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W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.
Władysław Broniewski "Zaduszki"

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych,
którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu w dowód
naszej miłości, zapalamy znicze pamięci na ich grobach. 1 Listopada to
święto głębokiej zadumy nad przemijaniem życia, czas refleksji nad
sensem ludzkiego losu. Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy………...
Stara legenda głosi, że w noc pomiędzy Dniem Wszystkich
Świętych, a Zaduszkami blask zapalonych na grobach zniczy wskazuje
właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym się
pomiędzy niebem, a ziemią. Zapadający z wolna jesienny zmrok, rozświetlany blaskiem palących się zniczy, zaciera granice między światem
tych, co odeszli i tych, którzy ciągle o nich pamiętają. Przychodzimy na
cmentarz, aby pobyć przez chwilę z tymi, których już z nami nie ma. Ale
nie jest to tylko dzień rozpaczy i smutku, bo przecież wierzymy, że nasi
najbliżsi są w innym, lepszym świecie. Że nie odeszli zupełnie. Są w
nas, naszej pamięci, sercach, wspomnieniach…...

A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.
Maria Czerkawska "Zaduszki"

Nasi kandydaci na SIP w Zakładzie BEK
Grzegorz Krupiński
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - Wydział Wodny i UR
Mistrz
STAŻ PRACY 22 LAT
Krzysztof Lachla
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - Wydział Gazowy
Operator Urządzeń Energetycznych
STAŻ PRACY 17 LAT
Tomasz Pazdro
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO
SIP - ZM A/B
Elektryk
STAŻ PRACY 19 LAT
Rafał Durmała
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO
SIP - ZM C/D
Dyspozytor Mocy BEK-1, Technik BHP
STAŻ PRACY 26 LAT

Nasi kandydaci na SIP w Zakładzie BEC
Bolesław Hendzel
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - BEC
Specjalista, Technik BHP
STAŻ PRACY 30 LAT
Krzysztof Sasnal
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO
SIP - BEC - ZM A/B
Operator Urządzeń Energetycznych, Technik BHP
STAŻ PRACY 17 LAT
Dariusz Kulesza
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO
SIP - BEC - ZM C/D
Mistrz BEC-1, Wykształcenie. Wyższe - profil BHP
STAŻ PRACY 20 LAT

PAKT na rzecz rozwoju AMP SA podpisany
„Jest zielone światło dla remontu WP w Krakowie”- takie słowa usłyszeliśmy w trakcie spotkania poświęconego podpisaniu Paktu na
rzecz rozwoju AMP SA, organizacji związkowych z Dyr.. Generalnym Panem Manfredem Van Vlierberghe. Ta informacja musi zostać jeszcze potwierdzona przez Komitet Inwestycyjny Grupy ArcelorMittal, ale jest to zwiastun oczekiwanej decyzji dla Krakowa przez
wszystkich pracowników naszej Huty. Mamy nadzieję, że w ślad za
decyzją o remoncie WP w Krakowie pojawią się kolejne pozytywne
informacje dotyczące inwestycji zarówno w część surowcową jak i
przetwórczą. Dyr. Generalny podkreślił wagę podpisanego Paktu
podczas rozmów w Luksemburgu, dotyczących inwestycji.
K.W.

Nasi kandydaci na SIP w Zakładzie GU
Jacek Krupa
KANDYDAT NA SIP
GU - 1,2,3,4
Mistrz Elektryk
STAŻ PRACY 29 LAT
Tadeusz Rogala
KANDYDAT NA SIP
GU - 5,6
Brygadzista - Ślusarz
STAŻ PRACY 40 LAT
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Z życia Spółek

KOLPREM - Komisja Socjalna
W ubiegłym tygodniu w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Komisji Świadczeń Socjalnych. Po
rozpoznaniu wniosków o zapomogi, przystąpiono do podziału pożyczek na cele remontowe. W roku bieżącym podań było mniej niż
zwykle, więc kwota na ten cel została zwiększona do 4 tysięcy.
Kolejnym tematem był stan wykorzystania środków Funduszu Socjalnego. Nie ma zagrożeń co do możliwości nie zrealizowania
całego Funduszu jak i jego poszczególnych pozycji. Nie zabraknie
funduszy na bony świąteczne, których wysokości zostanie określona w niedługim czasie. Kolejne posiedzenie Komisji będzie miało
na celu przyjęcie preliminarza Funduszu na rok 2015.
W tym samym dniu odbyło się też spotkanie Zarządu Spółki
i Służb BHP ze Społeczną Inspekcją Pracy. Na spotkaniu tym
obecni byli Przewodniczący Zarządów Zakładowych Związków
działających w Spółce KOLPREM. Omówiono stan BHP w Spółce i
kierunki działań mających zwiększyć bezpieczeństwo. Piszący te
słowa wskazał na bardzo złą współpracę Służb BHP z bezpośrednim nadzorem (mistrzami). Działanie służb BHP są niestety w wielu
przypadkach kontrowersyjne. Zależy mam na współdziałaniu i zaufaniu. Dlatego w imieniu Naszej organizacji związkowej została
złożona propozycja aby Strony spotkały się w gronie służb BHP,
SIP i dozoru średniego szczebla, by nie tworzyć barier, by nie być
dla siebie przeciwnikami ale działać razem. Taka postawa wszystkich zainteresowanych Grup da zwiększenie bezpieczeństwa w
Spółce, co jest priorytetem dla nas wszystkich.
T. Ziołek
Informacja z posiedzenia Głównej Komisji Świadczeń
Socjalnych ArcelorMittal Poland SA
W dniu 23.10.2014 r., odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych które prowadziła Przewodnicząca Pani
Jadwiga Radowiecka. GKŚS w pierwszej spotkania rozpatrzyła
trzy podwyższone wnioski o zapomogi losowe Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych. Następnie Główna Komisja
Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. działając na mocy
Pisma Okólnego Nr 2/2013 DK oraz na podstawie § 17 Regulaminu
ZFŚS, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pracowników i
ich rodzin, postanowiła uruchomić - dla pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. uprawnionych do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2014 (w formie pieniężnej) ze
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, odpowiednio z każdej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A. (nie dotyczy
pracowników ZKZ Zdzieszowice)
1. Warunki ubiegania się o ww. świadczenie:
1)
Pracownicy AMP S.A. pozostający w zatrudnieniu na dzień
1 listopada 2014 r. i są uprawnieni do korzy stania z ZFŚS,
mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.
2)
Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.
3)
Należy złożyć dokument „Informacja o dochodach w rodzi
nie” na potrzeby ZFŚS AMP SA zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2014 r. (dotyczy tylko
tych pracowników, którzy w 2014 r. jeszcze nie złożyły
ww. informacji, lub dane w informacji uległy zmianie, lub
informacja straciła ważność – 6 m-cy od złożenia).
4)
Wnioski należy składać w przypadku:
a)
pracowników, którzy przechodzą na mocy art. 23 1 KP do
firmy TAMEH Polska Sp. z o.o.- w terminie od 05.11.2014 r.
do 20.11.2014 r. do Hut-Pus (Kraków),
b)
pozostałych pracowników - w terminie od 12.11.2014 r. do
05.12.2014 r. (ostateczny termin to 12.12.2014 r.) odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) i BP Partner.
5)
Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni robo
czych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.
2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:
Dochód na osobę
w rodzinie w zł.
do 1 000
1 001 do 2 000
2 001 do 3 000
powyżej 3 000

Wysokość świadczenia
w zł
350,00
250,00
150,00
50,00

AMP SA

Pismo w sprawie uruchomienia świadczenia dodatkowego wraz z
wnioskiem zostanie przesłane do wiadomości pracowników elektronicznie oraz w postaci ogłoszeń w sposób przyjęty w danych lokalizacjach.
Ponadto Przewodnicząca GKŚS przedstawiła raport o wykorzystaniu środków ZFŚS według stanu na 30.09.2014 r. w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń oraz ilości osób korzystających z dofinansowania z ZFŚS, dokonała analizy stopnia wykorzystania funduszu według not księgowych na dn. 14.10.2014 r.
w porównaniu do planu wydatków na 2014 r. określając jednocześnie dalsze możliwości finansowe realizacji poszczególnych świadczeń z ZFŚŚ.
Następnie w związku z planowanym przekazaniem od
01.12.2014 r. w trybie art. 23’ KP części pracowników z lokalizacji
w Krakowie do Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o., GKŚS dokonała
następujących ustaleń: pracownicy przechodzący do Spółki TAMEH Polska z dniem 01.12.2014 mogą korzystać ze wszystkich
dostępnych, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, świadczeń socjalnych
dofinansowanych z ZFŚS, które mogą być rozliczone do końca
listopada, tak aby podatek dochodowy od dofinansowania świadczeń został naliczony w ostatnim wypłaconym przez AMP wynagrodzeniu, tj. w dniu 10 grudnia 2014 r. Z uwagi na ograniczony termin
składania wniosków na dane świadczenie socjalne i, co za tym
idzie – uzyskanie dofinansowania z ZFŚS AMP w ściśle określonym terminie (do 30.11.2014 r.), pracownicy ci nie będą mogli korzystać z dofinansowania do realizowanych i rozliczanych socjalnie
w grudniu br i styczniu 2015 r np.:: wycieczek, pobytów, rajdów
oraz profilaktyki zdrowotnej wyjazdowej i stacjonarnej.
Firma obsługująca (HUT-PUS) może przyjmować wnioski
przechodzących pracowników tylko do dnia 30.11.2014 r. i to pod
warunkiem, że są to wnioski, które mogą zostać zrealizowane do
końca listopada br.
J. Łąka
ZESPÓŁ ROBOCZY
Tematami głównymi kolejnego posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 21.10.2014 roku były sprawy związane z dopłatami
do chorobowego, dla pracowników AMP S.A. oraz temat częściowej odpłatnością za posiłki, z których w Oddziale Kraków korzystają
byli pracownicy ( emeryci i renciści ) z dawnej Huty im. Sendzimira.
Strona Związkowa przekazała pracodawcy informację, że nie wyraża zgody na wykreślenie z ZUZP załącznika nr 6 dotyczącego:
„Zasad obliczania i wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia
w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą”. Jednocześnie przedstawiciele strony związkowej wyrazili wolę kontynuowania rozmów nad zmianą treści zapisów tegoż załącznika, na
najbliższych spotkaniach ZR. W kwestii dopłat do posiłków Strony
ustaliły, że dyskusja w tej materii będzie w dalszym ciągu prowadzona, przy czym za możliwe przedstawiciele obu stron uważają
dokonanie z dniem 01.01.2015 roku, częściowej odpłatności dla
byłych emerytów Huty im. Sendzimira. W sprawach różnych Strona
Pracodawcy poinformowała, że: 1/ materiał dotyczący danych w
zakresie ilości pracowników oraz wysokości przyznanych dodatków
wyrównawczych w ramach zastosowanych porozumień zmieniających, wynikających z realizacji „Porozumienia w sprawie zasad
zmiany systemu pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z
dnia 28.05.2013r.”, zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu Zespołu Roboczego 2/ publikacja harmonogramu pracy dla pracowników 4BOP oraz Jednostek Ratownictwa Gazowego przewidziana
jest na listopad 2014 r. 3/ nie przewiduje się możliwości indywidualnego odbierania ze Spółki WIPRO zaświadczeń 4/ nie wyklucza
utworzenia - począwszy od roku 2015 - Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w ABC Sp. z o.o.
Strona Pracodawcy przekazała nam również informacje i
dane dotyczące stopnia realizacji wykorzystania przez pracowników ArcelorMittal Poland S.A.: urlopów wypoczynkowych za 9 miesięcy 2014r. w podziale na pracowników na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych oraz ilości nadgodzin za 9 miesięcy 2014
roku, z podziałem na Zakłady/Biura. W odpowiedzi na interpelacje
naszego związku w sprawie wykonawcy transportu wewnętrznego
w roku 2015 w Oddziale Kraków, ……
cd str nr 3
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cd ze str nr 2…..Strona Pracodawcy przekazała nam informację, że
aktualnie trwają rozmowy z firmą PTS w zakresie warunków świadczenia usług transportowych w rejonie oddziału krakowskiego od
01.01.2015 roku. Przedstawiciele pracodawcy wyrazili opinię, że
pozwolą one osiągnąć porozumienie pozwalające na dalsze wykonywanie usług transportowych przez PTS na rzecz AMP S.A.
W dalszej części spotkania Strona Związkowa poinformowała, iż wbrew informacji Pracodawcy, w stosunku do grupy pracowników nie została rozpoczęta procedura opłacania - przewidziana od
dnia 01.07.2014r. - składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla
pracowników AMP S.A. przejętych w 2013 roku z firm Grupy Manpower, ZE ZEN Sp. z o.o. oraz ABC Sp. z o.o. Strona Pracodawcy poinformowała, iż dokona sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się
realizacja ww. decyzji w kwestii dotyczącej FEP oraz przypomniała,
iż wpisanie pracownika do Ewidencji pracowników wykonujących
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
następuje na postawie indywidualnej decyzji Dyrektora Zakładu.
Zgodnie z przyjętym trybem postępowania pracownicy powinni zostać jednocześnie pisemnie poinformowani o wpisaniu do ewidencji
wraz z informacją, iż ww. wpis nie jest gwarancją nabycia w przyszłości uprawnień do emerytury pomostowej. Strona Społeczna po raz
kolejny wniosła o podjęcie kroków mających na celu podwyżkę: wynagrodzeń grupy pracowników AMP S.A. przejętych w 2013 roku z
firm Grupy Manpower, ZE ZEN Sp. z o.o. oraz ABC Sp. z o.o., wypłaty nagród, zrównania wysokości dodatku zmianowego do wysokości obowiązującej w 2014 roku w AMP S.A. dla pracowników tzw.
interims (była Grupa Manpower – aktualnie Sanpro Job Service Sp. z
o.o. i ABC Sp. z o.o.). W nawiązaniu do ww. stanowiska, Strona Pracodawcy podtrzymała swoje oświadczenie w przedmiotowym zakresie, o którym to oświadczeniu pisaliśmy już na łamach naszego biuletynu. Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego w DG odbędzie się w
dniu 28.10.2014 r.
Krzysztof Bąk

• Piotr Nabielski 1 grudnia 2014 roku obejmie stanowisko szef w
Biurze Zarządzania Zakładowym Utrzymaniem Ruchu. Jego przełożonym będzie Peter Ottoy, direktor Biura Postępu. Piotr Nabielski
pracę w ArcelorMittal Poland rozpoczął w 1987 jako mistrz w dziale
obróbki cieplnej szyn. Po przejściu przez różne poziomy zarządzania
objął stanowisko kierownika Zakładu Walcowni Gorących, a następnie dyrektora Zakładu Walcowni Dużej w Dąbrowie Górniczej. Realizował wiele projektów m.in. ARMP, przygotował zakład do oceny
medalowej WCM. W roku 2013 był członkiem zespołu, który realizował wdrożenie projektu długiej szyny oraz centrum serwisowania
grodzic, jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi organizowane
przez Politechnikę Śląską w Katowicach.
• Piotr Tupta 1 stycznia 2015 roku obejmie stanowisko dyrektora
Zakładu Huta Królewska. Jego przełożonym będzie Bogdan Mikołajczyk, dyrektor zarządzający Oddziału Wyrobów Długich. Piotr Tupta
rozpoczął pracę w ArcelorMittal Poland w 2006 roku na stanowisku
starszego audytora w Biurze Audytu Wewnętrznego, gdzie do jego
obowiązków należało planowanie, zarządzanie i przeprowadzanie
audytów procesów biznesowych w firmie. Następnie, w grudniu 2009
roku, został asystentem wykonawczym w Biurze Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland. W roku 2011 został nominowany na dyrektora Finansów i Kontrolingu w Zakładzie Koksowniczym w Zdzieszowicach, a w roku 2013 dodatkowo objął obowiązki zastępcy dyrektora zarządzającego ds. produkcji koksu i projektów specjalnych,
w ramach których pełnił funkcję wsparcia procesów operacyjnych
koksowni w Zdzieszowicach i w Krakowie. Przed podjęciem pracy w
ArcelorMittal Poland, przez okres ponad 3 lat, był zatrudniony w firmie konsultingowo-audytorskiej – Deloitte, gdzie odpowiadał za przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych wielu podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarczych. Jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał
tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse przedsiębiorstw.
Zmiany organizacyjne
Odejścia z firmy: Marcin Ring - będzie kontynuował karierę poza
w ArcelorMittal Poland SA:
firmą. Michał Rąpała – 15 listopada przechodzi do AM Kazakhstan i
• Marcin Maciąg 1 grudnia 2014 roku obejmie obejmie stanowisko głównego inżyniera zakładu surowcowego.
stanowisko dyrektora Zakładu Walcownia Duża w Dąbrowie Górniczej. Jego przełożonym nadal będzie Bogdan Mikołajczyk, dyrektor
Spotkanie z Zarządem Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o.
zarządzający Oddziału Wyrobów Długich. Marcin Maciąg dołączył do
24 października na terenie krakowskiej „Siłowni” odbyło się
ArcelorMittal Poland w roku 2002 do zespołu IT, następnie brał udział spotkanie Zarządu Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o. z organizacjami
we wdrożeniu systemu zintegrowanego SAP w zakresie modułów FI/ związkowymi działającymi w Zakładzie BEC. Spółkę TAMEH repreCO, MM, SD, PP i PM. Od roku 2007 do dzisiaj pracuje w obszarze zentowali: Prezes Zarządu Pan Manfred Wawrzynosek, Wiceprezesi:
technologii i wyrobów długich, a od trzech lat pełni funkcję dyrektora Rafał Zawada (AMP SA), S. Szkwarczyk, A. Curyło (TAURON). PoZakładu Walcownia Średnia. Marcin Maciąg ukończył Wydział Elek- nadto w spotkaniu udział wzięli: A. Węglarz (dyr.. Ds. Relacji Spotryczny i Komputerowy Politechniki Krakowskiej o specjalności auto- łecznych AMP SA), J. Raczyńska (TAURON– Koordynator HR), Dyr.
matyka oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsię- BEC A. Nowak oraz dyr.. J. Staniewski. Stronę związkową reprezenbiorstwem i zarządzania projektami na AE w Katowicach.
towali Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA, Solidarności, S”80”
• Miłosz Garbarczuk 1 grudnia 2014 roku obejmie stanowisko dyrek- oraz Zarządy Zakładowe BEC wymienionych Związków.
tora Zakładu Walcownia Średnia w Dąbrowie Górniczej. Jego przełoSpółka TAMEH Holding (Tauron ArcelorMittal Energy Holżonym będzie Bogdan Mikołajczyk, dyrektor zarządzający Oddziału ding), w której obie grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc.
Wyrobów Długich. Miłosz Garbarczuk pracę w firmie rozpoczął w udziałów, będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmio2008 roku jako specjalista ciągłego doskonalenia w zakładzie w So- tach operacyjnych: polskiej – TAMEH Polska i czeskiej – TAMEH
snowcu. W roku 2009 dołączył do Akademii Postępu i Ciągłego Do- Czech. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z Tauskonalenia, gdzie pracował w Biurze Zarządzania Programem TOP, ron Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i
projekcie COS oraz WCM. W kwietniu 2012 roku objął stanowisko należąca do Tauron Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natoasystenta wykonawczego dyrektora generalnego AMP. Był zaanga- miast ze strony ArcelorMittal Poland SA– Elektrociepłownia w Krakożowany w wiele projektów operacyjnych i usprawniających procesy. wie (EC Kraków). Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatoBrał też aktywny udział przy opracowaniu strategii AMP. Zanim dołą- wać Elektrociepłownię w Ostrawie. Głównym celem biznesowym
czył do AMP, pracował w branży motoryzacyjnej jako inżynier proce- planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodosu oraz elektronicznej jako lider projektu. Miłosz Garbarczuk jest wa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energeabsolwentem Politechniki Śląskiej (kierunek metalurgia). Ukończył tycznych po stronie Taurona i zapewnienie dostaw mediów (m. in.
również studia podyplomowe z zakresu zarządzania produkcją w energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego
AGH w Krakowie oraz z zakresu „Lean Management” w WSB Po- powietrza) dla zakładów ArcelorMittal. Celem finansowym projektu
znań. Ponadto ukończył międzynarodowe studia podyplomowe z jest natomiast wygenerowanie wyników finansowych na poziomie
zakresu zarządzania projektami, akredytowane przez PMI, organizo- umożliwiającym sfinansowanie niezbędnych inwestycji we wspólnym
wane przez UE w Katowicach i Uniwersytet Quebec w Kanadzie.
przedsięwzięciu……..
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KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
OFERTA 2014 Z DOFINANSOWANIEM DLA
PRACOWNIKÓW AMP SA i EiR
Krynica Zdrój – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 399,00 zł
W cenie transport autokarem, noclegi, wyżywienie – śniadania, obiad,
kolacja, uroczysta kolacja andrzejkowa przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie NNW, podatek VAT
Słowacja – Rajeckie Teplice 8-15.11.2014 cena 1380,00 zł
W cenie przejazd autokarem Kraków – Rajeckie Teplice – Kraków, nocleg
w pokojach 2-osobowym z łazienką, wyżywienie, śniadania - szwedzki
stół i obiadokolacje: zupa + 1 danie do wyboru + woda, uroczysta kolacja
z lampką wina, korzystanie z Wodnego Świata i fitness, taksa klimatyczna, ubezpieczenie KL + NNW + bagaż, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE
ZWARTE W CENIE dopłaty do pokoju 1-osobowego: 200 zł
Szczawnica – SYLWESTER 30.12.2014 - 02.01.2015 cena 570,00 zł
W cenie transport autokarem: Kraków – Szczawnica – Kraków, noclegi w
pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie,
obiad, kolacja), ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT.
ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE Bal sylwestrowy – 80,00zł/ osoba
Krynica Zdrój – SYLWESTER 31.12.2014 – 04.01.2014 cena 500 zł
W cenie transport autokarem klasy Lux, ubezpieczenie NNW i KL, opłata
klimatyczna, 4 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, informacja turystyczno-krajoznawcza
Szczawnica – ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 740,00 zł
W cenie przejazd autokarem, noclegi w pokojach 1 lub 2 osobowych z
łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), uroczysta
kolacja wigilijna, ubezpieczenie NNW, taksa klimatyczna, podatek VAT.
Wiedeń – Jarmarki Bożonarodzeniowe 6-7.12.2014 cena 379,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu k. Bratysławy (pok. 23os.), 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie KL+
NNW, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych.
Salzburg Jarmarki Bożonarodzeniowe 13-14.12.2014 cena 465,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu **/*** (pok. 2-3os. z łazienkami), 1x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie KL+
NNW, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych.
Suche k/Poronina- ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 750,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 4x noclegi, 4 x wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja), impreza regionalna, uroczysta kolacja wigilijna, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT
Sielpia – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 380,00 zł
W cenie transport autokarem, 2 x noclegi, 2 x wyżywienie (śniadanie,
obiad, kolacja), impreza regionalna z DJ, uroczysta kolacja andrzejkowa
przy zespole muzycznym, bilety wstępu do muzeum i na zamek, ubezpieczenie NNW, podatek VAT
UWAGA !!! Biuro Turystyczne Hut-Pus prowadzi sprzedaż biletów na
Koncert zespołu "Budka Suflera" dn. 14.12.2014r.godz. 19.00 Arena
Kraków Cena biletu: Sektor – 70,00 zł,
To będzie najważniejsza trasa koncertowa 2014 roku. Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Sopot, Wrocław i 17 innych miast. Będzie to
też ostatnia szansa posłuchania Budki Suflera na żywo. Po 40 latach
obecności na scenie, koncertami „A po nocy przychodzi dzień”, zespół na
zawsze żegna się z publicznością.
Wejściówki Park Wodny (100 min) – 1 pakiet (5 szt. biletów) zakupiony –
przez pracownika i emeryta, traktowany jako 1 świadczenie w ramach
wypoczynku po pracy zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS w AMP S.A.
w 2014r. (§ 14 pkt 8). Oferta jest skierowana dla pracowników (nie dotyczy
posiadaczy kart Multisport oraz karnetów imiennych OPEN) oraz oferta
dla i emerytów i rencistów. Cena biletu - 16,00zł
Kupony do Multikina (2D) - 1 pakiet (5 szt. kuponów) zakupiony –przez
pracownika i emeryta, traktowany jako 1 świadczenie w ramach wypoczynku po pracy zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS
w AMP S.A. w
2014r. (§ 14 pkt 8). Cena kuponu – 17,00 zł
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4 – dopłaty
z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby
ZFŚS AMP S.A.
Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są,
w Biurze Turystycznym
pok. 16 ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz.
7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. Tel. 12 643-87-22.
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Z prasy: Do budynków kombinatu wprowadzi się administracja
rządowa Rewitalizacją dawnych budynków administracyjnych Huty im.
Sendzimira ma się zająć spółka Nowe Centrum Administracyjne. Akt
założycielski spółki podpisali w piątek minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński i wojewoda małopolski Jerzy Miller. Wpisane do rejestru zabytków dawne budynki administracyjne Huty im. Lenina, a potem Huty im. T. Sendzimira są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ArcelorMittal - obecnie finalizowane są rozmowy w
sprawie zamiany nieruchomości. "Celem spółki jest odnowienie tych
budynków, ale chcemy, by miejsce to tętniło życiem. Przeniesiona
zostanie tam administracja rządowa rozproszona obecnie w kilku budynkach w Krakowie. Będzie to także miejsce, w którym prezentowane
będą wydarzenia sprzed 25 lat związane z działaniami „Solidarności" mówił wojewoda małopolski Jerzy Miller. "Jestem wdzięczny ministrowi
za przygotowanie rozwiązania, które sprawi, że to ważne miejsce w
najnowszej historii Krakowa będzie odnowione i będzie mogło przypominać o latach, kiedy tam budowaliśmy scenariusz dzisiejszej Polski" dodał Miller.
Nowa spółka po przejęciu budynków od ArcelorMittal ma doprowadzić do ich rewitalizacji i adaptacji na potrzeby biurowe. Pieniądze na inwestycję mają pochodzić ze sprzedaży innych nieruchomości
Skarbu Państwa w Małopolsce m.in. działek i dwóch kamienic. Jak
mówił prezes zarządu Nowego Centrum Administracyjnego Tomasz
Turaj, wartość nieruchomości wniesionych w pierwszym etapie do spółki jest szacowana na 14 mln zł, a docelowo mają to być nieruchomości
o wartości 60 mln zł. Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński
podkreślił, że wojewoda we współpracy z samorządami dokonał inwentaryzacji gruntów i nieruchomości, które teraz można wykorzystać przy
realizacji inwestycji, której efektem będzie obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. "Chciałbym, aby podobne działania
podejmowane były także w innych w województwach" - powiedział
Karpiński.
Spółka celowa Nowe Centrum Administracyjne została powołana na 10 lat. Prace rewitalizacyjne w budynkach ruszą najwcześniej
jesienią przyszłego roku i w pierwszym z budynków potrwają około
dwóch lat. Na adaptację obiektu do potrzeb administracji publicznej
ogłoszony ma być konkurs.

Pracownicy przechodzący do nowej Spółki mają
nadzieję, że skoro 50% udziałów w niej ma TAURON, który na
polskim rynku ma dobre notowania, to pracownikom też będzie
lepiej. Natomiast z obawą pytają: czy na wypłatę w dniu 10.01.2015 r. pracownicy zobaczą takie składniki na pasku jak premia, dodatek brygadzistowski, mistrzowski i dodatek do ratownictwa gazowego. Wszystkie sprawy socjalne, kadrowe będą dopiero
szczegółowo rozpoznawane. Na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązań
choćby związanych z przepustkami, kartami zarobkowymi, posiłkami, korzystaniem z funduszu socjalnego itp.. Na kolejnym spotkaniu wszystkie te wątpliwości powinny zostać już wyjaśnione. Początki powstania nowej spółki na pewno będą trudne. Mamy jednak
nadzieję, że wszystko skończy się po myśli pracowników, czyli że
będą mieli zagwarantowaną pracę i godziwe zarobki. Jak zapewnił
dyrektor Andrzej Nowak nowy schemat organizacyjny Spółki wraz
z przypisanymi osobami do stanowisk związki zawodowe wkrótce
otrzymają. Strona społeczna oczekuje na przystąpienie do rozmów
na temat porozumienia transferowego, w którym muszą znaleźć się
zabezpieczenia dla przechodzących pracowników do nowej Spółki
TAMEH Polska Sp. z o.o.
A. Bączkowski
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Podział funduszu premiowego za październik 2014 r.
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc wrzesień 2014 r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu
został obniżony stąd Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust. 4
pkt.2) "Zasad...", w związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi
8,4 % od plac zasadniczych pracowników Spółki.
UWAGA!!! NSZZ Prac. AMP SA dla członków Związku zorganizował
możliwość otrzymania „Karty klienta” do krakowskiego sklepu
„SELGROS”. Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania „Karty
klienta” są dostępne u Przewodniczących Zarządów Zakładowych
NSZZ Prac. AMP SA lub bezpośrednio u Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku kol. Józefa Kawuli tel. 12 290 15-14

