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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  

NSZZ Pracowników AMP SA 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Prac. AMP 

S.A. rozpoczęło się zgodnie z harmonogramem. I część WSZD 

poświęcona została podsumowaniu zebrań sprawozdawczych, 

dyskusji na temat zmian do Statutu Związku oraz dyskusji doty-

czącej aktualnej sytuacji w AMP SA i spółkach hutniczych. Nato-

miast II część z udziałem Gości Zaproszonych to uroczyste spo-

tkanie poświęcone obchodom 30 lecia powstania Naszego 

Związku. W I roboczej części WSZD udział wzięli Dyr.. Kadr i 

Relacji Społecznych Pan Andrzej Węglarz oraz Główny Specjali-

sta ds. Kadr i Relacji Społecznych Pan Cezary Koziński. Po wybo-

rach prowadzących Zebranie (W. Huk, R. Zając), protokolanta 

(B. Fekner) oraz Komisji mandatowej i Komisji Uchwał i wnio-

sków głos zabrał Przewodniczący Związku kol. Janusz Lemański, 

który przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności związ-

ku za okres od maja 2010 do chwili obecnej, omówił uwarunko-

wania w których w mijającej kadencji przyszło działać. Zwrócił 

uwagę na szeroki zakres działań, obowiązków i mnogość zajęć, 

zadań oraz różnego rodzaju spotkań i wielu godzin prawdziwie 

społecznej pracy, w której nie ma godzin nadliczbowych. Pod-

kreślił znaczenie odpowiedzialności i rangi działań społecznych. 

Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Ireneusz 

Dudek przedstawił Sprawozdanie Komisji. Poinformował, iż w 

WSZD uczestniczy 83 z grona 100 wybranych Delegatów. W 

związku z tym WSZD jest ważne i prawomocnie może podejmo-

wać uchwały i wnioski. Zgodnie z harmonogramem WSZD spra-

wozdanie z działalności finansowej przedstawiła Wice Przewod-

nicząca Zarządu Związku ds. Finansowych kol. Halina Szpakow-

ska. Sprawozdanie zawierało szczegółowe informacje rozliczają-

ce dwuletnią działalność finansową NSZZ Pracowników AMP S.A.  

Kolejnym punktem WSZD było Sprawozdanie Komisji Rewizyj-

nej , które przedstawił Przewodniczący kol. Tadeusz Janik. W 

swoim wystąpieniu Komisja Rewizyjna oceniła ostatnie dwa lata 

działalności Związku. Przedstawił szczegółowe dane dotyczące 

uzwiązkowienia z podziałem na Zakłady AMP i Spółki wykonują-

ce pracę na rzecz AMP S.A.  Przedstawił wyniki kontroli ze wska-

zaniem na występujące najczęstsze nieprawidłowości. Omówił 

najbardziej bolesne problemy w działalności Zarządów Zakłado-

wych ze szczególnym zwróceniem uwagi na Spółkę IMPEL oraz 

przedstawił tematycznie wszystkie działania Komisji Rewizyjnej. 

W kolejnym punkcie Zebrania Sprawozdanie Komisji Uchwał i 

Wniosków z realizacji uchwały poprzedniego WZD przedstawił  

kol. Krzysztof Wójcik. Wnioski nie zrealizowane zostały ponow-

nie zgłoszone do ich realizacji. Kolejnym ważnym punktem Ze-

brania było omówienie proponowanych zmian do Statutu Związ-

ku. Szczególnie uwypuklając aspekt rozszerzenia zakresu działa-

nia naszej organizacji związkowej na Spółki wykonujące prace, 

na terenie AMP SA. W trakcie dyskusji szczegółowo wyjaśniono 

obszar naszego działania oraz struktury organizacyjne Związku. 

WSZD jednogłośnie przyjęło proponowane zmiany do Statut 

NSZZ Prac. AMP SA. Kolejna uchwała dotyczyła podniesienia 

wypłacanych członkom Związku dodatkowych świadczeń pie-

niężnych: Pożegnanie odchodzących na emeryturę i rentę z 120 

zł do max 200 zł; Dofinansowania do kolonii, obozów i zielonych 

szkół z 70 zł do max 100 zł; Paczka dla chorych członków Związ-

ku z 28 zł na 30 zł. Dyskusje wywołał proponowany niewielki 

wzrost ceny paczki dla chorych. Ponieważ jest to dodatkowe 

świadczenie związane z leczeniem (główne stanowi podwyższo-

na zapomoga losowa) oraz ze względu na fakt negocjacji środ-

ków spożywczych, na które składa się paczka Delegaci większo-

ścią głosów zaakceptowali składaną propozycję uchwały. Nie 

zyskał aprobaty Delegatów wniosek dotyczący rozszerzenia do-

datkowych świadczeń pieniężnych związany ze zgonem siostry, 

brata. Ostatnia uchwała składająca się z wniosków płynących z 

poszczególnych Zebrań sprawozdawczych została przegłosowa-

na na zakończenie I części WSZD. Delegaci przyjęli ją jednogło-

śnie. Uchwały WSZD przedstawimy w kolejnym wydaniu Kuriera 

Aktualności.  W kolejnej roboczej części WSZD kol. W. Kramarz 

przedstawiła Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów 

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA w sprawie nasilają-

cych się ataków na ruch związkowy:  

Wobec nasilających się ataków na ruch związkowy ze strony 

przedstawicieli Rządu oraz organizacji Pracodawców, wobec 

świadomego lekceważenia procesów uzgodnień społecznych, 

ignorowanie roli Komisji Trójstronnej, Walne Zgromadzenie De-

legatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA wyraża sta-

nowczy protest przeciwko próbom manipulowania prawem 

związkowym oraz zapisom Kodeksu Pracy. Ostrzegamy i żądamy 

przywrócenia właściwej rangi Dialogowi Społecznemu, szanowa-

nia Partnerów Społecznych, szczególnie w fazie tworzenia pro-

jektów ustaw naruszających zdobycze socjalne i obywatelskie w 

Polsce.         Cd na str 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Cd ze str nr 1 Nasz śmieciowy kapitalizm, śmieciowe umowy o 

pracę, a w końcu śmieciowe emerytury zafundował nam obecny 

Rząd Premiera Tuska. Rząd chwali się, iż Polska przoduje w 

Europie zapomina jednak dodać, że chodzi o głodowe pensje, 

brak dialogu społecznego i odbieranie praw pracowniczych. Pod-

kreślamy, wzrost gospodarczy nie może odbywać się za wszelką 

cenę, kosztem ludzi pracy. Jak mówił Przewodniczący OPZZ kol. 

Jan Guz:  

Mamy swoją związkową i pracowniczą dumę, przyjdzie czas, że 

Ktoś odpowie za wszystko zło, które czyni społeczeństwu! Wal-

ne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal 

Poland SA dodaje: Dość ignorancji społeczeństwa, „Nic o Nas 

bez Nas”, najpierw człowiek później zysk. Żądamy dialogu nim 

przemówi ulica. Jednocześnie wzywamy inne organizacje związ-

kowe oraz ludzi pracy, którym na sercu leży dobro Polski, upo-

mnijmy się o swoje prawa, walczmy o swoją godność. 

Oraz Stanowisko WZD NSZZ Prac. AMP SA w sprawie wspierania 

inicjatyw OPZZ dotyczących społecznego sprzeciwu przeciwko 

wydłużeniu wieku emerytalnego : 

Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników AMP SA w 

pełni popiera działania OPZZ, te merytoryczne i protestacyjne, 

które mogą doprowadzić do odrzucenia przez Senat RP, a przy-

jętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 maja 2012 

r. nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do 67 

roku życia i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn, głosami rządzą-

cej koalicji lub doprowadzą do zawetowania jej przez Prezyden-

ta RP Pana Bronisława Komorowskiego. 

W Sejmie ustawę przyjęto w ekspresowym tempie, bez odpo-

wiednich merytorycznych dyskusji ze Stroną Społeczną. W tak 

ważnej dla społeczeństwa sprawie nie przeprowadzono dogłęb-

nych analiz, o które wnioskował między innymi OPZZ.  

Popierając obywatelski projekt ustawy dający możliwość prze-

chodzenia na emeryturę pracowników o bardzo długim stażu 

ubezpieczeniowym uważamy, iż wraz z podnoszeniem wieku 

emerytalnego powinien zostać wprowadzony pakiet ustaw za-

bezpieczających przyszłych emerytów. Rolą związków zawodo-

wych jest dbanie o prawa pracownicze, poprzez między innymi 

zapewnienie długotrwałej stabilności finansowej sytemu emery-

talnego co zagwarantuje Polakom emerytury na godnym pozio-

mie. Takiego też działania oczekujemy od OPZZ i i jeszcze raz 

gwarantujemy czynne poparcie wszelkich inicjatyw dotyczących 

nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. 

Po akceptacji przez Delegatów obu stanowisk rozpoczęła się 

dyskusja. Kol. Tomasz Ziołek pytał przedstawicieli AMP SA jakie 

jest stanowisko Właściciela w sprawie redukcji zatrudnienia w 

Spółce KOLPREM, gdzie w obecnej chwili jest konieczność posił-

kowania się podwykonawcami i pracownikami pracującymi na 

umowy zlecenia (głównie maszyniści)? Gdzie w takiej sytuacji 

jest BHP? Pytanie to dotyczy także pozostałych Spółek hutni-

czych. Z otrzymanych informacji wynika, iż redukcja zatrudnie-

nia ma dotykać nie tylko Kolprem. Krzysztof Wójcik prosił o zre-

ferowanie Delegatom obecnej sytuacji w AMP S.A. w zakresie 

polityki kadrowej i dalszych zamierzeń Spółki, a także pytał o 

skalę odejść pracowników z poszczególnych Oddziałów. Dyr. 

Andrzej Węglarz odpowiadając na pytanie dotyczące Spółki 

KOLPREM stwierdził, że na chwilę obecną nie posiada szczegó-

łowych informacji dotyczących programu odejść i polityki kadro-

wej Spółki KOLPREM. Zasygnalizował jedynie występujący pro-

blem dotyczący form zatrudnienia maszynistów tj. obowiązku 

zatrudnienia ich jedynie  w macierzystych zakładach. Podkreślił, 

iż AMP SA dąży do ograniczenie swych kosztów i takie też zada-

nia stawia nie tylko Spółkom Zależnym ale i tym funkcjonującym 

na terenie AMP SA. Takie zachowanie wymusza potrzeba bycia 

Zakładem konkurencyjnym w Europie i Świecie. Odpowiedź do-

tycząca skali odejść pracowników AMP SA oraz obecnej polityki 

kadrowej Spółki zawierała szereg szczegółowych informacji. 

Przekazane zostały informacje o braku wiedzy dotyczącej prze-

pływu środków finansowych, które niezbędne są do realizacji 

kolejnych Programów zwolnień. Podkreślił, iż Regulamin zwol-

nień grupowych będzie obowiązywał w 2012 roku jedynie w 

czerwcu kończą się jednostronnie przyjęte programy osłonowe. 

W dalszej części wyjaśnił zasady projektu zwolnień grupowych 

gdzie według jego oceny uwzględniono stanowiska strony spo-

łecznej oraz przekazał cyfrowe dane dotyczące zwolnień w ko-

lejnych miesiącach. Następnie omówił procedury ocen i końco-

wych decyzji  wyrażenia zgody na odejście osób władnych w 

tym zakresie. Podkreślając, iż tylko bezwarunkowe zgody Dyrek-

torów poszczególnych obszarów były brane pod uwagę, pozo-

stałe wnioski warunkowe były negatywnie rozpatrywane. Koń-

cząc swe wystąpienie wspomniał o trudnej sytuacji produkcyjnej 

i występujących kłopotach finansowych.  

Drugą uroczystą część WSZD z okazji 30 lecia powstania NSZZ 

Pracowników AMP SA zrelacjonujemy w kolejnym wydaniu Ku-

riera Aktualności. 
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Uwaga PracownicyArcelorMittal Poland 

i hutniczych spółek 

Każdy z pracowników AMP i niektórych spółek 

hutniczych ubezpieczony w PZU Życie otrzymał 

(jeżeli chciał) przy zmianie polisy kartę „Klub 

PZU Pomoc w Życiu”. Klub PZU Pomoc w Życiu to program 

lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych 

ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. 

Z kartą Klubu możesz kupić w dobrej cenie: 

* samochód lub mieszkanie 

* części motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem i 

eksploatacją samochodu lub motocykla 

* usługi pomocne w codziennych pracach domowych, przy 

awarii, drobnych naprawach lub remoncie 

* usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem 

* usługi dla zdrowia i urody 

* polisę ubezpieczeniową i pozostałe produkty PZU. 

Aby móc z niej skorzystać kartę tę należy aktywować dzwo-

niąc pod numer infolinii 801 102 102 i podając nr znajdujący się 

pod kodem kreskowym. Karta będzie aktywna najpóźniej po 48 

godzinach od zgłoszenia. Od tego momentu masz swojego osobi-

stego asystenta, który tylko czeka, żeby wyręczyć Cię w wielu 

codziennych czynnościach, na które nie masz czasu lub zwyczaj-

nie za nimi nie przepadasz. Przez całą dobę, o każdej porze dnia 

lub nocy, a nawet w niedzielę i w święta Twój Asystent PZU Po-

moc przyjmie Twoje zlecenie. Szczegóły: www.pzu.pl/ po-

mocwzyciu. Już teraz przed sezonem tylko na kartę „Klubu PZU 

Pomoc w Życiu” można także z dodatkowym10% rabatem wyku-

pić turystyczną polisę ubezpieczeniową Wojażer. Przygotowy-

wane są kolejne rabaty dla pracowników ubezpieczonych 

w PZU Życie, których pracodawcy podpisali umowę z Biu-

rem Obsługi PZU Życie (bud. „S”). 

Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyj-

nym „S”, kl.A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, czynne w 

poniedziałek w godz. 8.30-16.30,wewtorek, środę, czwartek i 

Piątek w godz. 7.00-15.00.  

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

kl.A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212  i pro-

ponuje ubezpieczenia: 

* komunikacyjne , *majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * 

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

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 

15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z pra-

cownikiem biura (tel. komórkowy). 

UWAGA- Rozdajemy atrakcyjne upominki! 

 

Festyn z okazji Dnia 

Hutnika 

 

2 czerwca 2012 roku na terenie krakowskiej 

AWF - al.. Jana Pawła II odbędzie się organizo-

wany przez Zarząd ArcelorMittal Poland SA - 

PIKNIK z okazji Dnia Hutnika oraz Dnia Dziecka. Rozpoczęcie tej 

plenerowej imprezy przewidziano na godzinę 15.00. Gwiazdą 

wieczoru będzie URSZULA. Dla pracowników AMP SA oraz Spółek 

hutniczych przewidziano bony konsumpcyjne, które będzie moż-

na wymienić na dwa napoje i dwa posiłki. Catering zapewnia 

Spółka HUT-PUS SA. Dla uczestników Festynu, zwłaszcza dzieci 

przewidziano wiele ciekawych konkursów oraz występów arty-

stycznych.                   ZAPRASZAMY 

 

OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO PORO-

ZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

W dniu 23.05.2012r  Senat RP na swoim plenar-

nym posiedzeniu rozpatruje projekt ustawy o pod-

niesieniu wieku emerytalnego do 67 lat. Dlatego 

też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło 

się do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z prośbą o umoż-

liwienie przedstawienia stanowiska związków zawodowych w 

trakcie plenarnej debaty nad podniesieniem wieku emerytalnego 

do 67 lat. 

Niestety marszałek Senatu zignorował naszą prośbę. 

Po raz kolejny ustawodawcy Rzeczypospolitej Polskiej nie dali 

możliwości przedstawienia stanowiska reprezentantom polskich 

pracowników. Umożliwienie związkom zawodowym biernego 

uczestnictwa w plenarnym posiedzeniu Senatu nic nie zmienia – 

jest to tylko pozorowanie dialogu społecznego. Ignorowani są 

partnerzy społeczni, knebluje się usta społeczeństwu i związkom 

zawodowym. Ponownie pokazano, że decyzja o podniesieniu wie-

ku emerytalnego nie ma nic wspólnego z merytoryczną dyskusją, 

a jest wynikiem politycznej decyzji rządzącej koalicji, podjętej na 

życzenie międzynarodowych rynków finansowych. 

Mówimy „nie” fasadowej demokracji! 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapropono-

wało merytoryczną dyskusję w trakcie plenarnego posiedzenia 

Senatu. Takiej możliwości związkom zawodowym odmówiono. 

Również w trakcie prac komisji senackich nie było warunków do 

merytorycznych dyskusji. 

Czy jest zatem dziwne, że dialog społeczny przenosi się 

na ulice? 

Jak można oskarżać związki zawodowe o brutalizację 

życia publicznego, jeżeli ustawodawcy nie chcą rozma-

wiać w zgodzie z zasadami demokracji i kultury politycz-

nej?       OPZZ 

 

MANIFESTACJA W WARSZAWIE PRZED  

PAŁACEM PREZYDENCKIM 

Po decyzji Senatu w sprawie ustawy podnoszącej wiek emerytal-

ny wszystko zależy od prezydenta RP Bronisława Komorowskie-

go. Żeby pomóc prezydentowi Komorowskiemu w podję-

ciu właściwej decyzji OPZZ organizuje manifestację 

przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przy ulicy 

Krakowskie Przedmieście, w dniu 31 maja 2012 r. 

(czwartek) – początek manifestacji godzina 11.00 

Prezydium NSZZ Prac. AMP SA w dniu 29 maja podejmie decyzję 

w sprawie uczestnictwa w manifestacji. Wszyscy chętni do udzia-

łu w manifestacji proszeni są o kontakt z Przewodniczącymi Za-

rządów Zakładowych.   

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;   

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

● Dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków Dział Spraw Socjal-

nych i Bytowych rozprowadza bilety na: 

Spektakl teatralny „Weekend z R.” - 4.06.2012 godz. 17.00 w 

Teatrze Bagatela. Spektakl prezentuje OCH-TEATR - Fundacja 

Krystyny Jandy na rzecz Kultury 

Reżyseria : Krystyna Janda Występują: Krystyna Janda, Piotr 

Machalica, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Żak, Piotr Borowski, 

Rafał Mohr 

Cena biletów 150 lub 100 zł, odpłatność dla pracowników AMP 

SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 75 

lub 50 zł za bilet. 

Bilety do nabycia w pok. 31 bud „Z” tel. 16-76, 16-34. 

Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofi-

nansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym w ra-

mach wypoczynku po pracy, w tym nie więcej niż do 3 wycieczek 

wielodniowych oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez gdzie dofi-

nansowanie nie przekracza 10 zł do biletu 

 

Z prasy: ArcelorMittal dziękuje Polsce za weto ws. CO2. 

Chciałbym podziękować polskiemu rządowi, który zaangażował w 

walkę z drastycznym podniesieniem unijnych celów redukcji emi-

sji CO2. Idea, jaka jej przyświeca, to zachowanie konkurencyjno-

ści polskiego przemysłu - powiedział w poniedziałek Surojit 

Ghosh, członek zarządu ArcelorMittal Poland, podczas odbywają-

cego się w ramach EEC 2012 panelu poświęconemu polityce 

energetycznej Unii Europejskiej. Biznes nie lubi nieprzewidywal-

ności. Polska były dla nas świetnym miejscem do inwestycji; zain-

westowaliśmy tu w ostatnich latach 4,5 mld zł w nowoczesne 

technologie, dzięki którym obniżyliśmy także emisję CO2 - pod-

kreślił Ghosh. - Mimo tego do Polski co roku jest importowane 

blisko 3 mln ton stali, w tym z państw, gdzie nie ma obciążeń 

związanych z emisją CO2. Jeżeli przedobrzymy z redukcją emisji, 

to przemysł z Polski może się wynieść. Stal od zawsze świadczyła 

o wzroście gospodarczym i chcemy w tym wzroście uczestniczyć - 

dodał. Według propozycji Komisji Europejskiej, zawetowanych w 

marcu przez Polskę, UE miałaby zredukować swoje emisje CO2 o 

40 proc. do 2030 r., o 60 proc. do 2040, a w 2050 r. aż o 80 

proc. w porównaniu z 1990 r. 

Inwestycja Mittala w długą szynę może być strzałem w 

10-tkę. Długa szyna może okazać się ważnym produktem eks-

portowym - mówi dla portalu wnp.pl Wojciech Szulc, kierownik 

Zakładu Analiz Techniczno-Ekonomicznych Instytutu Metalurgii 

Żelaza. Czy po Euro 2012 spodziewa się Pan dalszych inwestycji, 

w realizacji których uczestniczyć będą firmy stalowe? - Inwesto-

wać zawsze warto, bo to zwiększa konkurencyjność każdej firmy 

na rynku. Przykładowo inwestycje koncernu ArcelorMittal Poland 

w długą szynę mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Biorąc pod 

uwagę plany sektora kolejowego dotyczące wymiany torowisk 

niemal w 50 proc., inwestycje koncernu ArcelorMittal Poland jak 

najbardziej wpisują się w strategię PKP. Długa szyna może także 

okazać się ważnym produktem eksportowym. 

W miarę udany pierwszy kwartał polskiego hutnictwa. 

Raport World Steel Association potwierdził, że krajowi producenci 

stali mogą zaliczyć pierwszy kwartał 2012 roku do udanych. Pro-

dukcja stali w Polsce wyniosła 2,4 mln ton i wzrosła o 15 proc, co 

stanowi najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Druga w kolejności 

Finlandia uzyskała wzrost o 8,1 proc.Światowa produkcja stali w 

tym okresie wyniosła 377 mln ton i wzrosła o 1,1 proc. w stosun-

ku do pierwszego kwartału 2011 roku. Według najnowszych pro-

gnoz World Steel Association, jawne zużycie stali na świecie 

wzrośnie w tym roku o 3,6 proc., natomiast w 2013 roku o 4,5 

proc. 

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 
„Chata pod Pustą” w Wierchomli  

• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne  i 

okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  w cenie 3 posiłki, noc-

leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko-

wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie-

czek i innych atrakcji – na zamówienie. 

 

Wczasy dla MATKI Z DZIECKIEM w Wierchomli 7 dni pobyty  

od soboty do soboty 

MAMA Z DZIECKIEM do lat 10– pokój z łazienką – 650 zł, pobyt następ-

nego dziecka do lat 10 - 230 zł, Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cen-

nika. Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł 

W cenie oferujemy: Nocleg w pokojach z łazienkami i TV  

- Całodzienne wyżywienie (obiad sobota-śniadanie sobota) 

- Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.) w godz. 10 -18 

- Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

- Pokaz dojenia owiec i robienia oscypków 

- Wyjście do schroniska „ Bacówka nad Wierchomlą” 

- Wyjście na basen do hotelu Wierchomla 

- Liczne piesze wycieczki 

Na terenie Ośrodka dodatkowo jest: zadaszony grill z tarasem widoko-

wym, plac zabaw dla dzieci, parking dla gości ośrodka 

LATO 2012 Z DOFINANSOWANIEM  

BUŁGARIA 22.07– 02.08.2012 CENA: Osoba dorosła : 1632 PLN 

dziecko 6-12lat na dostawce z ½ wyżywienia 1099PLN (możliwość do-

płaty do pełnego wyż.170 zł), dziecko 6-12 lat bez osobnego łóżka z 

1/2 wyżywienia 999 PLN (możliwość dopłaty do pełnego wyż.170 zł) 

dziecko do 6 lat bez świadczeń 499 PLN (możliwość dopłaty do połowy 

wyż.170 zł)  Cena obejmuje: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyży-

wienie 3x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotna do Polski, ubez-

pieczenie, TUI Signal Iduna Polska SA, gwarancja zwrotu udokumento-

wanych kosztów utraty bagażu do kwoty 500 PLN, opiekę polskiej i 

miejscowej obsługi, korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT  

Warunki rezerwacji: I wpłata 490 zł do 27.04. 2012 r. ( 30 %) Pozosta-

ła część kwoty płatna do 11.06.2012  

Dofinansowanie dla Pracowników ArcelorMittal Poland , 

współmałżonków i dzieci na utrzymaniu 600 zł/os  

Wierchomla Mała wczasy 50 + 

Wczasy regeneracyjne lub 50 + turnusy zorganizowane z dojazdem  

TYLKO 2 terminy 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „CHATA POD PUSTĄ” 

Zakwaterowanie w „Chacie” (pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką) oraz w 

całorocznych domkach typu „Turbacz”. Na miejscu znajduje się jadal-

nia, klubokawiarnia, świetlica z TV-sat, video, sprzętem nagłaśniającym, 

kominkiem, stołem do tenisa stołowego. Na ogrodzonym terenie Ośrod-

ka znajduje się zadaszony grill z tarasem widokowym i parking. 

16.06.-23.06.2012  -  cena ( 7 dni) - 1274 zł  

15.09.-22.09.2012  -  cena ( 7 dni) - 1274 zł 

Cena zawiera: Transport, nocleg w pokoju z pełnym węzłem sanitar-

nym, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie, aqua aerobic, nordic 

walking z instruktorem,kompleks wellness ( jacuzzi, łaźnia paro-

wa, sauna sucha, kabina IR , słoneczna łączka, natryski płaszczowe) – 

w hotelu Wierchomla.  

Wycieczki planowane w 2012 roku 

1. Licheń – 7-8.07.  cena 340 zł  

2. Bieszczady + Lwów 7-10.06.   cena 770 zł *  

3. Zamość + Lublin - Roztocze 14-16.09  cena 490 zł  

4. Budapeszt 31.08 - 2.09   cena 690 zł  

5. Poznań + Berlin 19-21.10   cena 720 zł *  

ceny zawierają koszty biletów wstępu (* po stronie polskiej) 

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH WYJAZDÓW dla Pracowników 

AMP SA, Emerytów Huty oraz osób uprawnionych do dofinansowania 

 


