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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 

● Porządek spotkania: Porozumienie z Organizacjami Związkowymi 

ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, w sprawie zmiany systemu 

pracy dla Szlifierni Walców Walcowni Zimna – projekt; Sprawy róż-

ne.  

Strony ustaliły, że rozmowy na temat „Porozumienia z Organizacjami 

Związkowymi ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, w sprawie zmia-

ny systemu pracy dla Szlifierni Walców Walcownia Zimna”, kontynu-

owane będą na kolejnym posiedzeniu Zespołu Roboczego w dniu 

27.08.2013r. 

W części spotkanie dotyczącej spraw różnych: Strona Pracodawcy, 

poinformowała, iż: 

- Planowane - na dzień 31.08.2013r., połączenie Spółki HK Eko-Grys 

Sp. z o.o. z ArcelorMittal Poland S.A., z jednoczesnym wykreśleniem 

z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki HK Eko-Grys Sp. z o.o., na-

stąpi w terminie późniejszym, którego termin określony został na 

01.12.2013r.  

- Podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w protokole z dnia 23-

.07.2013r. w sprawie zaprzestania obowiązywania w AMP S.A. z 

dniem 10.07.2013r. zasady mówiącej, 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 niezgodność 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/w przypadkach 

umowy o pracę będą rozwiązywane w trybie art. 53 kp. 

- W związku z zakończeniem  procesu sprawdzania poprawności 

wypłaty wynagrodzeń za miesiące grudzień 2012, styczeń i luty 

2013, Szef Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń – Pani Bogusława 

Łapaj, wydała następujące oświadczenie: 

„Uprzejmie informuję, że wszystkie składane przez pracowników 

reklamacje wynagrodzeń za miesiące grudzień 2012, styczeń i luty 

2013, zostały w całości rozpatrzone. Każda ze złożonych reklamacji  

została wnikliwie przeanalizowana. W niektórych uzasadnionych 

przypadkach, po dokonaniu stosownych zmian systemowych, po-

nownie przeliczono pracownikom wynagrodzenia. Pracownicy, któ-

rych wynagrodzenie było przeliczone, otrzymali bardziej szczegóło-

wą informację o tym na pasku płacowym. Wskazana została skory-

gowana kwota wynagrodzenia wraz z oznaczeniem miesiąca, które-

go korekta dotyczyła. Wszystkie kwoty niedopłat wynagrodzenia 

oraz naliczone z tytułu opóźnienia odsetki, wypłacono do dnia 

26.06.2013r.Wszystkich pracowników, których dotknęły niedogod-

ności związane z nieprawidłowym naliczeniem wynagrodzenia, jesz-

cze raz bardzo serdecznie przepraszam. 

- Udzielenie urlopów wypoczynkowych w dniu 16.08.2013r. leży w 

wyłącznej gestii kierownika danej komórki organizacyjnej i zależne 

jest od zaplanowanych i realizowanych przez nią zadań. 

 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

● 23 sierpnia odbyło się spotkanie TKŚS w Krakowie. W pierwszej 

części spotkania Przewodnicząca Komisji przedstawiła stan środków 

na rachunku ZFŚS w Krakowie oraz wykorzystanie funduszu na 

dzień 31.07.2013r. Niestety zaplanowane wydatki na wypoczynek 

po pracy zostały przekroczone, by środki finansowe zbilansowały się 

i dodatkowo pozostała rezerwa na 5 miesięcy 2014 roku musimy 

zdecydowanie ograniczyć wydatkowanie środków finansowych. Ko-

misja podjęła decyzje o ograniczeniu dofinansowania zgłaszanych 

imprez. Jeśli po podsumowaniu wakacji we wrześniu okaże się, iż 

będzie brakowało środków finansowych to TKŚS będzie zmuszona 

na cofnięcie dofinansowania do wypoczynku po pracy do zdecydo-

wanej większości imprez planowanych w IV kwartale tego roku.   

Następnie rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: pracowników 

Zakładu Wielkie Piece PSK 1, pracowników Zakładu Stalownia PSK 

2, pracowników komórek scentralizowanych oraz Koła EiR. W kolej-

nym punkcie spotkania uzgodniono dofinansowanie do wypoczynku 

po pracy (wycieczki, wyjście do kina i teatru). W kolejnym punkcie 

spotkania Komisja przyznała dodatkowe dofinansowanie do turnusu 

rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci pracowników. W 

ostatniej części spotkania Komisja rozpatrzyła złożone wnioski doty-

czące oświadczeń pracowników o wysokości dochodów. Przypomina-

my wszystkim pracownikom o rzetelnym składaniu oświadczeń. W 

sytuacji gdy po sprawdzeniu przedstawianych oświadczeń okaże się, 

iż pracownik przedstawił nieprawdziwe oświadczenie wówczas zgod-

nie z zapisami Regulaminu oprócz zwrotu otrzymanego dofinanso-

wania w 2013r zostanie On także pozbawiony możliwości otrzyma-

nia go w kolejnych latach.    

 

OPINIA OPZZ W SPRAWIE WYSOKOŚCI PŁACY 

MINIMALNEJW 2014 ROKU 

7 sierpnia 2013 roku wiceprzewodniczący OPZZ Franci-

szek Bobrowski przekazał ministrowi pracy i polityki 

społecznej, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

łeczno-Gospodarczych Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi opinię 

OPZZ w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 

2014 roku: 

„W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca 2013 roku (DPR-V-021-7-

BW/AP/13) uprzejmie informuję, że Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych negatywnie opiniuje przekazany do 

konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie wysokości mini-

malnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku. 

OPZZ podtrzymuje propozycję dotyczącą oczekiwanego wzrostu 

płacy minimalnej w roku następnym, wyrażoną w piśmie trzech 

reprezentatywnych central związkowych z dnia 23 maja 2013 roku. 

Proponujemy w nim, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wyno-

siło nie mniej niż 1720 zł (wzrost o 7,5 proc.). Powyższe stanowisko 

nadal jest aktualne, a argumenty uzasadniające podniesienie płacy 

minimalnej do postulowanego poziomu pozostają niezmienne. Dlate-

go nie możemy wydać innej niż negatywna opinii w sprawie rządo-

wej propozycji.     cd str nr 3 

 

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

• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest wyż-

sza od bazowego funduszu premiowego tj. 7% 

płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 8,4% 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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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, czwar-

tek i piątek w godz.7.00-15.00. 

● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: komunikacyjne, majątko-

we, turystyczne, finansowe, obowiązkowe i dobrowolne OC, rolne, 

wypadkowe i inne. W związku ze zbliżającym się okresem wypoczyn-

kowym szczególnie polecamy dodatkowe ubezpieczenie typu Woja-

żer. Najczęściej biura turystyczne oferują ubezpieczenie, ale zakres 

jego jest bardzo ograniczony. Dlatego też warto, za stosunkowo nie-

wysoką 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, elektry-

ka, 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, czyn-

ne 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 atrak-

cyjną 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 wyso-

kość składki połączonej z zakresem ochrony, jakością likwidacji szko-

dy, 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) otrzy-

ma prezent w postaci pendrive 4 GB. 

 

UWAGA !!!   POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE FWP 

Ogłasza nabór chętnych na następujące kierunki zawodowe: 

 BHP ;    ADMINISTRACJA ;    RACHUNKOWOŚĆ 

NAUKA BEZPŁATNA 

ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FWP 

 PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM (6 SEM.) 

 PO UKOŃCZENIU ZSZ (4 SEM.) 

KRAKÓW 31-826, OS. ZŁOTEJ JESIENI 2  

tel ( (012) 641 65 14  Szczegóły :  www.fwp.krakow.pl     

info@fwp.krakow.pl 

 

Szanowni Państwo 

 Fundacja Nasze Dzieci założona przez Arcelor-

Mittal Poland w 2010 roku, która m.in. sprawuje 

pieczę nad działalnością firmowych przedszkoli w 

Dąbrowie Górniczej i Krakowie, chciałaby również wspomóc placów-

ki opiekuńczo-wychowawcze oferując pomoc rzeczową. Na bazie 

informacji dostępnych na specjalnej stronie internetowej oraz po 

kontakcie telefonicznym i mailowym z placówkami chcielibyśmy po-

móc w przekazaniu im następujących rzeczy: 

1.       Zabawki do piaskownicy. 

2.       Artykuły i przybory szkolne. 

3.       Kolorowa pościel, koce. 

4.       Środki czystości. 

 Fotelik samochodowy 9-36kg, mleko BEBIKO 3, pieluchy 4, chus-

teczki nawilżane, ubranka dla 9 miesięcznego chłopca (wzrost 74-80 

cm i powyżej). Jeżeli posiadają Państwo takie niepotrzebne już i nie-

używane rzeczy oraz macie chęć i życzenie przekazać je osobom, 

które naprawdę ich potrzebują, prosimy o kontakt mailowy lub tele-

foniczny z Katarzyną Karcz-Mączka - katarzyna.karcz@arcelormittal. 

com, nr tel. 668 312 447 w celu ustalenia terminu i sposobu odbio-

ru. Z góry dziękujemy za wykazaną inicjatywę i chęć pomocy. 

Fundacja Nasze Dzieci  www.fundacja-naszedzieci.pl 

 

Pod lupa audytorów   

• Od wtorku (20 sierpnia) w halach oddziału krakow-

skiego można było spotkać wizytujących  audytorów.  

Audyt korporacyjny ma na celu określenie poziomu wdrożenia stan-

dardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym: Rachel Christophe, 

Martine Masciulli i Carlo Schiertz  sprawdzają dokumentację i 

obserwują realizację standardów w poszczególnych zakładach. W 

tym roku w Krakowie wzięto pod lupę standardy „Izolacja”, „Pojazdy i 

prowadzenie, „Przestrzenie ograniczone i prace gazowe”, „Prace na 

wysokości” oraz HIRA, „Dochodzenie w sprawie incydentu” i 

„Wykonawcy”. Sprawdzana jest nie tylko dokumentacja wprowadza-

nia poszczególnych standardów. Bezpośrednie wizyty na stanowi-

skach pracy, rozmowy z liderami standardów, kierownikami odcinków 

i pracownikami mają dać audytorom pogląd o praktycznej stronie 

wdrożeń. Audytorzy odwiedzili  składowisko złomu, walcownię zimną 

i gorącą, cos, koksownię. Audyt w Krakowie trwał do 22 sierpnia, a 

od 3 do 5 września audytorzy pracować będą w Dąbrowie Górniczej. 

Tam również obserwować będą poziom wdrożenia wymienionych 

standardów i dodatkowo – „Reagowanie na awarię" oraz „Dźwigi i 

podnoszenie". Audyt korporacyjny odbywa się raz w roku. Kończy się 

raportem, którego celem jest wskazanie kierunków poprawy.  

 

cd ze str nr 1…...  W naszej ocenie strona rządowa nie rozumie 

społecznego znaczenia płacy minimalnej i patrzy na nią przede 

wszystkim w kategoriach ekonomicznych, zgodnie z oczekiwaniami 

organizacji pracodawców. Świadczy o tym propozycja wzrostu płacy 

minimalnej o ustawowe minimum tj. do poziomu 1680 zł – postulo-

wanego przez organizacje biznesowe. Oznacza to jej wzrost o 80 zł, 

tj. o 5 proc. Z niewiadomych nam przyczyn znana Panu Ministrowi od 

ponad dwóch miesięcy propozycja związków zawodowych nie została 

rekomendowana Radzie Ministrów. W tej sytuacji prowadzone przez 

resort pracy konsultacje uznajemy za dowód potwierdzający wykona-

nie ustawowego obowiązku ciążącego na Ministrze Pracy i Polityki 

Społecznej, a nie za próbę wznowienia przerwanego z winy rządu 

dialogu w Trójstronnej Komisji i przeprowadzenia rzeczywistych kon-

sultacji w tej sprawie. Pragniemy po raz kolejny wskazać na niezreali-

zowane dotąd zobowiązanie strony rządowej wynikające z zawartego 

w 2009 roku Pakietu Działań Antykryzysowych oraz przypomnieć o 

złożonej przez Prezesa Rady Ministrów deklaracji dotyczącej opraco-

wania przez rząd ustawowego mechanizmu, który zapewniłby sku-

teczne osiągnięcie przez płacę minimalną poziomu 50% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

W świetle powyższego OPZZ uznaje złożoną przez Radę Ministrów 

propozycję za dalece niewystarczającą i wnosi o jej zmianę.” 

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;   

mailto:katarzyna.karcz@arcelormittal.com
mailto:katarzyna.karcz@arcelormittal.com
http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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Z prasy: U dystrybutorów stal drożeje. Ceny wyrobów hutni-

czych powoli zwyżkują. Największe zwyżki notują pręty budowla-

ne, które zaczynają parzyć w ręce oszustów. Polska Unia Dystry-

butorów Stali opublikowała dane dotyczące cen wyrobów hutni-

czych. Od kilku tygodni ceny powoli, ale systematycznie rosną. 

Najwięcej podrożały pręty budowlane, których cena minimalna 

do 2,05 tys. zł (wzrost o 9 zł na tonie w ciągu tygodnia), a mak-

symalna - 2,20 tys. zł (wzrost o 24 złk w ciągu tygodnia) - Na 

rynek prętów wrócili odbiorcy, którzy w ostatnich latach nie ku-

powali od nas wyrobów - powiedziała "PB" Iwona Dybała, prezes 

polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Według niej to zwiastun nie 

tylko cenowej zwyżki, ale też eliminowania z rynku podatkowych 

patologii. Dotychczas część odbiorców rezygnowała z zakupów na 

naszym rynku, bojąc się, że wpadnie w łańcuch wyłudzeń VAT. 

Produkcja stali w Europie wciąż spada. Najnowsze dane 

World Steel Association pokazują, że podczas gdy w skali global-

nej stali produkuje się coraz więcej, Europa wciąż jest w strefie 

spadku. Na świecie wytopiono w lipcu 132 mln ton stali, co sta-

nowi wzrost o 2,7 proc., a UE z produkcją na poziomie 13,4 mln 

ton notuje spadek o 6 proc. Wzrost produkcji na świecie dotyczy 

także całego okresu 7 miesięcy roku. Na świecie wyprodukowano 

w tym czasie 921,641 mln ton, co stanowi już wzrost nieco niższy 

- wynosi 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego 

roku. Wzrosty w porównaniu z rokiem 2011 są nieco wyższe - w 

wypadku lipca to 3,9 proc., a w wypadku całych 7 miesięcy 3,5 

proc. Niestety w UE trend jest przeciwny - spadki w porównaniu z 

rokiem 2011 spadki są niemal dwukrotnie większe niż w stosunku 

do 2012 roku. W ciągu siedmiu miesięcy wyprodukowano w Eu-

ropie 97,555 mln ton stali, a więc o 5,3 proc. mniej niż w w wy-

padku tego samego okresu ubiegłego roku. W porównaniu z 

rokiem 2011 spadek produkcji lipcowej wyniósł 10,5 proc.. a w 

siedmiu miesiącach 10,1 proc. Największy europejski producent 

stali, Niemcy utrzymały się w lipcu w kontynentalnej średniej - 

3,397 mln ton wyprodukowanej stali to spadek o 5,4 proc. Licząc 

7 miesięcy, kiedy wyprodukowano w Niemczech 24,969 mln ton 

spadek jest mniejszy i wynosi 2,1 proc. Porównując z rokiem 

2011 spadki są nieco większe niż 7 proc., a więc lepsze niż euro-

pejska średnia. Polska niestety pozostaje znacznie poniżej tej 

średniej. W lipcu produkcja naszych hut spadła o 13,1 proc. się-

gając 660 000 ton, a w ciągu 7 miesięcy spadła o 14,3 proc. do 

4,535 mln ton. W porównaniu z rokiem 2011 spadki wynosiły 

odpowiednio 15 proc. i 11,5 proc. Chiny, gdzie produkuje się 

około połowy światowej stali nadal notują wzrostowy trend. W 

lipcu produkcja stali wyniosła tam 66,47 mln ton, co w stosunku 

do ubiegłego roku stanowiło wzrost o 6,2 proc. Produkcja całych 

siedmiu miesięcy wyniosła 455,8 mln ton i była o 7,1 proc. więk-

sza niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost w stosunku 

do obu omawianych okresów roku 2011 był nieco większy niż 10 

proc. W Indiach wzrosty są nieco niższe - 6,66 mln ton wyprodu-

kowanych w lipcu to o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem, a 46-

,286 mln ton produkcji całych siedmiu miesięcy to wzrost o 2,7 

proc. Porównując z rokiem 2011 przyrosty wynoszą odpowiednio 

6,6 proc. i 7,4 proc. Rosja notuje w tym roku spadek, w wypadku 

obu okresów wynoszący odpowiednio 2,4 proc (produkcja to 

5,748 mln ton) i 2,9 proc. (40,432 mln ton). To niemal taki sam 

poziom produkcji, jak w roku 2011. Ukraina w lipcu wyproduko-

wała 2,828 mln ton stali, co w porównaniu z ubiegłym rokiem 

stanowi wzrost o 8,8 proc. W wypadku 7 miesięcy 19,532 mln 

ton oznaczają jednak spadek o 1,1% Licząc do roku 2011 wzrost 

w lipcu stanowi 0,6 proc., a spadek w czasie 7 miesięcy już 4,8% 

Konsorcjum Stali liczy na drugie półrocze. W pierwszej 

połowie roku Konsorcjum Stali zanotowało wyniki słabsze niż 

przed rokiem. Wśród powodów spółka wymienia spowolnienie 

gospodarcze, zatory płatnicze w budownictwie oraz wyłudzenia 

VAT. Ożywienie zanotowane w drugim kwartale powoduje, że 

zarząd ma jednak nadzieję na poprawę w drugim półroczu. Na-

dzieje są także wiązane z kolejną transzą funduszy europejskich, 

która może spowodować rozpoczęcie nowych inwestycji, a wraz z 

oczekiwanym uspokojeniem na rynkach finansowych i poprawą 

koniunktury gospodarczej może to spowodować także zwiększe-

nie inwestycji sektora prywatnego. 

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. 

Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem 

Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec 3.10 – 

5.10.2013 -  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,  ubezpiecze-

nie 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! 

PZU zaprasza  

Czy masz dziecko lub wnuka w wieku 8 -15 lat?  

Chciałabyś dać mu szansę wygrania wspaniałej nagrody w 

turnieju który łączy w sobie zabawę i naukę? Nagrodą 

główną jest kurs językowy realizowany w Wielkiej Brytanii. 

Jeśli tak, to już dziś zgłoś swoje dziecko lub wnuka do Programu Eduka-

cyjnego organizowanego przez PZU (zapisy w Biurze POLISHUT tel 12 

390 4050), którego celem jest promowanie nauki języka angielskiego z 

wykorzystaniem interaktywnych multimediów oraz wyłonienie najzdol-

niejszych dzieci z całego kraju. Program Edukacyjny połączony będzie 

ze specjalnie zorganizowanym Piknikiem "Miasteczko Bezpieczeństwa"  

podczas którego będzie można wygrać wyprawki szkolne. Do  wzięcia 

udziału w turnieju, zapraszamy każde dziecko, które opanowało język 

angielski w  stopniu co najmniej podstawowym, stosownym do swojego 

wieku. Program składa  się z czterech etapów i skierowany jest do: 

- pracowników i ich dzieci w wieku 8-15 lat, 

- pracowników bezdzietnych, dziadków, którzy mogą zgłosić do progra-

mu dziecko spokrewnione ze sobą 

Zachęcamy do uczestnictwa, gwarantujemy dobrą zabawę i 

dużą dawkę edukacji! 

 

„Siatkówka” w Koksowni 

• Po przerwie wakacyjnej treningi w piłce siatkowej 
wznawia drużyna krakowskiej Koksowni. Spotkania 

odbywać się będą w gimnazjum nr 74 (os. Na Stoku) w poniedziałaki i 

środy w godz 19-20.30. Drużyna w dalszym ciągu liczy na pomoc 
(aktywnego gracza zespołu) Dyr.. Ryszarda Opyrchała oraz NSZZ Prac. 
AMP SA w osobie kol. Marka Żelichowskiego. Drużynę w dalszym ciagu 

prowadził będzie kol. Krzysztof Kozaczka (kapitan) i kol. Tadeusz 
Kowalczyk (kierownik drużyny).                  

      ZAPRASZAMY  

 

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

