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Zespół Roboczy
● Tym razem tematem spotkania były dwa Porozumienia: Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013 oraz Porozumienie z Organizacjami Związkowymi ArcelorMittal Poland S.A. w
Krakowie, w sprawie zmiany systemu pracy dla Szlifierni Walców
Walcowni Zimna - zawarte w dniu ...07.2014r, a także Sprawy
różne. Strona Pracodawcy przedstawiła zmodyfikowaną propozycję „Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji
produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. roku 2013” oraz propozycję „Porozumienia z Organizacjami Związkowymi ArcelorMittal
Poland S.A. w Krakowie, w sprawie zmiany systemu pracy dla
Szlifierni Walców Walcowni Zimna”, odpowiadając na pytania
Strony Związkowej. W wyniku dyskusji Strony ustaliły, że rozmowy na temat w/w Porozumień będą kontynuowane na kolejnym
posiedzeniu Zespołu Roboczego w dniu 30.07.2013r.
Strona Pracodawcy poinformowała o podjęciu decyzji, iż z dniem
10.07.2013r. przestaje obowiązywać zasada mówiąca, iż na
wniosek pracownika po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora
zakładu/ biura możliwa jest rezygnacja z rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia i „zawieszenie stosunku pracy” pracownika, którego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i
zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez
pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego
pracodawcy, co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą
zawodową. Powyższe oznacza, iż w/w przypadkach umowy o
pracę będą rozwiązywane w trybie art. 53 kp. W nawiązaniu do
w/w oświadczenia Pracodawcy, Strona Związkowa poinformowała, że nie zgadza się z powyższą decyzją Pracodawcy ArcelorMit-

tal S.A. oraz wnosi o jej niezwłoczne uchylenie i powrót do dotychczas stosowanych procedur.
W uzasadnieniu powyższego stanowiska Strona Związkowa,
stwierdziła, iż art. 53 § 5 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę
powinność (obowiązek) ponownego zatrudnienia pracownika,
który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2 art. 53 Kodeksu Pracy, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Natomiast art. 20 Ustawy z dnia
25.06.1999r.„o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” (Dz. U. Nr 60 z 1999r. poz. 636, z późniejszymi zmianami) stanowi, że przepis art.
53 § 5 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika
pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój
powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.09.1976
r. I PZP 48/76 (OSNCP 1977, Nr 4, poz. 65) jednoznacznie stanowi,
że zakład pracy ma obowiązek nawiązania stosunku pracy z byłym
pracownikiem zwolnionym na podstawie art. 53 § 1 i 2 Kodeksu
Pracy, a przypadku nie wykonania tego obowiązku byłemu pracownikowi przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy oraz o
odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy. W sprawach różnych Strona Związkowa zwróciła się z wnioskiem w zakresie:
zorganizowanie spotkania z Panią Krystyną Golińską – Szefem
Gospodarki Magazynowej AMP S.A., celem przedstawienia kolejnych informacji w zakresie propozycji zmian funkcjonowania
magazynów w Spółce ( obejmujących również zmianę organizacji pracy); Strony ustaliły, iż po zakończeniu prac związanych z
opracowaniem przez Pracodawcę w/w propozycji, Pani Krystyna
Golińska zostanie zaproszona…
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cd ze str nr 1……na posiedzenie Zespołu Roboczego. Pracodawca zapowiadał centralizację magazynów. Na dzień dzisiejszy
nie ma odpowiedzi co będzie z magazynami specjalistycznym.
Na obecnym etapie jak podkreślała Strona Pracodawcy nie ma
ostatecznych rozwiązań. Oczekujemy, iż przed decyzjami Pracodawcy nastąpią konsultacje i wyjaśnienia. Na jedno wszak pytanie Strona Pracodawcy odpowiedziała, a mianowicie, że nie będzie sprzedaży magazynów. Ponadto w sprawach różnych Strona Związkowa zawnioskowała o udzielanie informacji dotyczących „spraw związanych z powrotem do pracy w AMP S.A, pracowników Huty Królewskiej, urlopowanych do Manpower Transaction”. W nawiązaniu do w/w tematu, Strona Pracodawcy
poinformowała, iż odpowiedzi na pytania Strony Związkowej
zostanąprzedstawione na kolejnym spotkaniu Zespołu Roboczego. W ostatniej części spotkania Związkowcy z Krakowa przedstawili problem, jaki mają pracownicy oddelegowani do WCM.
Muszą godzić obowiązki wynikające z pracy, którą dotychczas
wykonywali z pracą wykonywaną na rzecz WCM. Zadajemy pytanie: Czy można dobrze pracować dla dwóch „zespołów”? Jak
podkreślają pracownicy podział obowiązków np.. 70 do 30 %
jest jednym wielkim nieporozumieniem.
Apelujemy po raz kolejny o „normalność” w Tej Firmie.
Spotkanie przedstawicieli ArcelorMittal Shared Service
Centre Europe Spółka z o.o. z Organizacjami Związkowymi Spółki, odbytego w dniu 17.07.2013r.
● W trakcie spotkania Strony omówiły Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Spółka z o.o z
Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w
roku 2013 oraz Sprawy różne.
W nawiązaniu do stanowiska Strony Związkowej, dotyczącego
dokonania „wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników
ArcelorMittal Eastern Europe Shared Service Center Sp. z o.o. w
2013r.” , Strona Pracodawcy poinformowała, iż biorąc pod uwagę: trudną sytuację gospodarczo-finansową odbiorców usług
Spółki oraz oczekiwania w zakresie ograniczania kosztów usług
świadczonych w AMSSCE, zakładany proces restrukturyzacji
zatrudnienia, którego konsekwencją może być zwiększenie budżetu wynagrodzeń Spółki, uruchomienie w roku 2013 środków
finansowych przeznaczonych na stałe elementy płacowe, w tym
przeszeregowania indywidualne - nie będzie możliwe, za wyjątkiem zmian wynagrodzeń będących wynikiem awansu pracownika. W zaistniałej sytuacji – tj. braku systemowych zmian płacowych, jako rezultatu Porozumienia Płacowego na rok 2013r. –
uzgodnienie Stron z roku 2012, w zakresie uwzględniania w
przeszeregowaniach osób, które „w roku 2011 lub 2012 nie
otrzymały indywidualnego wzrostu płacy zasadniczej”, nie będzie mogło mieć zastosowania. (?) Strona Pracodawcy poinformowała jednocześnie, iż rozmowy na temat możliwości wypłacenia pracownikom Spółki jednorazowej nagrody, mogą być jako bezpośrednio zależne od stopnia wykorzystania budżetu
Spółki na wynagrodzenia - kontynuowane nie wcześniej jak w
IV kwartale br. Odnosząc się do stanowiska Strony Pracodawcy,
przedstawiciele Organizacji Związkowych poinformowali, iż Strona Związkowa podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie
odnoszącym się do wzrostu płac w Spółce, przy czym jest
otwarta na zastosowanie rozwiązań, których rezultatem będzie
wzrost wynagrodzeń pracowników. Strona Związkowa poinformowała jednocześnie, iż zdecydowanie przeciwstawia się restrukturyzacji zatrudnienia pracowników służb kadrowopłacowych AMSSCE, obsługujących AMP S.A., z uwagi na fakt, iż
proces wdrożenia systemu SAP HR nie został zakończony w
sposób zapewniający poprawność obliczania wynagrodzeń pracowników AMP S.A. Strony ustaliły, że kolejne spotkanie odbędzie się w I dekadzie wrześnie 2013r.
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Spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych działających w PUK KOLPREM z Zarządem Spółki
● W dniu 17 lipca w siedzibie PUK Kolprem Sp. z o.o. odbyło się
spotkanie Zarządu Spółki ze Związkami Zawodowymi poświęcone omówieniu bieżących spraw. Wiceprezes Zarządu Spółki Pan
Amit Shantilal Thacker, odpowiedzialny między innymi za kontakty z AMP SA, przedstawił sytuację związaną ze sprzedażą
udziałów Spółki oraz zaprezentował potencjalnych inwestorów.
Związkowcy źle postrzegają dotychczasowe działania podjęte w
tym temacie. Gorąca dyskusja potwierdziła tylko obawy Strony
Związkowej co do dalszych losów załogi i samej Spółki. Pomimo
zapewnień Zarządu Spółki, iż wszystko będzie działo się przy
„otwartej kurtynie” z zapewnieniem głosu Stronie Społecznej,
związkowcy krytycznie podsumowali podejmowane działania. Po
wypracowaniu własnego stanowiska Strona Społeczna postanowiła wystąpić do Prezesa Zarządu AMP SA Pana Sanjay Samaddara oraz do Pana Manfreda Van Vlierberghe Dyrektora Generalnego AMP S.A. Z prośbą o spotkanie:
Organizacje Związkowe działające w Spółce Kolprem i podpisane pod niniejszym pismem wyrażają głębokie zaniepokojenie
procesami poszukiwania inwestora strategicznego dla Spółki. Uważnie obserwujemy zachowanie przedstawicieli potencjalnych inwestorów i zauważamy, że niektórzy z nich już widzą się współwłaścicielami Kolpremu, a według naszej wiedzy, zresztą ogólnie dostępnej,
są co najmniej mało wiarygodni i mają problemy z zachowaniem
odpowiednich standardów społecznych.
Mając na uwadze przyszłość Spółki Kolprem, a przede wszystkim
zatrudnionych w niej pracowników, wnioskujemy, aby raz jeszcze
rozpatrzono konieczność sprzedaży udziałów w Spółce Kolprem.
Chcemy mieć jednego właściciela – ArcelorMittal Poland S.A. Jesteśmy wiarygodną, wywiązującą się z umów Spółką, która przechodziła w swojej historii różne przekształcenia własnościowe oraz organizacyjne i dlatego jesteśmy przekonani, że obecny układ właścicielski
jest dla obu stron: ArcelorMittal Poland S.A i Spółki Kolprem najlepszy z możliwych. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Zarządu
ArcelorMittal Poland S.A. o powierzeniu Spółce Kolprem wszystkich
przewozów towarowych i naszym zdaniem istnieją inne sposoby
pozyskania niezbędnych funduszy dla rozwoju Spółki Kolprem, aby
to zadanie w pełni zrealizować.
W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze spotkanie z Panem Prezesem Sanjay Samaddarem i Panem Dyrektorem Generalnym Manfredem Van Vlierberghe w przedstawionej powyżej sprawie.
T. Ziołek
Posiedzenie Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych
dla Krakowa z dnia 17 lipca 2013 r.
● Przewodnicząca GKŚS przedstawiła wykorzystanie funduszu
ZFŚS w AMP SA za 6 m-cy: Wypoczynek dzieci - Plan na 2013
r. - 2 153 894,43;
Wykorzystanie - 625 327,63; Stopień
realizacji - 29,03 %; Ilość osób - 757. Wczasy pod gruszą:
Plan na 2013 r. - 7 056 386,14;
Wykorzystanie - 1 141
000,00 ; Stopień realizacji -16,17 %; Ilość osób - 1 591. Profilaktyka zdrowotna: Plan na 2013 r. -1 762 026,34 ; Wykorzystanie - 193 073,25; Stopień realizacji -10,96 %; Ilość osób
- 169. Wypoczynek po pracy: Plan na 2013 r. - 6 850 468,46; Wykorzystanie -1 750 305,36; Stopień realizacji - 25,55
%; Ilość osób - 21 892. Zapomogi: Plan na 2013r. - 3 072
542,14; Wykorzystanie -1 292 390,00; Stopień realizacji - 42,06
%; Ilość osób - 1 465. Dofinansowanie do przedszkola:
Plan na 2013 r. -582 698,84; Wykorzystanie -172 169,58;
Stopień realizacji - 29,55 %; Ilość osób - 2 116. Dodatkowe świadczenia: socjalne Plan na 2013 r. - 6 183 237,01;
Wykorzystanie -1 986 820,00; Stopień realizacji - 32,13%;
Ilość osób - 8 927. Pożyczki na cele mieszkaniowe: Plan na
2013 r. - 6 162 057,63 ; Wykorzystanie -1 332 983,70 ; Stopień realizacji - 21,63 %; Ilość osób - 196…… cd str nr 3
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Kwota wydzielona: Plan na 2013 r. -408 312,85; Wykorzystanie -46 524,40; Stopień realizacji - 11,39 %; Ilość osób - 50.
W drugiej części spotkania rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: byłych pracowników – Emerytów i Rencistów, pracowników Zakładu Walcownia Gorąca BWG, pracowników Zakładu
Wielkie Piece i Stalownia PSK1, pracowników komórek scentralizowanych, pracowników Zakładu Koksownia ZKK. Wydatki na
pomoc finansową narastająco (łącznie z przyznanymi zapomogami na posiedzeniu w dniu 17.07.) wynoszą 938.200,00 zł.
Następnie uzgodniono dofinansowanie do wypoczynku po pracy.
TKSS rozpatrzyła wnioski w sprawie pożyczek na cele mieszkaniowe. Podjęto decyzję o rozpatrywaniu wniosków, w których
składający pracownicy w losowych sytuacjach przedstawiali udokumentowane uzasadnienie. Z pozostałymi wnioskami Komisja
wstrzymała się z podjęciem decyzji do października br. Przyznano
dodatkowe dofinansowanie do wypoczynku dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Ponadto Komisja podjęła decyzję, iż na posiedzeniu w dniu 20 września br. Komisja przeanalizuje i rozliczy wszystkie złożone oferty na wypoczynek po pracy
do końca 2013r. O powyższym przedstawiciele Organizacji Związkowych poinformują organizatorów wypoczynku, a obsługa socjalna biura podróży.
K.W.
Spotkanie z Dyr..Oddziału Wyrobów Płaskich Panem Januszem Soboszczykiem oraz Dyr.. Walcowni Zimnej Blach
Panem Krzysztofem Olesiem
● W dniu 16 lipca br. Związki Zawodowe O/Kraków: NSZZ Pracowników AMP SA; MOZ NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność
80” wystosowały do Dyrektora Zarządzającego Oddziału Wyrobów Płaskich AMP S.A. Janusza Soboszczyka pismo o następującej treści:
Związki zawodowe Oddziału Kraków proszą o pilne spotkanie z Panem Dyrektorem. Potrzeba spotkania wynika z zapowiedzianych
przez Dyrektora Zakładu Walcownia Zimna reorganizacji produkcji,
likwidacji zmian na urządzeniach, obniżeniu zatrudnienia i przekazywaniu pracowników do biura alokacji, co spowodowało bardzo duże
zaniepokojenie wśród załogi Walcowni. Działania takie są sprzeczne z
dotychczasowymi bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi uzyskiwanymi przez Walcownię Zimną. Na ostatnim spotkaniu z załogą zostało
to osobiście docenione przez Dyrektora Generalnego Pana Manfreda
Van Vlierberghe. Chwilowe obniżenie zamówień nie może być argumentem do tego typu działań!
W odpowiedzi dyr.. J Soboszczyk pisał:
Oczywiście zorganizujemy stosowne spotkanie z ZZ po uzgodnieniu
wszystkich istotnych kwestii. Moment analizy i oceny stanu obecnego
nie może być podstawą do dyskusji, gdyż są to jak na razie działania
mające na celu ocenę sytuacji i określenie potencjału możliwości
zmian. Niestety sytuacja z poziomem zamówień kształtuje się na
słabym poziomie od początku roku, silny wpływ konkurencji zewnętrznej powoduje, iż nasze produkty tracą zdolność zarabiania.
Zatem po ustaleniu istotnych kwestii i kierunków na najbliższy okres
czasu odpowiednie spotkanie zostanie zorganizowane, na które zapraszam panów już dziś. Termin spotkania zostanie przedstawiony
niebawem, najprawdopodobniej w najbliższy piątek lub poniedziałek.
Działanie, które jest planowane na najbliższy okres czasu to zmniejszenie ilości zmian produkcyjnych na Wytrawialni do 3. Oczywiście
pozostawimy system 4-ro brygadowy z jedną zmiana pustą. Przewidywane przesunięcie do alokacji to około 8 osób. Mam nadzieję, że w
interesie nas wszystkich jest doprowadzenie do stanu opłacalnej
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produkcji i utrzymanie ciągłości pracy do wysokości, jaką dyktuje
nam rynek. Jestem również przekonany, że otwarta współpraca z ZZ
wspomoże przejść ten trudny okres i doprowadzimy razem do sytuacji, że zarówno miejsca pracy w AMP oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu EBIDTA będą możliwe bez konieczności podejmowania
trudnych dla nas wszystkich decyzji.
Zapowiadane spotkanie odbyło się 22 lipca. W spotkaniu oprócz
wspomnianych dyrektorów udział wzięli przedstawiciele trzech
wymienionych organizacji związkowych oraz kol. Andrzej Grabski
SIP. Pierwszy zabrał głos dyr.. J. Soboszczyk przedstawiając sytuację produkcyjną wyrobów płaskich, a jest ona stosunkowo
trudna. Niestety pomimo dobrych wyników, na niektórych odcinkach produkcyjnych wynik EBITDA ogólnie na wyrobach płaskich
jest ujemny. Co gorsza według dyr.. J. Soboszczyka zamówienia
mogą pozostać na obecnym (niskim) poziomie. W Krakowie aktualne zamówienia pozwalają na wykorzystanie mocy produkcyjnych rzędu 68% przy posiadanym portfelu zamówień. Niestety
na Ocynkowni występuje duży odpad produkcyjny. Do tego dochodzą nieprzewidziane awarie Walcowni Gorącej ( według dyr..
J. Soboszczyka w skali roku jedno, dwu, trzy dniowe awarie dają
łącznie miesiąc postoju walcowni). Dlatego też konieczna jest
analiza tych przypadków, zarówno produkcyjna jak i organizacyjna i wówczas podjęcie odpowiednich kroków. Sytuacja ta doprowadziła do podjęcia działań na Walcowni Zimnej zmierzających
do uelastycznienia produkcji. Nie oznacza to zwalniania pracowników tylko (według Pracodawcy) lepsze wykorzystanie „mocy produkcyjnych”. Po wstępnej analizie może zaistnieć konieczność
czasowego rozwiązania jednej zmiany na wytrawialni i przesunięcia ok. 8 osób do działu alokacji. Podstawowy cel jaki sobie dyrekcja wyznaczyła to aby: ZOSTAŁA ZACHOWANA PRACA DLA
WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW. W odpowiedzi Strona Związkowa
przypomniała o zakończenie prac nad Porozumieniem tzw
„postojowym”, z którego Walcownia Zimna mogłaby skorzystać.
Według zapowiedzi takie Porozumienie zostanie parafowane 31
lipca. Dyrektor J. Soboszczyk zadeklarował, iż w takiej sytuacji
Zakład BWZ skorzysta z tej opcji. Zadeklarował także, iż po przeprowadzeniu gruntownej analizy przyczyn słabej i kosztowej produkcji Obszaru Wyrobów Płaskich zorganizuje spotkanie Zarządu
AMP SA, grupy analizującej problematykę oraz organizacji związkowych. Kolejną kwestią poruszoną na spotkaniu była sprawa
inwestycji i dostosowania produkcji do potrzeb rynku. Staje się to
niezbędne by Spółka zarabiała na produkcji z Obszaru Wyrobów
Płaskich. Na obecną chwilę niestety istnieje potrzeba obniżenia
kosztów by pokazać, że nawet w takim kryzysie jak obecnie Zakład jest w stanie poprawiać swoje wskaźniki. Dlatego też wszyscy pracownicy muszą być zainteresowani zrealizowaniem tego
celu. By jednak tak się stało potrzeba jest oprócz zaangażowania
wszystkich od kierownictwa do związków zawodowych, szerokiej
akcji informatycznej. Związkowcy zwracali uwagę, iż wszelkie
akcje, które wpływają na zatrudnienie powinny być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Źle przeprowadzane powodują
złą atmosferę w pracy, pracownicy zamiast spokojnie pracować
myślą o swoim bycie nie o bezpiecznej pracy, a to może być (oby
tak się nie stało) przyczyną nieprzewidzianych wypadków. Dyr..
J. Soboszczyk na koniec spotkania apelował o współpracę na
każdym „szczeblu” - „bez wspólnych działań nie ma dobrych rozwiązań”.
K.W.

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 2000 egz.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
1. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około 1200 CZK
2. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013 cena 450 zł * w cenie przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie
3.Jastrzębia Góra 07.09 - 14. 09.2013 cena 545 zł * W cenie transport
autokarem, 7 noclegów pokoje z łazienkami , 3 posiłki dziennie, opieka
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT
4. 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
5. Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec 3.10 –
6.10.2013 - Cena 832 zł - Dofinansowanie dla Pracowników i Emerytów
ArcelorMittal Poland SA 400 zł/os. szczegóły www.turystyka.unihut.pl
CENA ZAWIERA: - przejazd autokarem LUX ,- 3 noclegi (hotel *** pokoje z łazienkami , 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacje przy
muzyce, opiekę pilota, opiekę miejscowego przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW. Na bilety wstępu należy przeznaczyć ok.250 UAH (100
UAH = 39 PLN) Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania
poszczególnych obiektów może ulec zmianie!
OFERTA WAKACYJNA
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 następnego dziecka do lat 10 - 230 zł Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cennika Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł
W cenie oferujemy:

Nocleg w pokojach z łazienkami i TV

3 posiłki dziennie (pobyt od obiadu w sobotę – do śniadania w
sobotę)

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:

zadaszony grill z tarasem widokowym
plac zabaw dla dzieci
parking dla gości ośrodka
* ZAMIAST MAMY MOŻE JECHAĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK
Pobyt rozpoczyna się od obiadu w sobotę a kończy po śniadaniu w następną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.
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BĄDŹ UBEZPIECZONY- BĄDŹ BEZPIECZNY
Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia
w PZU Życie może zapisać się każdy z pracowników Huty lub hutniczych spółek. Do ubezpieczenia grupowego można również dopisać współmałżonków i
dorosłe dzieci.
● Biuro Obsługi PZU Życie, 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. W związku ze zbliżającym
się okresem wypoczynkowym szczególnie polecamy dodatkowe ubezpieczenie typu Wojażer. Najczęściej biura turystyczne
oferują ubezpieczenie, ale zakres jego jest bardzo ograniczony. Dlatego też warto, za stosunkowo niewysoką składkę,
dodatkowo się ubezpieczyć. Głównie polecamy to osobom
wyjeżdżającym za granicę. Ubezpieczenie typu Wojażer to
szeroka pomoc na całym świecie. W momencie zgłoszenia
przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na
siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu.
Także polecamy korzystne ubezpieczenie domu lub mieszkania. Teraz zawierając nową umowę w promocji Bądź z Nami
2013 dostaniecie Państwo aż do 30% zniżki i dodatkowo Darmowy pakiet usług Assistance - PZU Pomoc w Domu w wariancie Komfort. Zapewnia on szybką pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza lub innego specjalisty, kiedy będzie potrzebny.
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 umówienia 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). Przy ubezpieczeniu zwracajmy uwagę wysokość składki połączonej z zakresem ochrony, jakością likwidacji szkody, czy też dodatkowych
możliwości, jakie w tym przypadku oferuje PZU. W wymienionych kwestiach pozostałe firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofercie PZU. Zapamiętaj ten numer telefonu: 801 102
102 UWAGA! Każda osoba, która od dnia 1 lipca do końca
2013 r. ubezpieczy grupowo w PZU Życie siebie wraz z innym, dorosłym członkiem rodziny lub zawrze ubezpieczenie
komunikacyjne (powyżej kwoty 1000 zł) lub inny rodzaj ubezpieczenia (powyżej 400 zł) otrzyma prezent w postaci pendrive 4 GB.
Premia w AMP SA za m-c Lipiec 2013 r.
• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest
wyższa od bazowego funduszu premiowego tj. 7%
płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 8,4%
Koledze Robertowi Kaczanowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MAMY
składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

