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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zespół Roboczy 

● Porządek spotkania: Porozumienie z Organizacjami Związko-

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

systemu pracy dla Szlifierni Walców Walcowni Zimna; Sprawy 

różne. 

Strony ustaliły, że rozmowy na temat „Porozumienia z Organiza-

cjami Związkowymi ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, w 

sprawie zmiany systemu pracy dla Szlifierni Walców Walcowni 

Zimna”, kontynuowane będą na kolejnych posiedzeniach Zespo-

łu Roboczego. W części spotkania dotyczącej spraw różnych: 

W nawiązaniu do pytań Strony Związkowej zawartych w proto-

kole z 23.07.2013r., a dotyczących „spraw związanych z powro-

tem do pracy w AMP S.A, pracowników Huty Królewskiej, urlo-

powanych do Manpower Transaction”, Strona Pracodawcy do-

datkowo poinformowała, iż podjęta została decyzja dotycząca 

zmiany warunków płacowych w/w pracowników powracających 

z dniem 1 sierpnia 2013r. z urlopu bezpłatnego do AMP S.A., 

zgodnie z którą w stosunku do osób: 

- dokonana zostanie waloryzacja wynagrodzeń za rok 2011 w 

wysokości 3,5% oraz za rok 2012 w wysokości 3,3%, 

- dokonane zostaną wypłaty nagród jubileuszowych, do których 

nabyliby oni prawo w trzecim roku urlopu bezpłatnego, z 

uwzględnieniem okresu zatrudnienia w Manpower Transaction. 

Strona Pracodawcy poinformowała, iż w związku z błędną infor-

macją na pasku wynagrodzeń za lipiec 2013r., a dotyczącą śred-

niego wynagrodzenia do świadczeń z ZFŚS, podjęte zostały dzia-

łania organizacyjne, których efektem będzie ponowne przelicze-

nie w/w średniego wynagrodzenia, w przypadku gdy powodowa-

łoby ono zakwalifikowanie pracownika do korzystniejszego dla 

niego progu dochodowego. 

Strona Związkowa: poinformowała, iż w związku z docierającymi 

sugestiami pracowników AMP S.A., proponuje rozważenie wpro-

wadzenia w ramach obowiązującego w firmie systemu żywienia 

zbiorowego tzw. lekkostrawnego posiłku profilaktycznego/

regeneracyjnego. Strona Pracodawcy poinformowała, iż poruszy 

ten temat na jednym z najbliższych spotkań z Zarządami Spółek 

HUT-PUS Sp. z o.o. oraz Consensus Sp. z o.o. Stron Związkowa 

wniosła o przedstawienie statusu realizacji wypłaty specjalnej 

odprawy uzupełniającej pracowników, którzy rozwiązali umowy 

o pracę w ramach obowiązującego w roku 2012 „Regulaminu 

rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pra-

cowników z pracownikami Spółki AMP S.A.” (tzw. tuskowe). 

Strona Pracodawcy poinformowała, iż wszyscy byli pracownicy 

Spółki AMP S.A., o których mowa powyżej, poinformowani zo-

stali o możliwości zawarcia porozumienia dwustronnego, którego 

podpisanie jest niezbędne dla wypłaty przez AMP S.A. specjalnej 

odprawy uzupełniającej. Ponadto Strona Pracodawcy poinformo-

wała, iż prowadzi stosowne rozmowy wyjaśniające z Nadzorem 

Majątkowym oraz Ochroną AMP SA dotyczące zmiany Firmy 

ochraniającej obiekty Oddziału Kraków. Strona Związkowa ocze-

kuje pełnego wyjaśnienia tej kwestii na kolejnym spotkaniu Ze-

społu Roboczego. Ostatni poruszony temat dotyczył reorganiza-

cji Służb magazynowych w AMP SA. Strona Pracodawcy ponow-

nie poinformowała, iż ta kwestia zostanie uregulowana do końca 

roku, a odpowiedzialna osoba za proponowane zmiany na kolej-

nym posiedzeniu Zespołu Roboczego przedstawi przyjęte roz-

wiązania przez Dyrekcję AMP SA.   

Strony ustaliły, iż termin kolejnego posiedzenie Zespołu Robo-

czego ustalony zostanie w ramach prac sekretariatu oraz wybra-

ny z zaproponowanych terminów: 17,19, 24 lub 25.09.2013;  

Biuletyn Informacyjny   
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Regulamin ZFŚS na 2014 rok - PODPISANY 

• Jak już pisaliśmy w tym roku negocjacje Regulaminu ZFŚS na 

2014 rok rozpoczęły się znacznie wcześniej nią w latach 

poprzednich. Powodem przyspieszenia negocjacji była nowa 

koncepcja obsługi ZFŚS przez dwie wyznaczone przez AMP SA 

Firmy. Do zorganizowania obsługi wraz z organizacją wszystkich 

działalności socjalnych w 2014 roku, Pracodawca upoważnia pod-

mioty wyspecjalizowane w organizowaniu całej działalności, tj. Biu-

ro Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. Komandytową oraz HUT-PUS 

S.A. Jest to znacząca zmiana gdyż do tej pory organizację obsługi i 

wszelkich imprez powierzano w Krakowie trzem biurom turystycz-

nym (UNIHUT, HUT-PLUS, GALEON). W 2014 roku biura te będą 

świadczyły swe usługi na rzecz pracowników ale tym razem swoją 

ofertę będą realizowali przez HUT-PUS SA. Strona Społeczna musi 

zadbać by ta zmiana nie spowodowała wzrostu ceny poszczegól-

nych działalności socjalnych (zwłaszcza wypoczynku po pracy). 

Kolejną znaczącą zmianą jest zastosowanie do pełnego zakresu 

działalności socjalnej realizowanej w oparciu o środki z ZFŚS tj. 

wypoczynku dzieci, wypoczynku urlopowego pracowników, profilak-

tyki zdrowotnej, wypoczynku po pracy, dofinansowania do pobytu 

dzieci w przedszkolu, tabel z dochodem na osobę w rodzinie. Zgod-

nie z zapisami Ustawy o ZFŚS środki finansowe mają być skierowa-

ne do osób najbardziej potrzebujących, dlatego też w grupie o niż-

szych dochodach dofinansowanie jest znacząco większe. Nowością 

także będzie przyznawanie wczasów regeneracyjnych pracownikom, 

którzy przepracowali w Spółce pełne pięć lat. W zapisach szczegóło-

wych dotyczących wypoczynku po pracy zmniejszyła się ilość wycie-

czek z trzech do dwóch. Nowy Regulamin mówi o dwóch wyciecz-

kach wielodniowych na rok, w tym jednej zagranicznej. Przy czym 

maksymalny czas trwania jednej wycieczki to 6 dni (4 noclegi), a 

drugiej 10 dni (7 noclegów). Wydaje się jednak, iż większość zapi-

sów w Regulaminie ZFŚS pozostała jednak niezmieniona. Wszyscy 

musimy pamiętać, że odpis na ZFŚS jest z roku na rok coraz mniej-

szy, a świadczenia socjalne (dofinansowania) miały tendencję ro-

snącą. Niestety już końcówka tego roku pokazuje, że środków na 

poszczególne działalności zaczyna brakować. W takim przypadku 

zarówno GKŚS jak i TKŚS będą musiały rozważyć jak gospodarować 

finansami aby na wszystko starczyło. Na łamach Kuriera Aktualności  

drukujemy przyjęte przez Strony zapisy Regulaminu ZFŚS na 2014 

rok. Po ukazaniu się stosownego Polecenia Regulamin zostanie 

zamieszczony na naszej stronie związkowej. 

 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

w ArcelorMittal Poland S. A. w 2014 ROKU 

I    Podstawy prawne i postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany 

dalej Regulaminem  obowiązuje w Spółce ArcelorMittal Poland S.A. 

od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.  

2. Regulamin opracowany został na podstawie:  

A) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych (tekst  jedn. Dz. U. z 2012 poz. 592  z późniejszymi 

zmianami) - zwanej dalej ustawą o ZFŚS,  

B) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 mar-

ca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnio-

nych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych;  

C) innych przepisów, w części dotyczących zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

§ 2 

Regulamin określa zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych – zwanego dalej Funduszem, osoby uprawnione do 

korzystania ze świadczeń i pomocy z Funduszu, cele, na które prze-

znacza się środki Funduszu oraz zasady i warunki przyznawania 

świadczeń i pomocy z Funduszu. 

§ 3 

Działalność socjalna ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. (zwanej dalej 

Spółką) prowadzona jest na podstawie rocznego planu dochodów i 

wydatków, z zastosowaniem zasady: 

1. Odrębności gospodarowania Funduszem (wyodrębnione konta) 

przez odpowiednie Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych 

(TKŚS), w skład których wchodzą przedstawiciele Pracodawcy  

i Organizacji Związkowych, które: 

A) opracowują szczegółowe zasady i kryteria do regulaminu ZFŚS 

odnośnie korzystania ze świadczeń Funduszu, 

B) opracowują i realizują plany przychodów i wydatków (odpisy i 

zwiększenia, preliminarze), 

C) monitorują wydatki i stan środków Funduszu (subkonto). 

2. Korzystania oraz rozliczania ze świadczeń ZFŚS przez firmy obsłu-

gujące ZFŚS, zgodnie z miejscem obsługi kadrowej pracownika 

(dotyczy również pracowników, którzy w 2014 roku przejdą – na 

mocy porozumienia zmieniającego – do pracy w innej lokalizacji 

Spółki).  

3. Pracownicy, których miejsce wykonywania pracy jest różne od 

miejsca obsługi kadrowej mają możliwość korzystania z Funduszu 

oraz jego rozliczania przez firmy obsługujące ZFŚS, w miejscu wy-

konywania pracy, po weryfikacji i akceptacji przez TKŚS (nie doty-

czy pracowników pracujących w Zdzieszowicach). 

II    Zasady tworzenia Funduszu 

§ 4 

1. Fundusz tworzy się na podstawie art.5 i art.7 ustawy o ZFŚS oraz 

innych porozumień, w części dotyczącej ZFŚS z uwzględnieniem 

zasady, o której mowa w § 3 Regulaminu, przy czym: 

A) utrzymuje się dotychczasowy sposób naliczania Odpisu Podsta-

wowego na Fundusz oraz jego dodatkowych zwiększeń, o których 

mowa w ustawie o ZFŚS oraz w innych porozumieniach, w części 

dotyczącej ZFŚS, 

B) stosuje się zasadę, że środki finansowe pochodzące z Odpisu 

Podstawowego i innych źródeł, o których mowa w ppkt. a), w tym 

także środki finansowe Funduszu niewykorzystane w latach ubie-

głych, będą przeznaczone na realizację świadczeń socjalnych dla 

osób uprawnionych w rozumieniu Regulaminu, w latach następ-

nych. 

2. Środki Funduszu zwiększa się m.in. o: 

A) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków 

trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczo-

nej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjal-

nych, 

B) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i 

lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozo-

stałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,  

W przypadku dokonania zwiększenia Funduszu, Pracodawca infor-

muje o powyższym fakcie GKŚS, niezwłocznie po przekazaniu środ-

ków finansowych na konto Funduszu. 

III  Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

§ 5 

Świadczenia socjalne nie mają charakteru obligatoryjnego, z czego 

wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich każdemu 

pracownikowi. 

§ 6 

1. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe informacje 

(dokumenty) o wysokości dochodów, przedłożyła sfałszowany doku-

ment lub wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgodne 

z jego przeznaczeniem (w tym umożliwiła skorzystanie z wypoczyn-

ku po pracy osobie nieuprawnionej do korzystania z Funduszu), 

traci prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego roku 

oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia 

socjalnego.       

2. Osoba, której zostało przyznane świadczenie nie ma prawa prze-

noszenia przyznanego świadczenia na osoby nieuprawnione, pod 

rygorem utraty prawa do korzystania z Funduszu do końca następ-

nego roku oraz obowiązku zwrotu niesłusznie pobranego świadcze-

nia socjalnego.                   Cd str 3 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GKŚS może przyznać 

niektóre świadczenia dzieciom osoby, o której mowa w pkt. 1 i 2. 

§ 7 

1. Podstawę do określenia ulgowych usług i świadczeń stanowi śred-

niomiesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie - wlicza się: 

A) osobę uprawnioną, 

B) członków rodziny osoby uprawnionej o których mowa w pkt2 §10  

C) niepracujące dzieci do 25 lat (liczy się rok urodzenia), które nie 

założyły własnej rodziny oraz mieszkają i prowadzą wspólne gospo-

darstwo domowe z rodzicami.  

2. Osoba uprawniona przed złożeniem wniosku jest zobowiązana 

dostarczyć - do firmy obsługującej ZFŚS, tj. BP „PARTNER” Sp. z o.o. 

Sp. Komandytową lub HUT-PUS S.A. – „Informację o dochodach w 

rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.”.- wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

3. Z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 w „Informacji o dochodach 

w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.” należy podać 

średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzają-

cych złożenie tej informacji, obliczone wg zasad ujętych w § 8.  

4. Dochody podane w informacji są ważne przez okres 6 miesięcy od 

ich złożenia ale nie dłużej niż do 31.12.2014 r.  

5. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej / finansowej mającej 

wpływ na średni dochód w rodzinie osoba uprawniona ma obowiązek 

niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w informacji. 

6. W przypadku nie dostarczenia wiarygodnych dokumentów do usta-

lania dochodu, o którym mowa wyżej, TKŚS ma prawo żądać od 

wnioskodawcy dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenie 

z Urzędu Skarbowego) uwiarygodniających sytuację materialną w 

rodzinie. 

7. Osoba uprawniona deklarująca najwyższy dochód w rodzinie na 

potrzeby ZFŚS nie ma obowiązku dokumentowania dochodu w rodzi-

nie, a tym samym nie ma obowiązku złożenia ww. informacji 

o dochodach w rodzinie. 

8. Jeśli osoba uprawniona nie złoży Informacji o dochodach w rodzi-

nie na potrzeby ZFŚS może korzystać ze świadczeń z ZFŚS jak osoba 

deklarująca najwyższy dochód w rodzinie tj. z najniższym dofinanso-

waniem. 

9. Świadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegają opodat-

kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z 

tego podatku – stosownie do postanowień Ustawy o podatku docho-

dowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 

roku nr 14, poz.176 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).  

§ 8 

1. W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających emeryturę lub 

rentę dochodem jest wynagrodzenie/świadczenie brutto pomniejszo-

ne o: 

A) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na 

ubezpieczenia społeczne, 

B) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, 

C) nagrody jubileuszowe i inne o charakterze jednorazowym, 

D) „małą i dużą Kartę Hutnika”, 

E) alimenty ( płacone pomniejszają, a otrzymywane powiększają 

dochody). 

Ww. dochody należy udokumentować zaświadczeniem z zakładu 

pracy lub kopią informacji z ZUS W przypadku pracowników Spółki 

zaświadczeniem jest informacja umieszczona na pasku z wypłaty. W 

przypadku gdy zakład pracy współmałżonka odmawia wydania za-

świadczenia o wynagrodzeniu, wówczas współmałżonek składa pi-

semne oświadczenie o dochodach i załącza dokumenty płacowe (np.: 

paski z wypłaty). 

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i z nimi 

współpracujących, przyjmuje się zasadę określenia wysokości docho-

du nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, tj. 60%  przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podawa-

nego przez GUS, stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczanie społeczne (ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych Dz. U. nr 137, poz. 887 wraz z późniejszymi 

zmianami ). Ww. dochody należy udokumentować zaświadczeniem 

lub oświadczeniem osoby prowadzącej działalność. 

3. W przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne, przyjmuje 

się zasadę, że z 1 hektara przeliczeniowego (na podstawie zaświad-

czenia z gminy lub nakazu płatniczego) zyskuje się dochód ogłoszony 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ww. dochody nale-

ży udokumentować zaświadczeniem. 

4. W przypadku osób niepracujących pobierających zasiłek docho-

dem jest zasiłek dla bezrobotnych pomniejszony o zaliczki na poda-

tek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia spo-

łeczne. Ww. dochody należy udokumentować zaświadczeniem. 

5. W przypadku osób niepracujących i nie pobierających zasiłku do 

Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal 

Poland S.A.” należy załączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy, a w przy-

padku nie zarejestrowania się w Urzędzie Pracy należy załączyć 

oświadczenie osoby niepracującej o nie osiąganiu dochodów. 

§ 9 

1. Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomo-

cy z Funduszu winna złożyć odpowiedni wniosek w imieniu swoim jak 

i członków swojej rodziny. 

2. Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych z Funduszu jest 

wniosek oraz inne wiarygodne dokumenty potwierdzające sytuację 

życiową, rodzinną i materialną, złożone przez osobę uprawnioną. 

3. W przypadku braku lub niemożności wiarygodnego udokumento-

wania wniosku, decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia i 

jego wysokości podejmuje TKŚS. 

4. W sytuacjach wyjątkowych pracodawca/przełożony pracownika 

Spółki lub związek zawodowy może w imieniu pracownika wystąpić z 

wnioskiem o przyznanie świadczeń dotyczących „wypoczynku  dzieci” 

oraz „zapomóg”. 

5. Odmowna decyzja GKŚS lub TKŚS jest ostateczna i nie wymaga 

uzasadnienia…….    Cd w następnym Kurierze Aktualności 

 

Dodatkowy nabór dzieci  do przedszkoli  

29 sierpnia w Krakowie odbyło Się posiedzenie Ko-

misji Kwalifikacyjnej ds.. Naboru Dzieci do przed-

szkola „Akademia Małych Pociech”. Komisja w skła-

dzie: Krzysztof Wójcik - Przewodniczący , Maria 

Bujakowska - sekretarz, Iwona Lasota , Wioletta Kałużny - członko-

wie Komisji przy udziale Prezesa Fundacji „Nasze Dzieci” Pani Kata-

rzyny Kulk oraz przedstawiciela AMP SA Pani Katarzyny Karcz-Mączka 

postanowiła przyjąć na rok 2013/1014 dzieci, których rodzice starali 

się o miejsce w przedszkolu. Komisja rozpatrując wnioski posiłkowała 

się opinią dyrekcji przedszkola. Krakowskie przedszkole mogło przy-

jąć więcej dzieci (zwłaszcza w starszych grupach).  

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru oraz funkcjono-

wania i oferty przedszkoli można zapoznać na stronie internetowej: 

www.fundacja-naszedzieci.pl Dla przypomnienia odpłatność w 

roku przedszkolnym 2013/2014 za dzieci pracowników AMP SA i 

Spółek zależnych wynosić będzie 350 zł./dziecko/miesiąc, a w 

przypadku rodzeństwa uczęszczającego do ww. przedszkoli - 300 zł./

miesiąc za każdego z rodzeństwa. „Akademia Małych Pociech w Kra-

kowie”, mieści się: Os. Centrum A nr 14, tel. 12 349-08-02, email: 

annawroblewicz@hotmail.com  

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://www.fundacja-naszedzieci.pl/
mailto:annawroblewicz@hotmail.com
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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 grupo-

wego można również dopisać współmałżonków i dorosłe dzieci. 

● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyj-

nym „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, ma-

jątkowe, 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 ubezpiecze-

nie, ale zakres jego jest bardzo ograniczony. Dlatego też warto, 

za stosunkowo niewysoką składkę, dodatkowo się ubezpieczyć. 

Głównie polecamy to osobom wyjeżdżającym za granicę. Ubez-

pieczenie 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 ubezpie-

czonemu. 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 wa-

riancie 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, 

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

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywi-

dualnego 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 dodatko-

wym 10% rabacie przy kontynuacji ubezpieczenia w PZU 

(posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Przy ubezpieczeniu zwra-

cajmy uwagę wysokość składki połączonej z zakresem ochrony, 

jakością likwidacji szkody, czy też dodatkowych możliwości, jakie 

w tym przypadku oferuje PZU. W wymienionych kwestiach pozo-

stałe firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofercie PZU. Zapa-

miętaj 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. 

 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego 

 bez Strony Społecznej 

• 21.08. 2013r odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech Central 

związkowych (OPZZ, Solidarność, Forum) działających w Krako-

wie. Upoważnieni przedstawiciele podpisali wspólne wystąpienie 

do Wojewody Małopolskiego, w którym zawieszają swój udział w 

Komisji Dialogu Społecznego. Jest to pokłosie zawieszenia roz-

mów w Komisji Trójstronnej. Ponadto podczas spotkania zostały 

omówione wspólne działania związane z manifestacjami w dniach 

11 i 14 września odbywającymi się w Warszawie. Na koniec spo-

tkania ustalono, iż wspólna konferencja prasowa odbędzie się w 

dniu 5.09.2013r. 

• 22 sierpnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu 

FHZZ w Katowicach, w całości poświęcone planowanym manife-

stacjom w Warszawie. W Warszawie rozpoczęcie marszu 

„niezadowolenia” odbywać się będzie z trzech miejsc. OPZZ roz-

poczyna przemarsz z pod Pałacu Kultury i Nauki (zbiórka godz. 

11.00). Zakończenie - Plac Zamkowy. Przypominamy wszystkim 

chętnym, że zapisy prowadzą Przewodniczący Zarządów Zakłado-

wych, a całość koordynuje kol. Józef Kawula. Wyjazd zarówno 11 

jak i 14 września nastąpi z pod budynku administracyjnego „S”  

AMP SA o godz. 4.30. Prosimy o zachowanie dyscypliny. 

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! 

 

                Wypoczynek po pracy  

• Dla pracowników AMP SA  Oddziału Kraków: Dział 

Socjalny „HUT-PUS” S.A. sprzedaje bilety na koncerty 

jakie odbędą się na Hali Ocynowni AMP Kraków w ramach:  

FESTIWALU SACRUM PROFANUM 2013  

21.09.2013 godzina 20.00  Hala ocynowni AMP S.A. Oddział w Kra-

kowie. W programie: Frank Zappa – The Yellow Shark | Greggery 

Peccary and Other Persuasions Frank Zappa był znakomitym gita-

rzystą, autorem wybitnych albumów rockowych, jazzowych 

i awangardowych – choć to oczywiście sztuczny podział, bo najczęściej 

wszystkie te wątki przeplatały się w jego muzyce. Nieźle malował, kręcił 

filmy, zajmował się produkcją muzyczną i świetnie pisał… Był samo-

ukiem z szerokimi horyzontami  

Sektor 1 (miejsca siedzące numerowane): 36 PLN – odpłatność dla 

pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS ( pełny 

koszt wynosi  60 PLN za bilet). 

Sektor 2 (miejsca siedzące nienumerowane): 24 PLN – odpłatność dla 

pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pełny koszt 

wynosi   40 PLN za bilet. 

22.09.2013 godzina 18.00   Hala ocynowni AMP S.A. Oddział w Kra-

kowie. W programie: Polish Icons 2. Lutosławski. Po ogromnym 

sukcesie zeszłorocznego koncertu Polish Icons, nagrodzonego m.in. 

tytułem Kulturalnego Odlotu w plebiscycie Gazety Wyborczej, w tym 

roku fanów Sacrum Profanum czeka druga odsłona projektu. Jej boha-

terem będzie Witold Lutosławski. Na scenie w hali ocynowni ArcelorMit-

tal Poland, z utworami mistrza zmierzą się artyści związani m.in. z kul-

towymi wytwórniami płytowymi Ninja Tune i WARP: Clark, Oneohtrix 

Point Never, Mira Calix i Emika. 

Sektor 1 (miejsca stojące): 33 PLN – odpłatność dla pracowników 

AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS( pełny koszt wynosi  55 

PLN za bilet)  

Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w pok.39 bud „Z” 

tel. 99 28 74.            

 

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

