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Szkolenie związkowe
• W dniach 26-18 września w naszym ośrodku związkowym „Chata
pod Pustą” w Wierchomli odbyło się szkolenie, w którym udział
wzięli Przewodniczący Zarządów Zakładowych naszego Związku,
członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Pierwszą część szkolenia poświęcono omówieniu bieżącej działalności
związkowej. Przewodniczący Zarządu Związku kol. Janusz Lemański
omówił cykl spotkań z Zarządem AMP SA. Przedstawił informacje
dotyczące bieżącej produkcji oraz prognozowanych zamówień.
Ostatnie kontrowersje wokół zamierzeń dotyczących wprowadzenia
zmian organizacyjnych w Części Wyrobów Płaskich były kolejnym
tematem dyskusji. Kol. J. Lemański w szczegółach przedstawił spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Dyr. Januszem
Soboszczykiem. Wprawdzie decyzji co do proponowanych zmian nie
ma to jednak projekty zostały przedstawione Prezesowi Manfredowi
Van Vlierberghe do oceny i końcowej decyzji. Z niepokojem o dalszy
los pracowników będziemy obserwować losy wspomnianych projektów. W trakcie dyskusji o swoich problemach mówili także przedstawiciele Spółek. Powoli dobiega czteroletnia kadencja oprócz wielu
pozytywów w naszej działalności związkowej nie ustrzegliśmy się
błędów. Jednak doświadczenie jakie zostało nabyte w trakcie wielu
spotkań, negocjacji powinno procentować w przyszłości. W październiku czeka nas przygotowanie ordynacji wyborczej i rozpoczęcie
kampanii sprawozdawczo wyborczej na kolejną kadencję 20152018. Czy będzie ona tak trudna ja mijająca czas pokaże. Na zakończenie części dotyczącej spraw związkowych Przewodniczący kol.
Janusz Lemański podziękował wszystkim za aktywność i zaangażowanie. Oprócz spraw związkowych o sytuacji w Spółce związkowej
UNIHUT SA opowiedział Prezes Daniel Wróblewski. Przedstawił działy produkcji i zadania, które Spółka wykonuje na rzecz AMP SA jak i
dla obcych kontrahentów. Nasza związkowa Spółka spełniając
wszystkie standardy obowiązujące w ArcelorMittal Poland SA zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rankingu najlepszych Firm pracujących na rzecz AMP SA. Stosowny certyfikat podpisany przez Prezesa
Manfreda Van Vlierberghe jest ważnym dokumentem w rozmowach
z przedstawicielami huty. W Spółce pracują bardzo dobrzy fachowcy
mogący wykonać wiele skomplikowanych zadań, stąd apel do zebranych by lobbowali na rzecz UNIHUT SA.
Cd str nr 2

Zespół Roboczy
• 25 września odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego. W porządku
spotkania przewidziano: rozpoczęcie rozmów w sprawie realizacji
zapisów Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z
Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku
2013 z dnia 13.06.2013r., w części dotyczącej dodatkowej nagrody
dla pracowników Spółki oraz sprawy różne.
Strony ZUZP rozpoczęły rozmowy w sprawie realizacji zapisów, o
których mowa w pkt.4. Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal
Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu
płac w roku 2013. Strona Pracodawcy przedstawiła swoje stanowisko oraz zaproponowała wypłatę dodatkowej nagrody dla pracowników w jednakowej kwocie 150 PLN/pracownika, płatnej wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2013r. W wyniku dyskusji Strony
uzgodniły, iż na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu
1 października 2013r., Strona Związkowa przedstawi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Mamy nadzieje, że Strona Pracodawcy przeanalizuje propozycje związkowe przedstawiane w dyskusji i
proponowane porozumienie w tym zakresie zakończy się kompromisem.
W części spotkania dotyczącej spraw różnych Strona Związkowa:
- przedstawiła obawy pracowników Kolprem Sp. z o.o. związane z
planowanymi zmianami w Spółce, polegającymi na kapitałowym
zaangażowaniu w jej działalność Inwestora Strategicznego.
Strona Pracodawcy wyjaśniła, iż powyższe wynika z konieczności
zaangażowaniem znaczących środków finansowych na rozwój Spółki
Kolprem Sp. z o.o. Strona Pracodawcy poinformowała jednocześnie,
iż zapewni Stronie Związkowej udział w rozmowach z przyszłym
Inwestorem w zakresie spraw płacowo-socjalno-zatrudnieniowych;
- wniosła o: przedstawienie danych dotyczących wartości upominków okolicznościowych dla zeszłorocznych „Jubilatów” tj. zegarków,
celem oszacowania wysokości podatku, który poniesie pracownik;
Strona Pracodawcy poinformowała, iż przedstawi powyższe dane na
jednym z kolejnych spotkań;
- przypomnienie okresu przyczynowo - skutkowego pozwalającego
pracownikowi na skorzystanie z tzw. urlopu okolicznościowego, ponadto wniosła zapytanie dotyczące wykorzystania zaległych urlopów
taryfowych (za 2012 rok)
Strona Pracodawcy wyjaśniła, iż aktualnym jest uzgodnienie, iż termin skorzystania z urlopu, o którym mowa powyżej powinien nastąpić w terminie do 2 tygodni od momentu zaistnienia zdarzenia, o
którym mowa w § 13 pkt. 3 Regulaminu Pracy AMP S.A. Odnośnie
wykorzystania urlopów taryfowych Strony uznały, iż zgodnie z zapisami KP. Urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany do
końca września 2013 roku.
- poinformowała, iż w dalszym ciągu obsługa kadrowo-płacowa
pracowników AMP S.A. realizowana jest przez Spółkę WIPRO w
sposób niezadowalający ( m.in. długi okres oczekiwania na wydanie
zaświadczeń do instytucji zewnętrznych, druków Rp-7 etc.);
- zwróciła się o realizację ustaleń dotyczących przedstawienia informacji dotyczących centralizacji magazynów w AMP SA.
- zwróciła się o przedstawienie informacji dotyczących zmiany Spółki
ochraniarskiej, która w Oddziale Kraków przejęła ochronę nad
obiektami huty.
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REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ArcelorMittal Poland S. A. w 2014 ROKU - ciąg dalszy
Tabele dofinansowań
TABELA NR 1
Dopłaty z ZFŚS do wypoczynku dzieci
Kwota dopłaty z ZFŚS
(do 1 osobodnia / w złotych)

Lp

Wysokość dochodu na
osobę w rodzinie (w zł)

1

Do 350

150

2

od 351 – 500

130

3

od 501 – 700

110

4

od 701 – 900

90

5

od 901 – 1.500

80

6

od 1.501 – 2.000

70

7

od 2.001 – 3.000

60

8

Powyżej 3.000

50

TABELA NR 2
Dopłaty z ZFŚS do „wczasów pod gruszą”

Lp

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)

Kwota dopłaty do
„wczasów pod gruszą”
(dla pracownika) (w zł)

1

Do 350

1500

2

od 351 – 500

1300

3

od 501 – 700

1100

4

od 701 – 900

900

5

od 901 – 1.500

800

6

od 1.501 – 2.500

700

7

od 2.501 – 3.500

500

Powyżej 3.500

200

TABELA NR 3a
Dopłaty z ZFŚS do świadczeń profilaktycznych
Wysokość dochodu na osobę

% dopłaty do świadczenia

w rodzinie(w zł)

(dla pracownika) zł

1

do 2000

100%

2

2001- 3500

85%

3

ponad 3500

70%

Lp.

TABELA NR 3b

1

Wysokość dochodu na osobę w
rodzinie (w złotych)
do 700

% dopłaty do świadczenia
(dla pracownika) zł
90%

2

od 701 do 900

80%

3

od 901 do 1.500

70%

4

od 1.501 do 2.000

60%

od 2.001 do 3.500

50%

Powyżej 3.500

30%

Lp.
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TABELA nr 4
Dopłaty z ZFŚS do „wypoczynku po pracy”
Wysokość dochodu

% dopłaty do świadczenia

Lp.

na osobę w rodzinie
(w złotych)/

dla osoby uprawnionej do korzystania
z ZFŚŚ

1

od 501 do 1000

60%

2

od 1001 do 2500

50%

3

od 2501 do 3500

40%

4

Powyżej 3500

30%

TABELA NR 5
Dopłaty z ZFŚS do pobytu dzieci w przedszkolu

Osoba uprawniona zobowiązana jest pokryć, co najmniej 10 %
kosztów skierowania do określonego limitu 30 dni.
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Lp.

Wysokość dochodu na
osobę
w rodzinie
/w złotych/

Kwota dofinansowania
/w złotych/

1

do 1000

150

2

od 1001 do 2500

75

3

od 2501 - 3500

50

powyżej 3500

20

4

Jednak nie
więcej niż 50%
odpłatności za
przedszkole

Cd ze str nr 1... W drugiej części pierwszego dnia szkolenia
udział wzięli Dyr. ds.. Relacji Społecznych AMP SA Pan Andrzej
Węglarz oraz Gł. Specjalista ds. Relacji Społecznych Pan Cezary
Koziński. W swoim wystąpieniu omówili prowadzony dialog społeczny w Spółce. Rozmowy prowadzone podczas spotkań Zespołu roboczego oraz cykl spotkań z dyr. Zarządzającym Panem Manfredem
Van Vlierberghe. Omówili także negocjacje Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych. W dyskusji obecni na sali związkowcy
oprócz poruszanych przez przedstawicieli Pracodawcy tematów
poruszali także problemy związane z produkcją, reorganizacja zatrudnienia, a przede wszystkim o planowanie remontu WP w Krakowie. Niestety tematy produkcyjne pozostały bez odpowiedzi, zostaną przekazane osobom, które w AMP SA są odpowiedzialne za poszczególne obszary produkcyjne. Dyr.. A. Węglarz odpowiadał na
pytania dotyczące dalszych losów Spółek KOLPREM i SSC i zatrudnionych tam pracowników. Niestety także w tym zakresie nie na
wszystkie pytania związkowcy otrzymali satysfakcjonujące odpowiedzi. W bezpośrednich rozmowach wyjaśniali poszczególne indywidualne problemy, z którymi borykamy się na co dzień.
W drugim dniu szkolenia udział wziął prawnik związkowy kolega
Andrzej Szuperski. Tematem jego wystąpienia były zmiany w prawie pracy w 2013r w zakresie czasu pracy. Omówił możliwości
wprowadzenia elastycznego czasu pracy, rozkładu czasu pracy po
nowelizacji, tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy po zmianie
przepisów wydłużenie okresów rozliczeniowych jak również konieczność zawierania porozumień w zakładach pracy ze strona społeczną. W trakcie dyskusji obecni na sali przedstawiciele Pracodawcy wyrazili swoja opinie w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy bez
zgody związków zawodowych działających w danej Firmie nie można wprowadzić wydłużonego okresu rozliczeniowego. Kolejny temat
dotyczył zakresu obowiązków nakładanych na pracowników. Z Sali
padały przykłady nieprawidłowego podziału obowiązków (np.: 60%
pracy na stanowisku zgodnym z angażem, 30% na pracy w filarach
BHP w WCM). Ta kwestia musi zostać zmieniona. Na zakończenie
kol. A. Szuperski przedstawił strategie negocjacji z Pracodawcą z
naciskiem na te działania Pracodawcy, które mogą doprowadzić do
braku kompromisu lub nie osiągnięcia wyznaczonych celów. Zaprosił związkowców na organizowany kurs pełnomocników procesowych jako przedstawicieli Związku. Kończąc dwudniowe szkolenie
Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA podziękował szkolącym jak i
szkolonym za aktywny udział i zaprosił na kolejny cykl szkoleń.
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Zmiany na stanowiskach
w ArcelorMittal Poland, które
weszły w życie 1 września
Surojit Kumar Ghosh jest odpowiedzialny za współpracę z instytucjami państwowymi w następstwie przejścia na emeryturę Stefana
Dzienniaka. To dodatkowa odpowiedzialność do już pełnionych funkcji: Country Manager i członek Zarządu ArcelorMittal Poland. Jego
przełożonym jest Sanjay Samaddar, Prezes Zarządu ArcelorMittal
Poland i dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Pan Surojit K. G. rozpoczął karierę w ArcelorMittal w roku 2004 jako kontroler w hucie Lazaro Cardenas w Meksyku. W połowie roku 2005 został dyrektorem finansowym w hucie
koncernu w Rumunii, gdzie odpowiadał również za relacje z instytucjami państwowymi, jako Country Manager. Od roku 2007 pełnił
funkcję dyrektora finansowego ArcelorMittal na Europę Wschodnią i
Polskę. Odpowiadał również za utworzenie pierwszego Centrum
Usług Wspólnych ArcelorMittal na Europę Wschodnią (SSCE). Od
czerwca 2009 roku do grudnia 2011 roku był dyrektorem finansowym
AMP. Ponadto od roku 2009 do teraz pełnił funkcję dyrektora finansowego części wschodniej europejskiego sektora wyrobów płaskich.
dr Sushil Kumar Jain został mianowany General Manager ArcelorMittal, a także dyrektorem finansowym części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Równocześnie będzie nadal pełnił funkcję członka Zarządu ArcelorMittal Poland. Jego przełożonym
jest Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor
generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Pan Sushil K. J. dołączył do ArcelorMittal Poland w lipcu 2005
roku, obejmując stanowisko dyrektora SOX, kontroli wewnętrznej
oraz zarządzania ryzykiem. Następnie w 2007 roku objął stanowisko
dyrektora kontrolingu, kosztów oraz zarządzania ryzykiem, a w 2012
roku obowiązki dyrektora finansowego. Przed dołączeniem do AMP w
2005 roku, pracował w międzynarodowych firmach działających w
branżach motoryzacyjnej, chemicznej, farmaceutycznej, a także w
przemyśle ciężkim. Posiada tytuł doktora w zakresie finansów, a także uprawnienia biegłego księgowego wydane przez Instytut Biegłych
Księgowych w Indiach, uprawnienia z zakresu księgowości wydane
przez Księgowych ds. Księgowości Kosztów w Indiach, dyplom Sekretarza Zarządu wydany przez Instytut Sekretarzy w Indiach. Jest także
magistrem ekonomii i ma stopień licencjata z nauk ścisłych.
Adam Preiss objął stanowisko dyrektora finansowego ArcelorMittal
Poland. Jego przełożonym pozostaje Sushil Jain, dyrektor finansowy
europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Adam Preiss podlega
funkcjonalnie również dyrektorowi generalnemu ArcelorMittal Poland,
Manfredowi Van Vlierberghe. Dotychczas był dyrektorem ds. kontrolingu i sprawozdawczości. Pracę w firmie rozpoczął w 2004 roku jako
dyrektor Biura Rachunkowości. Do tej pory pełnił również funkcję
członka Zarządu w Shared Service Centre Europe. Zanim dołączył do
ArcelorMittal Poland, pracował w polskim oddziale firmy Ernst & Young. Pan Adam Preiss jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek finanse) oraz członkiem Association of
Chartered Certified Accountants (międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości).
Zmiany na stanowiskach wchodzące w życie 1 października:
Łukasz Skorupa, Manager ArcelorMittal obejmie stanowisko dyrektora ds. kontrolingu i sprawozdawczości. Jego przełożonym będzie
Adam Preiss, dyrektor finansowy ArcelorMittal Poland. Pan Łukasz
Skorupa dołączył do firmy w 2006 roku jako kierownik działu rachunkowości finansowej i konsolidacji. W 2007 roku zajmował się tworzeniem ArcelorMittal Shared Service Centre Europe, gdzie przez ostatnie 6 lat zajmował się stabilizacją, optymalizacją i rozwojem SSCE,
które obecnie świadczy usługi dla ponad 165 oddziałów ArcelorMittal
w Europie. Przed objęciem nowego stanowiska, był członkiem Zarządu i zastępcą dyrektora generalnego SSCE. Zanim dołączył do Grupy,
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Łukasz przez 5 lat pracował w Ernst & Young, gdzie zajmował się
usługami w zakresie audytów, księgowości i konsultacji. Uzyskał tytuł
magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tam ukończył również studia podyplomowe w zakresie księgowości. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants
(międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu
finansów i rachunkowości).
Zmiany na stanowiskach, które weszły w życie 1 lipca:
dr Prodip Bhowal dołączył do biura dyrektora ds. projektów części
wschodniej wyrobów płaskich w Europie. Jest odpowiedzialny za
zarządzanie ryzykiem majątkowym, remonty i utrzymanie ruchu,
nakłady inwestycyjne, energetykę i CO2. Jego przełożonym jest
Thorsten Mueller dyrektor ds. projektów części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Pan Prodip Bhowal dołączył do
firmy w październiku 2005 roku. Był odpowiedzialny za: obszar projektów inwestycyjnych, koordynację projektów usprawnień we
współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym w Chicago, kontroling techniczny, kontroling przemysłowy w Polsce i części wschodniej
europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Zanim dołączył do ArcelorMittal, 20 lat pracował w TATA Steel India na różnych stanowiskach. Ukończył studia doktoranckie w Indian Institute of Technology
w Kharagpur w Indiach i studia MBA w Krakow Business School. Jest
członkiem Stowarzyszenia Hutnictwa Żelaza I Stali (the Association
for Iron and Steel Technology) i autorem 32 artykułów opublikowanych w lokalnej i międzynarodowej prasie.

Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
zaprasza Darczyńców Fundacji na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej w dniach 21 – 31.10.2013 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie
odbędzie się w dniu 14 października 2013 r.,
w godz. 9.00-10.30 tel.: 787 610 696
Badania będą przeprowadzane
W Pracowni USG, os. Handlowe bl. 8 w Gabinecie lek. med.
Bożeny Stępień.
Ilość miejsc ograniczona
Zadbaj o swoje zdrowie
W ramach Programu Promocji Zdrowia AMP SA zaprasza wszystkich
pracowników z O/Kraków na badania w ramach diagnostyki chorób
oczu, chorób krążenia i chorób nowotworowych.
Badanie optycznym tomografem komputerowym (OCT)– ilość badań
69: badanie będzie realizowane w bud Z pok. 107

30.09. - w godz. 8.30 —14.30

01.10. - w godz. 8.30 — 14.30

02.10. - w godz. 8.30 — 14.30
Badanie dopplera - ilość badań 80 - badanie będzie realizowane w
Centrum Medycznym Ujastek paw. B pok 33

08.10. - w godz. 9.00 — 16.15

09 - 10.10. - w godz. 9.00 — 15.00
Badanie lab. w diagnostyce chorób nowotworowych: pakiet dla pań 60, pakiet dla mężczyzn - 150. Pobieranie krwi w Punkcie Pobrań
Centrum Medycznego parter paw. A.

07-11.10 - w godz. 9.00 - 14.00
Zapisy będą przyjmowane: badania OCT– od 25 do 27.09. - tel. 12
290 1840 w godz. 8-11 i 13-15 lub indywidualnie w pok. 15 w bud.
Straży. Na pozostałe badania od 2.10. do 4.10. pod nr tel. 12 290
1840, w godz. 8-11 i 13-15 lub indywidualnie w pok. 15 w bud. Straży. Na badania należy powołać się na pakiet AMP. Każdy z pracowników może skorzystać tylko z jednego rodzaju badań.

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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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
„Chata pod Pustą” w Wierchomli
• 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 wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
● BOŻE NARODZENIE KRYNICA 23.– 27.12.2013 CENA 930 ZŁ/OS
Dofinansowanie dla Pracowników emerytów i rencistów huty i osób
uprawnionych 400 zł/os. Cena zawiera: pobyt od 23.12 od obiadu do
27.12.2013 do śniadania, zakwaterowanie w pokojach 2 os. z łazienką,
wyżywienie 3 x dziennie, wyżywienie świąteczne, tradycyjna bogata
Kolację Wigilijną ze świątecznymi wypiekami, koncert kolęd, kulig,
ubezpieczenie, transport autokarem
BĄDŹ UBEZPIECZONY - BĄDŹ BEZPIECZNY
• Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym „S” kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-4050 lub 788 655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.3016.30, 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.
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.
UWAGA! Każda osoba, która 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.

Wyjątkowa oferta PRZEGLĄDÓW REJESTRACYJNYCH! Zarejestruj auto w PTS, a zyskasz
dodatkowe możliwości!
W ramach promocji, każdorazowo po wykonaniu
przez stację diagnostyczną PTS rejestracji Państwa pojazdu, oferujemy GRATIS* (do wyboru): napełnienie układu klimatyzacji,, wy-

mianę filtra i oleju silnikowego, sezonowe przechowanie opon.
*oferta nie obejmuje materiałów podlegających wymianie
ZADZWOŃ – PRZYJEDŹ – SKORZYSTAJ !!!
PRZEKONAJ SIĘ, ŻE WARTO!
OBSŁUGUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH TYPÓW I MAREK
ZAPRASZAMY!!! Kraków, ul. Mrozowa 6
KONTAKT tel. 604-447-666
pn - pt, w godz. 6.00 - 15.00
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Z prasy: Podjęto decyzję o zwolnieniach w ISD Huta Częstochowa Podjęto decyzję o rozpoczęciu zwolnień grupowych w
ISD Huta Częstochowa. Obejmą łącznie ok. 250-300 osób, które
nie zdecydowały się na program dobrowolnych odejść. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone - jak informował przed
kilkoma tygodniami Łęski - na podstawie podpisanego na początku sierpnia aneksu do obowiązującego od października 2005 roku
pakietu socjalnego, zarejestrowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Każdy zwolniony otrzyma dziesięciokrotność pensji
jako odszkodowanie za zwolnienie z pracy, oraz pięciokrotną
odprawę, której wysokość - jak wyjaśniał rzecznik grupy ISD "będzie malała z każdym miesiącem". 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. Obecnie właściciele uznali, że bez
zmniejszenia zatrudnienia nie uda się uzyskać rentowności zakładu, odczuwającego skutki kryzysu na rynku stali. Program dobrowolnych odejść ogłoszono w maju. Zakład zatrudniający ok. 3050
pracowników, poinformował, że planuje zredukować zatrudnienie
o ok. 1,5 tys. osób w związku ze zmianami na światowym rynku
stali. Z programu skorzystało ok. 1250 osób. Hutnicy, którzy stracili lub stracą pracę w zakładzie będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach programu "Pomoc dla hutników" realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Przewiduje on
szkolenia, staże, a także dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy. Samorząd Częstochowy dostał na ten cel ok. 4,2
mln zł z Funduszu Pracy. Od początku sierpnia w urzędzie zarejestrowało się blisko 680 byłych hutników oraz 55 osób z firm kooperujących z hutą.
Mostostal Zabrze: zlecenie od ArcelorMittal Polska Mostostal Kędzierzyn, spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała zlecenie od ArcelorMittal Polska w Dąbrowie Górniczej. Zadanie obejmuje demontaż i montaż ekranów płytowych oraz torkretowania ochronnego trzonu i szybu w ArcelorMittal Polska w
Dąbrowie Górniczej. Wartość zlecenia to 5,86 mln zł netto, a
termin realizacji mija 13 grudnia 2013 r
Piec gotowy do remontu. Na 88 dni planowany jest remont
kapitalny wielkiego pieca numer 3 w Dąbrowie Górniczej. Jednostka będzie przygotowana do uruchomienia w połowie grudnia.
Remont rozpoczął się 14 września. Dzień wcześniej spuszczono z
pieca 390-tonowego "wilka". W zakres remontu wchodzi m.in.
kompletna wymiana garu wielkiego pieca, 472 chłodnic od rzędu
6 do 17 i pojedynczych sztuk w rzędach 18 i 19. Duży zakres
remontu przewidywany jest na urządzeniach wydziału energetycznego - w pompowni i oczyszczalni oraz mokrej oczyszczalni
gazu. Prace na ścieżce krytycznej zlecono czterem odrębnym
firmom. Nowatorskie rozwiązanie, tym razem zastosowane będzie
w konstrukcji garu (dwudzielna ściana garu i zupełnie nowa konfiguracja bloków otworowych). Nowa technologia zapewni między innymi lesze rozprowadzenie naprężeń powstałych w wyniku
rozszerzalność cieplnej, co pośrednio wpłynie na wydłużenie żywotności jednostki. Wzorem organizacji robót na „dwójce” ponownie wprowadzeni zostaną koordynatorzy BHP. Na każdą
zmianę delegowane będą osoby pracujące pod kierownictwem
inspektorów BHP. Monitorowane będą wskaźniki KPI związane z
anomaliami oraz ilością naruszeń standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym. Na czas trwania prac zostaną ograniczone
możliwości wejścia do hali lejniczej oraz w okolice pieca osób
postronnych, a pracownicy z firm zewnętrznych będą mieli specjalne oznaczenia na swoich kaskach

