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Zespół Roboczy
• 31 sierpnia odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego. Tematami spotkania były sprawy dotyczące: Oferty ubezpieczeniowej
firm: Medicover oraz PZU Życie; Zasady inkorporacji części załogi ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. w struktury ArcelorMittal Poland S.A. ; Zasady centralizacji niektórych obszarów działalności ArcelorMittal Poland S.A. – Oddział Zdzieszowice w ramach AMP S.A.; System Ewidencji Wydawania Posiłków (SEWP)
oraz Sprawy różne.
Strona Pracodawcy zapoznała zebranych z ofertami: Firmy Medicover – w zakresie kompleksowej ochrony profilaktyki zdrowotnej, finansowanej ze środków pracownika za pośrednictwem
Pracodawcy oraz Firmy PZU Życie S.A. – w zakresie modyfikacji
ubezpieczenia grupowego typ „P” z rozszerzonym zakresem profilaktyki zdrowotnej. Szczegóły oferty zostaną podane w kolejnych numerach Kuriera Aktualności. Przy niewielkim wzroście
składki pracownicy w ramach ubezpieczenia grupowego otrzymają bardzo ciekawą ofertę medyczną, a także wzrosną świadczenia wypłacane przez PZU Życie SA.
W kolejnym temacie spotkania tj. Zasad inkorporacji części załogi ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. w struktury ArcelorMittal Poland S.A., Strona Pracodawcy zapoznała przedstawicieli
Organizacji Związkowych ze szczegółowymi zasadami inkorporacji części załogi ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. do ArcelorMittal Poland S.A. Strona Związkowa zaproponowała w ramach dyskusji modyfikację osłon dla pracowników zatrudnianych przez Firmę Monpower. W dalszym ciągu rozmowy w tym
tęmacie będą trwały. Ponadto Strony ustaliły, iż ewentualne
uwagi w przedmiotowym zakresie, dotyczące konkretnych pracowników - powinny być przekazywane droga mailową do Pana
Cezarego Kozińskiego.
W kolejnym punkcie spotkania Strona Pracodawcy zapoznała
przedstawicieli Strony Związkowej ze szczegółowymi zasadami
centralizacji niektórych obszarów działalności ArcelorMittal Poland S.A. – Oddział Zdzieszowice w ramach ArcelorMittal Poland
S.A. ( w pierwszej kolejności obszar działania podległy Dyrektorowi Personalnemu ArcelorMittal Poland S.A.), przewidującymi
przedstawianie pracownikom propozycji rozwiązywania aktualnych umów o pracę z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice na zasadzie porozumienia stron tj. bez otrzymania odpraw,
celem nawiązania stosunku pracy z ArcelorMittal Poland S.A. na
następujących warunkach: umowa o pracę na czas nieokreślony,
z zaliczeniem stażu pracy z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
Zdzieszowice
do
wszelkich
uprawnień
pracowniczych
w ramach stosunku pracy, stałe miejsce świadczenia pracy:
Zdzieszowice lub inna lokalizacja terytorialna w ramach AMP S.A.
Pracodawcy w przypadku dokonania odrębnego ustalenia
z pracownikiem, zachowanie poziomu wynagrodzenia i innych
należnych świadczeń tj. przeliczenie wynagrodzenia pracownika
metodą „brutto do brutta”, wypłacanie dodatku wyrównawczy
przez okres 6 m-cy w wysokości opłacanej przez ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział Zdzieszowice składki na PPE ubruttowionej

o składki ZUS oraz składkę zdrowotną), a po tym okresie w wysokości różnicy 4,5 % i 1,5 % tj. 3% oraz sukcesywnie mniejszej, jeśli składka PPE w AMP będzie wzrastała, przejście z przysługującym a niewykorzystanym urlopem, możliwość zawarcia
grupowego ubezpieczenia typ „P” na warunkach oferowanych
w AMP S.A. ( 5 wariantów), objęcie pracownika Regulaminem
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMP S.A.
W kolejnym punkcie spotkania odnosząc się do wdrażania nowego systemu ewidencji posiłków, Strona Pracodawcy: przypomniała, iż z dniem 01.09.2011r. nastąpi wdrożenie systemu SEWP (System Ewidencji Wydawania Posiłków), przypominając
szczegółowe zasady wydawania posiłków w miesiącu wrześniu i
w kolejnych okresach, poinformowała, iż sposób funkcjonowania
SEWP w miesiącu wrześniu 2011r. będzie przedmiotem analizy,
celem ewentualnego wprowadzenia korekt w zasadach wydawania posiłków. W tym temacie Strona Społeczna (zwłaszcza
przedstawiciele z Krakowa) wnosiła o wyrażenie zgody aby po
wejściu w życie (SEWP), pracownik mógł jednorazowo wykorzystać więcej niż jeden impuls uprawniający do posiłku. Mamy
nadzieję, iż analiza SEWP za m– Wrzesień wykaże, że nasze
postulaty są słuszne i kompromis zostanie osiągnięty.
W ostatniej części spotkania dotyczącej spraw różnych: Strona
Pracodawcy przypomniała, iż stosownie do informacji zawartych
w piśmie DK/197/2011 z dnia 24.08.2011r., z dniem 01.10.2011.
nastąpi przejęcie przez ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o., działalności realizowanej dotychczas przez Zespół Biura FR-2 AMP S.A. (obsługa finansowa działalności socjalnej). Powyższe przejęcie dokonane zostanie w trybie art. 231 kp.
W sprawach różnych Strona Związkowa zwróciła się z wnioskiem
o wypłatę, w ramach funduszu płac roku 2011, jednorazowej
nagrody dla pracowników Spółki. Temat nagrody oraz wzrostu
płac poruszany był już w trakcie spotkania Zespołu Centralnego.
Oczekujemy na wyniki Spółki za osiem miesięcy, sądzimy, iż
przy narastającym dodatnim wyniku Zarząd Spółki pozytywnie
rozpatrzy wystąpienie Strony Społecznej.
Strony ustaliły, że kolejne spotkanie Zespołu Roboczego odbędzie się w dniu 06.09.2011r. o godz. 10:30. w siedzibie Spółki.
Podziękowanie
• Serdecznie dziękuję Członkom Zarządu AMP S.A. w osobach
Pana Prezesa Sanjay Samaddara , Dyrektora Personalnego Pana
Andrzeja Wypycha i Dyrektor Biura BHP Pani Teresy Godoj oraz
Przewodniczącego NSZZ Pracowników AMP SA Pana Janusza
Lemańskiego za okazaną bezinteresowną pomoc przy zakupie
bardzo drogich protez, których samodzielny zakup przekraczałby
moje możliwości finansowe.
Dziękuję również członkom Komisji Socjalnej O/Kraków , koleżankom i kolegom z Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników
PSK oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do udzielenia
mi pomocy w tak ważnej dla mnie sprawie.
Z wyrazami szacunku
Waldemar Kowalczyk
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i ŚNIEŻKA, Krak-Sport, KUNSZT, EKO-ENERGIA, AMP Tubular
Products, Polishut, HUT-PUS, HFOZiPS, TKKF, UNIQA, SKOK,
EuroTrade, oraz Com-Com Zone operatorowi obiektów sportowych na których odbywał się nasz związkowy Festyn, bez których trudno byłoby zorganizować tak udaną imprezę sportowo–
rekreacyjną. Pełna relacja w następnym Kurierku Aktualności.

Kolejny Festyn Związkowy zakończony. W tym roku po raz
pierwszy Festyn odbył się w sobotę. Przypomnę była to realizacja postulatu naszych związkowców. Wspaniała słoneczna pogoda, bezchmurne niebo oraz atrakcje festynu sprawiły, że dopisali hutnicy i ich rodziny. W tym roku równolegle z naszym związkowym festynem odbywał się III Nowohucki Biathlon Rowerowy. Organizatorów Festynu cieszy z roku na rok coraz większa
frekwencja. W trakcie Festynu odwiedziło nas kilka tysięcy osób.
Na festynie nie zabrakło przedstawicieli dyrekcji AMP SA jak i
licznych sponsorów. Zarząd AMP SA reprezentowali Pan Jacek
Woliński Dyr.. Oddziału Wyrobów Płaskich oraz Gł. Specjalista
ds. Kadr i Relacji Społecznych kol. Cezary Koziński.
Jak każe tradycja, miting zarządów zakładowych Związku rozpoczął sobotnie rekreacyjne spotkanie pracowników huty, tym
razem startowało 12 zespołów. Ciekawe konkurencje oraz cenne nagrody sprawiły, że rywalizacja była ostra i wyrównana,
jednak z dużą dawką humoru. Zawody sportowe w tym roku
wygrał Zarząd Zakładowy HUT-PUS, drugie miejsce przypadło
Zarządowi Metalodlewu, trzecie miejsce zajął Zarząd Zakładowy
AM DS., wyprzedzając drużynę Zarządu Związku. Indywidualnie
wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Gut Lucyna (HUTPUS) , drugie miejsce zajęła kol. Czmil Angelika (DNA), trzecie
miejsce zajęła kol. Grzesik Agnieszka (BWZ), wśród mężczyzn
pierwsze miejsce przypadło kol. Władysławowi Kucharskiemu
(AM DS), drugie miejsce zajął kol. Józef Kawula (Zarząd), trzecie kol. Krzysztof Wójcik (Zarząd). Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła „ciotka Klotka”, sportowe zmagania prowadził hutniczy TKKF. W tym roku pojawiły się nowe konkurencje jak spacer farmera, wspinaczka na ściance. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się „rzutu wałkiem do chłopa”.
Panie ustawiły się w długiej kolejce, rozładowując swe emocje
podczas rzutów (w tym roku nagrody w tej konkurencji ufundował AHZZ, zwyciężczyni odjechała wspaniałym damskim rowerem). Oprócz indywidualnych konkursów swe umiejętności sportowe mogły wykazać całe rodziny w takich konkurencjach jak:
rzut rodzinny do kosza, rzut rodzinny lotką do tarczy oraz sztafeta rodzinna. Nie zapomnieliśmy także o „podniebieniu” uczestników Festynu. Smaczne dania serwowała Spółka HUT-PUS.
Mimo dużej liczby uczestników obyło się bez kolejek, a wszystkie serwowane potrawy były „palce lizać”. Przewodniczący
Związku kol. Janusz Lemański podziękował licznym sponsorom:
ZFŚS O/Kraków ArcelorMittal Poland S.A., Spółkom: KRAKODLEW, UNIHUT, AM GS, Remobud, Madrohut, Metalodlew, Centrum Medyczne „Ujastek”, PZU SA, DB, PKO BP, Complex,
Kolhut, PTS, Fundacji Własności Pracowniczej, CKiS, TECHGRUP

OŚWIADCZENIE OPZZ W SPRAWIE RZĄDOWEGO RAPORTU „MŁODZI 2011”
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat wskazywało na krytyczną sytuację na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy.
Zasadnicze dane opublikowane w rządowym raporcie „Młodzi 2011”, dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy są od dłuższego czasu powszechnie znane i nie stanowią nowości.
Natomiast nowością jest to, że po raz pierwszy raport – jako opracowanie rządowe potwierdza patologiczną sytuację na rynku pracy i
jest formą samooskarżenia rządu:
− sprowadzającą się do tego, że ludzie w wieku 18-34 lata stanowią
ponad 50% bezrobotnych, co wywołuje kolejne zjawiska patologiczne:
− brak możliwości podjęcia pierwszej pracy i – długotrwałość pozostawania bez pracy młodych ludzi, co będzie skutkowało psychicznym wykluczeniem z rynku pracy całego pokolenia,
− zatrudnianie ludzi młodych przede wszystkim na tzw. umowach
śmieciowych i na najniższych stawkach, co ogranicza ich możliwości
kredytowe, powoduje brak stabilizacji zawodowej, a co za tym idzie
również życiowe, a w skali państwa ma to konsekwencje w ograniczeniu konsumpcji i rynku wewnętrznego,
− wywołuje „drenaż mózgów” w Polsce, gdyż właśnie młodzi ludzie
stanowią większość emigracji zarobkowej z Polski.
Przypomnijmy, że rząd generalnie proponował zwiększenie ilości
umów śmieciowych, a również pogorszenie sytuacji młodych ludzi,
m.in. poprzez ograniczenie obowiązywania Kodeksu pracy w tzw.
pakiecie Szejnfelda, później w propozycjach sejmowej Komisji Przyjazne Państwo Palikota, czy w trakcie rozmów nad „pakietem antykryzysowym”. Również rządowe propozycje wydłużenia wieku emerytalnego doprowadzą do pogorszenia sytuacji młodych ludzi na
rynku pracy poprzez zwiększenie bezrobocia. Na farsę zakrawa fakt,
że w raporcie pojawiają się rekomendacje jak poprawić trudną sytuację na rynku pracy młodych polaków a jednocześnie rząd bez mrugnięcia okiem tnie o 70 procent wydatki na aktywne polityki rynku
pracy. Minęły cztery lata rządów PO-PSL i próżno jest szukać efektów na rynku pracy. Uważamy, że za istniejący stan rzeczy ponosi
odpowiedzialność wiele resortów, ale również Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, które nie prowadziło na rynku pracy aktywnej
polityki w zakresie np. doradztwa zawodowego, stabilniejszego
zatrudnienia, ochrony zatrudnienia czy ograniczania patologicznych
form zatrudnienia.
OPZZ stoi na stanowisku, że gdyby rząd Donalda Tuska od czterech
lata prowadził uczciwy dialog społeczny, reagował na opinie i stanowiska przedstawiane przez partnerów społecznych, dziś skala problemu byłaby znacznie mniejsza i niepotrzebne byłoby wydawanie
niemałych pieniędzy na publikowanie kolejnych raportów i odkrywanie tego o czym wiemy od co najmniej dwudziestu lat.
Opublikowanie raportu „Młodzi 2011” na kilka dni przed wyborami,
po czterech latach sprawowania władzy, uważamy za element kampanii wyborczej. Wzywamy rząd do podjęcia uczciwego dialogu i
rzeczywistych, a nie wirtualnych działań.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

KURIER AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW
Wypoczynek po pracy
• Informujemy, że dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków, Dział Spraw Socjalnych i Bytowych sprzedaje bilety na spektakl Teatru Buffo z Warszawy -„Boening, Boening”, który odbędzie się w Operze Krakowskiej 26 września godz.17,30 oraz 20.15.
„Boening, Boening” to komedia sytuacyjna z samolotem w tle, w
dowcipny sposób pokazująca relacje damsko-męskie. Jej autorem
jest francuski dramaturg Marc Camoletti. Rezyseria: Gabriel
Gietzki. Występują: Szymon Bobrowski, Rafał Królikowski, Cezary
Kosiński, Magdalena Boczarska, Olga Bołądź, Dominika Figurska
Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 50 zł za bilet,( pełny koszt 100 zł) lub 35 zł balkon ( pełny koszt 70 zł) Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane
będą w pok.31 bud „Z” tel 16-76, 16-34
• Informujemy, że dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków, Dział Spraw Socjalnych i Bytowych sprzedaje bilety na występ Kabaretu z Kopydłowa nowy 2godz Program, który odbędzie
się w Hali Wisły 3 października godz. 19,00. Odpłatność dla
pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 26 zł za bilet,( pełny koszt 52 zł) Zapisy wraz z wpłatami
przyjmowane będą w pok.31 bud „Z” tel 16-76, 16-34
• Informuję, że dla pracowników AMP SA
Oddziału Kraków, Zespół ds. Socjalnych Hut-Pus S. A. ( pokój 39 bud.
Z” ,tel. 99 28 74l) przyjmuje zapisy na bilety na Grechuta Festival Kraków2011. Program Festiwalu: Program Grechuta Festival Kraków 2011 Koncert laureatów: 7 października (piątek) –
Kijów. Centrum – godzina 20:00- laureaci Grechuta Festival Kraków 2011 - Marta Honzatko i Tomasz Steńczyk -laureaci
GFK2010- recital zespołu Raz Dwa Trzy. Prowadzący: Urszula
Grabowska oraz Jakub Baran
Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 26 zł za bilet,( pełny koszt 53 zł)
II Krakowska Gala Kabaretowa:
8 października– Kijów. Centrum – godzina 19:00- Artur AndrusFormacja Chatelet- Marcin Daniec - Kabaret Hrabi. Prowadzący:
Jakub Baran. Odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych
do korzystania z ZFŚS wynosi 35 zł za bilet,( pełny koszt 71 zł)
Koncert Finałowy „Grechuta SYMFONICZNIE”
9 października (niedziela) - Filharmonia Krakowska - godzina
20:00 Wystąpią: Hanna Banaszak, Dorota Miśkiewicz, Agnieszka
Koziarowska, Maciej Zakościelny, Andrzej Lampert, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, zespół Anawa, zespół Plateau oraz ich
goście: min. Wojciech Waglewski i Marek Jackowski, aranżacje
symfoniczne: Paweł Piątek, Ireneusz Boczek. Prowadzący koncert: Robert Janowski. Odpłatność dla pracowników AMP SA
uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 57 zł za bilet,( pełny
koszt 115 zł)
Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w pok.39 bud
„Z” tel 99 28-74,
Jednocześnie informujemy, że pracownik w roku kalendarzowym
2011 może skorzystać z dofinansowania do nie więcej
niż 10 imprez w ramach tzw. „wypoczynku po pracy”.

AMP SA
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Uwaga pracownicy AMP SA i Spółek
Przypominamy wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland oraz hutniczych spółek, że do
grupowego ubezpieczenia w PZU Życie można zapisywać swoją
najbliższą rodzinę (współmałżonka i dorosłe dzieci)! Grupowe
ubezpieczenie na życie jest znacznie korzystniejszą formą ubezpieczenia aniżeli indywidualne (wyższe świadczenia przy niższych
składkach). Pracowników, którzy do tej pory nie posiadają grupowego ubezpieczenia na życie serdecznie zapraszamy do biura
obsługi. Do grupowego ubezpieczenia na życie mogą również
zapisywać się byli pracownicy ArcelorMittal Poland i hutniczych
spółek (do 69 roku życia). Pracownicy ArcelorMittal Poland ubezpieczeni grupowo w PZU Życie, którzy do tej pory nie odebrali
„Karty Opieki Medycznej”, proszeni są o zgłoszenie się do biura
obsługi. Informujemy pracowników spółek: HUT-PUS, MADROHUT, AM REFRACTORIES, IMPEL SECURITY, a od maja br. pracowników KOLPREM i EKO-ENERGIA, że obsługa osób ubezpieczonych w PZU Życie realizowana jest, podobnie jak Pracowników
ARCELORMITTAL POLAND, w budynku administracyjnym „S”, kl.
A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, w poniedziałek w
godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz.
7.00-15.00. Z Biura Obsługi PZU Życie mogą również korzystać
pracownicy spółki PROFIL. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia dla pracowników wyżej wymienionych podmiotów zmalał
do minimum po wprowadzeniu elektronicznego przesyłania danych. Ubezpieczony nie musi również udawać się do siedziby PZU
Życie, jak było to do tej pory. Prosimy pracowników starających
się o wypłatę świadczenia o posiadanie przy sobie aktualnego nr
konta bankowego.
Z prasy:
Aktywa funduszy emerytalnych - lipiec 2011
• W lipcu 2011 roku wartość środków zgromadzonych w otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się o -1,8 mld PLN (0,7%), do poziomu 235,1 mld PLN. Tym samym, obok stycznia
br., wartość aktywów OFE odnotowała drugi w tym roku spadek.
Jednocześnie, na tle danych historycznych, spadek ten był największy od listopada 2010 roku, kiedy to wyniósł -3,1 mld PLN. W
lipcu nie odbyła się sesja transferowa, zatem, obok wyniku zarządzania, wpływ na wartość aktywów miała tylko pula środków
przekazanych przez ZUS. Dzięki niej aktywa OFE powiększyły się
o +1,1 mld PLN. Jest to relatywnie dobry rezultat, biorąc pod
uwagę trwałe zmniejszenie składki płynącej z ZUS od OFE. Miał
na to wpływ ostatni z czerwcowych przelewów o wartości +372
mln PLN, który został odzwierciedlony dopiero w lipcowych aktywach netto.
Kol. Barbarze Szylko
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
Składa Zarząd Związku
Zarząd Zakładowy AM SG Sp. z o.o.
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
oraz koleżanki i koledzy

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;
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Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe do Wierchomli. 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.
Wierchomla Mała jest miejscowością turystyczną w Popradzkim
Parku Krajobrazowym, pomiędzy Muszyną a Piwniczną-Zdrój. Urzeka tu nie tylko przyroda, ale również ciekawostki architektury piękna cerkiew, chałupy łemkowskie, Bacówka nad Wierchomlą.
Latem i jesienią, okoliczne lasy obfitują w jagody, poziomki a także
w grzyby. Nasz ośrodek CHATA POD PUSTĄ to idealne miejsce dla
wypoczynku rodzinnego, gdzie wśród czystego powietrza i przepięknych krajobrazów można odpocząć od zgiełku panującego w mieście, oraz zregenerować swe siły.
Oktoberfest ze zwiedzaniem Monachium 18 –20.09.2011
W programie zwiedzanie Monachium, pobyt na Oktoberfest
Cena zawiera: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania , 2 obiadokolacje, pobyt na Oktoberfest, opiekę pilota, przewodnika w j.
polskim po Monachium na 3 godziny, ubezpieczenie KL, NNW .
Cena 1350 zł/os Możliwość dofinansowania dla Pracowników
ArcelorMittal SA do 50 %
SUPER HIT !!! WŁOCHY AUTOKAR za 50 % CENY !!!
POLSKIE HOTELE k/RIMINI
TURNUS 16 – 27.09.2011 1049 zł Zniżki: 3-cia osoba w pokoju
969 zł, 4-ta osoba w pokoju 919 zł,, dzieci 8-13 lat (własne łóżko,
1/2 wyżywienia) 709 zł, dzieci do 8 lat (bez świadczeń) 249 zł
TURNUS 25.09 – 06.10.2011 899 zł Zniżki: 3-cia osoba w pokoju
819 zł, 4-ta osoba w pokoju 769 zł, dzieci 8-13 lat (własne łóżko,
1/2 wyżywienia) 684 zł, dzieci do 8 lat (bez świadczeń) 249 zł
W cenie: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3 x
dziennie, suchy prowiant na drogę powrotna, polska obsługa,
ubezpieczenie Signal Iduna na 12 dni. Cena dotyczy osoby dorosłej w pokoju 2-osobowym. Obowiązują wyłącznie zniżki wymienione powyżej. Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.
Z prasy: Zużycie i polska produkcja stali wzrosły po siedmiu
miesiącach. Z danych Izby wynika, że po siedmiu miesiącach 2011
r. polska produkcja stali przekroczyła 5,1 mln ton - ponad 7 proc.
więcej niż do końca lipca przed rokiem. W tym czasie polska gospodarka zużyła - według wstępnych szacunków - ok. 6,5 mln ton wyrobów hutniczych - to dane szacunkowe, bo nie ma jeszcze wszystkich danych za lipiec. Po sześciu miesiącach roku zużycie wyniosło
blisko 5,6 mln ton i było o 16 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrost zużycia stali to przede wszystkim zasługa budownictwa, które jest podstawowym konsumentem wyrobów hutniczych.
Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po siedmiu miesiącach o
20 proc. Także inne stalochłonne przemysły zwiększyły produkcję przemysł wyrobów metalowych o 22 proc., motoryzacja o ok. 9
proc., a przemysł artykułów gospodarstwa domowego o ok. 6 proc.
Rosnące zużycie stali powoduje również wzrost importu; po sześciu
miesiącach roku wyniósł on 3,8 mln ton i był on wyższy od ubiegłorocznego o 14 proc. Polski eksport wyniósł w tym czasie niespełna
2,1 mln ton (spadek o 9 proc.). Wysokie ceny prądu i pozostałych
produktów energetycznych oraz nałożonych na nie podatków budują "regionalną strukturę wyższych kosztów produkcji stali w Polsce",
co wyraźnie wpływa na konkurencyjność krajowego hutnictwa na
międzynarodowym rynku.
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OPZZ ZAPRASZA NA MANIFESTACJĘ
EUROPEJSKIEJ
KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH:
WROCŁAW, 17 WRZEŚNIA 2011
Zawirowania i spekulacyjne gry na rynkach finansowych
stanowią realne zagrożenie dla stabilności gospodarczej
Unii Europejskiej. EKZZ przypomina przywódcom politycznym,
że mają obowiązek stanąć na wysokości zadania i podejmować odpowiedzialne decyzje, a nie oddawać inicjatywę rynkom finansowym i agencjom ratingowym.
Dziś Europa potrzebuje solidarności bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań na
rzecz wprowadzenia mechanizmów wspierających inwestycje w
realną odbudowę gospodarczą. Tylko ogólnoeuropejska solidarność może dziś pomóc nam zabezpieczyć miejsca pracy, rozwój
społeczny i przyzwoite standardy życia milionom naszych obywateli. Europa potrzebuje dziś przywódców z prawdziwego zdarzenia, zdolnych podejmować odważne i odpowiedzialne decyzje,
które odwrócą obecny kierunek przemian. Oto nasze przesłanie
do ministrów finansów i gospodarki UE, którzy będą obradowali
we Wrocławiu 16 i 17 września.
Żądamy odpowiedzialnych i odważnych decyzji oraz polityki zmierzającej do budowy Europy Socjalnej oraz uczciwego, zapobiegającego wykluczeniu systemu europejskiego zarządzania. Dlatego...
protestujemy przeciwko
- Dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych.
- Polityce ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń.
- Brakowi bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, zwłaszcza
wśród młodzieży.
- Deregulacji standardów pracy i płacy oraz degradacji standardów społecznych.
- Nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażowi
dialogu społecznego.
- Rozwarstwieniu społecznemu.
Chcemy europejskiej solidarności i wzmocnienia Europy
Socjalnej. Dlatego...
żądamy
- Stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia.
- Poszanowania autonomii partnerów społecznych w sporach
i negocjacjach.
- Realnego dialogu społecznego.
- Działań na rzecz wzrostu i ochrony siły nabywczej płacy.
- Gwarancji godziwego wynagrodzenia.
- Stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantującego rozwój
społeczny i solidarność społeczną.
- Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.
- Gwarancji wyższych emerytur.
Chcemy europejskiej solidarności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dlatego...
żądamy
- Wdrożenia mechanizmów ograniczających spekulacje i wspierających europejski plan odbudowy gospodarczej.
- Wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania dostępnych instrumentów budżetowych na rzecz wzrostu
inwestycji i zrównoważonego rozwoju.
- Likwidacji rajów podatkowych i przeciwdziałania fiskalnym oszustwom i defraudacjom.
- Rozwoju polityki przemysłowej opartej na technologiach niskoemisyjnych.
- Harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania.

