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Profesor Jacek Majchrowski ponownie Prezydentem Krakowa

Jacek Majchrowski wygrał w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, uzyskując 58,77 proc. głosów. Pokonał popieranego przez PiS Marka Lasotę, który zdobył 41,23 proc. głosów podała oficjalnie Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła
prawie 34 proc. „Nowy - Stary Prezydent” wskazał trzy priorytety,
jakie sobie teraz stawia w tej kadencji. To walka ze smogiem, infrastruktura komunikacyjna oraz doprowadzenie do standardów Unii
Europejskiej szpitala Żeromskiego w Nowej Hucie. - Bardzo serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom,
którzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem. Dziękuję także tym,
którzy pracowali dla mnie w sztabie. Dziękuję również Markowi
Lasocie za naprawdę kulturalną kampanię, to mi się pierwszy raz
zdarzyło – powiedział Majchrowski tuż po ogłoszeniu wyników.
My ze swej strony gratulujemy i oczekujemy by zapowiedź
dotycząca Projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”, o której tak
szeroko mówił Pan Prezydent podczas spotkania z naszą organizacją związkową doczekała się realizacji.
K.W.
Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP SA na 2015r podpisany
26 listopada w Dąbrowie Górniczej został podpisany Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP SA na 2015 rok. Negocjacje
Regulaminu trwały blisko trzy miesiące. Strona Pracodawcy rozpoczynając negocjacje przedstawiła możliwe wpływy na konto ZFŚS.
Niestety w porównaniu do lat ubiegłych zmniejsza się odpis
(mniejsza liczba pracowników) oraz nie zakłada się zasilenia ze
sprzedaży obiektów socjalnych konta ZFŚS, co miało miejsce w
latach poprzednich. Tak więc Strony rozpoczynając rozmowy musiały mieć świadomość, że na wszystkie „propozycje” może braknąć
środków finansowych. Ponadto zgodnie z decyzjami ZUS dochód
pracownika musiał być inaczej liczony aby Pracodawca nie został
obciążony dodatkowymi składkami i karą za niewłaściwe obniżanie
dochodów pracowniczych. Strony w trakcie negocjacji dostosowały
także tabele dofinansowań uznając po raz pierwszy, iż dla najlepiej
zarabiających pracowników należy zamknąć tabele dofinansowania
(dochód powyżej 5 000 zł / osobę). Jest także inne spojrzenie na
dofinansowanie wypoczynku po pracy, zwłaszcza wycieczek. W
2015 będzie dostępna określoną ilość dni (16) do wykorzystania.
Inaczej także rozliczane będą rajdy zakładowe (zamiast ryczałtu
tabela dofinansowania). Zmiana także dotknęła ilości tzw bonów
świątecznych. W 2015 roku otrzymamy tylko raz „bony finansowe” na święta Bożego Narodzenia. Należy tylko liczyć, że pracownicy
będą wykorzystywali Fundusz zgodnie z jego zasadami. Regulamin
strona nr 3…..
cd str nr 3

OPZZ zgłasza zastrzeżenia do projektu zmian
w Kodeksie pracy
Od wielu lat OPZZ wskazuje na patologie związane z nadmiernym wykorzystywaniem umów terminowych w Polsce. Stronie rządowej i pracodawcom wielokrotnie przekazywaliśmy własne propozycje uregulowania stosownych przepisów. Cieszy zatem, ze strona rządowa podzieliła nasze argumenty i
zdecydowała się na przedstawienie projektu ustawy, który ma ograniczyć nadmierne i nieuzasadnione wykorzystywanie umów terminowych. Przedłożony do zaopiniowania projekt zmiany Kodeksu
pracy i innych ustaw generalnie należy ocenić pozytywnie. Jednak
biorąc pod uwagę cel nowelizacji prawa pracy – likwidacja zatrudnienia pracowników na wieloletnich umowach terminowych, OPZZ
zgłasza szereg zastrzeżeń do projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
WICEPREMIER NIEKONSEKWENTNY
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ze
zdumieniem i głębokim rozczarowaniem przyjęło dzisiejsze wypowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wicepremier stwierdził między innymi, że Komisja Trójstronna przekształciła się w pułapkę dla rządu - przychodzą na nią pracodawcy, przychodzą pracownicy i oczekują, że rząd zrekompensuje ich straty kosztem budżetu. Zdaniem wicepremiera, rząd stał się zakładnikiem obu spierających się stron. Tymczasem Komisja „…powinna być mechanizmem wypracowywania porozumienia z inicjatywy rządu”. Trudno
zrozumieć, co ma na myśli Pan Piechociński, ponieważ Komisja
Trójstronna przez wiele miesięcy nie uzyskała porozumienia w żadnej sprawie. Głównie z tego powodu zawiesiliśmy udział w jej pracach. Oczekując większej decyzyjności rządu w realizacji naszych
postulatów, zaproponowaliśmy udział Premiera w tych pracach. W
mojej ocenienie, w kategoriach dialogu społecznego nie mieści się
traktowanie partnerów społecznych jako przybudówki rządu, która
wypracowuje porozumienia pod jego dyktando. Ten sposób rozumowania daleko bardziej upolitycznia dialog społeczny niż roszczenia związków zawodowych artykułowane w trakcie prac Trójstronnej
Komisji.
Od wielu tygodni rząd deklaruje gotowość do podjęcia rozmów nad nowym kształtem dialogu trójstronnego. Częścią rozwiązań, nad którymi pracują partnerzy społeczni, jest możliwość inicjowania projektów ustaw przez nowe ciało dialogu społecznego. Czy
deklaracje wicepremiera oznaczają, że nie zgadza się on na zwiększenie roli central związkowych i pracodawców?
Niepokoją słowa wicepremiera dotyczące minimalnej płacy
godzinowej. Już ponad rok temu minister pracy i polityki społecznej,
Władysław Kosiniak-Kamysz określał te propozycje pozytywnie.
Tymczasem wicepremier Piechociński deklaruje teraz, że urzędnicy
MPiPS „…
cd str 2
Podział funduszu premiowego za listopad 2014 r.
Stosownie do postanowień zapisu cz. II, ust. 3 "Zasad uruchamiania
i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu
Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A." informuje:
- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc październik 2014 r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 83 %
- Fundusz Premiowy, zgodnie z cZ.1 ust. 4 pkt.2) "Zasad ...", w
związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi 8,40 % od plac zasadniczych pracowników Spółki.
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KOLPREM spotkanie z nowym Prezesem Spółki
W ubiegłym tygodniu w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie organizacji Związkowych z nowym Prezesem, a zarazem
Dyrektorem Generalnym Spółki Kolprem Panem Dirkrem Stroo.
Urzędujący od 1 listopada Prezes Dirk Stroo przedstawił Siebie i
swoją dotychczasową karierę zawodową. Nowy Prezes Spółki
KOLPREM jest pochodzenia Belgiem. Jest żonaty ma 3 dzieci.
Ukończył studia w Belgii. Pracował w hucie Gent, gdzie był szefem
logistyki i transportu. Kolejnym etapem jego kariery zawodowej
była praca w hucie Frydek-Mystek. Przeprowadził tam proces naprawczy.
W czasie spotkania przedstawiciele Związków Zawodowych uczestniczący w rozmowie zadali Prezesowi Dirkowi Stroo
szereg pytań dotyczących zwłaszcza jego wizji rozwoju Spółki
KOLPREM. Związkowcy przekazali Prezesowi sprawy, które są dla
nich najważniejsze tzn. braki w zatrudnieniu, fatalny stan lokomotyw, podwyżki płac i wyrównanie ich na poszczególnych stanowiskach, sprawy związane z BHP w kontekście coraz bardziej restrykcyjne polityki AMP w stosunku do Spółek. Wskazywali również
także na fakt ciągłego braku zrozumienia dla kłopotów Kolpremu.
Prezes Dirk Stroo z zainteresowaniem słuchał wszystkich wypowiedzi. Prosił o czas bowiem jest zbyt krótko aby mógł już teraz
zapoznać się ze wszystkimi problemami Spółki KOLPREM. Zapewnił, że jest otwarty sugestie Związków Zawodach i chętnie spotka
się z załogą Kolpremu w Krakowie.
T. Ziołek
Komunikat ZKW SIP – ZKK
Zakładowa Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy
ZKK INFORMUJE, ŻE WYNKIU PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW SIP - Zakładu Koksownia na kadencję 2015 – 2018 Społecznymi Inspektorami Pracy Zakładu Koksownia zostali wybrani kol. :
1.
Zakładowy SIP ZKK - kol. Nowak Leszek N.S.Z.Z. „ Solidarność ”
2.
Wydziałowy SIP ZKK/K1- kol. Solecki Krzysztof NSZZ Prac.
AMP SA
3.
Wydziałowy SIP ZKK/K2,KU,Adm.- kol. Kocerba Kazimierz
NSZZ „ Solidarność ”
4.
Oddziałowy SIP ZKK/zm. I, II - kol. Sieczka Grzegorz NSZZ
Pracowników AMP SA
5.
Oddziałowy SIP ZKK/zm. III, IV - kol. Świgoń Roman NSZZ
„ Solidarność ”
Dziękujemy za udział w wyborach. Za ZKW SIP – ZKKK Przewodniczący Żelichowski Marek
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my, że sprawa jest otwarta. W kolejnej części spotkania Strona
Społeczna przedstawiła wiele wątpliwości związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Spółki. Przechodzący pracownicy nie wiedzą jak
będzie funkcjonował w nowym podmiocie: system przepustek,
system kartek na posiłki, jak będzie funkcjonowała obsługa administracyjna i socjalna, jak będzie funkcjonował system ubezpieczenia
grupowego, przynależności do MPKZP i wiele innych niewiadomych. W końcu nie znając schematów organizacyjnych wiele osób
nie wie kto będzie jego przełożonym.
Na wszystkie te związkowe wątpliwości Strona Pracodawcy
starała się odpowiadać. Choć nie wszystkie odpowiedzi były zadawalające to pojawia się nadzieja, że zanim wydzieli się pracowników do nowego podmiotu dostaną oni większość oczekiwanych
informacji, a najważniejsze, że dostaną gwarancje pracy i płacy.
Kolejne spotkanie w pierwszej dekadzie grudnia powinno zdecydowanie zbliżyć Strony. Mamy nadzieję, że pomimo chwilowych trudności przynajmniej te zmiany organizacyjne w AMP SA zostaną
zrobione bez pośpiechu i z dużym rozsądkiem. Tak by najważniejsze było dobro pracowników.
K.W.
Cd ze str nr 1 …..po

analizach doszli do wniosku, że wprowadzenie
minimalnej stawki godzinowej spowoduje, że nieuczciwi przedsiębiorcy znajdą wyjście z sytuacji - np. będą płacić ludziom za mniejszą liczbę godzin, niż w rzeczywistości przepracowali”. Na pytanie
o wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada : „…
karami i kontrolami nie wymusimy zmiany postaw”. Czy to oznacza, że wicepremier akceptuje skandalicznie niskie stawki za godzinę pracy w ochronie czy gastronomii? Minimalne stawki godzinowe wprowadzono w Niemczech i USA. Może nasi politycy powinni tam podpatrzyć jak to się robi.
Jesteśmy ciekawi czy minister Władysław Kosiniak-Kamysz
podziela opinię swojego partyjnego kolegi na temat Komisji Trójstronnej i minimalnej płacy godzinowej. To ważne pytanie przed
zakończeniem przez partnerów społecznych prac nad nowymi
zasadami funkcjonowania instytucjonalnego dialogu trójstronnego.
Interesuje nas bardzo, czy minister pracy rzeczywiście chce odbudowy dialogu społecznego jako forum poszukiwania rozwiązań
problemów społecznych. Widzę, też pewną niekonsekwencję w
wypowiedzi Pana wicepremiera. Z jednej strony zarzuca stronie
społecznej, że chcą realizacji swoich postulatów kosztem budżetu
państwa, z drugiej, jako formę wyrównania nierówności społecznych widzi zwiększenie kwoty wolnej od podatku, czyli kosztu budżetu państwa. Nie negujemy tego kierunku, ale czy podniesienie
najniższych wynagrodzeń nie jest uczciwe ? Pytamy więc, czy rząd
ostatecznie zrezygnował z prac nad minimalną płacą godzinową?
Andrzej Radzikowski Wiceprzewodniczący OPZZ

TAMEH rozmowy w sprawie Porozumienia Transferowego
21 listopada w Dąbrowie Górniczej odbyły się rozmowy
Zarządu Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o. z przedstawicielami Organizacji Związkowych funkcjonujących we wszystkich podmiotach
wchodzących w skład nowo powołanej Spółki. Zarząd reprezentowali wszyscy członkowie z Prezesem Manfredem Wawrzynoskiem
na czele. Stronę AMP SA reprezentował Dyr.. Dialogu Społecznego Pan Andrzej Węglarz.
Rozpoczynając spotkanie Prezes M. Wawrzynosek podkreślił, iż Spółka ma wyznaczony cel biznesowy, a nie jak mówią niektórzy związkowcy restrukturyzacyjny. Omówił sytuację związaną z
tworzeniem nowego podmiotu, podkreślając, że wolą Stron jest
utworzenie Spółki z dniem 1 grudzień 2014 rok. Dziś wiemy, że
planowany termin nie zostanie dotrzymany jednak jak zapowiadają
przedstawiciele Zarządu Spółki data rozpoczęcia działalności będzie jeszcze grudniowa. W trakcie spotkania Strona związkowa
pytała przede wszystkim o równe traktowanie wszystkich podmiotów wchodzących w skład Spółki TAMEH. Przedstawiciele Związków Zawodowych oczekują, że zostanie podpisane Porozumienie
Transferowe, które da wszystkim przechodzącym pracownikom
„wewnętrzny spokój”. Pomimo, iż Strona Pracodawcy uznaje, że
takie Porozumienie nie jest konieczne, że oświadczenia złożone
przez Zarządy Spółek tworzących nowy podmiot wystarczą, to
Strona Związkowa mając jednak negatywne doświadczenie z lat
poprzednich będzie starała się doprowadzić do podpisania najważniejszych zabezpieczeń dla pracowników Spółki TAMEH. Uważa-

Szanowni Państwo,
Jak co roku zachęcamy do zaangażowania się w
projekt Stowarzyszenia WIOSNA „Szlachetna
paczka” - projekt pomocowy skierowany do
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem
jest dotarcie do tych najbardziej potrzebujących i udzielenie im
niezbędnego wsparcia. Aby pomóc, wystarczy wejść na stronę
www.szlachetnapaczka.pl gdzie dostępna jest baza rodzin potrzebujących pomocy. Można wybrać rodzinę ze swojej okolicy, przygotować dla niej paczkę a następnie dostarczyć ją do magazynu, z
którego wolontariusze rozwiozą dary bezpośrednio do rodzin. Darczyńcami mogą zostać nie tylko pojedyncze osoby, ale i grupy
osób (rodziny, uczniowie w szkołach, współpracownicy w firmie). Zachęcamy abyście Państwo w ramach działów / biur podjęli
inicjatywę stworzenia paczki dla wybranej rodziny – prosimy o
informację zwrotną, które biura zdecydują się przygotować
paczkę. W Biurze Odpowiedzialności Biznesu dostępne są pudła
do pakowania paczek, tel. 32-776 7954.
KLUB HDK zaprasza na
AKCJĘ KRWIODAWSTWA
05 grudnia 2014 roku od godz. 10.30 - 15.30
Przed bramą główną ArcelorMittal Poland SA /
Oddział Kraków (bud. „Z”)
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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.
Regulamin ZFŚS AMP SA - 2015 rok
I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne
§1
1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej
Regulaminem obowiązuje w Spółce ArcelorMittal Poland S.A. od dnia 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Regulamin opracowany został na podstawie:
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3

a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 592 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą o ZFŚS,
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca
2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w
celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
c) innych przepisów, w części dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§2
Regulamin określa zasady tworzenia ZFŚS – zwanego dalej Funduszem,
osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z Funduszu,
cele, na które przeznacza się środki Funduszu oraz zasady i warunki
przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu.
§3
Działalność socjalna ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. (zwanej dalej
Spółką) prowadzona jest na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, z zastosowaniem zasady:
1. Odrębności gospodarowania Funduszem (wyodrębnione konta) przez
odpowiednie Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych, w skład których
wchodzą przedstawiciele Pracodawcy i Organizacji Związkowych, które:
a) opracowują szczegółowe zasady i kryteria do regulaminu ZFŚS odnośnie korzystania ze świadczeń Funduszu,
b) opracowują i realizują plany przychodów i wydatków (odpisy i zwiększenia, preliminarze),
c) monitorują wydatki i stan środków Funduszu (subkonto).
2. Korzystania oraz rozliczania ze świadczeń ZFŚS przez obsługującego
Fundusz. Poprzez obsługującego Fundusz należy rozumieć właściwego
dla danego pracownika przedstawiciela pracodawcy lub wskazaną przez
pracodawcę firmę obsługującą ZFŚS, zgodnie z miejscem obsługi kadrowej pracownika, a mianowicie w przypadku pracowników obsługiwanych
kadrowo w:
a) Krakowie – firma HUT-PUS S.A.,
b) Dąbrowie G. (w tym w Centrali), Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach – firma Biuro Podróży Partner BPO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
c) Zdzieszowicach - przedstawiciel pracodawcy lub wskazana przez pracodawcę firma,
(dotyczy również pracowników, którzy w 2015 roku przejdą – na mocy
porozumienia zmieniającego – do pracy w innej lokalizacji Spółki).
3. Pracownicy, których miejsce wykonywania pracy jest różne od miejsca
obsługi kadrowej mają możliwość korzystania z Funduszu oraz jego rozliczania przez obsługującego Fundusz, w miejscu wykonywania pracy, po
weryfikacji i akceptacji przez TKŚS.
4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i pkt.3 powyżej, środki finansowe ZFŚS przypisane zostaną do funduszu, z którego pracownicy korzystają ze świadczeń socjalnych.
II. Zasady tworzenia Funduszu
§4
1. Fundusz tworzy się na podstawie art.5 i art.7 ustawy o ZFŚS oraz
innych porozumień, w części dotyczącej ZFŚS z uwzględnieniem zasady,
o której mowa w § 3 Regulaminu, przy czym:
a) utrzymuje się dotychczasowy sposób naliczania Odpisu Podstawowego na Fundusz oraz jego dodatkowych zwiększeń, o których mowa w
ustawie o ZFŚS oraz w innych porozumieniach, w części dotyczącej
ZFŚS,
b) stosuje się zasadę, że środki finansowe pochodzące z Odpisu Podstawowego i innych źródeł, o których mowa w ppkt. a), w tym także środki
finansowe Funduszu niewykorzystane w latach ubiegłych, będą przeznaczone na realizację świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych w rozumieniu Regulaminu, w latach następnych.
2. Środki Funduszu zwiększa się m.in. o:
a) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych
służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
b) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali
mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych
zakładowych zasobów mieszkaniowych.
W przypadku dokonania zwiększenia Funduszu, Pracodawca informuje o
powyższym fakcie GKŚS, niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych na konto Funduszu.
Cd w następnym Kurierku Aktualności

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 1500 egz.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

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
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

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.

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.
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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: ArcelorMittal inwestuje we Francji. Koncern ArcelorMittal
poinformował, że zainwestuje 15 mln euro w poszerzenie zdolności
produkcyjnych w zakładzie Bourg-en-Bresse. Stal ma być wykorzystywana do produkcji elastycznych rur do poszukiwań ropy i gazu. Inwestycja to wynik podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy z firmą Technip, wykonującą prace inżynieryjne i budowlane dla
firm sektora energetycznego. Produkuje m.in. elastyczne rury do głębinowych i ultragłębinowych (na głębokościach ponad 1500 m) poszukiwań złóż ropy i gazu. ArcelorMittal będzie dostarczał stali o wysokiej
wytrzymałości do produkujących takie rury fabryk Technip we Francji,
Brazylii i Malezji. Porozumienie podpisano na 5 lat i wydłużono o kolejne dwa lata. Obie firmy będą także wspólnie prowadziły prace badawczo – rozwojowe. Fabryka w Bourg-en-Bresse przyjmie 20 nowych
pracowników.
Famur testuje kompleks ścianowy dla JSC ArcelorMittal Temirtau
Famur przeprowadził w Gorlicach test mini ściany urządzeń kompleksu
ścianowego dla JSC ArcelorMittal Temirtau z Kazachstanu - poinformowała spółka. Umowa na dostawę maszyn do Kazachstanu – o wartości
niemal 84 milionów złotych – została zawarta we wrześniu 2014 roku.
To już druga umowa Famuru z JSC ArcelorMittal Temirtau z Kazachstanu w ostatnich latach. W 2014 roku Famur poinformował o podpisaniu trzech znaczących kontraktów eksportowych: We wrześniu Grupa
zawarła kontrakt z JSC ArcelorMittal Temirtau z Kazachstanu. Wartość
kontraktu – na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego – wynosi
blisko 20 mln EUR, czyli niemal 84 mln zł. To już druga umowa Famuru
z tym kazachstańskim kontrahentem w ostatnich latach. Pod koniec
lipca Famur podpisał z turecką spółką HATTAT ENERJI VE MADEN
TIC A.S. umowę, której przedmiotem jest dostawa kompleksów ścianowych oraz dodatkowych urządzeń i części zamiennych. Łączna wartość umowy wynosi 66 mln EUR, czyli blisko 273 mln złotych. W styczniu spółka zawarła z indonezyjskim podmiotem PT Pesona Khatulistiwa
Nusantara umowę – o wartości 12,9 mln USD, czyli blisko 40,2 mln
złotych – której przedmiotem jest wykonanie projektu, dostawa urządzeń, nadzór nad ich montażem oraz rozruch i szkolenie personelu
obsługującego kompletny system przeładunku węgla.
UOKiK zgodził się na wspólną spółkę Tauron i ArcelorMittal. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 24
listopada br. zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - Tameh Holding. Wspólnikami Tameh
Holding (na mocy umowy podpisanej 11 sierpnia br.) są spółki Grupy
Tauron (Tauron Polska Energia, Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło)
oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO Holding 11, AM
Global Holding Bis, ArcelorMittal Ostrava). Obie grupy kapitałowe będą
posiadały po 50 proc. udziałów w spółce, która będzie realizowała zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej
oraz będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach
operacyjnych: polskim – Tameh Polska i czeskim – Tameh Czech. W
skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z Tauron Ciepło –
Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do
Tauron Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natomiast ze strony
ArcelorMittal Poland – Elektrociepłownia w krakowskim oddziale spółki.
Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatować Elektrociepłownię
w Ostrawie. Głównym celem biznesowym planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie Taurona i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu
wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal.

