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Główna Komisja BHP w Spółce TAMEH
16.09.2015 w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Głównej Komisji BHP która została zwołana przez Pracodawcę. W skład
Głównej Komisji BHP wchodzą: Zarząd Spółki TAMEH, inspektorzy
BHP oraz przewodniczący organizacji związkowych działających w
Spółce TAMEH. W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie : Statystyka BHP w Spółce, Audyty Zachowań, wnioski z Terenowych Komisji BHP, zapotrzebowanie na Odzież ochronną, Kontrole stanu trzeźwości pracowników w Spółce, Dyskusja i podsumowanie spotkania.
Spotkanie przebiegało w burzliwej atmosferze. Związkowcy
zarzucali Zarządowi jednostronne stanowisko dotyczące; tabeli
norm odzieży roboczej i kontroli stanu trzeźwości – bez konsultacji
ze Związkami Zawodowymi. Strona Związkowa zawnioskowała do
Pracodawcy by tabele norm odzieżowych zostały uzgodnione
wspólnie. Po dyskusji Zarząd Spółki podjął decyzję by jeszcze raz,
tym razem wspólnie ustalić tabelę norm odzieżowych. Wnioski zostaną przedstawione na kolejnych spotkaniach. W kolejnym temacie
Strona Społeczna nie wyraziła zgody na wprowadzenie alkotestów, dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy je
w zakładach pracy. W kolejnym punkcie spotkania Zarząd Spółki
poinformował o współpracy z fundacją „DROGA”, która ma doświadczenie w pomocy pracownikom uzależnionym od różnych
używek. W podsumowaniu spotkania Głównej Komisji BHP, Strona
Społeczna zaapelowała do Pracodawcy by przy realizacji zakładanych priorytetów wzięto pod uwagę zadowolenie pracowników z
pracy i płacy. Ta wypowiedź była nawiązaniem do braku negocjacji
płacowych w Spółce TAMEH.
Z. Golik
TAMEH negocjacje płacowe
29 września 2015 roku Pracodawca i Związki Zawodowe
działające w Spółce podpisały porozumienie dotyczące wzrostu
płac w 2015 roku. TAMEH jest ostatnią spółka powiązaną kapitałowo z AMP SA, w której proces negocjacji płacowych został zakończony. Strony przystępując do rozmów miały świadomość dużych
rozbieżności w płacach między poszczególnymi Zakładami wchodzącymi w skład nowej Spółki. Niestety najniższe wynagrodzenia
(średnie płace) mają pracownicy krakowskiej Siłowni. Aby doprowadzić do wyrównania płac na poszczególnych stanowiskach potrzeba
jest zaangażować znaczne środki finansowe. Pierwszym elementem podnoszącym płace zasadnicze powinno być włączenie do
płacy zasadniczej dodatku układowego wprowadzonego jeszcze
gdy Siłownia była częścią AMP SA. Zwłaszcza, że koncepcja Zarządu Spółki TAMEH idzie w kierunku wprowadzenia do wynagrodzeń podobnego dodatku układowego, który służyłby w przyszłości
do wyrównywania różnic płacowych. Z tą koncepcją zgadza się
także Strona Społeczna. Jednak jej przedstawiciele zawnioskowali
w trakcie prowadzonych rozmów o traktowanie pracowników Spółki
TAMEH przynajmniej na podobnych zasadach wzrostu płacy jak to
miało miejsce w AMP SA i innych Spółkach Zależnych. Dyrektor
Personalny Pan Andrzej Węglarz przedstawił możliwości płacowe w
2015 roku Spółki zaznaczając, że według oceny prawnej możliwość
harmonizacji wynagrodzeń może nastąpić dopiero po zakończeniu
terminu Porozumienia Społecznego to jest od 1 lipca 2016 roku.
Strony uznały, że pomimo przeszkód prawnych (obowiązywanie
zapisów KP art.23’ oraz zapisów Porozumienia Społecznego) należy jak najszybciej rozpocząć prace nad ujednoliceniem ZUZP. W
protokole ze spotkania Strony zobowiązały się do rozpoczęcia rozmów na wspomniany temat od listopada 2015 roku.

Strona Społeczna po otrzymaniu wyjaśnień przez Pracodawcę dotyczących możliwości uruchomienia dodatkowych środków finansowych dla pracowników Spółki TAMEH zaakceptowała
złożone propozycje. I tak wszyscy pracownicy, którzy na dzień 1
października 2015 roku będą zatrudnieni w Spółce oraz będą posiadać minimum 6 - miesięczny staż pracy otrzymają :



Wraz z wypłatą za październik (tj. 10.11.2015r) jednorazową
nagrodę w wysokości 450 zł

Wraz z wypłatą za listopad (tj. 10.12.2015r) jednorazową
nagrodę w wysokości 550 zł

Od 1 października 2015 roku dodatek układowy w wysokości 50 zł
Strona Społeczna uważa, że jest to początek rozmów, które
w finale powinny doprowadzić do wyrównania różnic płacowych w
Spółce TAMEH. Deklaracje złożone w tym zakresie przez Pracodawcę oraz wola kompromisu ze Strony wszystkich organizacji
związkowych daje nadzieję na pozytywne i szybkie zakończenie
negocjacji jednolitego ZUZP dla pracowników Spółki TAMEH. K.W.
Oświadczenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych z dnia 23.08. 2015 r. w sprawie propozycji wyborczych Platformy Obywatelskiej
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
negatywnie ocenia program wyborczy Ewy Kopacz, w którym szefowa rządu otwarcie atakuje prawa związkowe i pracownicze. Zapowiadane reformy mają przykryć niepowodzenia rządów Platformy
Obywatelskiej i odwrócić od nich uwagę. Premier zapowiedziała
wprowadzenie jednego kontraktu zatrudnienia pracowniczego, co
znacznie pogorszyłoby sytuację milionów pracowników etatowych i
ułatwiłoby ich zwalnianie. Polskie prawo pracy, jedne z najbardziej
elastycznych w Europie, ma stać się – kosztem pracownika - jeszcze bardziej elastyczne i przyjazne dla pracodawcy. Na to nie ma
naszej zgody! Będziemy o to walczyć!
Zniesienie składek na ZUS i NFZ budzi niepokój o zgromadzone środki na kontach ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych.
Obniżone składki wiązałyby się z obniżeniem świadczeń emerytalnych i rentowych. Trudno pogodzić się z tym, że decyzje o reformie
podejmowane są bez konsultacji społecznych. Protestujemy przeciwko takiemu trybowi wprowadzania rozwiązań ważnych dla całego społeczeństwa!
Zapowiadane ograniczenie praw związkowych to potężne
uderzenie w dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Proponowane przez premier rozwiązania są sprzeczne z traktatami i umowami międzynarodowymi przyjętymi przez Polskę. Deklaracje o
radykalnym osłabieniu związków zawodowych w przedsiębiorstwach odbieramy jako wydanie wojny ludziom pracy.
OPZZ nie godzi się na taką politykę!
Rada OPZZ
Ruch to Zdrowie. Zmieniajmy SIEBIE.
Już od poniedziałku, 5 października rusza kolejny
Tydzień Zdrowia w naszej firmie. Jak co roku gorąco zachęcamy do udziału w III Marszobiegu Charytatywnym, który
odbędzie się w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach.
Dodatkowo będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych takich jak m.in: badanie słuchu, Pakiet kardiologiczny:
lipidogram, glukoza, morfologia, elektrolity, Pakiet żołądkowy: Ca 19
-9, Helicobacter Pylori, Badania dermatologiczne,
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ciśnienia krwi, szczepienia przeciwko grypie,
konsultacje z ergonomistą/fizjoterapeuta, osteobus
Będzie można również wziąć udział w Biegu Hutnika, turnieju tenisa, akcji krwiodawstwa połączonej z możliwością rejestracji dawców
szpiku kostnego, szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy,
warsztatach dietetycznych „Wiem, co jem”, pikniku rodzinnym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej, oraz imprezach organizowanych w przedszkolach
„Równe Przedszkolaki” i „Akademia Małych Pociech”. Biuro BHP
Zachęcamy do udziału - III Marszobieg Charytatywny
Przypominamy:
·
5 października – Kraków
·
6 października – Dąbrowa Górnicza
·
7 października - Zdzieszowice
startujemy o 10.00 przy głównych bramach, można dołączyć w
każdej chwili lecz nie później niż o 14.30, pracownicy z innych lokalizacji proszeni są o przybycie ze swoją przepustką – umożliwi to
wejście na teren zakładu, dzieci z naszych przedszkoli również włączają się w akcję – ale przypominamy, że na teren zakładu wejść
nie mogą – w Dąbrowie Górniczej będą maszerować wzdłuż chodnika pomiędzy przystankiem tramwajowym, a bramą główną, a w
Krakowie od przedszkola do bramy głównej. Dzieci z młodszych
grup również będą uczestniczyć w akcji – ich marszobieg odbywać
się będzie na terenach zielonych danego przedszkola, w Dąbrowie
Górniczej zamykamy na czas Marszobiegu jeden pas ruchu (lewy
pas po przekroczeniu bramy głównej), w Krakowie trasa marszobiegu to 500 m odcinek drogi nr 200 – będą wytyczone objazdy tak jak
w ubiegłym roku, jeżeli ktoś nie może wziąć udziału a chciałby swoją cegiełkę dołożyć do zbiórki może to zrobić za pośrednictwem
Fundacji Nasze Dzieci, poprzez dokonania wpłaty w dowolnej wysokości na konto Fundacji: ING Bank Śląski SA: 87 1050 0086 1000
0090 3007 3085 wpisując w tytule przelewu: marszobieg.
Z prasy: ArcelorMIttal inwestuje w nową fabrykę rur w
Meksyku. ArcelorMIttal zainwestuje 11,1 mln dolarów w swoją
pierwszą fabrykę rur dla motoryzacji w Meksyku. Nowy zakład ma
poszerzyć ofertę firmy dla północnoamerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Nowy zakład ma dostarczyć wysokiej jakości rury
proste i formowane do produkcji foteli i zagłówków. Budowa w
Monterrey już się rozpoczęła i ma potrwać do wiosny 2016 roku.
Zakład będzie dostarczać rury łączone za pomocą technologii elektromagnetycznego nagrzewania oporowego ERW o średnicach od
11 mm do 165 mm, wykonywane z różnych rodzajów stali, włącznie
z supermocnymi stalami AHSS. ArcelorMittal Monterrey produkuje
rury w Meksyku od roku 2000. Nowy zakład jest więc wzmocnieniem i poszerzeniem oferty dla segmentu automotive. Dzięki niemu
w fabryce przybędzie 80 nowych miejsc pracy.
ArcelorMittal inwestuje w koksownię Gijon. ArcelorMittal zainwestuje 100 mln euro w modernizację i ponowne uruchomienie
dwóch baterii koksowniczych w Hiszpanii. Głównym elementem
inwestycji jest rekonstrukcja dwóch, czterdziestopięciokomorowych
baterii koksowniczych, budowa najnowocześniejszej instalacji wychwytywania zanieczyszczeń, a także zwiększającego wydajność
systemu sterowania pracą koksowni. Prace mają się rozpocząć w
połowie przyszłego roku, ponowne rozpoczęcie produkcji w pierwszej połowie 2018 roku, a osiągnięcie pełni mocy produkcyjnych
jest przewidywane na rok 2019. Plan zakłada również inwestycje w
dostosowanie do nowych technologii koksowni także kilku innych
zakładów. Z chwilą uruchomienia koksownia będzie spełniała wymagania pracujących w Gijon wielkich pieców. Inwestycje zapewnią
produkcję koksu w AM Asturia na kolejne 40 lat i przyczynią się do
zapewnienia przyszłości przemysłowi stalowemu w regionie - powiedział Jose Manuel Arias, dyrektor zarządzający Asturias Cluster

AMP SA

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
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,
VAT cena nie zawiera: biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów (Camp Nou ok. 20 euro)
● Berlin – Tropical Island Resort – Jarmarki Świąteczne 05-06.12. 2015
cena: 405,00zł, cena zawiera Przejazd autokarem/ busem. 1 nocleg ze
śniadanie w hotelu **/*** (pokoje 2-3 os. z łazienkami), obiadokolacja,
opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat
cena
nie
zawiera: biletu wstępu na Tropical Islands (od 29 EUR),
● Wiedeń - Bratysława – JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 0506.12.2015 cena: 375,00, cena zawiera Przejazd autokarem/ busem. 1
nocleg ze śniadanie w hotelu **/*** (pokoje 2-3 os. z łazienkami),
obiadokolacja, opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat
cena nie zawiera obligatoryjnego przewodnika w Wiedniu
● Węgry – Baseny Termalne degustacja win w Tokaju, wycieczka do
Rumunii cena 1 200,00zł t: 14-21.11.2015 cena zawiera: przejazd
autokarem, 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,6 wstępów na
baseny termalne, całodniowy wyjazd do Oradei (Rumunia), degustacja
win w Tokaju i Bogacs, krótkie zwiedzanie Egeru, opieka pilota, ubezpieczenie KL + NNW + BAGAŻ.
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, cena nie
zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 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
● Busko Zdrój – Święta Bożego Narodzenia: 23-28.12.2015 cena:
855,00 cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1-2osobowym z łazienką, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, uroczystą kolację
wigilijną, ubezpieczenie NNW, podatek VAT
Szczawnica – Święta Bożego Narodzenia t: 23-30.12.2015 cena:
1 200,00 cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1 lub 2osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie, uroczysta kolacja wigilijna, ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT.
● Szczawnica – wyjazd andrzejkowy t: 27-29.11.2015 cena: 450,00
cena zawiera: transport autokarem: noclegi w Hotelu SPA w pokojach
2-osobowych z łazienką, całodzienne wyżywienie, grill, zabawa andrzejkowa z DJ, 1 masaż mechaniczny, ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT.
OFERTA ZAKUPU BILETÓW
pt. „Dwie morgi utrapienia” 29 listopada (niedziela) godz. 1700 i
2000 , NCK Cena: 90,00zł Obsada (zamiennie):
Katarzyna Glinka/Magdalena Wójcik, Andrzej Grabarczyk/Sylwester
Maciejewski, Klaudia Halejcio, Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wycieczek
w Biurze Turystycznym HUT-PUS S.A.
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