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Festyn Związkowy

26 Festyn Związkowy zakończony. Pogoda w tym roku
dopisała, słoneczny, bezchmurny dzień zapowiedź wielu atrakcji
zwłaszcza dla dzieci naszych hutników sprawiły, iż na związkowym festynie zjawiło się ponad 3 tysiące osób. W tym roku zdecydowanie więcej przybyło dzieci, które korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych, trampolin oraz dmuchanych kul kręconych w dużym wodnym basenie. Zabawy i
konkursy dla najmłodszych prowadziła niezmordowana „ciotka
Klotka” oraz jej sympatyczna ekipa. Przez cały dzień oblegane
były stanowiska do malowania ekologicznymi farbami twarzy.
Dzieci hutników przeobrażały się w: motyle, królewny bajkowe,
Batmana i wiele komiksowych postaci. Z kolei sportowe zmagania prowadził hutniczy TKKF. Dla dzieci przygotowano konkurencje rozwijające umiejętności ruchowe. Oprócz indywidualnych konkursów swymi umiejętnościami sportowymi mogły wykazać się całe rodziny hutnicze, w takich konkurencjach jak: rzut
rodzinny do kosza, rzut rodzinny lotką do tarczy oraz w tradycyjnej sztafecie rodzinnej. Były też indywidualne konkursy dla pań
jak „rzut wałkiem do chłopa” czy dla mężczyzn „spacer farmera”.
W tym roku organizatorzy Festynu zadbali zgodnie z życzeniem
hutników o dłuższą zabawę taneczną „na trawie”. Zespół muzyczny grał lubiane przeboje radiowe, a na specjalnym podeście
brakowało miejsca do tańczenia stąd znaczna część uczestników tańczyła „na trawie”.
Jak co roku o podniebienie uczestników Festynu zadbała
nasza hutnicza Spółka HUT - PUS SA serwując smaczne posiłki
poczynając od pysznego bigosu oraz pieczonych golonek po
dania grilowe. Tradycyjnie podczas spotkania ze sponsorami
Festynu została także przeprowadzona licytacja instrumentu
muzycznego podarowanego na ten cel przez Hutniczą Fundację
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. W tym roku była to trąbka. Zwycięzcą długiej licytacji okazała się Pan Tomasz Karpierz
Prezes Spółki HUT-PUS SA. Wylicytowana kwota zasili konto
HFOZiPS.
Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik podziękował licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej sytuacji rynko-

wej zawsze pamiętają o naszym Związkowym Festynie wspomagając nas licznymi nagrodami. Na zakończenie Festynu odbył się pokaz żonglerki pochodniami ogniowymi, a także pokaz
sztucznych ogni. Siedmio-minutowa aranżacja podniebnych
fajerwerków przy akompaniamencie odpowiedniej muzyki zapierała dech w piersiach.
Organizowany przez Nasz Związek Festyn jest imprezą
rodzinną, w której udział biorą całe hutnicze rodziny. Zdecydowana większość dorosłych przychodzi, by wraz ze swymi pociechami wziąć udział w zabawach i konkursach. Najważniejsze
cele tej imprezy jakie sobie stawiamy to integracja pracowników
Huty i hutniczych Spółek, zorganizowanie relaksowej soboty z
odpowiednimi zawodami sprawnościowymi, a przede wszystkim
zorganizowanie poprzez zabawę wypoczynku dzieci hutników
oraz w miarę możliwości wyposażenie uczestników w wiele potrzebnych w szkole przedmiotów tak by odciążyć finansowo
obecnych na festynie rodziców. Dlatego też pomoc ze Strony
Sponsorów jest dla nas tak cenna. I za nią dziękujemy. Jak co
roku rozdawaliśmy wyposażone w przybory szkolne plecaki dla
najmłodszych.
Podziękowania za wsparcie kierujemy do: ArcelorMittal
Poland SA - ZFŚS O/Kraków, do Spółek: UNIHUT SA, PZU SA
Remobud, Madrohut, Metalodlew, Krakodlew, Tubular, Centrum
Medyczne „Ujastek”, Fundacji Pro-Vitalis, LOK, Bank PKO BP,
Complex, KOLPREM, Fundacji Własności Pracowniczej, CKiS,
TECHGRUP i ŚNIEŻKA, KUNSZT, EKO-ENERGIA, POLISHUT, HUT- PUS SA, HFOZiPS, TU UNIQA, TKKF, SKOK, EuroTrade, Specjał, ZD Projekt, oraz Com-Com Zone.
Na koniec podziękowania za przygotowanie i koordynowanie Festynu Związkowego należą się Wiceprzewodniczącemu Zarządu Związku kol. Józefowi Kawuli oraz zespołowi organizacyjnemu, który mu pomagał. Osobne słowa podziękowania
kierujemy do działaczy hutniczego TKKF z ich Prezesem Panem Kazimierzem Pyżem, za prowadzenie wszystkich konkursów sportowych. Dziś przedstawimy wyniki mitingu sportowego
organizowanego dla Zarządów Zakładowych natomiast pełną
relację z wynikami w zamieścimy w następnym numerze Kurierka Aktualności.
Cd str nr 2
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rozpoczął tradycyjnie miting sportowy Zarządów Zakładowych Związku. W tym roku startowało 13 zespołów.
Ciekawe sportowe konkurencje, przygotowane przez nasz hutniczy
TKKF oraz cenne nagrody (ufundowane przez Zarząd Związku)
sprawiły, iż rywalizacja była ostra, zawsze jednak z dużą dawką
humoru. W każdym roku TKKF stara się wprowadzać nową ciekawą konkurencję, tym razem była to zmieniona trasa biegowa. Drużyny reprezentujące Zarządy Zakładowe startowały w czteroosobowych składach. Wyniki sześciu konkurencji (rzut do kosza, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut kulami do celu tzw. Bule, rzut lotką
do tarczy, strzał na bramkę oraz trasa biegowa) decydowały o kolejności Zespołów oraz o indywidualnych wynikach. Zawody sportowe w tym roku wygrał Zarząd Zakładowy Walcowni Gorącej
(BWG), drugie miejsce przypadło Zarządowi AM DS, trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca „urzędujący” Zarząd Związku.
Indywidualnie wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Zapiór
Hanna (AM Refractories), drugie miejsce zajęła kol. Gut Lucyna
(HUT- PUS), trzecie miejsce zajęła kol. Wolniewicz Danuta
(KOLPREM), wyróżniona została także reprezentująca Zespół
Szkół Zawodowych kol. Zając Sandra. Wśród mężczyzn pierwsze
miejsce przypadło kol. Wieczorkowi Sebastianowi (AM DS), drugie
miejsce zajął Przewodniczący Zarządu Związku Wójcik Krzysztof
(Zarząd), trzecie miejsce zajął kol. Kucharski Władysław (AM DS).
Zwycięzcami są wszyscy startujący. Ciekawe konkurencje były
przyjmowane z dużym humorem i ciekawą ożywioną dyskusją.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ta integracja aktywu związkowego będzie jeszcze większa.
K.W.

Sprawa zaliczenia stażu do nagrody jubileuszowej
Organizacje związkowe działające w Krakowie otrzymały
stanowisko Pracodawcy w sprawie zaliczenia stażu pracy po odbyciu służby wojskowej do nagrody jubileuszowej. W poprzednim
Kurierze Aktualności przedstawialiśmy problem jaki dotknął pracowników w Krakowie (mężczyzn). Zwróciliśmy się z prośbą o analizę sytuacji pracowników Oddziału Kraków, którym przesunięto
termin nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej z miesiąca
sierpień na wrzesień z powodu służby wojskowej. Ta sytuacja powoduje, iż niewielkiej grupie pracowników została naliczona nagroda jubileuszowa według nowych zasad. Natomiast zgodnie z interpretacją wspólną porozumienia około zuzpowskiego z 2006 roku
każdy z pracowników z Krakowa do września 2016 roku miał otrzymać nagrodę jubileuszową liczoną po „krakowsku” dwukrotnie.
Tegoroczna interpretacja ustawy o stosunku do służby wojskowej
jest krzywdząca dla kilkunastu osób. W imieniu tych pracowników
zwróciliśmy się o pozytywne rozpatrzenie naszego wystąpienia.
Zmiana decyzji w tych kilkunastu przypadkach wydaje się być zasadna i moralnie usprawiedliwiona. Zapewne po analizie podnoszonej przez nas sprawy Dyrektor Personalny AMP SA podjął decyzję, którą w całości prezentujemy poniżej. Liczymy w przyszłości,
że Dyrekcja HR w sytuacjach spornych będzie brała pod uwagę
argumentacje Strony społecznej. W tym przypadku dziękujemy w
imieniu kilkunastu pracowników za zrozumienie i podjętą decyzję.
Dotyczy: odpowiedzi na pismo ws zaliczenia stażu do nagrody
jubileuszowej.
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W nawiązaniu do wniosku z dnia 24. 08. 2016r., dotyczącego zaliczenia do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, okresu czasu pomiędzy zakończeniem służby wojskowej, a
podjęciem pracy u Pracodawcy, u którego Pracownik byt zatrudniony przed powołaniem do służby wojskowej ( jeżeli w/w zatrudnienia nastąpiło w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej
służby wojskowej ), uprzejmie informuję, iż uwzględniając argumentację zawartą w Państwa wystąpieniu oraz dokumentację znajdująca się w posiadaniu Spółki, Strona Pracodawcy za możliwe
uznaje przychylenie się do wniosku Strony Związkowej.
Jednakże, biorąc pod uwagę treść uzgodnień Stron zawartych w „Porozumieniu Stron z dnia 10.08.2006r. w zakresie wdrożenia w Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania”
oraz ustalenia zawarte ad.1. ust.2. „Protokołu ze spotkania administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP, odbytego w
Dąbrowie Górniczej w dniu 22.12.2009r. ", zgodnie z którymi okres
przejściowy w wypłacaniu nagród jubileuszowych zakończył się z
dniem 01.09.2016r., formalne podjęcie pozytywnej decyzji w przedmiotowym zakresie wymaga dodatkowego ustalenia Stron Dialogu
Społecznego, analogicznie jak to miało miejsce w grudniu 2009r.
Dążąc do jak najszybszego pozytywnego rozwiązania problemu, który obejmuje ok. 60 osób, Strona Pracodawcy wyraża
gotowość szybkiego opracowania oraz przedstawienia w ramach
prac Zespołu Roboczego stosownej propozycji uzgodnienia.
Niezwłocznie po jego podpisaniu możliwe będzie równocześnie wypłacenie pracownikom stosownych wyrównać.
Rozmowy w Spółce KOLPREM
W czwartek 1 września w Spółce KOLPREM odbyło się
spotkanie organizacji Związkowych z Dyrektorem Stanisławem
Bólem. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor nowo utworzonej Grupy Wsparcia Pan Witold Trebisz. Głównym tematem spotkania była wysoka absencja chorobowa. Skutkiem czego są kroki
podjęte przez Zarząd Spółki. Wzorem ArcelorMittal Poland SA
kontrola zwolnień lekarskich została przekazana do firmy Comperio. Umowa z firmą Comperio została zawarta na takich samych
zasadach jak w AMP SA. Strona Związkowa z wielkim zdumieniem
i zaniepokojeniem przyjęła tą decyzję Zarządu Spółki. Mamy wiele
zastrzeżeń co do zasadności kontroli pracowników przez firmę
zewnętrzną. Obawiamy się o brak obiektywizmu, o możliwość wycieku danych osobowych, które ustawowo powinny być chronione,
a w końcu o bez podstawne nękanie pracowników. Jak zapewnił
nas Dyr. Stanisław Ból, kontrola będzie dotyczyła tylko tych pracowników, których wskażą bezpośredni przełożeni. Będziemy bardzo wnikliwie przyglądać się działalności firmy Comperio i stanowczo reagować na jakiekolwiek nieprawidłowości. Wśród spraw różnych najważniejszym tematem były kolejne oddelegowania pracowników DPW z Krakowa do Dąbrowy Górniczej. Wzbudza to
wielkie zaniepokojenie wśród załogi krakowskiego oddziału Spółki
KOLPREM. Naszym zdaniem ciągłe delegowanie pracowników nie
sprzyja dobrej atmosferze, a dojazdy do Dąbrowy Górniczej potęgują zmęczenie i tak już wyczerpującą pracą. Niepokoi nas także i
to, że przy obecnej, zwiększonej produkcji w Krakowie Spółka
KOLPREM może nie podołać postawionym przed nim zadaniom.
Chcemy być Firmą, która jest wiarygodna, która wykonuje swą
pracę terminowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Są inne rozwiązania, które mogą to zapewnić. W Spółce są lokalizacje np. Zdzieszowice, które mogłyby uzupełnić obsady w Dąbrowie Górniczej.
Kolejnym tematem, poruszanym na spotkaniu było wykupienie
dodatkowego Pakietu Medycznego. Jak stwierdził Dyr. Stanisław
Ból czekamy na finalizację tego przedsięwzięcia w AMP SA, wówczas ten sam model będzie przyjęty w Spółce KOLPREM. Ta dodatkowa propozycja nie będzie wiązała się z dodatkowymi obciążeniami dla pracowników.
T. Ziołek

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Kol. Wis Stanisław
składa Zarząd Zakładowy ZK NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
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Posiedzenie Zarządu Związku
31.08.2016 roku odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Związku. Pierwszym poruszonym tematem były przygotowania do tegorocznego Festynu związkowego. Kol. J. Kawula Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych przedstawił zebranym szczegółowo harmonogram Festynu. Przewodniczącym Zarządów Zakładowych oraz członkom Zarządu rozdano harmonogram gier i zabaw
zaplanowanych na Festynie. Omówiono problemy z jakimi borykano
się podczas przygotowania Festynu. Przewodniczący Zarządu
Związki poinformował, że być może to ostatni Festyn na obiektach
Com Com Zone. Związane jest to z zaostrzeniem regulaminu użytkowania obiektów sportowych. Ponadto kurczą się zasoby ZFŚS i należy liczyć się z mniejszą dotacją. Jak zawsze Związek i sponsorzy
„dofinansują” znaczną kwotą finansową naszą coroczną imprezę
rekreacyjną skierowaną do hutników i ich rodzin, jednak gdy zostaną
zachwiane proporcje wspierające Festyn będziemy musieli szukać
innych rozwiązań by kontynuować organizację tej cieszącej się coraz
większym powodzeniem imprezy.
Kolejnym poruszanym tematem były obecne relacji między
HR AMP S.A., a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.
Przewodniczący omówił przebieg spotkań z dyr.. Personalnym oraz
Zarządem Spółki AMP SA. Następnie omówiono wywiad z Panią
Moniką Roznerską. W dyskusji członkowie Zarządu Związku krytycznie wypowiadali się o próbie zrzucenia odpowiedzialności za brak
dialogu w AMP SA na organizacje związkowe. Przewodniczący Zarządu Związku poinformował zebranych, że wystąpiono o spotkanie z
Prezesem Zarządu AMP SA Panem S. Samaddarem, ponadto zostanie do załogi Spółki przekazane stanowisko największych organizacji
związkowych.
Kolejnym tematem poruszonym na Zarządzie Związku była
sprawa zaliczenia stażu pracy po odbytej służbie wojskowej do nagrody jubileuszowej. (szczegółowo o sprawie piszemy na str nr 2).
Następny omawiany temat dotyczył Medycyny Pracy i organizowanego przetargu w AMP SA między innymi na przeprowadzanie
badań okresowych. Członkowie Zarządu wyrażali zaniepokojenie
możliwą zmianą Firmy prowadzącej badania okresowe. Centrum
Ujastek, które prowadzi te badania jest placówką sprawdzoną, rzetelnie wykonującą powierzone zadania. Pracownicy obawiają się, iż
zmiana może tylko przysporzyć im kłopotów. Organizacje związkowe
działające w Krakowie na spotkaniu poświęconym wyjaśnieniu założeń przetargowych wnioskowały by przede wszystkim liczyć się ze
zdaniem pracowników z krakowskiego Oddziału.
Odpowiedzialny za sprawy BHP w naszym Związku kol. M.
Kopeć omówił przygotowania do Głównej Komisji BHP. Zwrócił się
do zebranych o przekazanie problematycznych tematów, które mogą
być poruszone podczas tego spotkania.
Następnie omawiając sprawy bieżące kol. J. Kawula przypomniał o organizowanym corocznym szkoleniu dla członków Zarządu i
Przewodniczących Zarządów Zakładowych. Ustalono, iż 9 września
można zgłaszać chętnych na szkolenie. Tematy które będą poruszane na szkoleniu to emerytury pomostowe oraz Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Wykładowcami będą przedstawiciele PIP
oraz krakowskiego ZUS. Przewidziano także spotkanie z przedstawicielami AMP SA oraz Spółki TAMEH.
Kolejny temat dotyczył tablic związkowych oraz dostępu naszych związkowców i sympatyków do prasy związkowej. Po ostatnich
wizytach na poszczególnych zakładach okazało się, że na części
tablic widnieją nieaktualne informacje, na niektórych nie pojawił się
plakat informujący o Festynie. Ustalono, że zarówno Zarząd jak i
Komisja Rewizyjna dokona ponownego przeglądu pod koniec września.
Z kolei kol. T. Ziołek, Wiceprzewodniczący ds. Spółek omówił stan negocjacji Regulaminu Pracy w Spółce TAMEH, a także
odbyte planowane spotkania w Spółkach hutniczych dotyczące bieżących spraw (problemy związane z płacami, uzgodnienia dotyczące
zasad premiowania oraz zmiana stanowisk pracy).
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Sprawy finansowe omówiła kol. H. Szpakowska, Wiceprzewodnicząca ds. Finansowych (rozliczenie funduszu Organizacyjnego,
przygotowanie do opracowania preliminarzy zakładowych na 2017
rok). Poruszyła temat dofinansowania do wycieczek oraz nadużyć z
tym związanych.
Na koniec posiedzenia Zarządu Związku przypomniano tematy do paneli dyskusyjnych naszym przedstawicielom uczestniczącym
w szkoleniach grantowych oraz terminy Zarządów: 14.09.; 12.10.;
9.11.; 21.12.—świąteczne spotkanie
K.W.
Stabilizator rośnie od dołu
W krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland
trwa budowa stabilizatora ciśnienia gazu koksowniczego. Wartość projektu, w skład którego wchodzi również zakończona już budowa świecy awaryjnego spalania gazu oraz remont
rurociągu, przekracza 30 mln zł. Głównym wykonawcą tej inwestycji
dla krakowskiej Energetyki jest ZK-REM Zdzieszowice. Gaz koksowniczy z krakowskiej koksowni będzie m.in. paliwem dla nowego pieca
pokrocznego, zbudowanego w walcowni gorącej. - Celem tego projektu jest zapewnienie stabilności ciśnienia gazu koksowniczego w
sieci międzywydziałowej, przy zmiennym poborze tego gazu przez
walcownię gorącą oraz spalanie nadmiaru gazu koksowniczego w
sieci- mówi Mariusz Kulesza, kierownik Utrzymania Ruchu z Energetyki Kraków. - Projekt przygotowywaliśmy wiele miesięcy przed jego
rozpoczęciem. Rozważaliśmy kilka aspektów: bezpieczeństwa przyszłej pracy, ochrony środowiska i automatyzacji – mówi Adam Nowakowski, kierownik projektu, odpowiedzialny za prace z ramienia Inwestycji. - Wybrany projekt to stabilizator autorstwa znanej na świecie
firmy Motherwell Bridge, która specjalizuje się w budowie stabilizatrów Wigginsa. Konstrukcja stabilizatora jest już zadaszona, ale jej
wysokość nie jest ostateczna. Co ciekawe, stabilizator przyrasta od
dołu. - Pancerz stabilizatora jest podnoszony w górę na podnośnikach hydraulicznych, po to, by kolejne pasy obudowy mogły być
wspawane od dołu. Za każdym razem budowla podwyższa się o 2,5
metra, by ostatecznie osiągnąć 34,5 m wysokości – wyjaśnia Adam
Nowakowski. Priorytetem w ArcelorMittal Poland jest bezpieczna
praca, dlatego na każdy plac budowy firma wprowadza doświadczonych behapowców jako obserwatorów.
Prasa AMP SA
TAMEH - Komisja Robocza
W spotkaniu Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawiciele
Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z o.o. i przedstawiciele Pracodawcy. Zgodnie z ustaleniami, Strony rozpoczęły redakcję
ostatecznej wersji projektu Regulaminu Pracy. Ciąg dalszy redagowania na kolejnym spotkaniu Komisji w dniu 13.10.2016. Z uwagi na
powyższe, Strony uzgodniły przesunięcie terminu zakończenia rozmów dotyczących Regulaminu Pracy z „do 15.10.2016” (ustęp 3
Protokołu ze spotkania Komisji Roboczej w dniu 09.06.2016) na do
„30.11.2016”. HR poinformował o zmianach personalnych w Spółce.
Pani Dominika Kamieńska z dniem 01.09.2016 obejmie stanowisko
p.o. Głównego Specjalisty ds. BHP w Departamencie BHP. Dotychczasowy Kierownik tej komórki Pan Dariusz Turek pozostaje w Departamencie BHP na stanowisku Specjalista. HR poinformował, że z
dniem 29.08.2016 rozpoczęła się kontrola PIP w Spółce. Zakres
przedmiotowy kontroli to: prawna ochrona pracy, w tym BHP oraz
przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Przewidywany termin
zakończenia kontroli to 28.09.2016. HR przypomina, że dla pracowników ZW Kraków z dniem 01.09.2016 kończy się dziesięcioletni
termin wypłaty dopłat do nagród jubileuszowych. HR zwraca się do
Przewodniczących Organizacji Związkowych Spółki o wyznaczenie
w terminie do 04.10.2016 po jednym przedstawicielu do Zespołu,
który będzie negocjował Regulamin ZFSŚ na 2017 (według Pracodawcy na bazie Regulaminu ZFSŚ na 2016). Odnośnie tematu zwolnień dyscyplinarnych w Spółce i podjęcia działań zapobiegających
temu zjawisku, Strony postanowiły kontynuować rozmowy na najbliższej GK BHP i powróci do niego na kolejnym spotkaniu KR. Z. Golik

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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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Z prasy związkowej: OPZZ o porozumieniach sierpnioBiuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
wych. 31 sierpień 2016 Mija kolejna rocznica podpisania
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
Porozumień Sierpniowych. Mnóstwo środowisk walczy o to,
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
kto jest prawowitym dziedzicem pierwszej Solidarności. Czy jednak na
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
pewno panowie Schetyna i Petru albo Kaczyński ze swoimi nacjonalie mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289

Oferta zakupu biletów: Musicali Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a pt. EVITA. 25 października 2016 r. (wtorek) w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Cena biletu: 60,00zł, 80,00zł, 100,00zł, 120,00zł,
Andrew Lloyd Webber jest autorem takich światowych hitów musicalowych, jak "Koty" czy "Upiór w operze" natomiast Tim Rice to angielski
poeta, twórca tekstów piosenek i musicali, m.in. do "Jesus Christ Superstar", "Chess", "Aida" czy "Król Lew".
W poznańskiej produkcji EVITY zobaczymy artystów z najlepszego teatru muzycznego w Polsce - warszawskiej Romy. Przedstawienie
wyreżyserował Sebastian Gonciarz - prawa ręka Wojciecha Kępczyńskiego, dyrektora Teatru Muzycznego Roma. Choreografię stworzyła Paulina
Andrzejewska, scenografię Mariusz Napierała, a kostiumy Agata Uchman. Orkiestrę poprowadzi Piotr Deptuch – dyrektor artystyczny poznańskiego Teatru Muzycznego. W obsadzie zobaczymy m. inn. Tomasza
Steciuka, Damiana Aleksandra, Martę Wiejak, Wojciecha Paszkowskiego
i innych.
Oferta zakupu biletów: FESTIWAL SACRUM PROFANUM 1-8 PAŹDZIERNIKA 2016. Pewien krakowski festiwal można określić jednym słowem – alchemia. W fizycznym świecie symbol wiedzy niemożliwej, w świecie myślowym rozkład i synteza, niezliczona liczba kombinacji zmierzających ku mistycznej przemianie. Nowe Sacrum Profanum to wielowątkowa
kompozycja XX-wiecznej muzyki nurtu akademickiego, szalonej awangardy i indie classical. Estetyczna i intelektualna przygoda najwyższej próby
potrwa od 1 do 8 października. Osiem dni, dziewięć koncertów, w tym dwie
opery, i niezmierzona różnorodność muzyki współczesnej – oto nowe
oblicze Sacrum Profanum.
1.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków | godz. 20.00Whale Watching / Sala Audytoryjna/ Cena biletu (miejsca numerowane) Strefa I :
54,00zł, Strefa II: 36,00z
2.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków | godz. 20.00Acousmatic /
Sala Teatralna/ Cena biletu (miejsca numerowane) Strefa I : 48,00zł Strefa II : 30,00zł
3.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków | godz. 20.00 / Sala Teatralna/ Cena biletu (miejsca numerowane) Strefa I : 48,00zł Strefa II: 30,00zł
4.10.2016 | Małopolski Ogród Sztuki | godz. 20.00 Bruit Cena biletu
(miejsca nienumerowane) 21,00zł
5.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków | 20.00 / Sala Teatralna/
Zorn in a chamber Cena biletu (miejsca numerowane) Strefa I 48,00zł
Strefa II 30,00zł
6.10.2016 | Małopolski Ogród Sztuki | godz. 20.00 Folie à Deux Cena
biletu (miejsca nienumerowane) 30,00zł
7.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków |godz. 20.00 / Sala
Audytoryjna/ Virginal Co Ordinates Cena biletu 24,00zł
8.10.2016 | Centrum Kongresowe ICE Kraków | godz. 20.00 / Sala
Audytoryjna/ Labirynt Cena biletu (miejsca numerowane) Strefa I 84,00zł,
Strefa II 60,00zł
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR
4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w
rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w HUT-PUS S.A. 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 pokój nr 10,.Tel. 12 643-87-42

stycznymi przyjaciółmi podpisaliby się pod hasłami protestujących w
tamtym czasie robotników? Warto pamiętać, że jedno z kluczowych
haseł tamtych lat brzmiało: „Socjalizm tak, wypaczenia nie". W tym
duchu również były napisane słynne postulaty sierpniowe. Warto przypomnieć kilka z nich: - Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego
wzrostu cen.- Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do
wzrostu cen i spadku wartości pieniądza - Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować
tylko nadwyżki - Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w
tzw. eksporcie wewnętrznym - Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do
55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek - Poprawić warunki
pracy służby zdrowia, co zapewni pełna opiekę medyczną osobom
pracującym - Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących - Skrócić czas oczekiwania na
mieszkania - Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy - Wprowadzić urlop
macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
OPZZ z niesmakiem obserwuje spory między różnymi frakcjami prawicy, próbującymi zbić kapitał na dziedzictwie Solidarności. Jeżeli faktycznie przywódcy PiS, PO, Kukiz'15 czy Nowoczesnej chcą kontynuować dziedzictwo Solidarności, niech przedstawią propozycje reform,
które nawiązywałyby do programu przedstawionego przez robotników
w sierpniu 1980 roku.

Powstanie nowy kodeks pracy. 1 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy
oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. - Po cząstkowych zmianach w prawie pracy, takich jak wprowadzenie minimalnej
stawki godzinowej czy likwidacja syndromu pierwszej dniówki, przyszedł czas na kompleksowe uporządkowanie tego obszaru - powiedziała minister pracy. W 2006 roku zakończyła prace komisja kodyfikacyjna, która przygotowała dwa projekty ustaw, dotyczących kodeksu
pracy - indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, jednak prace
nad nimi nie były kontynuowane. Nowa Komisja będzie wykorzystywała projekty wypracowane przez poprzedników. Do Komisji zostanie
powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kandydaci na członków Komisji Kodyfikacyjnej są wskazywani przez organizacje związków zawodowych i
organizacje pracodawców, a także przez ministra właściwego do spraw
pracy. Za pracę w komisji będą otrzymywać miesięczny ryczałt w wysokości: 5000 zł (przewodniczący) 4500 zł (zastępcy przewodniczącego) oraz 4000 zł (członkowie Komisji). Kadencja Komisji trwa nie dłużej
niż 18 miesięcy od dnia powołania jej członków przez Prezesa Rady
Ministrów

