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Raport ekspertów Syndexu na temat działalności Grupy
ArcelorMittal w 2010 roku oraz perspektywy rozwoju
• Eksperci Grupy SYNDEX, która doradza Stronie Związkowej w
Europejskiej Radzie Zakładowej ArcelorMittal zaprezentowali
przedstawicielom organizacji związkowych z Krakowa raport
dotyczący:
1/ światowego i europejskiego otoczenia gospodarczego i branżowego na początku 2011;
2/ wyników Grupy AM za rok 2010 wraz ze zmianami w sferze
zatrudnienia;
3/ segmentów węglowych wyrobów płaskich (FCE) oraz dystrybucji i przetwarzania (AMDS);
4/ zmian wprowadzonych w 2010, a następnie w2011, w wyniku
zmiany systemu wyliczania cen cesji w segmencie FCE.
Mówiąc o otoczeniu gospodarczym przytoczymy najważniejsze
tezy wystąpienia, po pierwsze: • Niemcy pozostają siłą napędową w Europie Północnej z dobrą aktywnością eksportową, jak
również na rynku krajowym. Jednakże skok cen ropy spowodowany przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i Afryce
Północnej stawia znak zapytania co do stabilności tego pozytywnego trendu w Europie Północnej.
Po drugie: • Dzięki dobremu popytowi ze strony segmentu samochodowego (pomimo zastoju sytuacji w zakresie złomu) aktywność sektorów konsumpcji stali nieco się podniosła.
Po trzecie: • Obszar południowo-zachodni pozostaje w cieniu, a
wydatki konsumentów są małe, co odzwierciedla styczniowy
poziom sprzedaży aut.
Po czwarte: • Chociaż klimat zaufania w Polsce się pogorszył,
oczekuje się utrzymania wzrostu gospodarczego. Popyt na rynku
krajowym jest napędzany głównie przez konsumpcję prywatną
w krótkim okresie. Stałe inwestycje w dalszym ciągu są wstrzymywane trudnymi do osiągnięcia warunkami kredytowania. Jednak eksperci przewidują znaczne polepszenie sytuacji w tym
zakresie w 2011 roku co zapewne przełoży się na wzrost inwestycji stałych w 2011 roku.
Popyt na stal i ewolucja zapasów • Po okresie ostrożnych zakupów (wrzesień – październik 2010) lepsze perspektywy spowodowały reaktywację trendu zakupów. Od października zaczęły
przyspieszać zamówienia.
• Równolegle czynniki cenowe (złom, kurs dolara) dały pierwszy
sygnał możliwego wzrostu cen.
• Australijska powódź w okresie Bożego Narodzenia znacząco
zwiększyła zakładany popyt i rynek wszedł w fazę uzupełniania
zapasów; oczekuje się jej końca podczas 2 kw. Dodatkowo techniczne incydenty u konkurentów zwiększyły tempo podnoszenia
się zakładanego popytu.
Ewolucja cen • Po osiągnięciu najniższego poziomu za wysyłki
w XII i I-2011r, ceny podskoczyły o około 140 €/t za wysyłki od
stycznia do drugiego kwartału, co spowodowane było dobrym
poziomem popytu połączonym z perspektywą wyższej cd str 2

Komisja Trójstronna…...
24 marca 2011 r. w posiedzeniu plenarnym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
udział wzięli minister zdrowia Ewa Kopacz, przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych oraz ministerstwa
finansów oraz partnerzy społeczni. Z powodu odbywającego się
w tym samym czasie Szczytu Społecznego Unii Europejskiej ds.
Zatrudnienia i Wzrostu nieobecni byli minister pracy Jolanta Fedak oraz przewodniczący OPZZ Jan Guz, który reprezentował na
„Szczycie” stronę polskich związków zawodowych. OPZZ reprezentował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący zespołu konsultacyjnego Trójstronnej Komisji ds. usług
publicznych Sławomir Broniarz, a także członkowie Trójstronnej
Komisji: Urszula Michalska, Sławomir Redmer i Stanisław Janas
oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. Obradom
przewodniczył prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, zastępując wicepremiera Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Trójstronnej Komisji, który musiał udać się na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane z powodu sytuacji w Japonii. Obrady dotyczyły stanu przygotowań do polskiej
prezydencji oraz różnych kwestii związanych z sektorem ochrony
zdrowia, takich jak system wynagrodzeń, ustawa refundacyjna
oraz obecna sytuacja sporu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwem Zdrowia. Przygotowania do polskiej prezydencji zostały przedstawione przez
Macieja Szpunara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Wyróżnił trzy priorytety polskiej prezydencji:
integrację europejską jako źródło wzrostu, bezpieczeństwo europejskie oraz stabilne sąsiedztwo. Sławomir Broniarz zauważył,
iż w kalendarium polskiej prezydencji nie znalazł się Społeczny
Szczyt UE ds. Wzrostu i Zatrudnienia, który zwyczajowo jest
organizowany podczas każdej prezydencji. Pismo w tej sprawie
zostało wysłane przez przewodniczącego Jana Guza w lutym br.
i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi, ani w sprawie daty, zakresu tematów czy możliwych konsultacji z partnerami społecznymi. Zdaniem podsekretarza stanu, wicepremier Waldemar
Pawlak będzie rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem
Tuskiem, jednak na trzy miesiące przed rozpoczęciem prezydencji taka odpowiedź jest niewystarczająca. Pozostali partnerzy
społeczni również nie uzyskali konkretnych odpowiedzi na pytania dlaczego organizowane przez nich międzynarodowe konferencje i spotkania z okazji prezydencji nie zostały uwzględnione
w kalendarium, oraz przede wszystkim, jak priorytety polskiej
prezydencji mają się do założeń strategii Europa 2020, do dyskusji nad rolą państwa opiekuńczego w kryzysie. Z rozmowy
można było odnieść wrażenie, że pomiędzy poszczególnymi
ministerstwami nie ma właściwej koordynacji.
cd str 2
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cd ze str 1…. Członkowie Trójstronnej Komisji jednogłośnie
ustalili, że konieczne jest pilne spotkanie zespołu konsultacyjnego TK ds. Unii Europejskiej, ponieważ dotychczas jego potencjał nie był wykorzystywany przy przygotowaniach do polskiej
prezydencji. Następnym omawianym punktem była zgłoszona
przez zespół TK ds. usług publicznych sprawa kształtowania
wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia. Przyczyną dyskusji
było podpisane w 2010 roku porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w sprawie przeznaczania trzech czwartych z
puli przeznaczonej na podwyżki (wynikającej z nadwyżek z kontraktów z NFZ) dla pielęgniarek i położnych przez dwa lata. Urszula Michalska (Federacja Zw.Zaw. Pracowników Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej, OPZZ) podkreśliła, że w wyniku
porozumienia poszkodowani są pozostali pracownicy placówek
ochrony zdrowia, szczególnie tam, gdzie pielęgniarek jest stosunkowo mało w porównaniu do reszty zatrudnionych. Zarówno
OPZZ jak i NSZZ „S” zwróciły uwagę na wyłączenie ich z rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia w sprawie podwyżek oraz że rozmowy miedzy OZZPiP a MZ miały dotyczyć tylko
norm zatrudnienia. Wyjaśnień udzieliły zarówno minister zdrowia Ewa Kopacz jak i przewodnicząca OZZPiP Dorota Gardias.
Podkreśliły, że w sytuacji gdy dla wszystkich pracowników
ochrony zdrowia była jedna pula na podwyżki, większość pieniędzy przeznaczano dla lekarzy. Porozumienie miało na celu unormowanie sytuacji zarobków pielęgniarek i położnych. Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia zostały uznane za niewystarczające.
Dodatkowym punktem posiedzenia plenarnego stał się spór
między OZZPiP a Ministerstwem Zdrowia w sprawie kontraktów
dla pielęgniarek i położnych. Obie strony przedstawiły swoją
argumentację, a partnerzy społeczni ocenili, że spór wszedł w
fazę nierozwiązywalnego klinczu. Obie strony prezentują różne
interpretacje prawa, związanego z charakterem pracy wykonywanej pod nadzorem przez osoby o wolnym zawodzie, oraz
różnicy między zawodem lekarza, a zawodem pielęgniarki i położnej. OZZPiP zaapelował o spotkanie obu stron z ekspertami i
mediatorem. Następnie omówiono stan prac nad ustawą o refundacji leków, który zreferował przedstawiciel Ministerstwa
Zdrowia. Nawiązała się dość intensywna dyskusja między stroną
organizacji pracodawców a minister zdrowia. Zarzucano, iż stanowisko partnerów społecznych na temat projektu ustawy,
przyjęte w styczniu, nie zostało uwzględnione w pracach nad
projektem. Postulowano by poprawki zgłoszone przez partnerów
społecznych były uwzględnione podczas prac nad ustawą w
Senacie. W sprawach różnych wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska zwróciła się do minister zdrowia Ewy Kopacz
o ratowanie lecznictwa dziecięcego w sanatoriach. Komisja Europejska ocenia, że stan zdrowia polskich dzieci jest bardzo zły,
tymczasem ośrodki uzdrowiskowe stoją puste, ponieważ rodziców nie stać na przyjazd z dziećmi. Minister zdrowia obiecała
zająć się tą sprawą. Partnerzy społeczni przyjęli również stanowisko sprzeciwiające się założeniom do ustawy lobbingowej
minister Julii Pitery. Przyjęto projekt uchwały nr 41 Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie wstrzymania wydatkowania środków z Funduszu
Pracy. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska zwróciła się o zaprotokołowanie sprawy wygaszenia osobowości
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prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianej w ustawie o naprawie finansów publicznych na 2012r, w wyniku czego dotacji pozbawiane są organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. Wiceprzewodnicząca zaapelowała do wicepremiera Pawlaka o wycofanie tego zapisu z ustawy.
cd ze str 1 ( raport ekspertów Syndexu…) ceny surowca.
• Jednakże ta ewolucja zaledwie pokryje ciasne relacje kosztówcen, do których doszło podczas 4 kw. 2010 i 1 kw. 2011.
Sytuacja FCE - surowce: uwarunkowania wpływające na ceny
surowców: • Cena rudy żelaza wzrosła w 1 kw. w porównaniu z
4 kw.; prognozuje się dalszy silny wzrost w 2 kw. spowodowany
dużym popytem.
• Powódź w Australii spowodowała podwyżkę cen węgla w 1
kw. a zwłaszcza w 2 kw.
• Grupa na początku stycznia uruchomiła plan złagodzenia skutków powodzi głównych dostawców z Australii ; dzięki tej szybkiej reakcji znaleziono alternatywne źródło materiałowe, jednak
nie można było uniknąć negatywnego wpływu na jakość koksu.
• Grupa dokonała zakupu surowca w 4 kw. powyżej poziomu
popytu, przewidując wzrost cen w 1 kw.
• Złe warunki pogodowe w Brazylii oraz pożar na linii produkcyjnej AMMC spowodowały braki materiału drobnoziarnistego;
kompensacją była wyższa stawka grudek rudy.
• Ponieważ ceny złomu były i są nadal dużo niższe niż koszty
produkcji surówki Grupy, utrzymywany jest wysoki poziom
stawki złomu.
• Wprowadzono projekt redukcji kosztów surowca “CORE”, jednak wpływ na niego mają aktualne warunki na rynku
(zmienność rynku powódź w Australii, …)
• Szczególny nacisk Grupa kładzie na zarządzanie zmiennymi
warunkami i przewidywaniem uwarunkowań rynkowych.
Przedstawiono także wyniki BHP w FCE. Niestety w 2010 roku
w segmencie wyrobów płaskich nastąpiło 7 wypadków śmiertelnych, w tym trzy zdarzyły się w Polsce. Bezpieczeństwo w FCE
jak dotąd nie osiągnęło zrównoważonego poziomu pozwalającego na unikanie wypadków śmiertelnych. Wskaźniki dotyczące
wypadkowości zarówno wśród pracowników własnych jak i
wśród podwykonawców nie były w 2010 roku zadawalające, nie
poprawiły się mimo założeń do roku poprzedniego. Optymistycznie wyglądają pierwsze miesiące tego roku. Poprawiły się
wskaźniki, mamy nadzieję na utrzymanie takiego trendu już w
całym 2011 roku. Ciąg dalszy w następnych kurierkach.
Wyniki HLS….
• UNIHUT ubiegłoroczny zwycięzca Halowej
Ligi Siatkarskiej wygrywa kolejne mecze nie
tracąc seta: Unihut- BWZ 2-0; Unihut- PKK
2-0; W kolejnych meczach drużyna Oldbojów
pokonała po zaciętym meczu BWZ 2 :1, z kolei Koksownicy PKK
pokonali zmęczoną zaciętym meczem z drużynę Oldbojów 2-0.
Kolejne pojedynki także dostarczyły szeregu emocji: PSK— ZE
2-0; PSK— ZSZ HTS 0-2; PPK— ZSZ HTS 1-2 w tym meczu
byliśmy świadkami małej sensacji, skazana na porażkę drużyna
ZSZ HTS pokonała faworyzowanych stalowników. PPK— ZE 2-0
podłamani poprzednią przegraną stalownicy gładko przegrali z
drużyną Zakładu Energetycznego.
Organizatorzy zapraszają kibiców drużyn i sympatyków siatkówki na kolejne mecze licząc na żywiołowy doping dla wszystkich
występujących drużyn.
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Wypoczynek po pracy…..
• Dział Socjalny AMP SA uprzejmie informuję, że dla pracowników
AMP SA Oddziału Kraków, Dział Socjalny „HUT-PUS” S.A, pok. 38
tel. 99 28 91, przyjmuje zapisy do 10 kwietnia na karnety imienne Open uprawniające do korzystania bez ograniczeń z wybranych form zajęć Wellness Klubu ( siłownia, fitness, aqua aerobik,
studio form wschodu, studio tańca i ruchu) oraz hali basenowej
bez limitu czasowego z sauną - w Parku Wodnym , w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 126.
Pracownik oraz uprawnieni członkowie rodzin mają możliwość
wykupienia karnetów od m-ca kwietnia br. :
1-miesięczny w cenie 73 zł ( pełny koszt 146,20 zł)
3-miesięczny w cenie 201 zł ( pełny koszt 402 zł)
6–miesięczny w cenie 351 zł ( pełny koszt 702 zł)
Dla dzieci (do 25 roku życia – uczące się) jest możliwość wykupienia karty:
- open imienny wellness Basen do korzystania z wybranych
form zajęć Wellness Klubu przeznaczonych dla dzieci oraz hali basenowej bez limitu czasowego z sauną - w cenie 62
zł ( pełny koszt 125 zł), lub
- open basen na okaziciela do korzystania raz dziennie bez
ograniczeń z hali basenowej w cenie 62 zł ( pełny koszt 125
zł) + 15 zł kaucja ( zwrotna)
W przypadku karnetów proponowanych dodatkowo dla dzieci, o
których mowa wyżej istnieje jedynie opcja miesięczna – oczywiście dla dziecka istnieje możliwość wykupienia kart jak dla dorosłych - pracownik decyduje o rodzaju karty.
Dodatkowo informuję, że jedna osoba nie może korzystać
równocześnie z karty Multisport i karty Open.
Korzystanie z karty Open w jednym półroczu traktowane jest jako
jedna impreza w ramach tzw wypoczynku po pracy.
Do wszystkich zainteresowanych:
Dział Spraw Socjalnych i Bytowych uprzejmie informuję, że dla
pracowników AMP SA Oddziału Kraków, rozprowadza bilety
na następujące imprezy:

• KONCERT MALEŃCZUKA

z Zespołem 26.04.2011 godz. 19.00 w Operze Krakowskiej, bilety w cenie 50 zł i 70 zł dla osób
uprawnionych do korzystania z ZFŚS odpowiednio 25 i 35zł,

• KONCERT HANNY BANASZAK 20.05.2011 godz.19.30, w NCK
bilety w cenie 85 zł i 65 zł dla osób uprawnionych do korzystania
z ZFŚS odpowiednio 42 i 32zł,

• XVI Nowohucka Wiosna Muzyczna Koncert POWRÓĆMY JAK ZA
DAWNYCH LAT w wykonaniu solistów Opery i Operetki w Krakowie –Bożeny Zawiślak-Dolny, Andrzeja Bieguna oraz Krakowskiej
Młodej Filharmonii 24.05.2011 godz. 19.30 w Teatrze Ludowym bilety w cenie 30 zł dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 15 zł
•KABARET

LIMO 28.04.2011 godz. 18.00, w NCK bilety w
cenie 40 zł dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS odpowiednio 20 zł

•K A B A R E T Y

ANI
MRU
MRU
I
MŁODYCH
PANÓW 14.05.2011, godz. 19.00, w Hali Wisły bilety w cenie
52 zł dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS odpowiednio 26 zł
Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w pok.31 bud „Z”
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tel.
16-76, 16-34. Jednocześnie informuję, że pracownik w
roku kalendarzowym 2011 może skorzystać z dofinansowania do
nie więcej niż 10 imprez w ramach tzw. „wypoczynku po pracy”.

Wielu może więcej!
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej w Krakowie
KRS 0000052378

Fundacja w roku ubiegłym zorganizowała 24 profilaktyczne akcje zdrowotne (ogólnodostępne konsultacje
lekarskie i badania przy pomocy aparatury medycznej, zakupionej
przez Fundację), udzieliła finansowego wsparcia wielu potrzebującym (poprzez refundację kosztów leczenia, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny), zakupiła m. in. nowoczesne aparaty EKG, służące pacjentom. Działania Fundacji objęły prawie dwa tysiące pacjentów. Na te cele wydatkowano kwotę
ponad stu tysięcy złotych.
Specjalnie dla Darczyńców
Fundacja przygotowała pakiet bezpłatnych świadczeń medycznych dla Darczyńców, realizowanych stale w Centrum Medycznym
„UJASTEK” (szczepienia ochronne, oznaczanie grupy krwi,
badania przesiewowe dermatologiczne, okulistyczne, kardiologiczne, chorób tarczycy, raka prostaty).
Podaruj sobie 1% - zostań Darczyńcą
Zwracamy się o przekazanie 1% swojego podatku za rok
2010 na rzecz Fundacji. Zapraszamy do skorzystania z
profesjonalnego programu do rozliczania podatków za
2010 rok, który można pobrać ze strony internetowej
www.hfoz.pl.
Fundacji
Z prasy: Ruszyła "piątka" w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland. 17 marca o godz. 4.30 odbył się pierwszy spust
surówki z wielkiego pieca nr 5 w Krakowie. Dzień wcześniej w
zadmuchaniu pieca, poprzez symboliczne naciśnięcie przycisku na
pulpicie w pomieszczeniu aparatury kontrolno-pomiarowej,
uczestniczył dyrektor generalny i prezes zarządu ArcelorMittal
Poland Sanjay Samaddar wraz z członkiem zarządu i dyrektorem
zarządzającym Manfredem Van Vlierberghe. Piec uruchomiony
został po remoncie, który trwał od sierpnia ubiegłego roku. Przygotowaniami do uruchomienia pieca po remoncie kierował bezpośrednio dyrektor Zakładu Wielkopiecowego Andrzej Uchto, natomiast nadzorował je dyrektor Oddziału Surowcowego ArcelorMittal Poland Bogdan Mikołajczyk
BEZROBOCIE: 13,2% Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lutego 2011 roku 13,2% wobec 13,0% miesiąc
wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w środę. W
lutym 2010 roku stopa ta wyniosła 13,2%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2.150,2 tys., czyli
była wyższa o 45,2 (2,1%) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 48,7 tys. (2,3%). Na początku lutego resort
pracy poinformował, że stopa bezrobocia na koniec miesiąca
wyniosła 13,2%, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Wiceminister pracy Czesława Ostrowska powiedziała
niedawno, że w marcu stopa bezrobocia prawdopodobnie będzie
stabilna, a od kwietnia można się spodziewać odpływu osób bezrobotnych.

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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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 Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe do Wierchomli. Cena pobytu– 65/os za dobę – w
cenie 3 posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka
mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska
z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.
WCZASY REGENERACYJNE 2011 oraz wczasy dla osób 50 +
Przekazujemy Państwu propozycje naszego biura dotyczące organizacji „pobytów regeneracyjnych” oraz pobytów dla Pracowników,
którzy ukończyli 50 lat życia.
- Iwonicz Zdrój – Sanatorium „Sanvit”
- Iwonicz Zdroj – Uzdrowisko Iwonicz - 3 różne rodzaje pobytów
Szczawnica – Sanatorium „Solar Spa” Adria i Julia
Szczawnica – Sanatorium „Budowlani”
Szczawnica – Sanatorium „Hutnik”
- Krynica – Domy wczasowe „Tryumfy”
- Krynica – Dom Wczasowy „Lido”
- Rabka – Sanatorium „Cegielski”
- Zakopane – Ośrodek Wypoczynkowy Rehabilitacyjny „Marzenie”
- Zakopane - Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec”
- Zakopane – Ośrodek Wypoczynkowy „Jaskólka”
- Świnoujście – Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny „Graal”
- Dziwnówek – Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Jantar”
- Dźwirzyno – Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy „Społem”
- Kołobrzeg – Ośrodek Wypoczynkowo –Rehabilitacyjny Wistom”
- Kołobrzeg – Sanatorium Uzdrowiskowe „Koral Live”
- Mielno – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Anastazja”
Wycieczka Sandomierz – Kazimierz Dolny – Puławy – Baranów Sandomierski i okolice w terminie 13 – 15.05.2011.
Cena: Pracownicy AMP SA i ich rodzina - 225 zł; Emeryci i renciści
Huty - 248 zł ; Pozostałe osoby - 450 zł W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, 2 noclegi, 2 posiłki dziennie. W programie:
zwiedzanie Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, zwiedzanie
Nałęczowa (Pałac Malachowskich, muz. S. Żeromskiego), Kozłówki
( Pałac Zamojskich), Kazimierza Dolnego z rejsem statkiem po Wiśle, Puław (Rezydencja Czartoryskich). Dodatkowo na wstępy do
zwiedzanych obiektów około 80 zł/os.
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WIELKANOC W BESKIDACH 22.04 – 25.04.2011
Cena 310 zł od osoby
WIELKANOC W KONINKACH 22.04 – 26.04.2011
Cena 400 zł od osoby
w cenie – całodzienne wyżywienie oraz uroczyste posiłki w
dni świąteczne.
Jednodniowe zwiedzanie:
1.BERLIN 15-17.04
190 ZŁ
plus 20 Euro na wstępy
2.PRAGA 8-10.04
180 ZŁ
plus 350 kc na wstępy
3.WIEDEŃ 1-3.04
180 ZŁ
plus 10 EURO na wstępy
Cena zawiera: Przejazd autokarem, opiekę pilota - przewodnika (pilot - przewodnik nie oprowadza po muzeach i wnętrzach
zwiedzanych obiektów) , ubezpieczenie KL +NW + bagaż,
podatek VAT. Wyjazd z Krakowa w piątek godz. 23.30 Dworzec główny PKS ul. Bosacka. Powrót w niedzielę około 5.00

GRUPOWE UBEZPIECZENIE w
PZU ŻYCIE S.A.
Grupowe Ubezpieczenie w PZU Życie
S.A. pracowników ArcelorMittal Poland oraz wielu hutniczych
spółek zawiera dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne „OPIEKA
MEDYCZNA”. Posiadana przez pracowników ubezpieczonych
w PZU Życie Karta Opieki Medycznej daje szansę i możliwość
Szybkiej wizyty u lekarza, bez tracenia czasu w kolejkach,
umawianie się na wizyty w dogodnych terminach do lekarzy
16 specjalności. Karta Opieki Medycznej to dostęp do wysokiej jakości usług, komfortowych warunków w renomowanych
i nowoczesnych placówkach medycznych. Gdzie mieszczą się
placówki ? Ze względu na brak miejsca w tym numerze Kurierka, wykaz placówek medycznych zamieścimy w jednym z
najbliższych wydań biuletynu.
Oprócz placówek krakowskich PZU Życie podpisało również
umowy z placówkami medycznymi w Bochni, Borzęcinie,
Brzesku, Skawinie i w Wieliczce. Jeszcze raz przypominamy
całodobową infolinię Polmed: 0 801-033-200, z telefonu komórkowego: + 48 58 775 95 99. Przy zgłoszeniu należy
przedstawić się jako klient Polmed / PZU Życie i podać imię,
nazwisko, pesel i nr telefonu, na który infolinia ma potwierdzić umówioną wizytę. W przypadku rezygnacji z umówionej
wizyty do lekarza niezbędne jest również oddzwonienie w tym
celu na infolinię medyczną Polmed. Umożliwi się tym samym
innej osobie skorzystanie z wizyty u lekarza w tym terminie.
Pracownicy, którzy nie odebrali do chwili obecnej Karty Opieki
WIELKANOC W WIERCHOMLI
Medycznej proszeni są o kontakt z biurem obsługi PZU Życie.
Zapraszamy do spędzenia Świąt WielkaCzy odebrałeś pieniądze za urodzenie się Twojego dziecka? nocnych w naszym ośrodku
Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w PZU Życie SA? Czy Twój
„Chata pod Pustą”
współmałżonek odebrał pieniądze z tytułu urodzenia się WaCena:
szego dziecka? - Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w PZU
pokój 2 osobowy bez łazienki 25 zł/os.
Życie SA? Czy odebrałeś pieniądze gdy miałeś nieszczęśliwy
pokój 2 osobowy z łazienką 80 zł /doba
wypadek? - Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w PZU Życie
pokój 3 osobowy z łazienką 115 zł/doba
SA? Czy odebrałeś pieniądze za pobyt w szpitalu? - Sprawdź,
pokój 2 osobowy z łazienką (nowe skrzydło) 120 zł/doba
czy jesteś ubezpieczony w PZU Życie SA? Pamiętaj, masz na
domek 4 osobowy 100 zł/doba/domek
to czas trzy lata, licząc od momentu zdarzenia.
domek 6 osobowy 150 zł /doba/domek
Informujemy pracowników Spółek: HUT-PUS i MADROHUT,
- wyżywienie: całodzienne 56 zł/os., śniadanie i obiadoko- że od stycznia 2011 r., AMP REFRACTORIES od lutego br.,
lacja 43 zł/os.
pracowników IMPEL SECURITY od marca br., obsługa osób
- dzieci 4-10 lat: całodzienne wyżywienie 28 zł/os., śniada- ubezpieczonych w PZU Życie realizowana jest, podobnie jak
nie i obiadokolacja 22 zł/os
Pracowników ARCELORMITTAL POLAND, w budynku adminiplus jednorazowy dodatek
stracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50,
świąteczny: 70 zł os dorosła
wew. dla spółek 40-50, wew. dla Huty (99) 40-50. Biuro
i 35 zł dziecko 4-10 lat.
otwarte jest w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek,
środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.

