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Szkolenie związkowe 

● W dniach 18—20.04. 2013r w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbyło 

się szkolenie związkowe dla Zarządów Zakładowych naszego Związku. 

W szkoleniu uczestniczyły 84 osoby, reprezentujące wszystkie organiza-

cje zakładowe z AMP SA i Spółek hutniczych. W pierwszym dniu infor-

macje na temat realizacji zadań Społecznej Inspekcji Pracy, Regulami-

nu wyborów SIP przedstawił kol. Andrzej Grabski. Omówił także polity-

kę BHP prowadzoną przez Pracodawcę. Tematy na pozór „spokojne” 

wywołały burzliwą dyskusję, zwłaszcza sprawy dotyczące polityki BHP 

w AMP SA. Dyskusja dotyczyła nadmiaru poleceń, obowiązków i zbiuro-

kratyzowania wszystkich zadań dotyczących BHP. Niestety nasza związ-

kowa walka o „normalność” w tym zakresie wydaje się walką z wiatra-

kami. Uczestnicy szkolenia podawali wiele absurdalnych decyzji, które 

w dalszym ciągu muszą być wykonywane. Wielu przełożonych zamiast 

dbać o pracowników o urządzenia większość czasu musi spędzać w 

„papierkach behapowskich”. Gorącym tematem stał się też projekt 

Regulaminu wyboru SIP. Kol. A. Grabski podkreślał, iż aby wybory były 

ważne wcześniej Związki muszą wspólnie opracować i wszystkie zaak-

ceptować Regulamin wyboru SIP. W dyskusji podkreślano, iż należy 

zachować demokratyczne decyzje od „samego dołu do góry”. Tak by 

nie przywozić w „teczkach”  ustalonych wcześniej SIP. Prezentacja 

działalności SIP zakończyła pierwszy panel szkolenia. W kolejnej części 

spotkania w imieniu Dyrekcji AMP SA wystąpili: Dyr. Andrzej Węglarz 

oraz Gł. Specjalista Cezary Koziński. Tematy, z którymi przyszło się tym 

razem zmierzyć uczestnikom szkolenia dotyczyły: Funduszu Emerytur 

Pomostowych, aktualnej sytuacji kadrowo - płacowej w AMP SA oraz w 

Spółkach hutniczych, informacji na temat negocjacji płacowych. W 

pierwszym temacie Dyr.  A. Węglarz odwracając formułę wykładu za-

dając pytania dotyczące FEP uaktywnił i wciągnął w dyskusję obecnych 

na sali. Główne pytanie, które zostało sformułowane brzmiało” Czy 

płacenie przez pracodawcę składek na FEP zapewnia pracownikowi 

uzyskanie emerytury pomostowej? Zostało poddane szczegółowej ana-

lizie w zapisach Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku, o emeryturach 

pomostowych. Dyr.. A. Węglarz przypomniał, iż założenia przyjęte przez 

Pracodawców w trakcie prac nad Ustawą brzmiało, iż płacenie przez 

pracodawcę składek na FEP oznacza prawo pracownika do emerytury 

pomostowej. Niestety po analizie przeprowadzonej przez Wykładow-

ców wynika, iż zgodnie z przyjętym przez Sejm tekstem Ustawy płace-

nie składek na FEP nie oznacza prawa pracownika do emerytury pomo-

stowej. Decyduje o tym wiele składników. Choć trudno przyjąć taką 

interpretację  należy się z nią zgodzić. AMP SA według zapewnień Dyr.. 

A. Węglarza dokonuje wszelkich starań by wszyscy pracownicy upraw-

nieni do EP mogli z nich mimo wszystko skorzystać. W kolejnych tema-

tach dotyczących spraw kadrowo - płacowych, w burzliwej dyskusji 

wymieniano poglądy dotyczące projektowania budżetu Spółki, zwłasz-

cza zapisów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. W ramach tego 

tematu dyskutowano zarówno o problemach dotyczących obliczania 

wynagrodzeń pracowniczych, wszelkiego rodzaju zaświadczeń, które 

Spółka WIPRO jest zobowiązana przygotować jak i w sprawach doty-

czących podwyżek wynagrodzeń. O pierwszym temacie wszyscy szybko 

chcieli by zapomnieć, życząc sobie powrotu normalności tj liczenia płac 

przez SSC jak to było jeszcze do końca 2012 roku. Natomiast rozpoczy-

nając dyskusje w sprawie podwyżek wynagrodzeń przedstawiciele 

Dyrekcji AMP SA rozpoczęli swoją informację……        cd str nr 2       

 

   Mały Hutnik w 2013 roku 

Zgodnie z zapisami ZUZP „Mały hutnik” wynosi: 295,24 zł. 

 

Premia w AMP SA za m-c Kwiecień 2013 r. 

• Koszty działalności Spółki zostały przekroczone stąd premia 

jest niższa od bazowego funduszu premiowego tj. 7% 

płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 5,67% 

 

UWAGA !!! Tradycyjna hutnicza Msza Święta zostanie odpra-

wiona w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej -  

os. Szklane Domy w niedzielę 5.05.2013r o godz. 11.00 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

UWAGA !!! Następny nr Kuriera Aktualności ukaże się 8 maja. Przypominamy wszystkim delegatom NSZZ Prac. AMP SA, 

Konferencja sprawozdawcza odbędzie się 15.05.2013r  godz. 11.00 w bud „S” -Sala Teatralna ul. Ujastek 1 Kraków 

 

 

Z okazji  Święta Hutniczej Braci, obchodzonego 4 maja 

 wszystkim pracownikom, ich rodzinom,  

emerytom i rencistom  

ArcelorMittal Poland SA i hutniczych Spółek 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań 

by w tych trudnych czasach praca zawodowa  

przynosiła zadowolenie, 

a sprawy osobiste układały się  

zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami 

Życzy  

Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA  
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cd ze str nr 1….  Od przedstawienia problemów Koncernu z pro-

dukcją i sprzedażą na rynkach światowych swoich produktów. Na-

stępnie w dyskusji proponowali by Strony rozważyły możliwości 

wprowadzić bardzo kontrowersyjnych rozwiązań dotyczących mię-

dzy innymi Karty hutnika. Związkowcy przypominali jak źle wielu 

pracowników „wyszło” na rozwiązaniach z dodatkiem stażowym. 

Niestety przedstawiciele dyrekcji mało optymistycznie wyrażali się o 

podwyżkach płacy w tym roku choć jak mówił Jan Ciszewski 

(niezapomniany komentator sportowy) „do póki piłka w grze 

wszystko jest możliwe”, a jak wiemy rozmowy płacowe będą konty-

nuowane w maju. Tak więc wszystko jest możliwe zwłaszcza, że w 

kilku krajach gdzie są Zakłady ArcelorMittal (Niemcy, Czechy) doko-

nano podwyżek wynagrodzeń. Na tym stwierdzeniu zakończył się 

pierwszy dzień szkolenia. W tym dniu było także coś dla „ciała”, 

przy góralskim ognisku i z miejscowym „Janosikiem” uczestnicy 

szkolenia próbowali „mięsiw”, słuchali i śpiewali piosenki góralsko– 

rajdowe.  

W drugim dniu szkolenia przedstawiciele Rady wojewódzkiej OPZZ, 

a zarazem pracownicy ZUS, kol. Maria Ufir i Zbigniew Karczewski 

przedstawili możliwości odejścia na świadczenia przedemerytalne, 

emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzo-

nych po 31 grudnia 1948 roku, okresowej emerytury kapitałowej 

dla osób ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. 

Przedstawili także wyliczenie emerytury ustalonej według zreformo-

wanych zasad jak również okresy uwzględniane przy ustalaniu pra-

wa do emerytury i renty i i obliczanie wysokości tych świadczeń 

oraz wysokości składek i świadczeń płaconych przez ZUS. W dysku-

sji związkowcy przedstawiali różne sytuacje, które dotykały naszych 

kolegów. W wielu przypadkach proponowane rozwiązania będą 

mogły pomóc w trudnych sytuacjach życiowych. W drugiej części 

dnia informacje o zapowiadanej nowelizacji KP przedstawił prawnik 

Rady wojewódzkiej OPZZ kol. Andrzej Szuperski. Obecnych na Sali 

szczególnie zainteresował temat wydłużenia okresu rozliczeniowe-

go. W panelu dotyczącym problemów prawnych występujących w 

działalności związkowej dyskutowano przede wszystkim nad praw-

nym aspektami wprowadzania jednostronnie przez Pracodawcę 

dodatkowych premii i nagród. W tym zakresie mamy jak się okazało 

duże możliwości i uprawnienia zapisane w Ustawie o Związkach 

Zawodowych. Kol. A. Szuperski zachęcał zebranych do zorganizo-

wania kursu na „pełnomocników prawnych”, który dałby duże moż-

liwości w działaniu związkowym. Na zakończenie szkolenia już we 

własnym gronie obecni na sali członkowie poszczególnych Zarządów 

Zakładowych zastanawiali się dyskutując: jak poprawić naszą dzia-

łalność związkową, jak zachęcić do wstąpienia do naszej organizacji 

związkowej nowych członków, jakie podjąć działania by pracownicy 

mieli motywację bycia związkowcami. Pojawiło się wiele propozycji, 

które po usystematyzowaniu zostaną zaprezentowane przez po-

szczególne Zarządy zakładowe jeszcze w maju tego roku. Kończąc 

swe wystąpienia obecni na Sali wnioskowali o organizację tego typu 

szkoleń, które dają ogromne możliwości poszerzenia swej wiedzy 

oraz ugruntowują już nabytą.     K.W.  

  

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych 

● 18 kwietnia odbyło się posiedzenie GKŚS w Dąbrowie Górniczej. 

Tematami spotkania były wniesione przez TKŚS sprawy, interpreta-

cja zapisów Regulaminu ZFŚS, a także wyjaśnienie przez Pracodaw-

cę zasadności wprowadzania nowych wniosków socjalnych. GKŚS 

zaakceptowała wszystkie wniesione przez TKŚS sprawy. Przewodni-

cząca GKŚS potwierdziła, iż według Pracodawcy celem ujednolicenia 

jest potrzeba wprowadzenia jednakowych wniosków socjalnych we 

wszystkich lokalizacjach AMP SA oraz, że jest to administracyjna 

decyzja. Strona Pracodawcy wysłuchała uwag (głównie  z Krakowa)  

dotyczących w O/Kraków zwiększenia ilości wniosków. Wnioski te 

już w latach poprzednich funkcjonowały w Oddziałach w Dąbrowie, 

Sosnowcu i Świętochłowicach dlatego też po pewnych modyfika-

cjach (nie wszystkie informacje pracownicy z Krakowa muszą wy-

pełniać) zostają one wprowadzone także w Krakowie. W ostatniej 

części spotkania Strony powróciły do dyskusji na temat informacji o 

dochodach pracowników. Przygotowane na kartkach zarobkowych 

informacje okazały się niewypałem. Algorytm zastosowany do licze-

nia średnich zarobków w zdecydowanej większości zawyżał średnią. 

Powodowało to w wielu przypadkach mniejsze dofinansowanie dla 

pracowników. Mając na uwadze dobro pracowników GKŚS podjęła 

decyzję o powrocie do oświadczeń pracowników o swoich docho-

dach do czasu poprawy wszystkich błędów w liczeniu płac pracow-

ników.      

Zalecenia PIP do treści Regulaminu ZFŚS 

● W związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 

treści Regulaminu ZFŚS, Strona Pracodawcy zaproponowała podpi-

sanie w przedmiotowym zakresie Aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS, 

celem uregulowania kwestii dotyczących dofinansowania do pobytu 

dzieci w przedszkolu, zgodnie ze stanowiskiem PIP. Kontrolujący 

zarzucili niezgodność z KP zapisów  dofinansowania dla osób jedy-

nie zatrudnionych w AMP SA. Według zalecenia PIP także pracowni-

cy zatrudnieni na czas określony  do dofinansowań.   

Dodatkowo w Aneksie nr 1 do Regulaminu, Strona Pracodawcy 

proponuje, aby w sprawach nie cierpiących zwłoki GKŚS miała moż-

liwość rozpatrywania wniosków o zapomogę losową bez konieczno-

ści przedstawiania wniosku przez TKŚS. Zmiana ta pozwoli na przy-

spieszenie decyzji o przyznaniu zapomóg w sytuacjach wyjątko-

wych.    

 

1 MAJA 2013  

 razem w obronie miejsc pracy i prawa pracy, 

razem pokonajmy kryzys! 

Tegoroczny dzień 1 maja po raz kolejny obcho-

dzimy w warunkach kryzysu gospodarczego, malejącej pro-

dukcji i spadku zatrudnienia. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce przekroczyła już 14,5%, 

a w rzeczywistości jest jeszcze większa. Oznacza to, że ponad 2 

miliony 400 tysięcy pracowników jest bez pracy. Bezrobocie dotyka 

szczególnie młodzież, kobiety i osoby w wieku 50+. 2,5 miliona 

naszych młodych obywateli zmuszonych zostało do emigracji zarob-

kowej. Demontaż prawa pracy spowodował brak bezpieczeństwa w 

zatrudnieniu, życiu rodzinnym i społecznym. 

Pracodawcy i rządząca koalicja zamiast podjąć rzeczywiste działania 

na rzecz walki z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy, 

forsują kolejne działania liberalizujące prawo pracy. W efekcie za-

miast nowych miejsc pracy zwalnia się pracowników i zwiększa 

zyski firm. Pogarsza się sytuacja ekonomiczna pracowników i ich 

rodzin, narasta kryzys rodziny. 

Związki zawodowe wielokrotnie proponowały rządowi podjęcie roz-

mów na rzecz realnych programów wzrostu zatrudnienia oraz obni-

żenia społecznych kosztów kryzysu. OPZZ przedkładał w tej sprawie 

wiele propozycji. Nasze apele pozostały bez echa 

W dniu 1 maja 2013 roku będziemy manifestować w obronie praw 

pracowniczych, w obronie miejsc pracy. 

1 maja będziemy manifestować, by pokazać rządowi i pracodaw-

com, że nie zrzucą bezkarnie kosztów kryzysu gospodarczego na 

barki pracowników. 1 maja będziemy manifestować, żeby pokazać 

naszą wolę walki o likwidację umów śmieciowych, godny start za-

wodowy młodego pokolenia, likwidację rosnącej grupy biednych 

pracujących. Nie pozwolimy ograniczać praw pracowniczych pod 

hasłem kryzysu, nie dopuścimy do dalszego wzrostu rozwarstwienia 

społecznego! Razem możemy pokonać kryzys – jego koszty muszą 

ponosić wszyscy, szczególnie ci którzy do niego doprowadzili. 1 

maja jest dniem, w którym przypomnimy o tym rządowi 

i pracodawcom! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodo-

wych apeluje do członków związków zawodowych, pracowników, 

bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz wszystkich, dla których 

ważna jest idea sprawiedliwości społecznej o liczny udział w obcho-

dach Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy. 

Zwracamy się do wszystkich chętnych pracowników AMP SA i Spół-

ek hutniczych do uczestniczenia w manifestacji w Krakowie ul. 

Daszyńskiego przed Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. Po-

czątek manifestacji godz. 9.00. Następnie zapraszamy na spotkanie 

dyskusyjne.  

1 maja pokażmy naszą siłę i determinację!          OPZZ 
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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZE HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ 

PTTK w KRAKOWIE KOMISJA I KLUB  

TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

organizuje w dniach 30 maja - 2 czerwca 2013 r. 51 Centralny Rajd 

Hutników "RYCERKA DOLNA - 2013". 

CELE RAJDU: uczczenie - 140 rocznicy powstania Towarzystwa Ta-

trzańskiego; 2013 - Rokiem Przewodników Turystycznych; integracja 

pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracujących na rzecz 

hutnictwa; propagowanie czynnego wypoczynku po pracy; poznawa-

nie piękna Beskidu Żywieckiego i Śląskiego; rozpowszechnianie tury-

styki górskiej i krajoznawczej 

GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w 

Krakowie KTG Wierch Hutniczo-Miejskiego O/ PTTK w Krakowie 

UCZESTNICTWO: Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone 

przez Oddziały, Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady 

pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni. Drużyny biorące 

udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, 

noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą 

uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych. Kierownictwo drużyny 

ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu. 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA: Zgłoszenie udziału w 51 - C.R.H: 

"Rycerka Dolna - 2013" prosimy przesyłać na adres: 

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie 31-751  

KRAKÓW, ul. Bulwarowa 37 

Informacje telefoniczne:  tel/fax 12 644-08-63, 12 680-48-20 lub tel. 

kom. 508-215-490, 509-704-611 wraz z deklaracją wpłaty 

 wpisowego w terminie do 10 maja 2013 r. 

OPŁATY: Koszty uczestnictwa: (noclegi, przejazdy, ubezpieczenie) - 

ponoszą zgłaszające drużyny lub turyści zgłaszający się indywidual-

nie. Koszty za uczestnictwo w Rajdzie wynoszą: od osoby dorosłej - 

20 zł, dzieci i młodzież szkolna do lat 16 - 15 zł. - należy wpłacić na 

konto: Bank Pekao S.A. O/Kraków 09124045881111000054850460 

 z adnotacją: Impreza Nr 038 "Rycerka Dolna - 2013" 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: Informacja turystyczno-

krajoznawcza, odcisk pieczęci okolicznościowej, posiłek turystyczny 

na mecie, udział w konkursach indywidualnych i zabawach z nagro-

dami, puchary dla zwycięzców drużynowych, ognisko turystyczne, 

odznaka rajdowa 

ZAKOŃCZENIE RAJDU: Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 

1.06.2013 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "RYCERKA", 34 - 

370 Rajcza / Rycerka Dolna Ośrodek Wypoczynkowy "RYCERKA" 

PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU: Przyjmowanie drużyn na mecie 

Rajdu godz. 12.00 - 15.00; Konkursy godz. 12.00 - 16.00, Posiłek 

turystyczny godz. 13.00 - 17.00, Oficjalne zakończenie 51 - C.R.H. 

wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców o godz. 17.30, ognisko 

turystyczne od godz.19.00 

INFORMACJE OGÓLNE: - Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowol-

na, wg uznania i możliwości jego uczestników. 

- Niezgłoszenie się na mecie Rajdu traktowane będzie jako rezygna-

cja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu wpisowego. 

- Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do od-

znaki GOT i TP przez działający na mecie TRW. 

- Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód osobisty lub paszport.  

- Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu 

Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz do stoso-

wania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu. 

- Minimalna ilość uczestników zgłaszanej grupy rajdowej do kwalifi-

kacji wynosi 20 osób. 

- Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w okresie uczestnictwa 

w Rajdzie wobec uczestników Rajdu i osób trzecich. 

- Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu należy do 

Komitetu Organizacyjnego. 

KOLPREM - Komisja Socjalna i Zespół Roboczy 

• W ubiegłym tygodniu w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej od-

było się posiedzenie Komisji Socjalnej. Rozpatrzono wnioski pracow-

ników o przyznanie zapomóg z tytułu chorób i trudnej sytuacji mate-

rialnej. Omówiono również preliminarz ZFŚS na rok 2013. Zabezpie-

cza on środki finansowe na najważniejsze wydatki tj wczasy pod 

gruszą, zapomogi, pożyczki remontowe. Nie zabraknie również środ-

ków na karty Multisport i bony świąteczne.  

Głównym tematem Zespołu Roboczego była informacja o planowym 

połączeniu transportu kolejowego z ZKZ Zdzieszowice i Spółki KOL-

PREM oraz o poszukiwaniu partnera strategicznego. Według informa-

cji Pracodawcy jest już jeden potencjalny nabywca udziałów Spółki i 

prowadzi aktualnie rozpoznanie finansowe. Mamy nadzieję, że nowy 

Partner w Spółce KOLPREM nie będzie zagrożeniem dla miejsc pracy. 

Będziemy uważnie śledzić postępy w rozmowach z wszystkimi chęt-

nymi do zakupu udziałów Spółki i informować załogę na łamach na-

szej gazetki związkowej.    T. Ziołek  

 

Koncert zapowiadający Festiwal Sacrum Profanum 2013: 

25.06.2013 godzina 20.00 Hala ocynowni ArcelorMittal  

Poland S.A. Oddział w Krakowie. 

Jest zaledwie kilka zespołów, które na Festiwalu Sacrum Profanum 

musiały się pojawić. Portishead, który obecnie przygotowuje swój 

czwarty album studyjny, jest jednym z nich. Wyjątkowa formacja 

w wyjątkowym miejscu - hali ocynowni ArcelorMittal Poland. Najpew-

niej jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych tego roku. Ze-

spół Portishead powstał w 1991 roku w Bristolu. Założyli go multiin-

strumentalista Geoff Barrow i wokalistka Beth Gibbons, do których 

dołączył gitarzysta Adrian Utley. Historia zespołu zaczęła się od na-

grania ścieżki dźwiękowej do filmu To Kill A Dead Man. W 1994 roku 

wydali, przyjęty entuzjastycznie przez publiczność i krytyków, album 

Dummy (zawierający m.in. przebój Glory Box). Kolejna, wydana w 

1997 roku płyta Portishead (1997) nie przebiła sukcesu debiutanckie-

go albumu, ale ugruntowała mocną pozycję zespołu na światowej 

scenie muzycznej. 

Ceny biletów: 

Sektor 1 (miejsca stojące bliżej sceny): 120 PLN – bilet zniżkowy dla 

ArcelorMittal (199 PLN – bilet normalny) - Dla pracowników AMP SA -   

uprawnionych do korzystania z ZFŚS - 72 zł 

Sektor 2 (miejsca stojące dalej od sceny): 90 PLN – bilet zniżkowy 

dla ArcelorMittal (149 PLN – bilet normalny) - Dla pracowników AMP 

SA - uprawnionych do korzystania z ZFŚS - 54 zł 

 

Świadczenia medyczne na 

Dzień  

bezpieczeństwa  

– Konsultacja laryngologiczna – 

badanie audiometryczne, w zależności od potrzeb 

płukanie uszu  

–  Konsultacja okulistyczna – badanie wzroku, badanie tonometrem 

w kierunku jaskry  

–  Spirometria – badanie wydolności płuc  

Ilość badań jest ograniczona! Z badań mogą skorzystać pracownicy 

AMP, Manpower i ABC. Miejsce badania: CM Ujastek 1 Data: od 25-

.04.2013  Zapisy: 15-19.04.2013; rejestracja tel: 12 293 09 66 

 

Koledze Januszowi Lemańskiemu 

Przewodniczącemu NSZZ Pracowników AMP SA 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci SIOSTRY 

składa Zarząd 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;   



     KURIER   AKTUALNOŚCI     NSZZ     PRACOWNIKÓW    AMP  SA             4 

WYJAZD  NA „MAJÓWKĘ” 

WIERCHOMLA – 29.05. – 02.06.2013 5 dni/4 noclegi 

OŚRODEK „CHATA POD PUSTĄ”. POKOJE 2,3 i 4 OSOBO-

WE, DOMKI LETNISKOWE Z PEŁNYM WĘZEŁEM  

SANITARNYM  

ZARZĄD NSZZ PRACOWNIKÓW PSK ORGANIZUJE DLA PRACOW-

NIKÓW AMP S.A O/KRAKÓW WYCIECZKĘ DO WIERCHOMLI. 

WYJAZD 29.05.2013 GODZINA 16⁰⁰. POWRÓT 02.06.2013 GO-

DZINA 19⁰⁰. KOSZT 520 zł/os. ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA I 

UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY, PO DOFINANSOWANIU  

Z ZFŚS, WYNOSI: 260 zł. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 210 zł UWA-

GA !  CENY PODANE WYŻEJ PRZY KOMPLECIE 40 OSÓB 

Wierchomla Mała miejscowość położona w Beskidzie Sądec-

kim, w jednym z największych parków w Polsce – Popradzkim 

Parku Krajobrazowym, w dolinie potoku Wierchomlanka, u pod-

nóży północno zachodnich stoków Pustej Wielkiej, na wschód od 

Piwnicznej (12 km).Jest to idealne miejsce zwłaszcza dla wypo-

czynku rodzinnego, gdzie wśród czystego powietrza, przepięk-

nych krajobrazów można odpocząć od zgiełku panującego w 

mieście oraz zregenerować swe siły. Rejon Wierchomli obfituje w 

liczne i bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne i rowerowe obejmu-

jące pasmo Jaworzyny Krynickiej. Urzeka tu nie tylko przyroda, 

ale również ciekawostki architektury - piękna cerkiew, chałupy 

łemkowskie, Bacówka nad Wierchomlą. Istnieją tutaj wspaniałe 

warunki do uprawiania sportów zimowych, letnich i turystyki 

trampingowej. 

Ośrodek Wypoczynkowy Chata pod Pustą” budynek pod-

murowany o drewnianej konstrukcji. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z 

łazienkami, świetlica (TV Sat, video), jadalnia, klubokawiarnia. 

Ośrodek posiada również 3 domki typu Turbacz, na terenie 

ośrodka zadaszony grill – wspaniałe miejsce do pieczenia kiełba-

sek … 

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 

ZAPISY - DO DNIA 15.05.2013 - PRZYJMUJE ORAZ 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: PRZEWODNICZĄCY 

NSZZ PRACOWNIKÓW PSK KOL. KRZYSZTOF BĄK BUDY-

NEK ADM. STALOWNI, POKÓJ 41, TELEFON 27-11 LUB 

795128139      WPISOWE WYNOSI — 50 zł OD OSOBY 

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. Paryż - Wersal 30.04 - 5.05.2013  cena 672,50 * URUCHOMIONY  2 

AUTOKAR. W cenie: przejazd autokarem klasy lux (WC, video, barek, 

klimatyzacja), opłaty drogowe na trasie przejazdu, 3 noclegi w hotelu 

**/*** na obrzeżach Paryża (pokoje 2, 3 – os. z łazienkami), 3 śniada-

nia kontynentalne, 4 obiadokolacje, opiekę pilota - przewodnika, ubez-

pieczenie , podatek VAT.  

2.  Łeba  22.06 - 2.07.2013  cena 1000 zł * W cenie: transport autoka-

rem, 10 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie, opłata kli-

matyczna, 1 dniowa wycieczka z przewodnikiem opieka pilota, VAT  

3. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie prze-

jazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota - 

przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około 1200 CZK  

4. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013  cena 450 zł * w cenie przejazd au-

tokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,  bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie  

5.Jastrzębia Góra 07.09 - 1409.2013 cena 545 zł *  W cenie transport 

autokarem, 7 noclegów pokoje z łazienkami , 3 posiłki dziennie, opieka 

pilota, ubezpieczenie, podatek VAT  

6. 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, ko-

rzystanie 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 Pracownika Huty, współmałżonka i dzieci uczących się 

 

Bądź bezpieczny 

Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia w PZU 

Życie może zapisać się każdy z pracowników Huty lub hutni-

czych spółek. Do ubezpieczenia grupowego można również 

dopisać Współmałżonków i dorosłe dzieci. Obsługi PZU Życie, które 

mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, 

tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124 czynne w poniedziałek w 

godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-

15.00. Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, 

* majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe 

i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne. 

Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl.A, 

II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 523 796, 

czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek 

i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umó-

wienia się z pracownikiem biura (tel. komórkowy). 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką i bardzo 
atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. 

Pamiętajmy o dodatkowym 10% rabacie przy kontynuacji ubezpieczenia 

w PZU (posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Wiele osób ubezpieczają-

cych swoje mieszkania, czy samochody kieruje się wyłącznie ceną ubez-

pieczenia. Jest to bardzo istotne, jednak należy także zwracać uwagę 

na zakres ochrony, jakość likwidacji szkody, czy też dodatkowe możli-

wości jakie w tym przypadku oferuje PZU, a w tych kwestiach pozostałe 

firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofercie PZU. Poza tym z kartą 

Klubu możesz kupić w dobrej cenie: samochód lub mieszkanie, części 

motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem i eksploatacją samo-

chodu lub motocykla, usługi pomocne w codziennych pracach domo-

wych, przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie, usługi związane z 

wypoczynkiem i podróżowaniem, usługi dla zdrowia i urody, polisę 

ubezpieczeniową i pozostałe produkty PZU.  Zapamiętaj ten numer 

telefonu: 801 102 102 

 

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1

