbyło się rutynowe spotkanie Dyr.. Zakładu Sta- o środowisko naturalne – powiedział Wim Van Gerven, dyrektor
lownia Pana Grzegorza Marachy z przedstawicielami Związków zarządzający ArcelorMittal Poland. – Produkcja pyłu węglowego
Zawodowych. Głównymi tematami poruszonymi przez Strony jest bardziej ekologiczna niż produkcja koksu – dodał.
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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 Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3
posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska
z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.
• Zapraszamy na wczasy regeneracyjne do miejscowości: Zakopane, Murzasichle, Krynica, Kołobrzeg, Dźwirzyno, Jastrzębia
Góra, Świnoujście– wszystkie pobyty z zabiegami
Wczasy dla matki z dzieckiem
• WIERCHOMLA zaprasza na 7 dniowe turnusy w cenie 720 zł.
Oferta zawiera: pobyt od obiadu w sobotę do śniadania w
sobotę; całodzienne wyżywienie; opiekę instruktora przy grupie
minimum 6 dzieci w godz. 10– 18 tej
•dzieci powyżej 4 lat– dopłata do obiadów 105 zł/7 dni
•Pobyt drugiego dziecka—350 zł
•Pobyt drugiej osoby dorosłej wg cennika
WYCIECZKA– Gdańsk-Sopot 2-5.09.2010r
2.09.— wyjazd z Krakowa godz. 6.00—na trasie postój w Toruniu (około 2 godz), Gdańsk— kolacja nocleg
3.09.— po śniadaniu zwiedzanie Gdańska: Stare Miast—Długi
Targ, Fontanna Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa, Długie Pobrzeże,
Żuraw, ul. Mariacka, Złota Brama, Katedra w Oliwie, Westerplatte—czas zwiedzania około 8 godzin, kolacja nocleg
4.09.— Zwiedzanie Gdyni: Bulwar Nadmorski, Statki ORP Błyskawica i Dar Pomorza, Akwarium; - Sopot— molo czas wolny
5.09.— niedziela po śniadaniu wyjazd do Krakowa, powrót około godz. 20.00
Cena: dla pracowników AMP SA i ich rodzin — 300 zł
Emeryci i Renciści AMP SA— 330 zł
dla pozostałych osób ( pełna odpłatność) — 600 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie, 3 noclegi,
3 śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie z przewodnikiem, bilety
wstępu do Bazyliki Mariackiej, Dworu Artusa i Katedry Oliwskiej,
(bilety wstępu do pozostałych obiektów płatne we własnym
zakresie.

AMP SA

Uwaga pracownicy Huty
i spółek hutniczych
W dalszym ciągu można zapisywać siebie, jak
i swoją najbliższą rodzinę, do grupowego ubezpieczenia, w
PZU Życie. Do grupowego ubezpieczenia na życie, którego
składki są znacznie niższe od ubezpieczenia indywidualnego,
mogą zapisywać się pracownicy ArcelorMittal Poland SA i hutniczych spółek. Prosimy wszystkich pracowników Huty, którzy
przychodzą po świadczenia do biura obsługi PZU o posiadanie
przy sobie aktualnego numeru konta bankowego.
Biuro obsługi PZU Życie dla pracowników zatrudnionych
w ArcelorMittal Poland SA mieści się w budynku administracyjnym: „S”, kl. A, II piętro, pok. 206,
tel. (12) 390-40-50, wew. 99 40-50.
INFORMACJE GUS O WYNAGRODZENIACH
I ZATRUDNIENIU
• 3433,32 zł – tyle w lipcu wyniosła przeciętna płaca w firmach,
gdzie pracuje ponad dziewięć osób. Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że płace wzrosły w ciągu roku o 2,1
proc (realnie są prawie na takim samym poziomie, bo jest to
wzrost o 0,1 proc.). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w lipcu ponad 3419,23 zł i
było o 2,5 proc. więcej niż rok temu. Przeciętne zatrudnienie w
sektorze przedsiębiorstw, tj. w firmach, które zatrudniają powyżej 9 osób, w lipcu 2010 r. wyniosło 5349,6 tysiąca osób. Te
dane nieco zaskoczyły negatywnie analityków, którzy spodziewali się wyraźniejszego wzrostu płac (o ok. 3,5 proc. w skali
roku). Część z nich uważa, że brak presji płacowej wynika z
sezonu urlopowego i z tego, że mniej osób – pomimo prac sezonowych – zarabia w systemie akordowym. Inni zwracają uwagę
na to, że wciąż postulaty płacowe ogranicza wysoka stopa bezrobocia. Bez pracy jest 11,3 proc. wszystkich dorosłych, zdolnych do zatrudnienia.
WZROŚNIE PŁACA MINIMALNA …..(?)

• Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 1386 złotych, czyli
wzrośnie o 69 złotych. Podczas wczorajszego posiedzenia prezydium komisji trójstronnej rząd nie poparł propozycji związków
Zapraszamy wszystkich do Biura turystycznego gdzie
czeka bogata oferta kolonijna zarówno kolonii jak i obo- zawodowych, by najniższa płaca wyniosła w przyszłym roku
zów krajowych i zagranicznych.
1500 złotych. Propozycji tej nie popierają także pracodawcy.
Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LeUWAGA!!!
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
wiatan Henryka Bochniarz zaznaczyła, że w chwili, kiedy rząd
Słowenia — Chorwacja
mówi o tym co zrobić, by zwiększyć przychody, myślenie o ko5—14. 09. 2010 rok
lejnych obciążeniach jest nieporozumieniem. Szef OPZZ Jan Guz
Lijubliana, Jaskinia Postojna, Opatija, Wodospady KRKA, Jeziora
Plitwickie, Sibenik, Trogir, Split, Dubrownik to miasta oraz prze- argumentował, że wprowadzenie w życie rządowych propozycji
piękne zakątki Słowenii i Chorwacji, które będzie można zoba- pogorszy i tak trudną już sytuację najmniej zarabiających. Wyjaśnił, że realna wartość płacy minimalnej będzie mniejsza niż
czyć podczas tej wyprawy.
Organizatorzy zapewniają 7 noclegów, posiłki 2 razy dziennie, obecnie, gdyż wzrosły średnie płace. Wiceminister gospodarki
transport, ubezpieczenie oraz obecność przewodników
Rafał Baniak podkreślił, że kwota 1386 złotych wynika z załoCena dla pracowników AMP SA i członków ich rodzin uprawnio- żeń, które przedstawił minister finansów Jacek Rostowski.
nych do korzystania z ZFŚS wynosi 1080 zł.
Wczorajsze posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej odbyło
Wszelkich informacji na temat wyjazdu udziela kolega Marek się w tym samym czasie co nadzwyczajne posiedzenie rządu.
Żelichowski tel. 604544874
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