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Zespół Roboczy
● 19 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego. W
pierwszej części spotkania udział wziął Szef Ochrony AMP SA Pan
Paweł Pierański. Głównymi poruszanymi tematami były sprawy dotyczące kontroli trzeźwości oraz kontroli technicznej samochodów.
Spotkanie z Szefem Ochrony poprzedzone było wystąpieniem Strony
Związkowej Zespołu Roboczego, które zwracało uwagę na niewłaściwe postępowanie pracowników ochrony w stosunku do pracowników AMP SA i Spółek. Pan P. Pierański przyznał, iż wiele zachowań
pracowników służby ochrony odbiega od przyjętych w AMP SA standardów. Przepraszając za uchybienia poinformował o podjętych
działaniach (szkolenia wszystkich pracowników służby ochrony),
które mają doprowadzić do unormowania niezdrowej atmosfery.
Jednocześnie poinformował, iż w 2012 roku przeprowadzono 109
740 kontroli trzeźwości, zatrzymując 109 nietrzeźwych pracowników
AMP SA i Spółek pracujących na terenie Firmy. Ponadto 3132 pracowników skorzystało z możliwości zbadania swego stanu trzeźwości
przed wejściem na teren AMP SA. Z tej grupy 301 pracowników
miało przekroczoną dopuszczalną normę stężenia alkoholu we krwi
(rekordzista miał 1,5 promila alkoholu). Ponieważ Regulamin Pracy
nie precyzuje jednoznacznie zasad kontroli (badanie alko-testem)
dlatego Pracodawca przygotuje nowe zapisy dotyczące tego tematu.
Pan P. Pierański odniósł się także do przeprowadzanej kontroli technicznej samochodów. Także i w tym temacie przyznał, iż służby
ochrony prowadziły nieuprawnione kontrole techniczne. Na dzień
dzisiejszy kontroli ma podlegać kilka widocznych elementów jak:
tablica rejestracyjna, włączone światła, szyby samochodowe, lusterka itp.). Szef Ochrony poinformował, iż zostały wprowadzone także
w Firmach ochroniarskich standardy obsługi pracowników. Pracownicy nie spełniający tych wymogów (kultura osobista, uprzejmość
itp.) będą przesuwani na inne obiekty poza teren AMP SA. Będziemy
bacznie obserwować jak po zapowiadanych zmianach wygląda kontrola pracowników AMP SA i Spółek.
Kolejny temat to SAP - HR. Już na wstępie Strona Pracodawcy przeprosiła za błędy wynikłe w kolejnym (trzecim!!!) miesiącu obsługi
płacowej prowadzonej przez Spółkę Wipro, pomimo trzyletniego
okresu przygotowawczego. Strona Związkowa „skandalem” nazwała występującą sytuację. Niestety zdarza się, iż wielu pracowników obwinia za taki stan rzeczy…. Związki Zawodowe (?) Niestety
Strona Społeczna wykazując ogromną ilość błędów, wnioskując o
zatrudnienie Pań ze Spółki SSC do obliczeń naszych wynagrodzeń,
nie otrzymuje nawet odpowiedzi na stawiane wnioski i stanowiska.
Dla Związków Zawodowych winę za cały ten bałagan ponosi AMP
SA. To właśnie Pracodawca wybrał takie rozwiązania i to AMP SA
powinno ponieść stosowną odpowiedzialność. Strona Społeczna
rozważa możliwość złożenia do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ostateczną decyzję podejmiemy po przedstawieniu końcowej opinii prawników. Apelujemy do pracowników AMP
SA by nie obawiając się o swoją pracę wysyłali np.. pocztą elektroniczną na adresy dyrekcji AMP SA (najlepiej służb HR) swoje uwagi.
Może tym sposobem zmusimy wspólnie Pracodawcę do podjęcia
odpowiednich działań. Obecny na spotkaniu przedstawiciel WIPRO
Pan Mirosław Stanisławski niestety także nie miał niewiele do powiedzenia. Usłyszeliśmy kolejne przeprosiny z informacją, iż Spółka tak
właściwie nie ma możliwości zareagowania by poprawić sposób

realizacji postawionych przed nimi zadań. Kuriozalna sytuacja dotyczy wszelkiego rodzaju zaświadczeń. Obiecywane rozwiązanie tematu już przeszło miesiąc temu niestety jest kolejnym terminem bez
pokrycia. Pracownicy już obecnie czekają prawie dwa miesiące na
najdrobniejsze zaświadczenia (np. do działu socjalnego). Po bardzo
burzliwej dyskusji usłyszeliśmy „nie ma decyzji w sprawie zaświadczeń i nie wiadomo kiedy będzie”. Strona Społeczna w
końcowej części tego tematu przedstawiła szereg błędów występujących nadal przy obliczaniu wynagrodzeń, w dalszym ciągu żądając drukowania podwójnych pasków zarobkowych tak by pracownicy mogli porównać swoje wynagrodzenie. Pomimo kontroli PIP w
zakresie wynagrodzeń pracowniczych, Związki Zawodowe muszą
wspólnie (nie każdy z osobna) bo tylko we wspólnym działaniu jest
nasza siła zastanowić się jakie podjąć działania by zmusić Pracodawcę do wykonywania rzetelnie swoich obowiązków i nie lekceważenia
pracowników.
W sprawach różnych poruszono temat dotyczący spotkań z jubilatami oraz zakupu upominków z tej okazji. Jak przyznał Pracodawca
zgodnie z zapisami ZUZP takie spotkania będą odbywały się. Ich
realizacja rozpocznie się we wrześniu tego roku. Niestety nie wiadomo jaki będzie upominek dla jubilatów (może np.. .długopis firmowy?). Strona Związkowa zawnioskowała o utrzymanie dotychczasowej tradycji by jubilaci nadal otrzymywali pamiątkowe zegarki. Kolejny poruszony temat dotyczył wpadki przy realizacji obchodów z
okazji „Dnia Kobiet” (refleksje dotyczące tych obchodów przedstawiamy na str nr 2). Strona Pracodawcy poinformowała, iż organizatorem tej akcji był Dział Komunikacji, a skromnych upominków wydano o 30% więcej niż jest zatrudnionych kobiet w AMP SA (?).
Przyznano jednocześnie, że do służb HR dotarły sygnały o oburzeniu
wielu Pań sposobem realizacji tego tradycyjnego święta. W kolejnym temacie Strona Związkowa poprosiła o wyjaśnienie dotyczące
wypowiedzenia umowy współpracy w zakresie dokonywania potrąceń wierzytelności w SKOK. Pracodawca uznał, iż nie będzie dokonywał wspomnianych potrąceń w stosunku do wszystkich instytucji
finansowych. Potrącenia takie dokonywane będą tylko na rzecz instytucji co do których jest on prawnie zobowiązany. Dyskusja w tym
temacie niewiele pomogła. Pracownicy, których to dotyczy powinni
od czerwca br spłatę wszelkich zobowiązań realizować we własnym
zakresie. Kolejny poruszony temat dotyczył pracowników, którym ze
względu na zajęcia sądowe nie można potrącić składki na ubezpieczenie płacone przez Pracownika. W tym przypadku może dojść do
zablokowania świadczeń wynikających z grupowego ubezpieczenia.
Według oświadczenia Pracodawcy ten temat został rozwiązany.
Pracodawca uznał, iż jest to dobrowolne opłacanie składki i w takich
przypadkach składka ubezpieczeniowa będzie potrącana pomimo
blokady środków przez zajęcia sądowe. Ostatnie tematy poruszane
w sprawach różnych dotyczyły dodatku mistrzowskiego oraz dodatku specjalnego, który miał być wypłacany pracownikom, którzy odeszli w okresie maj - czerwiec 2012 roku. Tryb postępowania przyjęty
przez Pracodawcę w zakresie uruchamiania i podziału Dodatkowego
Funduszu Motywacyjnego będącego w gestii Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, w części dotyczącej przyznawania dodatku
mistrzowskiego przedstawiamy na str nr 2, natomiast temat dotyczący specjalnego dodatku zostanie szczegółowo omówiony na kolejnym posiedzeniu Zespołu Roboczego.
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Tryb postępowania w zakresie uruchamiania i podziału Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego będącego w gestii
Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, w części dotyczącej przyznawania dodatku mistrzowskiego
w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013.
1. Z dniem 01.01.2013r. pracownicy na stanowisku mistrz, uprawnieni są do otrzymywania specjalnego dodatku mistrzowskiego,
zwanego dalej „dodatkiem", na zasadach określonych w niniejszym
dokumencie. Dodatek mistrzowski:
1) finansowany jest ze środków finansowych znajdujących się - na
podstawie ust.4. cz.ll. „Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP SA" - w gestii Prezesa Zarządu Dyr... Generalnego
2) uruchamiany i wypłacany jest w okresach miesięcznych, wraz z
wynagrodzeniem za pracę.
3. Maksymalna wysokość dodatku uzależniona jest od stopnia realizacji powierzonych zadań oraz łącznej ilości pracowników podległych danemu mistrzowi ( z uwzględnieniem pracowników: Grupy
Manpower, Ananke Business Communications Sp. z o.o. oraz ZEŃ
Sp. z o.o.) i może wynosić:
liczba podległych pracowników
(w tym pracowników MPS, MPT
ABC i ZEN SP. ZO.O.)
do 5 pracowników
od 6 do 10 pracowników
od 11 do 20 pracowników
od 21 do 30 pracowników
od 31 do 40 pracowników
Od 41 do 50 pracowników
Powyżej 50 pracowników

Maksymalna kwota
dodatku w zł/
0
300
400
500
700
800
1000

4. Maksymalne kwoty dodatków na rok 2013 dla poszczególnych
mistrzów, określane są przez Biuro Raportowania i Budżetowania
HR - w lutym 2013r., w oparciu o stan zatrudnienia na dzień
01.02.2013r., przy czym:
1) informacje w zakresie maksymalnej kwoty dodatku dla mistrzów
przekazywane są Dyrektorowi Zakładu,
2) ustalenie wysokości dodatku oraz jego wypłata, odbywa się na
wniosek bezpośredniego przełożonego po akceptacji Dyrektora Zakładu, w terminach przyjętych dla podziału Dodatkowego Funduszu
Motywacyjnego, o którym mowa w części II ust.4. Zasad Premiowania,
3) przesunięcia pracowników pomiędzy mistrzami wymagają akceptacji Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń i nie mogą mieć wpływu
na łączną wielkość przyznanych kwot dodatku dla pracowników
Zakładu,
4) zwiększenie w ciągu roku ilości mistrzów w danym Zakładzie, nie
może mieć wpływu na łączną wysokość przyznanych kwot dodatku
dla pracowników tego Zakładu,
5) w przypadku braku realizacji zadań, o których mowa w pkt.5.
poniżej, bezpośredni przełożeni mistrzów z obowiązani są do zwrotu
do Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń, kwot nie rozdysponowanych dodatków mistrzowskich.
5. Przyznanie kwot dodatku określonego w ust.3., uzależnione jest
od stopnia realizacji poniższych zadań:
1) 60% maksymalnej kwoty dodatku przyznawane jest w przypadku
nie zaistnienia, w miesiącu za który, przyznawany jest dodatek,
wypadku przy pracy.
Nie spełnienie w/w warunku powoduje pozbawienie mistrza tej
części dodatku, wg następujących zasad:
a) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy śmiertelnego- pozbawienie dodatku przez okres kolejnych 12 miesięcy,
b) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy ciężkiego, zbiorowego - pozbawienie dodatku przez okres kolejnych 5 miesięcy,
c) w przypadku zaistnienia w roku 2013 pierwszego wypadku przy
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pracy powodującego czasową niezdolność do pracy (zwolnienie
lekarskie - tzw. LTI)- pozbawienie dodatku przez okres kolejnych 3
miesięcy,
d) w przypadku zaistnienia w roku 2013 drugiego wypadku przy
pracy powodującego czasową niezdolność do pracy (zwolnienie
lekarskie - tzw. LTI) - pozbawienie dodatku przez okres kolejnych 6
miesięcy,
2) 40% maksymalnej kwoty dodatku przyznawane jest w przypadku
utrzymania przez pracowników podległych mistrzowi, w okresie za
który, przyznawany jest dodatek, wskaźnika absencji na poziomie
równym lub niższym od 3,6%.
6. Dodatek za dany miesiąc nie przysługuje za okres nieobecności w
pracy spowodowany chorobą trwającą w sposób ciągły, przez okres
co najmniej 21 dni kalendarzowych.
7. W przypadku czasowego powierzenia pracownikowi pracy na
stanowisku mistrza i pełnienia przez niego tego zastępstwa w sposób ciągły, przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych, stosuje
się odpowiednio zasady określone w §45 ZUZP.
8. Kontrolę nad prawidłową realizacją postanowień niniejszego Trybu postępowania, w tym przyznawania dodatku, sprawuje Dyrektor
Personalny lub osoba przez niego upoważniona.
9. Niniejszy tryb obowiązuje w okresie od 01.01.2013. - 31.12.2013.
z możliwością jego zmiany i przedłużenia terminu obowiązywania.
10. W związku z ogłoszeniem niniejszego Trybu w marcu br.,
uprawnionym pracownikom zostanie wypłacony jednorazowy dodatek za styczeń i luty 2013r. ( wraz z wypłatą za marzec 2013r.) ,
obliczony wg zasad określonych w niniejszym dokumencie.
DZIEŃ KOBIET W AMP S.A. O/KRAKÓW
• W imieniu rzeszy kobiet pracujących w naszej hucie pozwolę sobie
na parę refleksji dotyczących organizacji oraz sposobu przeprowadzenia przez Pracodawcę obchodów Dnia Kobiet w naszej Firmie.
Przedstawiciele naszego Związku w dniu 8 marca b.r. usłyszeli telefonicznie lub osobiście - szereg krytycznych zdań dotyczących
organizacji tego święta przez zarząd AMP S.A. To nie NSZZ Pracowników AMP S.A. i inne organizacje związkowe powinny być adresatami tych krytycznych uwag. Z drugiej strony nie można zostawić
tej sprawy bez krótkiego komentarza. Z okazji tak wyjątkowego i
jednocześnie ważnego - nie tylko dla Pań - święta, Pracodawca tym
razem „wpadł” na pomysł wręczania skromnych upominków
(zestaw czekoladek) kobietom na bramach wejściowych do Huty.
Wykonanie tego zadania zlecono pracownikom ochrony, którzy żądali od Pań okazania legitymacji pracowniczej huty, ponieważ prezent ten przeznaczony był tylko dla Pań, które pracują w AMP S.A.
Pozostałym Paniom np. ze spółek ten upominek nie przysługiwał.
Tak więc już przy wejściu do Huty nastąpiła swoista segregacja na
te lepsze lub gorsze kobiety, a efekt wzbudził sporo zamieszania i
kontrowersji, wśród piękniejszej części załogi naszej Huty. Te pracownice, które wjeżdżały do Huty samochodem po godzinie 6 rano
lub opuszczały ją po nocnej zmianie praktycznie w ogóle nie otrzymały tego upominku. Podobnie sytuacja wyglądała z Paniami, które
wchodziły na teren zakładu inną bramą niż głównym wejściem do
huty. Szkoda, że osoba odpowiedzialna za ten totalny bałagan nie
była obecna w tym dniu, bo mogłaby naocznie się przekonać jak
wygląda realizacja jej pomysłu. Do tej pory praktykowany był zwyczaj wręczania przez pracodawcę upominków z okazji Dnia Kobiet
poprzez wyznaczonych pracowników poszczególnych zakładów pracy. Dlaczego akurat w roku 2013 ktoś zmienił tą dobrą i sprawdzoną formułę ? Pytanie to możemy skierować tylko do organizatora, to
jest Zarządu AMP S.A. Nasze drogie Panie rozumieją trudną sytuację ekonomiczną firmy i nie oczekiwały w tym dniu złotych łańcuszków – co miało miejsce w przeszłości – lecz taki sposób potraktowania ich przez Pracodawcę uważają za mały skandal. Jeszcze raz
podkreślę, że nie chodzi tu o wartość materialną samego upominku,
ale o sposób jego wręczania, w myśl zasady „nie ważne co na talerzu, lecz jak podane”.
Krzysztof Bąk
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Stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 13.03. 2013r w
sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.
Prezydium OPZZ, organ największego związku zawodowego
w Polsce, ocenia stan polskiej gospodarki jako zły:
- na koniec stycznia 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,2 proc.,
- wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 10,5 proc.
w ujęciu miesięcznym, załamała się produkcja i konsumpcja,
- dochody poniżej progu ubóstwa otrzymywało ok. 15 proc. gospodarstw domowych.
Prezydium OPZZ domaga się od rządu natychmiastowych działań na
rzecz poprawy sytuacji gospodarczej w czasie dekoniunktury. W Polsce nie istnieje polityka przemysłowa. Pospieszna prywatyzacja zakładów nakierowana na potrzeby bieżącej polityki pozbawiła państwo
wpływu na branże gospodarki a jej pracowników trwałego zatrudnienia. Spółki Skarbu Państwa zamiast rozwojowi gospodarczemu służą
do drenowania ich z dywidendy. Działania kolejnych rządów, potępiane przez związki zawodowe, doprowadziły do likwidacji polskiego
przemysłu - zamknięto zakłady stoczniowe, radykalnie zmniejszono
zatrudnienie w branży wydobywczej, energetycznej i hutnictwie,
pozwolono na drastyczne zwolnienia w branży motoryzacyjnej. Rząd
nie wykorzystuje funduszy na wsparcie przedsiębiorstw: Fundusz
Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 2011 r. z 1,6 mld zł wydał zaledwie 10,3 mln zł, czyli 0,6 proc. środków do dyspozycji. Rząd nie prowadzi realnego dialogu społecznego i sprzyja niskim wynagrodzeniom pracowników, które nie spełniają kategorii płacy godziwej. Zatrudnienie w Polsce nie chroni przed biedą. Trwa demontaż ochrony
socjalnej najuboższych i kodeksowych praw pracowniczych. Celujemy
w eksporcie - ale najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Ubywanie kadry pracowniczej z rynku pracy nie spotkało się z systemowymi
działaniami rządu zachęcającymi do powrotu obywateli do kraju.
Prezydium OPZZ domaga się od rządu pilnego podjęcia działań na
rzecz poprawy sytuacji w kraju, ich brak spowoduje rozpoczęcie działań protestacyjnych o szerokiej skali.
Oczekujemy od rządu:
- pełnej realizacji zobowiązań Pakietu Działań Antykryzysowych z
2009 r. i współpracy ze związkami zawodowymi w celu wypracowania drugiego pakietu działań antykryzysowych zgodnego z potrzebami obywateli,
- zmniejszenie liczby biednych pracujących poprzez podniesienie
minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 % przeciętnej płacy,
- zmian w systemie podatkowym – obniżki podatków dla najmniej
zarabiających i podwyżki obciążeń najbogatszych oraz wprowadzenia
podatku od transakcji finansowych,
- aktywnej polityki zwiększającej zatrudnienie, ograniczenia liczby
umów śmieciowych oraz odmrożenia Funduszu Pracy,
- odstąpienia od propozycji zmian w Kodeksie Pracy niekorzystnych
dla pracowników i zwiększenia roli układów zbiorowych pracy,
- urealnienia wysokości świadczeń socjalnych, w tym zasiłków rodzinnych, emerytur i rent do wzrastających kosztów utrzymania,
- zagwarantowania pracownikom pakietów socjalnych w procesie
prywatyzacji i uznania ich za źródło prawa pracy,
- umożliwienie przejścia na emeryturę pracownikom, którzy przepracowali – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, niezależnie od wieku.
zagwarantowania respektowania wolności przynależenia do związków
zawodowych i wyboru przedstawicieli pracowników do władz spółek
z udziałem Skarbu Państwa.
Prezydium OPZZ
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3 kwietnia 2013 r., w godz. 9.00-11.00 tel.: 787 610 696
Badania będą przeprowadzaneW Pracowni USG, os. Handlowe bl. 8
w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień. Ilość miejsc ograniczona
Halowa Liga Siatkarska
• 9 marca rozegrany został pierwszy turniej Halowej
Ligi Siatkarskiej. Drużyny walczyły z dużym zaangażowaniem, poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnym meczów:
- OLDBOJE ArcelorMittal - ZB 2-0 (25-20, 25-21)
- ZB - Wielkie Piece OLDBOJE 0-2 (18-25 15-25)
- UNIHUT - Wielkie Piece OLDBOJE 2-0 (25-21, 25-16)
- UNIHUT - OLDBOJE ArcelorMittal 2-1 (21-25, 25-20, 15-13)
- ZE - PSK 2-0 (25-18, 25-11)
- PSK - ZK 0-2 (20-25, 11-25)
- ZH Młodzi - ZB Młodzi 1-2 (25-20 25-22 11-15)
Tym razem w pauzowały drużyny ZK młodzi i szkoła HTS, która wyjechała na rozgrywki szkolne, rozgrywane w województwie małopolskim. Już po pierwszym Turnieju wyłania się faworyt rozgrywek.
Ale niespodzianki zawsze się trafiają. Rozgrywki HLS zapowiadają się
ciekawie do końca rozgrywek.
Wypoczynek po pracy
• Dla pracowników ArcelorMittal Poland SA Oddział
Kraków - Zespól Socjalny rozprowadza bilety na:
Spektakl teatralny "POCZTÓWKI Z EUROPY", który
odbędzie się 6 maja 2013 / poniedziałek o godz.
17.00 i 20.00 w Operze Krakowskiej. Ceny biletów zróżnicowane w
zależności od miejsca 110" 100, 90, 80zl, odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFSS wynosi odpowiednio 66, 60, 54,48 zl za bilet. Bilety do nabycia w pok. 31 bud "Z" tel.
16-34, 16-76.
Reżyseria: Krystyna Janda, występują: Magdalena Zawadzka, Leonard Pietraszak, Wiesława Mazurkiewicz, Maria Seweryn, Cezary
Kosiński, Dorota Pomykała. W trakcie rodzinnego "spotkania po latach" , radosnego jak sielanka, stopniowo na jaw wychodzi kilka
"niewygodnych" faktów z życia rodziny: otóż zmarła rok wcześniej 97
-letnia babcia Nono jednak żyje, ma się bardzo dobrze i w dodatku
mieszka w tym samym domu, ciocia Ester z powodzeniem prowadzi
usługi "seks przez telefon", Ivory ma brata bliźniaka, gdzieś zginęła
służąca oraz pies, a w dodatku dom przypomina krzywą wieżę w
Pizie ...To skrząca się absurdalnym, momentami nieco okrutnym
humorem komedia wciąga widzów w sam środek zwariowanego domu. Zaskakuje zwrotami akcji, nie pozwala odetchnąć. Ale to także
piękno i prawdziwa opowieść o wartościach rodzinnych i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Doborowa obsada bombarduje widzów wisielczym humorem, skłaniając również ku głębszym refleksjom o sile miłości oraz kreowaniu własnej, przychylniejszej rzeczywistości OPERA KRAKOWSKA 6 maja 2013 godz. 17.00 i 20.00

Centrum Medyczne ZAPRASZA
Rodziców z dziećmi od 0 do 18 roku życia do nowych gabinetów Poradni Pediatrycznej przy Szpitalu UJASTEK. Dla zdeklarowanych dzieci
świadczenia bezpłatne w ramach NFZ. Oferujemy bezpłatnie:
 Porady specjalisty chorób dzieci - lek. med.. Andrzej Pękacki
 Świadczenia pielęgniarki z uprawnieniami do szczepień dzieci
Na zlecenie pediatry wykonujemy na miejscu:
 Szczepienia dzieci
Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
 Badania laboratoryjne
KRS 0000052378
 Badania USG i RTG
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza Darczyńców Fun-  Porady lekarzy specjalistów
dacji na bezpłatne specjalistycznie badanie USG Przyjęcia dzieci : Centrum Medyczne Ujastek ul. Ujastek 3, Krajamy brzusznej w dniach 8.04. – 12.04.2013 r.
ków pawilon A pokój 25 czynne od pon - pt 11.00 - 14.30
Rejestracja tel: 12 293 09 98 lub kom 791 452 579
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu

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 2000 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

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE
UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
1. Budapeszt 12 – 14.04.2013 - cena 690 zł dofinansowanie 345 zł
W cenie: transport autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 1 obiadokolacja
w restauracji,1 kolacje regionalna w Czardzie, rejs statkiem po Dunaju,
ubezpieczenie, opieka pilota i miejscowego przewodnika. W programie:
zwiedzanie m. in. Bazylika św.Stefana, ulica Vaci, Góra Gelerta, kościół
św. Małgorzaty, Baszta Rybacka, Zamek Królewski, rejs statkiem po
Dunaju, kolacja w Czadzie, zwiedzanie Szentedre: kościół św. Piotra I
Pawła, Muzeum Marcepanu, katedra serbska.
2. Szlakiem Piastowskim 1 – 5.05.2013 - 1050 zł dofinansowanie
525 zł. W cenie: transport autokarem ,4 noclegi w pok.2,3 os. z łazienkami, 4śniadania , 4 obiadokolacje , 1 obiad , opiekę pilota , przewodników , bilety wstępu , ubezpieczenie , podatek Vat. W programie: zwiedzanie m. in. Gołuchów, Śmielów, Koszuty, Kórnik, Rogalin, Poznań, Ostrów Lednicki, Biskupin, Gniezno , Licheń
3. Wiedeń + Morawski Kras 30.05 – 2.06.2013 - 920 zł dofinansowanie 460 zł. W programie zwiedzanie: Ołomuniec, Wiedeń,
Schonbrunn - letnia rezydencja carska, Morawski Kras – Park Krajobrazowy. W cenie: przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelu w Wiedniu pokoje 2- 3osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje , opiekę
miejscowego przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
4. PARYŻ - WERSAL - 30.04 – 05.05.2013 Cena: Pracownicy ArcelorMittal Poland SA i Emeryci - 672,50 zł, Pozostałe osoby - 1345 zł. W
programie: zwiedzanie Paryż, Wersal, Luwr, Łuk
tryumfalny, Mantmartre, Plac Pigalle, wieczorny rejs
statkiem po Sekwanie. W cenie: przejazd autokarem
klasy lux (WC, video, barek, klimatyzacja), opłaty
drogowe na trasie przejazdu, 3 noclegi w hotelu **/
*** (typ Campanille, Formuła, Premier Class) na
obrzeżach Paryża (pokoje 2, 3 – os. z łazienkami), 3
śniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje, opiekę
pilota - przewodnika ubezpieczenie , podatek VAT.
Ważne informacje: cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, rejsu po Sekwanie, biletów na metro, opłat lokalnych przewodników + ok. 60 EUR, program zwiedzania Paryża realizowany jest w
oparciu o komunikację miejską /metro/. dopłata do pokoju 1 osobowego + 290 zł, kolejność zwiedzania może ulec zmianie
5. Bułgaria 21.07 - 1.08.2013 cena 1029 zł *. NOWY TERMIN cena
zawiera: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie
(kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej), ubezpieczenie, korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT
6. Albania 15.07 - 26.07.2013 cena 1029 zł * OSTATNIE MIEJSCA
cena zawiera: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej), ubezpieczenie,
korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT
7. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 1.09 - 12.09.2013 cena 1060
zł * cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie, 9
noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice), ubezpieczenie, podatek VAT
8. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 14.06- 25.06.2013 cena
1292zł cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie,
9 noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice),
ubezpieczenie, podatek VAT
* cena dla uprawnionych osób do korzystania z ZFŚS
9. Łeba 18 - 29.06.2013
cena 1000 zł * W cenie: transport autokarem, 10 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie, opłata klimatyczna, 1 dniowa wycieczka z przewodnikiem opieka pilota, VAT
10. WIELKANOC WISŁA 29.03 – 2.04.2013 CENA dla pracowników Huty i osób uprawnionych
325 zł/os Cena zawiera: transport
autokarem, pobyt od 29.03 od obiadu do 2.04.2013 do śniadania, zakwaterowanie w pokojach 2 os. z łazienką, wyżywienie 3 x dziennie,
wyżywienie świąteczne , ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę
Wiślańską Ciuchcią, ubezpieczenie
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WYJAZD NA „MAJÓWKĘ”
ZARZĄD PSK NSZZ PRACOWNIKÓW AMP SA ORGANIZUJE
DLA PRACOWNIKÓW AMP S.A. O/KRAKÓW WYCIECZKI
DO WIERCHOMLI:
• WIERCHOMLA – 30.04. – 05.05.2013 6 dni/5 noclegów.
WYJAZD 30.04.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 05.05.2013 GODZINA 19⁰⁰. KOSZT 600 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I
UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU
Z ZFŚS, WYNOSI: 300 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 250 zł
• WIERCHOMLA – 29.05. – 02.06.2013 5 dni/4 noclegi
WYJAZD 29.05.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 02.06.2013 GODZINA 19⁰⁰. KOSZT 520 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I
UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU
Z ZFŚS, WYNOSI: 260 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 210 zł
UWAGA ! CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB
Program pobytu :
- ognisko z grillem (kiełbaski, pieczony prosiak i inne atrakcje)
- wycieczka do Krynicy, wyjazd kolejką na Górę Parkową, 10
zjazdów na torze pontonowym
- występ kapeli góralskiej
- uroczysta kolacja z wieczorkiem tanecznym
- wycieczka na Słowację połączona ze zwiedzaniem, pod opieką
przewodnika, zamku królów polskich i skansenu w Starej Lubovni
oraz pobyt 2 godzinny w basenach termalnych w miejscowości
Vyšné Ružbachy
- przejazd wyciągiem krzesełkowym na górę Pusta Wielka
- wycieczki piesze po okolicy trasami turystycznymi „zielony” kulig
- na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia rowerów
UWAGA ! CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB
ZAPISY - DO DNIA 30.03.2013 - PRZYJMUJE ORAZ WSZELKICH
INFORMACJI UDZIELA: PRZEWODNICZĄCY NSZZ PRACOWNIKÓW PSK KOL. KRZYSZTOF BĄK BUDYNEK ADM. STALOWNI,
POKÓJ 41, TELEFON 27-11 LUB 795128139
WPISOWE WYNOSI — 50 zł OD OSOBY
OŚRODEK „CHATA POD PUSTĄ”. POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE,
DOMKI LETNISKOWE Z PEŁNYM WĘZEŁEM SANITARNYM

UWAGA!!!! Promocja pożyczki gotówkowej w PKO BP
przedłużamy do 31. 03.2013
PKO BP SA 14 Oddział Kraków ul. Ujastek
1 Budynek S [ przełączka] Tel: 12 620 42
43, 12 620 42 44, 12 620 42 45, 12 620 42 46 Oddział czynny :
8,45-15,30 Oprocentowanie od 11,99%
- Bez zgody współmałżonka do 20 000
- Możliwość konsolidacji kredytów z innych banków
Przykładowe raty pożyczki dla - okresu kredytowania
60miesięcy ; - oprocentowanie
11,99 %
Wysokość otrzymanej kwoty

Wysokość raty

5 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00

138,04
276,08
414,12
552,16

