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ArcelorMittal Poland SA podjął decyzję
o uruchomieniu części surowcowej w Krakowie
3 lutego 2020 roku podczas nadzwyczajnego spotkania Zarządu ArcelorMittal Poland SA z największymi organizacjami związkowymi w Krakowie, Prezes Spółki Dyrektor Generalny Pan Marc De Pauw poinformował zebranych, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty. Przypominamy część surowcowa w Krakowie została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku ze względu na
pogarszające się warunki rynkowe. Firma zakłada, że ponowne uruchomienie wielkiego pieca i stalowni w Krakowie
będzie miało miejsce w połowie marca, choć ostateczna data będzie zależała od czasu potrzebnego na przygotowania Wielkiego Pieca i Stalowni do powtórnego uruchomienia.
NSZZ Pracowników AMP SA nigdy nie zaakceptował decyzji o wstrzymaniu pracy WP i Stalowni w Krakowie. Po
ogłoszeniu smutnej dla krakowskich hutników decyzji wierzył, że ponowne załączenie rychło nastąpi. Sześć miesięcy 2019 roku, protestów, manifestacji, spotkań z Zarządem Spółki, dyrekcją wykonawczą w Luksemburgu, rozmów z
politykami opcji rządzącej i opozycji, władzami lokalnymi, a w końcu poprawa koniunktury na stal spowodowały, że
podjęto decyzję o ponownej pracy części surowcowej w Krakowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do zmiany tej „ciemnej” dla krakowskich hutników decyzji. Teraz „ojców” sukcesu zapewne będzie dużo, ale dla nas pracowników Oddziału Kraków
AMP SA najważniejsze jest, że krakowska huta pracować będzie w pełnym cyklu produkcyjnym, a to oznacza pracę
nie tylko dla hutników ale także dla pracowników hutniczych Spółek. Dziękujemy
Krzysztof Wójcik
kontynuacją obrad Okrągłego Stołu sprzed dwóch tygodni. Piątkowym obradom przewodniczył Wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider, a gospodarzami byli dyrektorzy GUP Panowie:
Marek Cebulak i Waldemar Jakubas. Stronę Związkową reprezentowali przedstawiciele NSZZ Pracowników AMP S.A., Solidarności i Solidarności 80. Spółkę ArcelorMittal Poland SA reprezentował Dyrektor Stanisław Ból. W spotkaniu uczestniczyli
licznie także Prezesi i Dyrektorzy Spółek hutniczych, których
najbardziej dotknęła sytuacja związana z wstrzymaniem pracy
WP i Stalowni w Krakowie. Przedstawiciele GUP omówili możliwości pomocy dla firm i ich pracowników w przypadku groźby
utraty pracy. Przede wszystkim jest to szeroko pojęta możliwość
szkoleń, podnoszenia kwalifikacji jak i wsparcie finansowe dla
Spółek i Firm. W spotkaniu uczestniczył także Pan Paweł Chorosz przedstawiciel Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, której głównym zadaniem jest zagospodarowanie setek hektarów
gruntów w dzielnicy i jej najbliższej okolicy w tym również tych, z
których zrezygnował AMP SA. W niedalekiej przyszłości może
to skutkować powstaniem tysięcy nowych miejsc pracy, Obecni
na spotkaniu skupili się jednak na obecnych problemach i wyzwaniach jakie stoją przed wieloma firmami. Biorący udział w
dyskusji wskazywali, że największym problemem jest utrzymanie ciągłości prowadzenia prac remontowych, usługowych czy
produkcji na rzecz ArcelorMittal Poland SA. Wiąże się to przede
wszystkim z zabezpieczeniem poziomu zatrudnienia i ochroną
dla fachowców, których tak brakuje na rynku pracy. W dyskusji
Spotkanie w Grodzkim Urzędzie Pracy
W piątek 31.01.2020r w Grodzkim Urzędzie Pracy odbyło dominował swoisty żal i uczucie nierównego traktowania Spółek
się spotkanie poświęcone możliwościom pomocy firmom w przy- przez hutę. Dyskutanci oczekują od Zarządu AMP jasnej deklaCd str nr 2
padku powstania zagrożeń wynikających z wygaszenia WP i racji co dalej ? ….
Stalowni w krakowskim oddziale AMP SA. Spotkanie to było
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferowała
wsparcie dla hutników
W poniedziałek 3 lutego 2020 roku w budynku krakowskiego LTT z inicjatywy naszej organizacji związkowej odbyło
się spotkanie przedstawicieli Spółek powiązanych w różny sposób z AMP SA z pracownikami Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. MARR reprezentowali Główni Specjaliści w
Agencji Panowie: Bernard Szatkowski i Mariusz Błaszkowicz. Ze
strony Spółek w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele między
innymi: Krakodlew, Eko-Energia, Unihut, Complex, Madrohut,
Hut-Pus, AMR. Na spotkaniu obecna była również przedstawicielka AMP SA. Pracownicy MARR przekazali obecnym informacje o możliwościach wykorzystania funduszy jakimi
dysponuje Agencja MARR. Pochodzą one ze środków unijnych,
które mogą być przeznaczone na szeroko pojętą pomoc dla
pracowników, których firmy borykają się z różnorakimi problemami. W trakcie spotkania zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji. Natomiast w dyskusji przedstawiciele Agencji
starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczace pomocy dla spółek mających przejściowe problemy. Wszyscy obecni
stwierdzili, że było to ze wszech miar potrzebne i ciekawe spotkanie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Firm oraz przedstawiciele MARR postanowili kontynuować rozmowy. Nasz Związek w dalszym ciągu będzie patronował tej inicjatywie. T. Ziołek
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nus będzie płatny tak jak przy pełnej realizacji usług MCK. gdzie
zostały zarezerwowane termin, sprzęt i pracownicy.
- Pracownicy mogą skorzystać w 2020roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych ( 10 dni po trzy zajęcia).
Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2020,
przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2020
cena
zgodnie z Regulaminem ZFŚS w AMP w 2020roku.
Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT-PUS S.A., ul. Mro1 134,00/1 620,00 zowa 1, 31-752 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do
15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00 (zamiennie)- pokój nr 10,
1 134,00/ 1
tel. 12 643 87 22.
620,00

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,
czwartek 8-16 ul. Mrozowa1 bud Administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44e mail:
BT HUT PUS SA przedstawia ofertę świadczeń turystyczno rekreacyjnych, która została zaakceptowana przez GKŚS w AMP SA
OFERTA ŚWIADCZEŃ TURYilość dni/nocleg.
STYCZNO REKREACYJNYCH na
8 dni (7 nocleg.) 11 dni(10 nocleg.)
8 dni (7 nocleg.) Jastarnia "OW Posejdon"
11 dni(10 nocleg.)
8 dni (7 nocleg.) Krynica Zdrój " DWL Jagiellonka"
11 dni(10 nocleg.)
Szczawnica "Budowlani"

Ciechocinek "Dom Zdrowia Lila"
Ustroń Hotel Ziemowit

8 dni (7 nocleg.) od 930,00 - 1 530,
11 dni(10 nocleg.)
(w zależności od
8 dni (7 nocleg.) 1 134,00/ 1
11 dni(10 nocleg.)
620,00

Świeradów Hotel Świeradów

8 dni (7 nocleg.) -

Zakopane"Grań"

8 dni (7 nocleg.) -

Jarosławiec "OW Za Wydmą"

8 dni (7 nocleg.) -

Dźwirzyno "BRYZA"

1 134,00/ 1
620,00

850,00/1 150,00
1 134,00/1 620,00
1 134,00/1 620,00

8 dni (7 nocleg.) 1 011,00/1 620,00
11 dni(10 nocleg.)
( w zależności od

Zajęcia rekreacyjne:
Zajęcia rekreacyjne
CM Medyczne - Ujastek
MCK Al..Pokoju Kraków
RehaMotion ul Dobrego Pasterza Kraków

Profilaktyka dla kobiet
KRS 0000052378
Wielu może więcej
Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
zaprasza w lutym 2020r Panie, które są Darczyńcami naszej
Fundacji na bezpłatne badania specjalistyczne, tj.:
- Kompleksowe konsultacje ginekologiczne, w tym:
badanie ginekologiczne z wykonaniem USG oraz cytologią
lub Badanie USG piersi,
które odbędą się w siedzibie Centrum Medycznego
„UJASTEK”
Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się w dniu 10
lutego 2020 r., w godz. 9.30-11.30 tel.: 12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona
Cd ze str nr 1...

cena
500,00
500,00
500,00

ZAJĘCIA REKREACYJNE w Małopolskim Centrum Krioterapii, Al.
Pokoju 82, 31-564 Kraków tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41
1. Porad specjalistów - W dni robocze (poniedziałek – czwartek)
godz. 14:00-17:00
2. Zabiegi - w dni robocze 10:30-18:00
Tryb postępowania:
- Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. Zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS, ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22,
pok. 10, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania wniosku dot.
Świadczenia turystyczno- rekreacyjnego.
- Pracownik zgłasza się osobiście lub telefonicznie (tel. 12 686-0240, 12 686-02-41) do Małopolskiego Centrum Krioterapii, al. Pokoju
52, 31-564 Kraków, w celu ustalenia terminu wizyty.
- Rozpoczęcie każdych zajęć będzie poprzedzone konsultacją. Konsultacja pozwoli na dobranie serii odpowiednich zajęć rekreacyjnych
gwarantujących najlepszy efekt zdrowotny. W zależności od wyniku
konsultacji i postawionej diagnozy, zostanie zaproponowany odpowiedni zestaw zajęć rekreacyjnych.
- Koszt cyklu nie może być większy niż 500,00 zł. Usługa obejmuje
10- dniowy cykl zajęć ( 3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT
HUT-PUS ustala dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat nr 3a, oraz
3b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą
dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.
- W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pacjenta, który
zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia rekreacyjne i przestał
przychodzić ( nie posiada L4, nie został dodatkowo w pracy)- tur-

Kiedy planuje się uruchomienie WP ? To być albo nie
być dla większości firm, to życiowe problemy dla ich pracowników.
Spotkanie to było potrzebne lecz nie dało odpowiedzi na zasadnicze
pytanie kiedy ruszy WP. Reprezentujący pracodawcę Dyrektor Stanisław Ból nie był w stanie odpowiedzieć na kierowane do niego
pytania. W tym to najważniejsze o uruchomienie WP. Reasumując
wszyscy czekamy na wznowienie pracy kombinatu w pełnym zakresie Przedstawione programy pomocowe są ważne, ale mamy nadzieję, że nie będą potrzebne do ratowania Firm, a jedynie wspomogą hutnicze Spółki.
T. Ziołek
Konferencja sprawozdawcza w Spółce TAMEH
We wtorek 28.01.2020r odbyła sie kolejna Konferencja Sprawozdawcza tym razem w Spółce Tameh. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zarządu Zakładowego kol. Zbigniew Golik, a obecni byli
na nim oprócz członków Organizacji Zakładowej, Krzysztof Wójcik
Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP i Wiceprzewodniczący
Tomasz Ziołek.. Sprawozdanie z działalności Zarządu w minionych
2 latach przedstawił kol. Zbigniew Golik. Przypomniał w nim rozmowy i negocjacje, które doprowadziły do zawarcia porozumienia w
sprawie wynagrodzenia i premiowania pracowników krakowskiego
oddziału Spółki. To dzięki determinacji przedstawicieli naszego
Związku udało się pozyskać najwięcej środków dla krakowskiej lokalizacji. Ostatnie 2 lata to również podniesienie składki na PPE, to
podpisanie nowej umowy ubezpieczeniowej, która jest bardziej korzystna dla załogi. Obecny na Konferencji kol. Krzysztof Wójcik
omówił najważniejsze sprawy związane z krakowskim oddziałem
AMP. Poinformował także o wyzwaniach jakie stoją przed naszym
Związkiem w najbliższym czasie. W trakcie Konferencji przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Zakładowego w Spółce.
Konieczność uzupełnienia Zarządu wynikła z odejściem na emerytury kol. Danuty Dałkowskiej i kol. Mariana Cupiała. Nowo wybranym kolegom ( Krzysztof Koziński, Bolesław Henzel) życzymy owocnej pracy.
T. Ziołek
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