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ZESPÓŁ ROBOCZY
20 listopada b.r. w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej
odbyło się spotkanie Strony Pracodawcy i Strony Związkowej w
ramach Zespołu Roboczego. W dalszym ciągu tematami wiodącymi
w dyskusji były dwie sprawy, które dotyczyły wykupu przez Pracodawcę W-12 oraz zmian w regulaminie i zasadach premiowania w
AMP S.A. Tym razem jednak spotkanie rozpoczęło się nietypowo.
Ponieważ gościem ZR był Szef BHP w AMP SA Pan Filip Kuźniak,
to właśnie od spraw związanych z tym profilem działalności Firmy
rozpoczęły się rozmowy obu stron. Przypominamy, że to właśnie na
wniosek naszego związku, który został zgłoszony na poprzednim
spotkaniu, Sekretarz ZR Pan Cezary Koziński poprosił przedstawicieli BHP o wyjaśnienie przyczyn rotacji i podmian na stanowiskach
specjalistów BHP w poszczególnych zakładach AMP S.A. Jak zwykle w tego typu przypadkach dyskusja rozwinęła się, zahaczając nie
tylko o sprawy kadrowe w pionie BHP, ale również szeroko pojętą
profilaktykę i bezpieczeństwo pracy. Na wstępie Pan Filip Kuźniak
przekazał zebranym informację o roli BHP w spółce, używając
stwierdzenia, że z definicji tych służb wynika doradztwo i funkcja
kontrolna. Z analiz, które są przez niego przeprowadzane co miesiąc wynikało, że niektórzy pracownicy „obniżyli swoje loty” w dziedzinie wykrywalności zagrożeń, uchybień i niedociągnięć na swoich
odcinkach pracy. Ponadto, wymiana w miejscach pracy pracowników BHP, w ocenie Pana F. Kuźniaka, pozwoli na dalsze ich kształcenie, podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwijanie możliwości
zawodowych. Stąd między innymi pomysł podmian w zakładach
pracy służb BHP. Strona społeczna nie do końca została przekonana argumentami przełożonego pracowników BHP, stąd burzliwa
dyskusja, która miała jednak bardzo merytoryczny przebieg. Do
przedstawicieli związków zawodowych w tej sprawie docierały z
kolei inne sygnały dotyczące podmian w dziale BHP. Z naszych
informacji wynikało, że głównym powodem przejść pracowników
BHP do innych zakładów jest między innymi zarzut „kolesiostwa”,
przymykania oczu i daleko idące ustępstwa w dziedzinie bezpieczeństwa, w dotychczasowych miejscach pracy. Z moich obserwacji
wynika wręcz coś odwrotnego. Nie spotkałem się w swojej długoletniej pracy zawodowej, by takie sytuacje miały miejsce w Oddziale
Kraków, a szczególnie w części surowcowej, gdzie od pracownika
BHP jest wymagana bardzo duża znajomość urządzeń, obiektów
oraz technologii produkcji. Bardzo dobrą wiadomością jest więc
informacja, jaką przekazał nam na spotkaniu ZR Pan Filip Kuźniak,
o wzmocnieniu służby BHP w Zakładzie Wielkie Piece i Stalownia o
kolejnego pracownika z tego działu. Zakład ten położony jest na
kilkunastu hektarach, a obiekty i poszczególne linie technologiczne
( WP, KT, oraz COS) są oddalone od siebie często o kilka kilometrów, stąd jako strona społeczna możemy tylko przyklasnąć takim
pomysłom. Cel mamy przecież wspólny. Zero wypadków w AMP
S.A. Być może różnimy się pomysłami jak ten cel osiągnąć, ale
temu służą też między innymi takie spotkania jak to ostatnie w Zespole Roboczym. Można wymienić się swoimi, często krytycznym
uwagami, by potem znaleźć jakiś kompromis satysfakcjonujący obie
strony. Jak wszyscy wiemy, zgodnie z Kodeksem Pracy, za sprawy
BHP w Zakładzie odpowiada Pracodawca. Nie oznacza to jednak,
że rola BHP ma się sprowadzać tylko do funkcji kontrolnej. Niestety
ostatnimi czasy obserwujemy, że właśnie do takiej roli sprowadza
się służby BHP. Znaleźć lub „złapać” winnego i ukarać go - coraz
częściej jest to zwolnienie dyscyplinarne ze strony Pracodawcy –
nie jest metodą,……..
cd str nr 2

Stanowisko Związków Zawodowych działających w
ArcelorMittal Poland SA dotyczące projektu ustawy
o odnawianych źródłach energii
Organizacje związkowe wystosowały do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawianych źródłach energii. W piśmie z
niepokojem zauważamy, iż prace mające na celu wprowadzenie ulg
dla przedstawicieli najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu prowadzone są bez rzeczywistego ich przełożenia na sytuację
tych zakładów. Obawiając się pogorszenia konkurencyjności hutniczych zakładów poprzez znaczne koszty produkcji związane między
innymi z cenami energii elektrycznej apelujemy do Rządu RP o
przyspieszenie prac, które umożliwią wprowadzenie stosownych
ulg, a tym samym ochronią polski przemysł i zatrudnionych w nim
pracowników.
K.W.
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Rozmowy w AM Tubular Products Kraków Spółka z o.o.
Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Tubular Products Kraków Spółka z o.o. wystąpiły do Dyrektora Wykonawczego
Spółki Pana Czesława Skubka o rozpoczęcie negocjacji w sprawie
przyrostu płac w roku 2015. Wystąpienie to jest zgodne z zapisami
ZUZP, który obowiązuje w Spółce. Propozycje strony Związkowej
to:
1.
8% przyrost płacy
2.
Nagroda za wkład pracy w wysokości 2000,- dla każdego
pracownika.
Dodatkowym postulatem podniesionym po raz kolejny jest harmonizacja płac.
Ponadto z początkiem grudnia w Spółce odbędą się wybory
do SIP. Kandydatami naszego Związku są :
1.
Piwosz Elżbieta – pracownik obsługi, staż 32 lata kandydat z AMTP/TPK
2.
Czoprowski Ryszard – operator suwnicy, staż 38 lat kandydat z AMTP/P2
3.
Marzec Andrzej , elektryk, staż 40 lat kandydat z AMTP/
PPU
4.
Nowak Mirosław – operator walcarki, staż 33 lata kandydat z AMTP/P1
Są to osoby sprawdzone z długoletnim stażem na stanowiskach
SIP, z pełną rekomendacją naszego Związku. Załogę Spółki prosimy o głosowanie na w/w osoby, a co za tym idzie powierzenie im
mandatu SIP na kolejną kadencję .
L. Baran
HUT-PUS – Komisja Socjalna
W dniu 18 listopada 2014 roku w Spółce HUT-PUS S.A.
odbyło się kolejne comiesięczne posiedzenie Zakładowej Komisji
Socjalnej. W pierwszej części tradycyjnie odbyło się spotkanie
Przewodniczących Związków Zawodowych działających w Spółce
z Prezesem Tomaszem Karpierzem, który przedstawił obecną
sytuację oraz plany przedsięwzięć w działalności na najbliższy
okres.
Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie decyzji o
przyznaniu świadczeń socjalnych tzw. bonów świątecznych dla
pracowników Spółki. Po analizie wielkości dostępnych środków
Zakładowa Komisja Socjalna podjęła decyzję o przyznaniu świadczeń uwzględniając dochód pracownika na osobę w rodzinie jak
niżej:





Dochód do 1500,- zł /os.

400,- zł

od 1500,- do 2800,- zł/os.

380,- zł

pow. 2800,- zł/os.
360,- zł
Ponadto Zakładowa Komisja Socjalna przyznała 3 pożyczki remontowe oraz 9 zapomóg losowych na łączną kwotę 9.400 - zł
B. Fekner

w ocenie Strony Społecznej, na poprawę wyników w
dziadzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. A gdzie jest doradztwo ? Przecież jest to druga bardzo ważna rola BHP w Zakładzie, o
której wspomniał Pan Filip Kuźniak. Szkoda tylko, że od jakiegoś
czasu bardzo zmarginalizowana. Ze strony Społecznej padły również stwierdzania dotyczące braku wniosków dyscyplinujących
dozór – odpowiedzialny przecież za organizację pracy – a skupieniu się na karaniu najczęściej samych pracowników. Podano konkretne przykłady takich sytuacji np. w DG z jednej z zasów na Wielkich Piecach ulatniał się gaz, o czym zostali poinformowani przełożeni oraz służby BHP, a działanie w tym zakresie zostały podjęte
ze znacznym opóźnieniem. Kto odpowiada za taką sytuację?
Przedstawicielka związku z DG zwróciła również uwagę na bardzo
trudną sytuację w obsadach wśród pracowników produkcyjnych
WP, co wiąże się z bardzo dużym zmęczeniem nie tylko fizycznym
lecz również dużym obciążeniem psychicznym. Zaproponowała by
w ramach higieny pracy z pracownikami z Wielkich Pieców z Dąbrowy Górniczej porozmawiał psycholog, ponieważ sytuacja jest
cd ze str nr 1...
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bardzo napięta i grozi wręcz wybuchem niezadowolenia wśród tej
grupy pracowników. Sytuacja ta dotyczy większości zakładów AMP
S.A. tak więc pozostali przedstawicie Strony Społecznej mogli tylko
poprzeć słuszne uwagi związkowców z DG.
Pan Filip Kuźniak ustosunkował się do części zarzutów
związkowców, a o pozostałych problemach zobowiązał się poinformować Dyrektor Biura BHP Panią Teresę Godoj. Podsumowując tą
wymianę poglądów chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nie statystyki i analizy poprawią wyniki w dziedzinie bezwypadkowości w
firmie, ale konkretni ludzie i konkretne działania. Pisząc to nie mam
na myśli kolejnych restrykcyjnych działań – czytaj zwolnienia dyscyplinarne - ze strony Pracodawcy w stosunku od pracowników
AMP S.A lub wymuszanie takich zwolnień ostatnio wśród Spółek
zależnych pracujących na terenie AMP S.A. Jednym z przykładów
na eliminowanie zagrożeń powinien być bezpośredni nadzór i
obecność pracowników BHP oraz przełożonych pracowników przy
produkcji i remontach, a nie instalowanie kamer, gdzie pracownicy
czują się jakby brali udział w programie „Big Brother”. Od lat postulujemy na różnego rodzaju spotkaniach, w tym z Dyrektorem Generalnym, o odbiurokratyzowanie pracy mistrzów, kierowników linii
tak by faktycznie poświęcali oni 70% czasu na bezpośredni nadzór
nad pracą wykonywaną przez podległych pracowników. Na razie
jest to walka z wiatrakami. Dokumentów i różnego rodzaju papierów przybywa, nie powodując w ocenie Związków Zawodowych żadnej poprawy świadomości pracowników w dziedzinie BHP. Statystyki, sprawozdania i analizy zwyciężają, a efekty końcowe są
żadne. Organizacje związkowe bardzo poważnie traktują sprawy
związane z BHP, czego dają wyraz poprzez działania Społecznych
Inspektorów Pracy oraz udział w Terenowych Komisjach BHP i
Komisji Głównej BHP. Mam nadzieję, że z czasem działania te
zostaną zauważone również przez pracodawcę i głos związkowców nie pozostanie bez echa.
W dalszej części spotkania Strony Zespołu Roboczego
kontynuowały rozmowy związane z wykupem W-12 oraz zmianami
w regulaminie i zasadach premiowania w AMP S.A. Warto zauważyć, że pomału stanowiska stron zbliżają się. Strona Pracodawcy
zaproponowała np. wykreślenie zapisu mówiącego, iż wzrost płacy
zasadniczej po wykupie W-12 nie będzie podstawą do waloryzacji
dodatku zmianowego, co było jedną z przyczyn dla których Strony
nie mogły się wcześniej porozumieć. Wolą przedstawicieli Pracodawcy jest by zmiany dotyczące W-12 zostały podpisane w formie
porozumienia ze stroną Społeczną, z dniem 01.12.2014 roku. Biorąc pod uwagę, że przed wprowadzeniem w życie nowych zasad
wykupu W-12, płacę brutto do brutta każdego pracownika z ruchu
4BOP należy obliczyć oddzielnie termin ten wydaje się mało realny, co nie wyklucza podpisania samego porozumienia. Strona Społeczna w imieniu 3 organizacji związkowych ( nasz związek, Hutnik
oraz MZZ Pracowników z DG ) przekazała stronie pracodawcy
zmodyfikowany projekt nowych zasad regulamin podziału premii w
AMP S.A. Pracodawca udzieli odpowiedzi w tej sprawie na następnym posiedzeniu ZR w dniu 02.12.,2014 roku. Na zakończenie
spotkania Strona Społeczna w ZR przekazała informację Przedstawicielom Pracodawcy, że wspólne stanowisko związków zawodowych z AMP S.A. dotyczące podwyżek płac, zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu zespołu. W chwili obecnej zostały
złożone do Dyrektora Generalnego dwa projekty, które zostaną
ujednolicone przez przedstawicieli naszego i 6 innych związków
oraz przedstawicieli ZOK Solidarność oraz Solidarność 80.
Krzysztof Bąk

UWAGA!!! Spotkanie z Mikołajem…..
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zaprasza dzieci wraz z rodzicami, którzy są członkami naszego Związku, uprawnionymi do paczek mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu : 6 grudnia
2014 roku (sobota). Spotkanie odbędzie się w ZSZ os. Złota Jesień. Rozpoczęcie spotkania z Mikołajem zaplanowano na godzinę
11.00. W trakcie spotkania zaproszony Mikołaj wręczy uczestnikom
spotkania słodkie upominki natomiast zabawę z dziećmi poprowadzi „Ciotka Klotka” znana z naszych Festynów związkowych.
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Spotkanie Dyr.. Generalnego z pracownikami
Zakładu Energetycznego
W dniu 18 listopada w Zakładzie Energetycznym ArcelorMittal
Poland SA odbyło się w ramach tzw. proximity meeting kolejne cykliczne spotkanie Dyrektora Generalnego AMP SA Pana Manfreda
Van Vlierberghe z pracownikami BEK i BEC. Spotkanie rozpoczął
Prezes Pan Manfred Van Vlierberghe poruszając sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przypomniał dwa wypadki śmiertelne,
które miały miejsce w Zakładzie Energetycznym w ciągu trzech ostatnich lat. Główne motto Firmy mówi o tym by rozpoczął pracownik
pracę i szczęśliwie po jej zakończeniu wrócił do domu. W trakcie
wystąpienia Dyr.. Generalnego obecni na warsztacie pracownicy w
zorganizowanym teście odpowiadali na pytania dotyczące BHP.
Pierwsze dotyczyło głównych przyczyn wypadków w Grupie AM - tzn.
upadku z wysokości i przygniecenia. Podobnie też było w przypadku
określenia powodów wypadków przy pracy – tu z kolei pracownicy
podali złe metody pracy i łamanie przyjętych zasad jako główną przyczynę zaistnienia wypadków. Podkreślając przyczyny wypadków
dyr.. Generalny zwrócił uwagę, iż wśród podwykonawców jest dziesięciokrotnie więcej wypadków niż w samym AMP SA, i dlatego też
by przeciwdziałać takiemu stanu rzeczy, pracownicy naszego koncernu jeśli zauważą łamanie przepisów BHP przez podwykonawców,
powinien natychmiast zareagować powiadamiając odpowiednie służby BHP.
W kolejnej części swego wystąpienia Pan Manfred Van Vlierberghe omówił sytuację produkcyjną na rynku stali. Co prawda największy kryzys mamy już za sobą ale jeśli chodzi o finanse Firmy to
w dalszym ciągu zdecydowanej poprawy nie widać. Co prawda prognozy dla rynku europejskiego mówią o tym, że popyt na stal powinien wzrosnąć w Europie o ok. 3-3,5%. Niestety, problemem na tym
rynku jest rentowność produkcji, na którą rzutuję ceny energii, wyższe praktycznie trzykrotnie niż na rynku amerykańskim. Kolejnym
kosztem dla hutnictwa będą koszty przyjęcia pakietu klimatycznego,
szacowane na ok. 70 – 100mld €. Docelowo w ArcelorMittal Poland
S.A. planowana jest produkcja na poziomie około 7mln ton, z czego
w Dąbrowie Górniczej 5 mln ton i w Krakowie ok. 2 mln ton. Ponadto
w Krakowie przewidziana jest praca jednego wielkiego pieca, którego
remont powinien ruszyć w pierwszej połowie 2016 roku. Do pracy
jednego pieca powinna być też dostosowana struktura majątku w
Krakowie także praca i wyposażenie krakowskiej elektrociepłowni.
Dyr.. Generalny mówił także o poziomie produktywności jaki musi
uzyskać Spółka do 2018 roku.
Trzecia część spotkania poświęcona była dyskusji. W większości pytania zadawali obecni na spotkaniu przedstawiciele Związków Zawodowych. Pracownicy część pytań przekazali pisemnie
przedstawicielom Związków Zawodowych. Pracownicy pytali między
innymi o potrzebne środki na modernizację siłowni w tym o ich sytuację związaną z utworzeniem nowej Spółki TAMEH, o rozrost biurokracji, o podwyżki płac i o bezpieczeństwo zatrudnienia, o zmniejszenie zatrudnienia i tym samym przeciążenia pracowników, a także
padły pytania dotyczące samych służb BHP. Dlaczego nikt ze służb
BHP nie jest pociągany do odpowiedzialności po zaistniałych wypadkach?.
Odpowiadając na pytania Dyrektor Generalny wyraźnie stwierdził, że
w celu dokonania niezbędnych inwestycji w zakresie energetyki powołana została spółka TAMEH. W skład TAMEH Polska wejdzie
wydzielony z Tauron Ciepło - Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (EC Nowa) i należąca do Tauron Wytwarzanie – Elektrownia
Blachownia, natomiast ze strony ArcelorMittal Poland SA – Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków). Powstanie spółki nie grozi utratą pracy dla pracowników, w AMP SA nie będzie zwolnień grupowych, a jedyne odejścia z pracy to będą przejścia na renty i emerytury. Z kolei jako odpowiedź na pytania o podwyżki płac, pracownicy
otrzymali odpowiedź, iż ich wynagrodzenia są śledzone na bieżąco w
porównaniu do średniej krajowej, natomiast w najbliższych tygo-
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dniach powinny rozpocząć się negocjacje odnośnie podwyżek płac w
roku 2015. Dyrektor przyznał rację zbyt dużej biurokracji, także tej w
dziedzinie BHP. Na zakończenie spotkania Pan Manfred Van Vlierberghe podkreślił rolę BHP w naszej Firmie dodając, iż w tym zakresie Dyrekcja będzie działała bez żadnych kompromisów.
K.W.
Ubezpiecz się w PZU
Każda osoba, która do końca bieżącego roku ubezpieczy
Grupowo w PZU Życie siebie wraz z innym, dorosłym
członkiem rodziny lub zawrze ubezpieczenie komunikacyjne nowe (dotychczasowy inny ubezpieczyciel) powyżej kwoty 800
zł, a przy kontynuacji od kwoty 1000 zł, lub zawrze inny rodzaj ubezpieczenia powyżej kwoty 400 zł, lub ubezpieczy dom, mieszkanie
powyżej kwoty 200 zł - otrzyma specjalny prezent.
Uwaga! W związku z przeniesieniem dotychczasowego biura PZU,
które mieściło się na os. Centrum B, aż na ul. Pilotów, Biuro Obsługi
PZU w bud. administracyjnym „S” AMP SA, jest najbliższym biurem
PZU gdzie korzystnie można zawrzeć każdy rodzaj ubezpieczenia.
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony
jest do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu uprawnione są w Polsce
tylko dwie grupy pracowników, w tym pracownicy AMP. Rabat
udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU.
Biuro Obsługi PZU Życie przypomina, że każdej osobie ubezpieczonej grupowo przebywającej w szpitalu co najmniej przez 14dni,
przysługuje świadczenie z tytułu rekonwalescencji. Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione przez szpital. PZU Życie wypłaca również świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej terapii (OIT),
jeżeli pobyt ten trwał nieprzerwanie 48 godz. i był w trakcie pobytu w
szpitalu. Ubezpieczenia te obejmują zdarzenie, które miały miejsce
na terytorium kraju należącego do UE lub na terytorium: Szwajcarii,
Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.
Osoby zgłaszające się po wszelkiego rodzaju świadczenia powinny
mieć przy sobie swój nr konta bankowego. Ułatwia to obsługę, jak i
znacznie skraca termin otrzymania świadczenia.
Przypominamy także o promocji skierowanej do uczestników Klubu PZU Pomoc w Życiu, którzy spodziewają się dziecka lub którym
urodziło się dziecko. Każdy rodzic, który poinformuje PZU Pomoc SA
o tym miłym momencie w jego życiu otrzyma bezpłatną Paczkę, w
której znajdzie wyjątkowe prezenty.
Odebrałeś już Paczkę w pierwszej edycji naszej promocji? Nic nie
szkodzi. Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy i odebrać kolejną
paczkę. Zachęcamy do zgłaszania się po Paczkę. Zgłoszenia należy
dokonać na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie
www.pzu.pl/paczka lub telefonicznie pod nr 801 102 102 tonowo
wybierając 5, następnie 2. Paczka będzie wysłana na adres wskazany w formularzu.
● 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. kom.).
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym
„S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124
czynne w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30, we wtorek, środę,
czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
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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
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

Na wyjazd obowiązują paszporty lub tez dowody osobiste (w zależności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy miesiące po
powrocie z danej wycieczki !!
W naszej ofercie również: kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży krajowe i zagraniczne; wczasy regeneracyjne dla pracowników AMP;
wycieczki krajowe i zagraniczne z dofinansowaniem dla Pracowników
i Emerytów AMP
BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą”
Obok obiektu wypoczynkowego znajduje się nowoczesny kompleks
wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla. Wyżywienie:
całodzienne 56 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 43 zł/os. dzieci 4-10 lat:
całodzienne wyżywienie 28 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 22 zł/os. Ceny
pokoi: pokój 2 osobowy z łazienką 130 zł /doba, pokój 3 osobowy z łazienką 160 zł/doba, pokój 4 osobowy z łazienką 260 zł/doba, pokój 2 osobowy
z łazienką (nowe skrzydło) 160 zł/doba, apartament 260 zł/doba, domek
6 osobowy 270 zł /doba.
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UWAGA!!! Doradca finansowy (Pan Łukasz Duda) od 1 listopada
będzie udzielał porad po uprzednim kontakcie telefonicznym:
nr tel. 695 426 226.
Zapraszamy
UWAGA!!!!!
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szybka
27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641-65-41
lub 696-999-958, zaprasza pracowników ArcelorMittal Oddział w Krakowie na zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach rehabilitacji stacjonarnej dofinansowanej z ZFŚS. Rehabilitacja stacjonarna to 10–dniowy cykl zabiegowy (3 zabiegi dziennie),
wykonywane w dni robocze, przed lub po południu, tak aby nie
kolidowały z pracą. W ramach cyklu przewidziana jest konsultacja
rehabilitacyjna tak więc nie potrzebne jest skierowanie od lekarza.
Szczegółowe informacje dostępne w Obsłudze Funduszu (HUTPUS S.A.) lub na stronie Centrum: www. edmed.krakow.pl
Z prasy: Stalprodukt: zyski rosną szybciej od przychodów. Po
trzech kwartałach roku grupa Stalprodukt utrzymała przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych. Zyski wzrosły jednak o ponad
połowę. Poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki wzrostowi wolumenów i cen w segmentach operacyjnych blach elektrotechnicznych i
cynku. W trzecim kwartale grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła
przychody ze sprzedaży 741,329 mln zł, a więc o 17,038 mln zł wyższe
w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. Jednocześnie Grupa odnotowała wzrost zysku na sprzedaży o 50 182 tys. zł (do 58,491
mln zł), zysku na działalności operacyjnej o 48 370 tys. zł (obecnie
wyniósł 55,079 mln zł) oraz wyniku netto o 22 632 tys. zł, a więc do
33,628 mln zł. Wolumeny sprzedaży w segmencie Blach Elektrotechnicznych wzrosły o 33,2 proc. i towarzyszyły mu niewielkie podwyżki
cen, co przyniosło znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz
znaczącą poprawę wyniku segmentu. W stosunku rok do roku wzrost
przychodów ze sprzedaży o sięgnął 35,1 proc. Wyniosły one 113,625
mln zł. Wynik segmentu wyniósł 11,477 mln zł i był od ubiegłorocznego
wyższy o 11,020 mln zł. W segmencie Profili odnotowano zarówno
ilościowy spadek sprzedaży o 10,7 proc., jak i niewielki spadek średnich cen. Poprawę wyników segmentu o 4,2 proc., czyli o 320 tys. zł
osiągnięto dzięki redukcji kosztów wytworzenia. Segment Cynku, przynoszący największą część przychodów osiągnął znaczącą poprawę
wyników. Przychody wzrosły do 383,778 mln zł, a więc o 5,6 proc.
Wzrost poziomu cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (a szczególnie cynku o 24,3 proc.) pozwolił na zrekompensowanie mniejszych
wolumenów sprzedaży (o 7,2 proc) i zwiększenie wyniku segmentu o
187 proc., do 64,252 mln zł. Po trzech kwartałach przychody grupy są
niemal na takim samy poziomie jak przed rokiem – wynoszą 2,107 mld
zł, co stanowi wzrost poniżej 1 procenta. Zysk brutto wzrósł natomiast
o trzy czwarte, sięgając 102,878 mln zł. Zysk netto wzrósł o niemal 68
proc., dochodząc do 74,145 mln zł.
Worldsteel: dynamika produkcji stali słabnie. Najnowsze wyniki
prezentowane przez World Steel Organization wskazują, że dynamika
wzrostu produkcji stali na świecie znowu spada - po trzech kwartałach
jest mniejsza niż po półroczu. Październik zamknięto sumą 136,738
mln ton, co jest niemal niezmienionym poziomem w porównaniu z tym
samym okresem ubiegłego roku. Podana przez Worldsteel wielkość
globalnej produkcji po trzech kwartałach to 1,367 mld ton stali, co w
stosunku rok do roku oznacza wzrost na poziomie 2 proc. Po pierwszym półroczu wzrost wynosił 2,5 proc. Podobnie ma się rzecz w wypadku Unii Europejskiej, która po półroczu mogła mówić o dynamice na
poziomie 3,8 proc., podczas gdy po trzech kwartałach wynosi ona 2,8
proc. (wyprodukowano 142,639 mln ton stali). Polska październik może
uznać za bardzo dobry miesiąc, bo 765 tys. ton oznacza wzrost produkcji o 17,2 proc. Jednak w skali trzech kwartałów utrzymujemy się w
światowym trendzie: wyprodukowanie 7,173 mln ton stali oznacza
wzrost o 7,5 proc. Po półroczu wzrost był na poziomie 9,1 proc.
UWAGA!!! Firma AUDIMED zaprasza na bezpłatne badania słuchu. Ponadto realizuje: testy nadprogowe, videootoskopie, otoemisje akustyczną dla dzieci i dorosłych,
indywidualne dopasowanie i sprzedaż aparatów słuchowych, sprzedaż akcesoriów do aparatów słuchowych, serwis, sprzedaż
ochronników słuchu, dofinansowanie z MOPS i PFRON, realizacja
wniosków NFZ, sprzedaż ratalną. Firma mieści się os Teatralne 16/2B
oraz na Ujastek3. Tel. 12 6421555 czynna pon: 8.30-18.00, wt-pt: 8.30
-16.00. Członkowie NSZZ Prac. AMP SA otrzymują 15% zniżkę na
zakup aparatów słuchowych oraz półroczny zapas baterii.

