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Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy
a wszystkie nasze życzenia aby okazały się do spełnienia ...
aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości ...
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności
a niech symbol Boskiego Odrodzenia będzie dla nas celem do spełnienia

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób życzy
Zarząd NSZZ Pracowników
ArcelorMittal Poland S.A.

26 MARCA BĘDZIE STRAJK GENERALNY NA ŚLĄSKU I PIKIETY SOLIDARNOŚCIOWE
W CAŁYM KRAJU
● 26 marca pomiędzy godziną 6.00 a 10.00 zostanie
przeprowadzany w regionie śląsko-dąbrowskim solidarnościowy
strajk generalny. W poszczególnych zakładach i branżach, w których
przeprowadzono referendum strajkowe i załogi poparły tę formę
protestu, odbędą się dwugodzinne strajki. Także w AMP SA O/
Kraków. Godziny strajku są uzależnione m.in. od tego, w jakim systemie pracują dane zakłady i od specyfiki poszczególnych branż. W
większości zakładów przemysłowych akcja strajkowa potrwa od
godz. 6.00 do 8.00. MKPS podjął też decyzję, aby strajk w komunikacji miejskiej odbył się na początku pierwszej zmiany i zakończył
się ok. 6.00, natomiast na kolei strajk będzie prowadzony od godz.
8.00 do 10.00. Ma to na celu zminimalizowanie dolegliwości związanych z akcją strajkową, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Chcemy, aby dzieci, uczniowie i studenci mogli bez utrudnień dotrzeć do
przedszkoli, szkół i na uczelnie. W Hucie krakowskiej brama nr 1
będzie zamknięta od godz. 6.00 do 8.00. Pracownicy będą kierowani
przez Komitety Strajkowe do innych udostępnionych wejść na teren
AMP SA. Strajkom w zakładach pracy będą towarzyszyć pikiety i
demonstracje. Przypominamy postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku:
1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg
podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w
okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
2. Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.
3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie
tzw. umów śmieciowych.
4. Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego
na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa
Chorych.

5. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących
pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
6. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
W Krakowie pikieta solidarnościowa rozpocznie się o godz. 9.00 pod
Urzędem Wojewódzkim.
Posiedzenie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych
● 21 marca odbyło się posiedzenie GKŚS. Tematami spotkania były
wniesione przez TKŚS sprawy oraz interpretacja zapisów Regulaminu ZFŚS, a także próba wypracowania stanowiska w zakresie dokumentowania dochodów pracowników na potrzeby ZFŚS. Po burzliwej
dyskusji Strony wypracowały stanowisko w sprawie zaświadczeń
pracowniczych, które zostało przekształcone w decyzję odnośnie
dokumentowania dochodów pracowników i uprawnionych członków
rodzin. Ma ona przede wszystkim na celu ułatwienie w związku z
katastrofalną obsługą w tym zakresie pracowników AMP SA:
Decyzja GKŚS AMP S.A. w zakresie dokumentowania dochodów
na potrzeby ZFŚS podjęta na posiedzeniu w dniu 21.03.2013 r.
Z uwagi na zbyt długi czas oczekiwania na zaświadczenia o dochodach z
firmy WIPRO oraz konieczność usprawnienia procesu składania wniosków przez pracowników uprawnionych do korzystanie w 2013 roku ze
świadczeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach, Chorzowie i Krakowie.
GKŚŚ przypomina i ustala:
1. Pracownik występujący o przyznanie świadczeń lub pomocy z Funduszu winien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wyliczonym dochodem w
rodzinie.
2. Podstawą do ustalenia dochodu jest średniomiesięczny dochód z
ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pomniejszony o:
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne,
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- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- nagrody jubileuszowe, urlopowe, świąteczno-noworoczne,
- „małą i dużą Kartę Hutnika”,
- alimenty (płacone pomniejszają, a otrzymywane powiększają dochody)
3. Do czasu umieszczenia przez firmę WIPRO na pasku z wypłaty
informacji o średnim dochodzie wnioskodawcy na potrzeby ZFŚS w
miejsce zaświadczeń (informacji o dochodach) obecnie potwierdzanych przez służby pracownicze ArcelorMittal Poland S.A. wprowadza
się oświadczenia pracowników o dochodach.
4. Ww. oświadczenia pracownik składa pod odpowiedzialnością
karną, że podane dane są prawdziwe, wymienione dochody
w rodzinie są jedynymi jakie posiada i znane mu są przepisy Regulaminu ZFŚS o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie.
5. Po umieszczeniu przez firmę WIPRO na każdym pasku z wypłaty
informacji o średnim dochodzie wnioskodawcy na potrzeby ZFŚS
informacja ta będzie traktowana jako zaświadczenie potwierdzające
średni dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i
będzie załączane do wniosku.
6. W przypadku współmałżonków wnioskodawców istnieje obowiązek dostarczania zaświadczeń (nie dotyczy wniosków nie wymagających zaświadczeń o dochodach) potwierdzające średni dochód z
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wyliczonych wg
zasad Regulaminu ZFŚS.
7. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe informacje
(dokumenty) o wysokości dochodów, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgodne z
jego przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu do
końca następnego roku oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie
pobranego świadczenia socjalnego.
8. Osoba, której zostało przyznane świadczenie nie ma prawa przenoszenia przyznanego świadczenia na osoby nieuprawnione i traci
prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego roku oraz
zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia
socjalnego.
9. Decyzja obowiązuje z dniem 25.03.2013 r.
Posiedzenie Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych
● 22 marca odbyła się Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w
Krakowie. Omawiane tematy dotyczyły rozpatrzenia zapomóg losowych z Zakładów PSK, BWZ, EiR, wypoczynku po pracy (wycieczki,
organizacja biletów do kina, karty Multisport i Karnety na basen),
oraz sprawy różne. Komisja zaakceptowała złożone wnioski o dofinansowanie wycieczek, zwracając uwagę, iż bezwzględnie będzie
przestrzegać minimalnego udziału uprawnionych osób do korzystania z dofinansowania ( § 14 pkt7 ) przy organizacji wycieczek. W
kolejnej części spotkania rozpatrzono złożone wnioski o zapomogę
losową przez emerytów i rencistów. Tym razem takich wniosków
było 161. Rozpatrzono także pierwsze wnioski o zapomogi losowe
złożone przez Zakłady PSK oraz BWZ. Pracownicy mając utrudniony
dostęp do odpowiednich zaświadczeń o dochodach czekali ze złożeniem wniosków. Mamy nadzieję, że po decyzji GKŚS unormuje się
sytuacja z zapomogami losowymi.
Walne Zebranie Delegatów MPKZP Oddział Kraków
● W dniu 20.03.2013r odbyło się walne Zebranie Delegatów MPKZP
O/Kraków. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Naszej
Kasy przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Prezydium
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasa Zapomogowo – Pożyczkowej
funkcjonowało w roku 2012 w składzie; Przewodniczący MPKZP
- Grabski Andrzej; Zastępca Przewodniczącego - Wójcik Krzysztof ;
Sekretarz MPKZP - Potocka-Karbowniczek Maria; Członek MPKZP
- Piwosz Elżbieta, Czekaj Krystyna, Istelska Zofia; Zając Wiesław
W 2012 roku odbywały się cotygodniowe spotkania Prezydium (w
każdą środę tygodnia) realizując zadania związane z działalnością
bieżącą kasy MPKZP. Prezydium MPKZP ściśle współpracuje z Księgowością MPKZP pod kierownictwem Lidera Księgowości Pani Kopytek Lucyny . Na koniec roku 2012 ilość członków MPKZP wynosiła
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11 620 w tym: emerytów 7 338 (spadek członków w stosunku do
roku 2011 o 236 osób). Przede wszystkim powodem zmniejszenia
ilości członków MPKZP była dalsza restrukturyzacja zatrudnienia w
AMP SA i Spółkach. Stan finansowy środków MPKZP można ocenić
jako bardzo dobry, rezerwa finansowa wynosi ponad dziewięć i pół
miliona złotych. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco, czas
oczekiwania na pożyczkę to niespełna miesiąc. W roku 2012 udzielono 2 049 pożyczek długoterminowych na kwotę 18 600 000 zł.
Pożyczek krótkoterminowych 871 na kwotę 371 400 zł.. Zadłużenie
członka kształtowało się średnio na poziomie 2 702 zł. Stan wkładów członkowskich w roku 2012r kształtował się na poziomie 4 028
zł i był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 155 zł. W roku
2012 wypłacono 932 zapomogi bezzwrotne na kwotę 432 350 zł,
średnia zapomoga wyniosła 464 zł.. W funduszu C w roku 2012
nastąpiło umorzenie zadłużeń zmarłych członków na kwotę
8 339,73 zł. Gospodarka Funduszem D kształtowała się na ustabilizowanym poziomie, choć nastąpił dość znaczący wzrost wypłaty
świadczeń. Dla Przypomnienia w roku 2011 wypłacono zapomogi
pośmiertne na kwotę 1 377 300zł, a w 2012 na kwotę 1 619 200 zł.
W 2012r przyznano 1023 zapomogi pośmiertne na kwotę
1 619 200 zł. Był to znaczący wzrost bo o około 20% wypłaconych
świadczeń. Zgodnie ze statutem Prezydium MPKZP przygotowało
limity zapomóg na rok 2013. Uprawnionych do zapomóg jest 6 884
członków na których rozdysponowano 554 800 zł. Kwota ta została
podzielona na wszystkie spółki i wydziały. Warta odnotowania jest
również zmiana jaka miała miejsce w roku 2012. Pracodawca przekazał obsługę MKPZP funkcjonujących do tej pory w Oddziałach
AMP SA do Spółki Zależnej SSC. Decyzja ta spowodowała, iż po
wewnętrznych w Spółce SSC działaniach restrukturyzacyjnych podjęto decyzję o przeniesieniu części zadań do DG i tym samym o
przesunięciu dwóch Pań z obsługi krakowskiej do siedziby Spółki
(Dąbrowa Górnicza). Według Zarządu Spółki SSC zmiana ta miała
ulepszyć i usprawnić obsługę członków Kasy. Z perspektywy czasowej wiemy, że „eksperyment” ten nie wyszedł członkom Kasy na
dobre. Tworzyły się olbrzymie kolejki, Panie obsługujące członków
Kasy w Krakowie ze względu na ogrom zadań nie były w stanie w
przyjętych okresach czasowych prowadzić normalnej działalności
MPKZP. Związki Zawodowe wymogły na Pracodawcy aby ten
„eksperyment” został oceniony po pierwszym kwartale 2013 roku.
Mamy nadzieję, że Zarząd SSC wycofa się z wcześniejszych decyzji i
do Krakowa powróci normalność w obsłudze MPKZP. W dyskusji
jaka rozgorzała na Sali wielu członków Kasy krytycznie oceniło tą
jakże kontrowersyjną decyzję Zarządu SSC. Obecni na sali Delegaci
WZD MPKZP przyjęli uchwałę nr 18 w tej sprawie:

Delegaci Walnego Zebrania, reprezentujący 12 tysięcy członków
MPKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, wyrażają
protest wobec prowadzonej przez AMSSCE reorganizacji służb księgowych prowadzących obsługę MPKZP.
Oddelegowanie do Dąbrowy Górniczej dwóch pracownic księgowości dezorganizuje pracę MPKZP w Krakowie, powodując nadmierne
kolejki i niezadowolenie oraz pretensje oczekujących. Pracownice
będąc w Dąbrowie Górniczej nie mają możliwości załatwiania bieżących spraw członków Kasy, co odbija się na pozostałych pracownicach obciążonych ponad miarę. Mimo starań powstałe zaległości
odbijają się negatywnie na obsłudze członków Kasy, ale również na
samych pracownicach, które mają problemy z wykorzystaniem urlopów czy chorobowego, ponieważ jest kłopot ze wzajemnym zastępowaniem się.
Wypracowany przez lata system pracy księgowości MPKZP nastawiony na bezpośredni kontakt z członkami Kasy, jest podstawą
pełnej, rzetelnej informacji i gwarancją szybkiego załatwienia
spraw. Odhumanizowanie systemu księgowości, polegające na oddaleniu księgowych od bezpośredniego załatwiania spraw członków
Kasy jest działaniem na szkodę MPKZP, która jest przede wszystkim koleżeńską organizacją samopomocową i księgowość prowadząca obsługę MPKZP wpisana jest w ten system w sposób szczególny. Pracownice księgowości przez kontakt bezpośredni z klientem są na pierwszej linii, są twarzą Kasy i od ich sposobu zachowania przy załatwianiu spraw zależy wizerunek MPKZP.
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Mając na uwadze sprawne działanie MPKZP, domagamy się zaprzestania eksperymentów z oddelegowaniem do Dąbrowy Górniczej
pracownic księgowości obsługujących Kasę i zapewnienie pełnej obsady komórki księgowości MPKZP w Krakowie.

miałość i przepraszamy za ewentualne potknięcia i niedogodności,
które mogą powstać w czasie przenoszenia produkcji. Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby operacja ta w
żaden sposób nie odbiła się na jakości świadczonych przez nas usług,
Ponadto Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu MPKZP oraz spra- a w niedalekiej przyszłości pozwoliła świadczyć nam usługi dla Was
wozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie bilansu MPKZP za rok na światowym poziomie.
Prezes Zarządu HUT-PUS S.A.
Tomasz Karpierz
2012. Kolejne uchwały dotyczyły: utworzenia i podziału Funduszu
Zapomogowego „B” na 2013 rok; utworzenia i podziału Funduszu
Zapomogowego „B” na 2013 rok oraz okresu karencji w zakresie
opłacania składek na Fundusz D. W związku z częstymi przypadkami
przekraczania okresu karencji w opłacaniu składek na Fundusz pośmiertny "D", szczególnie wśród osób w podeszłym wieku - Walne
Wielu może więcej Podaruj sobie 1% KRS 0000052378
Zebranie Delegatów - działając na podstawie § 24 Statutu - postanoHutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
wiło: Członkom MPKZP, którzy osiągnęli 80 lat życia, przedłużyć
okres karencji w opłacaniu składek na Fundusz D dodatkowo o pełny
zaprasza
rok kalendarzowy w stosunku do obowiązujących obecnie 3 miesięcy. na następujące bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów oraz badaNa koniec WZD obecni na Sali przedstawiciele Związków Zawodo- nia organizowane przy wykorzystaniu środków finansowych z dotacji
wych: Halina Szpakowska (NSZZ Prac. AMP SA), Leszek Kochan od PZU S.A. przekazanej na działania realizowane na rzecz profilak(Solidarność) podziękowali wszystkim za zaangażowanie i sprawne tyki zdrowia
w dniu 12 kwietnia /piątek/ 2013 r.
działanie MPKZP oraz zapewnili o swoim wsparciu w dążeniu do przy- 
Urologiczne
wrócenia właściwej obsługi Kasy w Krakowie. Szkoda, iż w spotkaniu

Reumatologiczne
zabrakło zaproszonych przedstawicieli AM SSCE oraz przedstawicieli

Dermatologiczne
Pracodawcy (AMP SA) ponieważ usłyszeliby bezpośrednio jak ocenia
Endokrynologiczne
ją członkowie MPKZP zwłaszcza Emeryci przyjęte decyzje o zmniejOrtopedyczne
szeniu obsługi MPKZP w Krakowie. Nie wystarczy z „za biurka” podej- 
mować kontrowersyjne decyzje. Ważne są rozmowy, ważny jest dia- 
Otolaryngologiczne /również dla dzieci/
log społeczny, a nie jednostronnie przyjmowane rozwiązania, które Rejestracja telefoniczna na powyższe konsultacje odbędzie się w
działają na szkodę osób tworzących MPKZP. Apelujemy do osób od- dniach 8-11 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-14.00 tel.: 12 644 24 74.
powiedzialnych w AMP SA o spowodowanie zmiany podjętych decyzji Ponadto będzie można skorzystać z następujących badań:
przez Spółkę zależną, to spowoduje uspokojenie bardzo negatywnych videodermatoskopowych /profilaktyka czerniaka skóry/– od godz.
nastrojów zarówno wśród pracowników AMP SA, Spółek funkcjonują- 8.00 – 13.00 oraz spirometrycznych – od godz. 8.00. – 13.00,
cych na terenie AMP SA O/Kraków jak i wśród dużego grona Emery- Do tych badań nie obowiązuje rejestracja. Konsultacje oraz badania
tów i Rencistów.
będą przeprowadzane w Firmie Marketingowo-Medycznej NZOZ
HUT-PUS S.A. Uruchamia nowoczesny zakład produkcyjny
Szanowni Państwo, pracownicy oddziału krakowskiego AMP S.A. ,
oraz wszystkich spółek korzystających z naszych usług.
Dobiega końca kluczowa inwestycja HUT-PUS S.A., którą jest oddanie do użytku nowoczesnego, obiektu produkcyjnego pn. „Centralna
Kuchnia”. Uruchomienie produkcji zbiega się z dwudziestoleciem
powstania HUT-PUS S.A. jako spółki akcyjnej kontynuatorki dawnego
Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, którego historia powstania
sięga roku 1952. Zarząd Spółki wraz z Akcjonariuszami podjął decyzję o budowie własnego zakładu produkcyjnego w roku 2011. Zakład
ten z założenia spełniać ma najwyższe standardy i normy obowiązujące w tym zakresie. Dotychczas produkcja miał miejsce w placówkach dzierżawionych od AMP S.A., które to po latach eksploatacji
ulegają powolnej degradacji i nie spełniają aktualnych wymagań. Jest
to cenne zamierzenie, które przyniesie klientom nie tylko jeszcze
większą poprawę jakości, ale zagwarantuje wysokie standardy sanitarne oraz wymiernie poprawi bezpieczeństwo i higienę pracy. Oddawana inwestycja „Centralna Kuchnia HUT-PUS S.A.” to przedsięwzięcie które zapewni znaczący skok jakościowy, wpłynie wymiernie na
jakość produkcji oraz urozmaici asortyment wyrobów. Dzięki temu
AMP S.A. o/Kraków będzie mógł się szczycić, że żywi ich jeden z
najnowocześniejszych zakładów w Europie. Wszystkie działania Spółki w obszarze żywienia w roku 2013 r., będą miały na celu sprawną
implementację nowoczesnej technologii produkcji, którą to możliwość
daje uruchomienie „Centralnej Kuchni Cateringowej”. Proces rozruchu obiektu i przeniesienia produkcji będzie stopniowy i rozpocznie
się od dnia 6.04.2013 r. , a potrwa do połowy czerwca 2013 r. Prosimy w związku z powyższym wszystkich naszych klientów o wyrozu-
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Ilość miejsc ograniczona

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
 Badania laboratoryjne
 Badania USG i RTG
 Porady lekarzy specjalistów
Przyjęcia dzieci : Centrum Medyczne Ujastek ul. Ujastek 3, Kraków pawilon A pokój 25 czynne od pon - pt 11.00 - 14.30
Rejestracja tel: 12 293 09 98 lub kom 791 452 579
Koledze Ryszardowi Ruszelowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd Zakładowy GJ NSZZ Pracowników AMP S.A
oraz koleżanki i koledzy
Koleżance Grażynie Rączce
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd Zakładowy KOLPREM
NSZZ Pracowników AMP S.A
oraz koleżanki i koledzy

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;
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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
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem 43, 12 620 42 44, 12 620 42 45, 12 620 42 46 Oddział czynny :
1. Budapeszt 12 – 14.04.2013 - cena 690 zł dofinansowanie 345 zł
8,45-15,30. Oprocentowanie od 11,99%
2. Szlakiem Piastowskim 1 – 5.05.2013 - 1050 zł dofinansowanie 525 zł - Bez zgody współmałżonka do 20 000
3. Wiedeń + Morawski Kras 30.05 – 2.06.2013 - 920 zł dofinanso- - Możliwość konsolidacji kredytów z innych banków
wanie 460 zł.
Przykładowe raty pożyczki dla - okresu kredytowania
4. PARYŻ - WERSAL - 30.04 – 05.05.2013 Cena: Pracownicy Arcelor60miesięcy ; - oprocentowanie
11,99 %
Mittal Poland SA i Emeryci - 672,50 zł, Pozostałe osoby - 1345 zł.
Wysokość otrzymanej kwoty
Wysokość raty
5. Bułgaria 21.07 - 1.08.2013 cena 1029 zł *.
6. Albania 15.07 - 26.07.2013 cena 1029 zł *
5 000,00
138,04
7. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 1.09-12.09.2013 cena1060 zł
10 000,00
276,08
8. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 14.06- 25.06.2013 cena 1292zł
15 000,00
414,12
9. Łeba 18 - 29.06.2013
cena 1000 zł *
20 000,00
552,16
10. WIELKANOC WISŁA 29.03 – 2.04.2013 CENA dla pracowników
Huty i osób uprawnionych 325 zł/os
WYJAZD NA „MAJÓWKĘ”
Z prasy: ArcelorMittal widzi przyszłość w krajach WNP
ZARZĄD PSK NSZZ PRACOWNIKÓW AMP SA ORGANIZUJE DLA Stalowy koncern spodziewa się znacznego wzrostu zapotrzeboPRACOWNIKÓW AMP S.A. O/KRAKÓW WYCIECZKI DO WIER- wania na stal w państwach należących do Wspólnoty NiepodleCHOMLI:
głych Państw. W ciągu najbliższych 15 lat ma ono rocznie rosnąć
• WIERCHOMLA – 30.04. – 05.05.2013 6 dni/5 noclegów.
o co najmniej 3 proc. Według serwisu Hyzie firma ArcelorMittal
WYJAZD 30.04.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 05.05.2013 GODZINA ocenia, że zapotrzebowanie na stal w krajach Wspólnoty Niepod19⁰⁰. KOSZT 600 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I UPRAWNIONYCH
ległych Państw pozostanie silne do 2018 roku. Spółka spodziewa
CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU
się, że roczny wzrost zapotrzebowania w tym regionie wyniesie
Z ZFŚS, WYNOSI: 300 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 250 zł
4,2 proc., sięgając 72 milionów ton. Według ArcelorMittal we
• WIERCHOMLA – 29.05. – 02.06.2013 5 dni/4 noclegi
WYJAZD 29.05.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 02.06.2013 GODZINA latach 2008 – 2013 średni wzrost zapotrzebowania na stal w tym
19⁰⁰. KOSZT 520 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I UPRAWNIONYCH regionie będzie wynosił 3,4 proc. , a przez kolejne 5 lat podniesie
się do 4,2 proc. ArcelorMittal ma obecnie na tym terenie dwa
CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU
zakłady: Krzywy Róg na Ukrainie i Temirtau w Kazachstanie.
Z ZFŚS, WYNOSI: 260 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 210 zł
Cognor: złom zmniejsza straty stali W roku 2012 spadła
UWAGA ! CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB
wielkość produkcji i wysokość przychodów grupy Cognor. Straty
Program pobytu :
- ognisko z grillem (kiełbaski, pieczony prosiak i inne atrakcje)
udało się pokryć dzięki wzrostowi sprzedaży złomu i jego cen.
- wycieczka do Krynicy, wyjazd kolejką na Górę Parkową, 10 zjazdów Sytuację w tym roku ma poprawić program modernizacji oraz
na torze pontonowym
przygotowywane obecnie nowe instrumenty finansowe. Spadek
- występ kapeli góralskiej
popytu na wyroby stalowe i towarzysząca mu obniżka cen, spo- uroczysta kolacja z wieczorkiem tanecznym
wodowały zmniejszenie się produkcji stali surowej w grupie Co- wycieczka na Słowację połączona ze zwiedzaniem, pod opieką prze- gnor do 463,8 tys. ton, co stanowiło spadek o 13,4 proc. w stowodnika, zamku królów polskich i skansenu w Starej Lubovni oraz posunku do roku 2011. W przypadku wyrobów hutniczych spadek
byt 2 godzinny w basenach termalnych w miejscowości Vyšné Ružbachy
produkcji wyniósł 11,2 proc. - wyprodukowano ich 206,5 tys.
- przejazd wyciągiem krzesełkowym na górę Pusta Wielka
ton… Zarząd Cognora uważa ponadto, że skoro pięcioprocentowy
- wycieczki piesze po okolicy trasami turystycznymi „zielony” kulig
spadek produkcji stali w Polsce i w Unii Europejskiej następuje w
- na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia rowerów
okresie wzrostu takiej produkcji w Ameryce Północnej i Azji, to
UWAGA ! CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB
ZAPISY - DO DNIA 30.03.2013 - PRZYJMUJE ORAZ WSZELKICH INFOR- "obecna kondycja naszej branży jest najprawdopodobniej efekMACJI UDZIELA: PRZEWODNICZĄCY NSZZ PRACOWNIKÓW PSK KOL. tem błędnej polityki gospodarczej wobec (...) sektora oraz przeKRZYSZTOF BĄK BUDYNEK ADM. STALOWNI, POKÓJ 41, TELEFON 27- mysłów korzystających z wyrobów stalowych w Europie".
11 LUB 795128139
Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
WPISOWE WYNOSI — 50 zł OD OSOBY
OŚRODEK „CHATA POD PUSTĄ”. POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE, DOMKI
KRS 0000052378
LETNISKOWE Z PEŁNYM WĘZEŁEM SANITARNYM
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza Darczyńców
Fundacji na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej w dniach 8.04. – 12.04.2013 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
3 kwietnia 2013 r., w godz. 9.00-11.00 tel.: 787 610 696
Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG, os. Handlowe bl.
8 w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień.
Ilość miejsc ograniczona

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE
UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64

Wesołych Świąt
Wielkiej Nocy
i wszelkiej pomyślności
życzą
Rada i Zarząd
Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

