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Forum dialogu w sprawach remontowo-inwestycyjnych
Największe organizacje związkowe (TOP6) spotkały się z
Wiceprezesem AMP SA Panem Geertem Vereeckiem, Członkiem Zarządu Panem Czesławem Sikorskim oraz przedstawicielami HR - dyr.. Moniką Roznerską, Dyr.. Stanisławem Bólem, gł.
Specjalistą Panem Cezarym Kozińskim by podsumować dotychczasowe spotkania w ramach nowej formuły dialogu społecznego. W pierwszej części spotkania omówiono nowe Fora dialogu
Społecznego. Podsumowano dotychczasowe spotkania w ramach Forum wymiany informacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną prac. Zakłada się, że:
- Forum to będzie funkcjonowało do czasu wypracowania i
wdrożenia nowej formuły funkcjonowania GK BHP.
- Posiedzenia w/w Forum BHP będą się odbywać początkowo 1
raz w miesiącu, a w kolejnych okresach co kwartał.
Członkami Forum BHP będą: Dyrektor Biura BHP, Główny Specjalista BHP, Szef Ochrony Przeciwpożarowej oraz w przypadku
wystąpienia takiej konieczności - zaproszeni specjaliści, Przewodniczący TOP6 oraz osoby desygnowane przez Przewodniczących TOP6, SIP – Kraków i Dąbrowa Górnicza, Przedstawiciele Biura Dialogu Społecznego. Zakres tematyczny prac:
- Wypracowanie nowej formuły funkcjonowania GK BHP, Przekazywanie informacji statystycznych z obszaru BHP z ostatniego okresu (od poprzedniego spotkania), Kwestie problemowe
bhp z obydwu stron, Wypracowanie lub modyfikacja planów
operacyjno-ratowniczych, Dyskusja nad sposobami zapobiegania zagrożeniom (na podstawie wybranych wypadków i/lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych), Poprawa komunikacji w przypadku poważnych zdarzeń przemysłowych
Prace zespołu zostaną podsumowane na spotkaniu z udziałem
Prezesa Czesława Sikorskiego w grudniu 2018. W trakcie tego
spotkania zostanie ustalony plan na 2019 rok.

W drugiej części spotkania Strony rozpoczęły dyskusje o forum
dialogu w sprawach remontowo-inwestycyjnych. Utworzenie
tego forum jest elementem porozumienia zawartego w tym roku.
Planuje się iż w ramach Forum Branżowego z udziałem COO
oraz Dyrektorów Zakładów Spółki z danego obszaru oraz TOP6
będzie możliwość wymienić wszystkie spostrzeżenia, o których
„trudno” się czasami rozmawia. Spotkania organizowane byłyby
1 raz w kwartale w oddziałach Primary, Coke, Flat i Long. Miejscem spotkania byłby jeden z zakładów. W ramach spotkania
przewidziane również wizyty w terenie.
Zakres tematyczny spotkań: aktualny i planowany zakres prac
remontowych w oddziałach Primary, Coke, Flat i Long, aktualny
i planowany zakres prac inwestycyjnych w oddziałach Primary,
Coke, Flat i Long, inwestycje środowiskowe (w tym również poprawiające warunki pracy), informacje na temat stanu technicznego maszyn, urządzeń i obiektów technologicznych, wymiana
informacji/stanowisk w zakresie podejmowanych działań zapobiegających awariom, zgłoszenia i interwencje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu ze środowiska oraz produktywność
jako nowy temat do rozmów.
W kolejnej części spotkania omówiono stan prac przy
remoncie WP w Dąbrowie Górniczej. Podczas modernizacji odnowiony został m.in. gar wielkiego pieca, koryta spustowe i system odpylania. Wyposażona w nową automatykę instalacja będzie też bardziej przyjazna dla środowiska. Koszt całej inwestycji to 85 mln zł. Dzięki remontowi wielki piec będzie mógł pracować przez kolejne 3-5 lat. Pierwsze testy rozruchowe poszczególnych elementów instalacji już się rozpoczęły. Piec zostanie
„zadmuchany” na początku września.
Następnie dyr.. Cz. Sikorski poddał analizie przyczyny
zdarzenia na WP 3 w Dąbrowie Górniczej. W dyskusji Strona
Społeczna dopytywała o techniczny stan pozostałych urządzeń
przy WP3.
K.W.
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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,
czwartek 8-16 ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
WYCIECZKA – SZCZYRK - AUTOKAR – 5 DNI
Zakwaterowanie Ośrodek Wypoczynkowy „PANORAMA” to
malowniczo położony na zboczu Klimczoka – jednego ze szczytów
Beskidu Śląskiego obiekt noclegowy w spokojnej, a zarazem atrakcyjnej części Szczyrku. Położenie wśród lasów gwarantuje spokojną
i zaciszną atmosferę, sprzyjającą kompleksowemu wypoczynkowi
na łonie natury. W ofercie znajdują się przestronne i przytulne pokoje dwu, trzy oraz czteroosobowe. Wszystkie z nigh posiadają własne
łazienki, meble, telewizor oraz piękny widok z balkonu. W budynku
znajdują się trzy sale konferencyjne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym (ekran, flipchart, telewizor i video), Na terenie całego
obiektu goście mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu
bezprzewodowego. TERMIN: 24-28.09.2018. CENA:680,00zł/osoba
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem/ busem, nocleg
w pokojach z łazienkami, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 1 x
kolacja przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie, podatek VAT
Świadczenia nie zawarte w cenie: dopłata do pokoju 1/os –
20,00zł/ doba, opłata miejscowa 2,15zł/ - os /doba
Program wycieczki: Dzień I: Wyjazd z Krakowa (bud. „S”) Przejazd do Ośrodka, zakwaterowanie, obiad, czas wolny. spacer po
okolicy , nocleg. Dzień II - IV: realizacja programu
Dzień V: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd od Krakowa

rozpoczęła Społeczna Inspekcja Pracy działającej w GU, która na
posiedzeniu Komisji BHP działającej w Utrzymaniu Ruchu zaproponowała lokalizację nowego przystanku na żądanie przy ob. 67. Droga 120, którą poruszali się pracownicy od przystanku istniejącego
przy Spółce KOLPREM do ob. 67 to ponad czterystu metrowa droga
bez chodnika i pobocza. W czasie opadów atmosferycznych, zalewana wodą stwarzała dodatkowe zagrożenie. Determinacja i upór
Naszych SIP-owców doprowadziły do szczęśliwego końca i rozwiązania tego problemu. Przystanek od 01.08.2018r. został wprowadzony do funkcjonowania. Pracownicy PTS mają obowiązek zatrzymywania się na tym przystanku na każde żądanie pasażerów. Mała
Przed wyjazdem należy załatwić wszelkie formalności w BT HUT- rzecz, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zapobiegła dzisiaj ochlaPUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od paniu zalegającą wodą w kałużach, a być może wypadkowi komunigodz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 10 kacyjnemu w przyszłości, to warto było. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego przystanku serdecznie dziękuję. J. Krupa
Festyn Związkowy
Oczekujemy wznowienia rozmów na temat płacy miniW związku z licznymi pytaniami w sprawie konkurencji festymalnej w 2019 r OPZZ negatywnie zaopiniowało przekanowych dla dzieci i dorosłych oraz o godziny wręczania nagród pozany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia
niżej przedstawiamy planowane godziny konkurencji i godz. WręRady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynaczania nagród. Godziny te mogą ulec niewielkiej modyfikacji.
grodzenia
za pracę. W opinii, którą w dniu dzisiejszym skierował do
Wszystko jest zależne od ilości startujących:
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Andrzej RadzikowI TURA
ski, wiceprzewodniczący OPZZ wskazaliśmy, że proponowane
11 - 12:30 ZBIERANIE PIŁECZEK 4- 6 lat > 7 - 9 LAT
przez rząd podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę o
11 - 12:30 RZUTY NA POLA PNKTOWANE 7 - 9 lat > 10 - 12 lat 83 zł netto nie jest właściwą odpowiedzią na aktualną sytuację na
11 - 12:30 RZUT PIŁECZKĄ DO KOSZYKA 7 - 9 lat > 10 - 12 lat rynku pracy, w tym na brak rąk do pracy, na co coraz częściej narzekają przedsiębiorcy. OPZZ nie akceptuje podniesienia płacy mi11 - 12:30 BIEG SPRAWNOŚCIOWY - młodzież 13 - 16 lat
nimalnej o 3,30 zł ponad wymagany ustawą o minimalnym wynagro11 - 12:30 PUNKTOWANA DRABINA - MĘZCZYŹNI
dzeniu za pracę wzrost i oczekuje ustalenia jej wysokości na pozioI TURA WRĘCZANIE NAGRÓD godz. 13:30
mie co najmniej 2383 zł tj. 1727 zł netto (wzrost o 13,5%) oraz
II TURA
zwiększenia minimalnej stawki godzinowej do wysokości 15,50 zł.
11 - 13:30 RZUT WAŁKIEM KOBIETY OD 16 LAT
Uwzględniając dodatkowo zapewnienie premiera, złożone 7 sierpnia
2018 roku, że w najbliższych paru tygodniach uda się uzgodnić
11 - 13:30 RZUT DO KOSZA RODZINNY
minimalne wynagrodzenie za pracę, OPZZ zaproponowało wzno11 - 13:30 RZUT LOTKĄ RODZINNY
wienie rozmów na temat wysokości płacy minimalnej w 2019 roku z
11 - 13:30 STRZELANIE - LOK Juniorki, Juniorzy, Kobiety, udziałem wszystkich podmiotów tworzących RDS. W opinii skieroMężczyźni.
wanej do strony rządowej Andrzej Radzikowski wskazał, że Rada
12:30 - 14:00 RZUT KOSTKAMI - 4- 6 lat > 7 - 9 LAT
Dialogu Społecznego jest właściwym i jedynym forum prowadzenia
debaty w tej sprawie oraz przypomniał, że 8 sierpnia br. OPZZ zwró12:30 - 14:00 KRZYŻAK - młodzież 13 - 16 lat
ciło się do przewodniczącej RDS Elżbiety Rafalskiej z wnioskiem o
12:30 - 14:00 BOLLE - MEŻCZYŹNI
uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, zapla12:30 - 14:00 SERSO - KOBIETY
nowanego na dzień 28 sierpnia br., o tę właśnie kwestię. Niestety
13:00 - 14:00 BIEGI : 0-3 ,4-6 , 7-9 ,10-12 ,13-16
tuż po naszym wystąpieniu posiedzenie RDS zostało odwołane. W
tej sytuacji, w naszej opinii, zwróciliśmy się do rządu o niezwłoczne
14:30 - 15:00
SZTAFETA RODZINNA
wskazanie nowego terminu posiedzenia plenarnego Rady, na któII TURA WRĘCZANIE NAGRÓD godz. 15:30
rym moglibyśmy ustalić wyższą kwotę płacy minimalnej. Posiedzenie to powinno odbyć się przed dniem 15 września br., ponieważ do
Długo oczekiwany, jakże pożądany przystanek autobusowy.
Od ponad dwóch lat toczyła się „batalia” o usytuowanie przy tego dnia rząd musi, zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, ustalić, w
ob. 67 Tokarnia Walców, przystanku autobusowego. Ta blisko trzy- drodze rozporządzania, wysokość minimalnego wynagrodzenia w
letnia wymiana e-maili, protokołów uzgodnień, ustaleń, postano- roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w
wień, pomysłów wydawała się nie mieć końca. Batalię o przystanek roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości.
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