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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

POSIEDZENIE ZARZĄDU I PREZYDIUM ZWIĄZKU 

 „Wakacje się skończyły i czas wracać do intensywnej pracy 

związkowej” – tymi słowami Przewodniczący związku kol. Krzysztof 

Wójcik rozpoczął pierwsze posiedzenie Zarządu, które odbyło się w 

dniu 9 września br. Organa statutowe związku będą się spotykać 

tradycyjnie w drugą środę każdego miesiąca, a Prezydium związku 

oraz odprawy Przewodniczących wszystkich organizacji będą miały 

miejsce co tydzień, również w środę. Na wstępie zebrania Przewod-

niczący Związku zrelacjonował członkom zarządu treść spotkania 

jakie odbyło się z inicjatywy wojewody małopolskiego Pana Jerzego 

Millera z przedstawicielami związków zawodowych, działających w 

AMP S.A. O/Kraków. Wojewoda jeszcze raz podziękował wszystkim 

hutnikom za rozwagę, roztropność i cierpliwość w trudnej dla nas 

sytuacji, związanej z zawieszeniem przez właściciela decyzji w 

sprawie remontu WP w Krakowie. Podkreślił rolę Strony Społecznej 

oraz wszystkich pracowników huty jaką odegrali w negocjacjach 

polskiego rządu z właścicielem firmy, by min. utrzymać stanowiska 

pracy, a samą hutę w Krakowie w pełnym cyklu produkcyjnym. Roz-

wijając wątek, dotyczący przekazania wojewodzie i miastu Kraków 

setek hektarów terenów poprodukcyjnych oraz znajdujących się na 

nich budynków Pan Jerzy Miller wspomniał o planach związanych z 

ich zagospodarowaniem. O szczegółach tych zamiarów informują 

małopolskie media. Można również przeczytać o tym na bieżąco w 

lokalnej prasie codziennej. Jako ciekawostkę podamy tylko informa-

cję, iż niektóre instytucje państwowe ( Inspekcja Transportu Drogo-

wego ), wojewódzkie i samorządowe (min. Kuratorium i Wydział 

Oświaty ), kulturalne ( Wydział Rzeźby ASP ) mają znaleźć swoją 

nową siedzibę w obiektach huty. Wielu hutników i mieszkańców 

Nowej Huty żyło nadzieją, iż jeden z koncernów samochodowych 

wybuduje na tych terenach nową fabrykę. Niestety, rząd słowacki 

przedstawił właścicielowi lepszą ofertę i z planów powstania wielu 

tysięcy miejsc pracy w Krakowie „wyszły nici”. Nie oznacza to jed-

nak, iż branża motoryzacyjna nie jest zainteresowana powstaniem 

nowych zakładów na terenach przekazanych miastu przez hutę. 

Pan wojewoda nie chciał jednak wchodzić za bardzo w szczegóły, 

ponieważ rozmowy biznesowe z potencjalnymi inwestorami jeszcze 

trwają.  

 W dalszej części spotkania Zarządu podsumowano organi-

zację jubileuszowego 25 festynu związkowego, jaki odbył się w 

sobotę 5 września br. Jeszcze raz podziękowano za pomoc przy 

jego przygotowaniach wielu sponsorom, TKKF z huty, Centrum 

Medycznemu itd. Wiele pochwał ze strony uczestników festynu 

zebrała firma „Hut-Pus” S.A. - w szczególności za jakość i różnorod-

ność przygotowanych posiłków. Jak podkreślali, nie tylko  członko-

wie zarządu, pracownicy tej firmy dołożyli maksymalnych starań, by 

posiłki były smaczne, a menu - co przy tego typu imprezach jest 

rzadkością - było aktualne przez cały okres trwania festynu. Spraw-

na obsługa przy wydawaniu napojów i serwowaniu posiłków miała 

również niebagatelne znaczenie na ogólną bardzo wysoką ocenę 

dla tej firmy. Liczny udział w festynie członków związku wraz z naj-

bliższą rodziną świadczy o tym, iż formuła tego typu spotkań jest 

jedną z najlepszych form odpoczynku i integracji załogi huty. Cało-

ścią organizacji festynu bezbłędnie kierował i koordynował jej dzia-

łania kol. Józiu Kawula, któremu należą się tą drogą odrębne po-

dziękowania od uczestników zabawy. W trakcie dyskusji padła pro-

pozycja by przyszłoroczny festyn, z uwagi na zmienność aury, zor-

ganizować pod koniec sierpnia. Oczywiście ostateczną decyzję w 

tej kwestii podejmie Zarząd Związku.    cd str nr 2 

Spotkanie z Zarządem Spółki KOLPREM 

 W ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej odbyło się spo-

tkanie przedstawicieli organizacji Związkowych z Zarządem Spółki 

Kolprem. Głównym tematem spotkania było przedstawienie strategii 

rozwoju Spółki do roku 2020. Prezentacje przedstawił Prezes Za-

rządu Spółki Pan Dirk Stroo. 

 Najważniejszą informacją jaką przekazał było to, że nie ma 

na chwilę obecną planów sprzedaży udziałów Spółki. Pozostajemy 

nadal jako 100% Spółka AMP SA. Rozwój Spółki KOLPREM będzie 

opierała się na wszelkiego rodzaju leasingach. Spowodowane jest 

to brakiem środków na bezpośrednie zakupy. W planach jest więc 

leasing czternastu elektrowozów dla Przewozów Zewnętrznych 

(DPZ) i sześćdziesięciu lokomotyw manewrowych dla Przewozów 

Wewnętrznych (DPW). Dodatkowo Zarząd chce zakupić około 13 

podciągarek wagonowych. Kolejnym omawianym tematem była 

sprawa nastawni. Na dzień dzisiejszy nie ma środków finansowych  

na łączenie nastawni, więc ten temat jest nieaktualny. Ogólnie Za-

rząd planuje dość znaczne zwiększenie udziału Spółki KOLPREM w 

przewozach zewnętrznych dla AMP SA, a także rozszerzenie ob-

szaru na kraje europejskie jak Niemcy, Słowację czy Czechy. 

 W drugiej części spotkania Prezes Dirk Stroo oraz członko-

wie Zarządu odpowiadali na pytania i opinie Związkowców dotyczą-

ce sytuacji w Spółce. Przedstawiciele Związków Zawodowych 

przede wszystkim z Krakowa przedstawili niepokojące spostrzeże-

nia swoje, członków Związku oraz pracowników. Wskazano na sze-

reg groźnych sytuacji, niezrozumiałych i wręcz niebezpiecznych dla 

pracowników, które podejmuje Zarząd i Dyrekcja Spółki KOLPREM. 

Wiele decyzji dotyczących BHP wprowadzanych bez zrozumienia  

może doprowadzić do poważnych perturbacji w pracy kolejarzy. 

Dyscyplinarne zwolnienie nie może jedyną karą jaką chce stosować 

Dyrekcja Spółki. Pracownicy boją się wykonywać swoją pracę w 

obawie, że każde (nawet drobne uchybienie) będzie podstawą do 

zwolnienia. Dążenie Zarządu do tego aby w DPW pracowały tylko 

lokomotywy zdalnie sterowane jest dla Strony Społecznej nie do 

przyjęcia. Mamy przykłady, że taka polityka prowadzi do wydłużenia 

czasu pracy, do wielu zaległości co skutkuje coraz gorszym po-

strzeganiem Spółki KOLPREM w zakładach AMP SA. Nikomu bar-

dziej nie zależy na dobrym funkcjonowaniu Spółki jak samym pra-

cownikom. Prezesi, Dyrektorzy będą się zmieniali, a Załoga pozo-

staje, dla nich praca w Spółce KOLPREM to przyszłość oraz utrzy-

manie rodzin.  

 W trakcie spotkania mówiliśmy o planach dotyczących 

warsztatów, o BHP, o dużej liczbie godzin nadliczbowych, o uciążli-

wości pracy w upale. Padło wiele gorzkich słów, pod adresem Za-

rządu Spółki. Na wiele uwag nie otrzymaliśmy odpowiedzi choć jak 

zapewnia Prezes Zarządu taka wymiana poglądów była potrzebna, 

a zmiany należy wprowadzać tam gdzie są konieczne także wśród 

dyrekcji Spółki. Pozostało jeszcze wiele spraw do omówienia. Pre-

zes Dirk Stroo zaproponował by o nich Strony na kolejnych spotka-

niach rozmawiały. Szkoda, że te trudne tematy nie przedstawia 

kadra kierownicza na swych spotkaniach z Zarządem Spółki. Choć 

w dyskusji z pracownikami sami także widzą bezsens wprowadza-

nia wielu nieprzemyślanych pomysłów. Musimy mówić o wszystkim 

co nas boli, bo tylko w taki sposób może uzdrowić sytuację w Spół-

ce KOLPREM, która na dzień dzisiejszy nie jest dobra. Jeśli w naj-

bliższym czasie nie dojdzie do zmiany w działaniu Zarządu Spółki 

wielu pracowników w obawie o swe zdrowie może zrezygnować z 

pracy, a to będzie katastrofą dla dalszego funkcjonowania Firmy. 

Apelujemy o wsłuchiwanie się w głos pracowniczy.        T. Ziołek 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1… W kolejnej części posiedzenia Zarządu omówiono 

sprawę związaną ze zwrotem składek na FEP w firmie „Tameh”. 

Pracownicy tej spółki w Krakowie otrzymają średnio 200 zł, jako 

rekompensatę za brak potrąceń przez pracodawcę tych składek od 

10 grudnia 2015 roku. Brak potrącenia składki na FEP wynikał min. 

z różnej procentowej wysokości składki na FEP odprowadzanych w 

zakładzie „Blachownia’ oraz w zakładzie w Krakowie. W chwili 

obecnej, wg informacji otrzymanej od władz tej spółki, sprawa ta 

została już uregulowana pod względem prawnym i składki na FEP 

będą odprowadzane na bieżąco. Kolejnym bardzo ważnym tema-

tem jaki został omówiony na spotkaniu Prezydium i Zarządu związ-

ku była sprawa związana z przeprowadzanymi w AMP S.A. bada-

niami wysiłkowymi pracowników. W Krakowie tego typu badania 

będą przeprowadzane na wybranej grupie pracowników, prawdo-

podobnie pod koniec bieżącego roku. Należy do nich podejść bar-

dzo poważnie, gdyż będą one miały bezpośrednie przełożenie min. 

na rodzaj przyznawanych pracownikom huty posiłków ( profilak-

tyczne lub regeneracyjne ) i związanym z tym odprowadzaniem 

przez pracodawcę podatków. Sprawę pilotuje i nagłaśnia SIP w 

Krakowie. Zatem wszelkie pytania lub wątpliwości z tym związane 

porosimy kierować do Zakładowych i Wydziałowych SIP. Również 

następny omawiamy temat jest związany ze SIP oraz BHP. Chodzi 

mianowicie o tworzenie w zakładach huty tzw. stanowisk pracy 

chronionej. Szerzej o tym pisaliśmy w poprzednim wydaniu nasze-

go Kuriera. W Dąbrowie Górniczej, w Zakładzie Walcownia Duża, 

pracodawca zaproponował pracownikom z ruchu 4-BOP zmianę 

warunków pracy i płacy związanej z przejściem do pracy w syste-

mie 2 lub 3 zmianowym. W związku z powyższym należało dopre-

cyzować zapisy porozumienia z dnia 28.05.2013 roku dotyczącego 

przejścia pracowników z 4-BOIP do pracy na jedną zmianę. Przy-

pomnijmy, iż najważniejsze zasady dotyczą zmiany wysokości 

dopłaty w trakcie okresu przejściowego wynoszącego maksymalnie 

24 miesiące. Zgodnie z tym porozumieniem wysokość dodatku 

zmianowego w tym okresie wynosi do 35%, po czym pracownikowi 

przeliczana jest średnia płaca brutto za okres 24 miesięczny i 

otrzymuje nowy angaż, jako pracownik jednozmianowy. Pracodaw-

ca zaproponował Stronie Społecznej, by podobne zasady obowią-

zywały w systemach 2 lub 3 zmianowym. Oczywiście pracując w 

nocy dodatkowo pracownik otrzyma dodatek nocny. Wszystkie 

organizacje związkowe opowiedziały się za tym by nie zmieniać i 

na nowo negocjować z pracodawcą treść porozumienia z 28 maja 

2013 roku, a jednie podpisać stosowną interpretację, która mówi, iż 

pod pojęciem system jednozmianowy należy rozmieć również sys-

tem dwu lub trzy zmianowy.  

 Kolejną bardzo ważną, z punktu widzenia pracowników, 

kwestią jaka została omówiona i przedyskutowana w trakcie posie-

dzenia Prezydium i Zarządu związku była sprawa propozycji praco-

dawcy w sprawie nowego regulaminu ZFŚS na rok 2016. Z roku na 

rok fundusz socjalny jest w coraz mniejszym stopniu zasilany środ-

kami finansowymi, pochodzącymi ze sprzedaży obiektów socjal-

nych lub mieszkań, w związku z czym propozycje pracodawcy są 

coraz uboższe. Nie oznacza to, że organizacje związkowe mają w 

„ciemno” podpisać to co zaproponuje nam pracodawca. W tej spra-

wie odbyło się również oddzielne spotkanie wszystkich przewodni-

czących organizacji związkowych z huty, gdzie zostało ustalone 

wspólne stanowisko naszej organizacji związkowej w sprawie regu-

laminu ZFŚS na rok 2016. W chwili obecnej propozycje nasze bę-

dą konsultowane z pozostałymi związkami zawodowymi z AMP 

S.A. i mamy nadzieję, iż w obowiązującym ustawowo jednomie-

sięcznym terminie czasu uda się przedstawić pracodawcy jednolite 

stanowisko Strony Społecznej, w sprawie nowych zasad działania i 

nowego regulaminu funduszu socjalnego na rok następny.  

 Ostatnią spółką bez podwyżek płac w roku 2015, w której 

właściciel ma większościowy pakiet, była firma ArcelorMittal Re-

fractories Sp z o.o. Kol. Ryszard Filus, przewodniczący w tej spół-

ce, poinformował członków Prezydium i Zarządu, że również w tej 

firmie udał się wreszcie podpisać stosowne porozumienie płacowe, 

o którym więcej piszemy w „Wiadomościach ze spółek”. Bardzo 

dużym zainteresowaniem wśród naszych członków cieszyły się 

bezpośrednie spotkania z cyklu „Porozmawiaj z prawnikiem’. W 

związku  czym, jak poinformował nas wiceprzewodniczący związku 

ds. organizacyjnych kol. J. Kawula, od 14 października br. mece-

nas Andrzej Szuperski będzie przyjmował naszych członków i 

udzielał im bezpłatnych porad prawnych. Miejsce spotkań i dokład-

na godzina zostaną podane w terminie późniejszym. Informacja ta 

zostanie również umieszczona w gablotach związkowych na po-

szczególnych wydziałach i zakładach huty oraz spółek. Tak jak to  

miało miejsce dotychczas udając się po poradę prawną należy 

zabrać ze sobą legitymację związkową, która upoważnia do jej 

bezpłatnego otrzymania.   K. Bąk 

 

Negocjacje płacowe w Spółce ArcelorMittal Refractories  

zakończone. 

 14 września 2015 roku po sześciomiesięcznych negocja-

cjach pomiędzy Zarządem AMR Sp. z o.o., a Związkami Zawodo-

wymi działającymi w Spółce zostało podpisane porozumienie wzro-

stu wynagrodzeń w 2015 roku. Strony uzgodniły : 

1) - z dniem 01.09.2015 pracownicy otrzymają wzrost wynagro-

dzeń zasadniczych: 

a) w przypadku pracowników których wynagrodzenie zasadnicze 

jest niższe od kwoty 2200 zł o 77 zł brutto. 

b) w przypadku pracowników których wynagrodzenie zasadnicze 

jest równe bądź wyższe od kwoty 2200 zł o 52 zł brutto. 

Ponadto wraz z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień pracownicy 

otrzymają jednorazowe wyrównanie za okres od stycznia do sierp-

nia 2015r w wysokości odnośnie 1. ppkt. a) - 616 zł brutto, 1 ppkt. 

b) - 416 zł brutto 

2) Pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w wysokości 

950 zł brutto na pracownika wraz z wynagrodzeniem za miesiąc 

wrzesień br. według zasad  określonych w porozumieniu. 

3) Pracownikom Spółki w miesiącu grudniu 2015r zostanie wypła-

cona dodatkowa Nagroda w wysokości 250 zł brutto, jeśli zostaną 

spełnione warunki określonych w porozumieniu.              

 Zdajemy sobie sprawę, że wysokość podwyżek nie do koń-

ca jest na poziomie satysfakcjonującym Związki Zawodowe i za-

pewne pracowników Spółki AMR jednak warto zaznaczyć, że po-

ziom  podwyżki w naszej Spółce jest na poziomie porównywalnym 

z podwyżkami w AMP SA, dotyczy to również Nagrody za wkład 

pracy w 2014 roku. Tak więc pomimo długich negocjacji wzrost 

wynagrodzeń nie odbiega od AMP SA. Mamy nadzieję, że w kolej-

nych latach negocjacje będą przebiegały znacznie szybciej, a ich 

poziom będzie co najmniej taki sam jak w AMP SA.             R. Filus 

 

Zarząd OPZZ w terenie 

 W środę przebywał w Krakowie Przewodniczący  

OPZZ kol. Jan Guz, gdzie spotkał się z przedstawicielami 

Związków Zawodowych z wielu zakładów województwa 

Małopolskiego. Głównym powodem jego wizyty była uchwalona 

przez Sejm w dniu 24 .06. 2015 roku ustawa o Radzie Dialogu 

Społecznego. Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz oraz towarzysząca 

mu Wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Wiesława Taranowska zapre-

zentowali i omówili główne zapisy w/w ustawy. Poinformowali tak-

że o inicjatywach OPZZ dotyczących Prawa Pracy, Układów Zbioro-

wych Pracy, płacy minimalnej (nasz postulat 15 zł/godz.) oraz 

przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego. Uczestnicy spo-

tkania nieomal jednogłośnie wyrazili zadowolenie z powrotu do 

dialogu Związków Zawodowych, Pracodawców i Strony Rządowej. 

Rada Dialogu Społecznego w województwach będzie umocowana 

przy Urzędzie Marszałkowskim. Na poziomie ogólnopolskim w Ra-

dzie Dialogu z ramienia Związków Zawodowych będą uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich branż. Myślimy, że taka formuła dialogu 

będzie procentowała wieloma dobrymi decyzjami zwłaszcza dla 

pracowników. W dalszej części spotkania poruszono aktualne pro-

blemy, a zwłaszcza temat nadchodzących wyborów parlamentar-

nych. Obecni na spotkaniu związkowcy rozmawiali o obietnicach 

wyborczych prezentowanych przez największe ugrupowania poli-

tyczne. Ze szczególną krytyką spotyka się pomysł zlikwidowania 

etatów związkowych w zakładach pracy. Dyskutowano także o 

godzinowej płacy minimalnej, ograniczeniu umów śmieciowych, 

podwyższeniu płacy minimalnej, projektach zmian emerytalnych, 

przygotowaniu przyszłorocznego budżetu państwa, waloryzacji 

funduszu socjalnego oraz rent i emerytur.   T. Ziołek 
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Wielu może więcej   Podaruj sobie 1%  

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-

łecznej KRS 0000052378 zaprasza  

 Pracowników Grupy ArcelorMittal wraz z rodzinami na bez-

płatne konsultacje hematologiczne w Klinice Hematologii Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie, w ramach akcji profilaktycznej 

„Zdemaskuj chłoniaka”, organizowanej przez Stowarzyszenie Przyja-

ciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" oraz Szpital Uniwersytecki w 

Krakowie,  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 

Małopolskiego, przy wsparciu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i 

Pomocy Społecznej. Konsultacje odbędą się w niedzielę - 20 wrze-

śnia br. w godz. 9.00 – 12.00  

 Zaproszenie na badanie można odebrać w sobotę – 19 wrze-

śnia br., podczas przejażdżki zabytkowym tramwajem. Tramwaj bę-

dzie kursował w godz. 11.00 – 14.00 na trasie: ul. Wawrzyńca, Staro-

wiślna, Poczta Główna, Dworzec Główny, Basztowa, Długa, Dworzec 

Towarowy, Pawia, Dworzec Główny, Poczta Główna, Plac Wszyst-

kich Świętych, Filharmonia, Zwierzyniecka, Salwator  

Chłoniak atakuje znienacka, przy objawach, które mogą nie wzbu-

dzać podejrzeń (nocne poty, utrata wagi, kaszel, duszność, zmęcze-

nie, powiększone węzły chłonne, bóle brzucha, świąd skóry, stany 

podgorączkowe) Tylko wczesne rozpoznanie daje szansę wyleczenia!  

 
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” zaprasza 

 Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szyb-

ka 27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641-65-41 

lub 696-999-958, zaprasza pracowników ArcelorMittal Oddział w 

Krakowie i pracowników AM Tabular  na zabiegi dofinansowane z 

ZFŚS. Szczegółowe informacje: - AMP -  Biuro Turystyczne  Hut- 

Pus S.A., ul. Mrozowa 1. Kraków  pok. 16  tel. 12 643 87 22 - AM  

Tabular - Budynek Socjalny AMTP, pokój nr 1 zgłoszenia przyjmuje  

Elżbieta  Piwosz oraz na stronie Centrum www.citoreh.pl 

Od 15 września oferujemy również porady dietetyczne (odpłatne). 

 

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy na dodatkowe badania z okazji Tygo-

dnia Zdrowia. Badania będą się odbywać w CM 

Ujastek. - Badanie videodermatoskopem, konsultacje dermatologicz-

ne i przeglądy stomatologiczne dla dzieci. Rejestracja telefoniczna 

od poniedziałku do piątku w godz.10:00-17:00, pod numerem telefo-

nu tel :  533-080-003.  

Równocześnie z badaniem videodermatoskopu będą wykonywane 

badania: pomiar ciśnienia krwi oraz pomiar glukozy na glukometrze 

(UWAGA: należy być na czczo lub 2 godziny po posiłku).  

Terminy badania videodermatoskopem:  

Październik;       2,9,16,23,30.10 w godz.7.00-13.00  

                           5.10 .w godz. 13.00-18.00  

                          19.10.w godz. 12.00-18.00  

Listopad :            6,13,20.11 w godz. 7.00-13.00  

                            9.11. w godz. 12.00-18.00  

Konsultacje dermatologiczne dla osób, które wykonają wcześniej 

badanie videodermatoskopem:  

Październik:       13.10 w godz.12.00 – 14.30,  

                           20.10.w godz. 9.00-14.30  

                           27.10. w godz. 9.00- 12.00.  

Pacjenci chętni na konsultacje dermatologiczne mogą decydować się 

po badaniu videodermatoskopem lub telefonicznie. Numer telefonu:  

533-080-003 udostępniony tylko na czas akcji  

- Przeglądy stomatologiczne dla dzieci od 28.10. - 2.11.2015.  

Rejestracja telefoniczna pod numerem: tel. 12.293 09 32 w 

godz.8.00-17.00 (dorośli również mogą skorzystać z bezpłatnych 

usług ale rejestracja odbywa się na zasadach standardowych: należy 

zapisać się i czekać na wyznaczony termin).   Biuro BHP 

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  S.A.   Nakład 2200 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę, 

swój samochód, mieszkanie, dom 

PZU proponuje bardzo korzystne ubezpieczenia AC samo-

chodu. Posiadając pakiet assistance w przypadku naprawy 

samochodu otrzymujesz samochód zastępczy, albo ...rower. Jeżeli 

czas naprawy wyniesie co najmniej 7 dni rower staje się Twoją własno-

ścią. PZU oferuje również opcję auto non stop (odbiór uszkodzonego 

samochodu z miejsc wypadku, naprawę samochodu i załatwianie 

wszelkich formalności), auto wartość 100% (odszkodowanie równe 

wartości auta z dnia zawarcia ubezpieczenia), ochrona zniżek (nawet 

po szkodzie nie podniesiona zostanie cena ubezpieczenia, a Twoje 

wypracowane przez lata zniżki będą dalej aktualne).  

 Każdy pracownik ArcelorMittal Poland SA lub hutniczej 

Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest 

do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia. 

● BiuroObsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, 

*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobro-

wolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne. 

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

C, parter pok. 22 a (obok MPKZP) tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 

523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, 

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.  

● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym 

„S”, kl. C, parter pok. 22 b (obok MPKZP), pok. 206, tel. (12) 390-40-50 

lub 788 655 124 czynne w pon. w godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, 

czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. 

UWAGA!!! Ze względu na zmianę siedziby biur (Biura PZU będą mie-

ściły się obok pomieszczeń MPKZP w bud. „S” mogą wystąpić utrud-

nienia w komunikacji. Prosimy o cierpliwość. Za utrudnienia przepra-

szamy.  

 

Tydzień zdrowia dla przedszkolaków 

 W ramach akcji profilaktycznej Tydzień Zdrowia 

wspólnie z AMP oraz przy współpracy partnerów ze-

wnętrznych, przygotowujemy dla naszych przedszko-

laków i ich rodziców szereg wydarzeń promujących 

zdrowy styl życia. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś 

ciekawego i pożytecznego. Szczegółowe informacje  znajdą Państwo w 

strefie rodzica na www.fundacja-naszedzieci.pl oraz na tablicach ogło-
szeń w przedszkolach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofer-

ty. Harmonogramy wydarzeń w ramach Tygodnia Zdrowia prezentuje-

my poniżej. Akademia Małych Pociech w Krakowie: 

09.2015 - przesiewowe badania logopedyczne dla wszystkich dzieci 

28.09–02.10.2015 -przegląd stanu uzębienia dzieci–grupy 4, 5.1, 5.2, 6 

30.09.2015 - warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące zdrowego 
odżywiania oraz warsztaty kulinarne dla dzieci 

01.10.2015 - spotkanie rodzinne nt.: „Zapraszamy Witaminki do naszej 
Rodzinki”. 

01.10.2015 - prelekcja lekarza rodzinnego dla rodziców nt.: „Wpływ 
diety na odporność dziecka” 

01.10.2015 - rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i rodziców pt. „Nasza 
ulubiona rodzinna potrawa” 

02.10.2015 - przedszkolny Dzień Sportu pod hasłem „Każdy mały zuch 
wie, że dla zdrowia potrzebny jest ruch” 

05.10.2015 - udział dzieci w III Marszobiegu Charytatywnym 

cały rok - uczestnictwo dzieci w Ogólnopolskim Programie Edukacji 

Zdrowotnej 

10/11 2015 – przesiewowe badania USG dzieci  

10/11 2015 - badania wad postawy u dzieci 

 

BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli 

„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289 

 Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli 

obok Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i 

rowerowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atu-

tem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na 

wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośro-

dek prowadzi całodzienne wyżywienie.  
 Wierchomla Mała (450-600 m.n.p.m.) - miejscowość położona 

w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Wierchomlanka niedaleko od 

Piwnicznej (ok. 12 km). Jest to idealne miejsce do wypoczynku zarów-

no dla dorosłych jak i młodzieży. Przepiękna sceneria Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego, czyste powietrze, woda mineralna 

"Wierchomlanka", oraz liczne i bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne to 

jedne z wielu atrakcji region 

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16 

ul. Mrozowa 1  I piętro pok. 15 , 16 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail:  turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl  

zaprasza do korzystania z bogatej oferty 

OFERTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH 

● Francja – Hiszpania – OBJAZDOWA – 12 - 21.10.2015 cena: 

1 795,00z/ autokar 

● SAN REMO – CANNES – LLORET DE MAR - BARCELONA – 

MONTSERRAT – NICEA 

cena zawiera:  przejazd autokarem, 7 noclegów w hotelach*** 

(Włochy, Hiszpania), Taxa hotelowa, 7 śniadań – bufet, 7 obiadokola-

cji /we Włoszech serwowane, w Hiszpanii – bufet z wodą/, opiekę 

pilota – przewodnika, ubezpieczenie,  podatek VAT cena nie zawiera:  

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Camp Nou ok. 20 euro) 

● Berlin – Tropical Island Resort – Jarmarki Świąteczne 05-06.12. 

2015 cena: 405,00zł, cena zawiera Przejazd autokarem/  busem. 1 

nocleg ze śniadanie w hotelu **/*** (pokoje 2-3 os.  z łazienkami), 

obiadokolacja, opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat     

cena nie zawiera:  biletu wstępu na Tropical Islands (od 29 EUR),  

● Wiedeń - Bratysława –  JARMARKI  BOŻONARODZENIOWE 05-

06.12.2015 cena: 375,00, cena zawiera Przejazd autokarem/  busem. 

1 nocleg ze śniadanie w hotelu **/***  (pokoje 2-3 os.  z łazienkami), 

obiadokolacja, opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat  

cena nie zawiera obligatoryjnego przewodnika w Wiedniu  

● Węgry – Baseny Termalne  degustacja win w Tokaju, wycieczka do 

Rumunii  cena 1 200,00zł  t: 14-21.11.2015 cena zawiera:  przejazd 

autokarem, 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,6 wstępów na 

baseny termalne, całodniowy wyjazd do Oradei (Rumunia), degus-

tacja win w Tokaju i Bogacs, krótkie zwiedzanie Egeru, opieka pilota, 

ubezpieczenie KL + NNW + BAGAŻ. 
OFERTA WYCIECZEK W POLSCE 

● Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar, cena zawiera: 

transport autokarem / busem, noclegi, wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny, 10 

zabiegów w trakcie pobytu, korzystanie z basenu 1 godz. dziennie, 

ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

● Licheń 09-11.10.2015 cena 450,00 zł / autokar, cena zawiera: prze-

jazd autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiadokolacja) 

zwiedzanie z przewodnikiem bazyliki w Licheniu, opiekę pilota, cena 

nie zawiera:  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłata uzdro-

wiskowa 3,10  doba/osoba 

● Bukowina Tatrzańska 04 – 09.10.2015 cena: 610,00zł/ autokar, 

cena zawiera: przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: 

śniadanie, obiad, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpie-

czenie ,podatek VAT  

● Ustroń  17 - 22.10.2015 cena: 730,00zł/ autokar, cena zawiera: 

przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: śniadanie, obiad, 

kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie ,podatek VAT  

● Busko Zdrój – Święta Bożego Narodzenia: 23-28.12.2015 cena: 

855,00 cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1-2-

osobowym z łazienką, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, uroczystą kola-

cję wigilijną, ubezpieczenie NNW, podatek VAT 

● Szczawnica – Święta Bożego Narodzenia t: 23-30.12.2015 cena: 

1 200,00 cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1 lub 2

-osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie, uroczysta kolacja 

wigilijna, ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT. 

● Szczawnica – wyjazd andrzejkowy   t: 27-29.11.2015   cena: 450,00  

cena zawiera: transport autokarem: noclegi w Hotelu SPA w pokojach  

2-osobowych z łazienką, całodzienne wyżywienie, grill, zabawa 

andrzejkowa z DJ, 1 masaż mechaniczny, ubezpieczenie NNW, taksę 

klimatyczną, podatek VAT. 

OFERTA ZAKUPU BILETÓW 

pt. „Dwie morgi utrapienia” 29 listopada (niedziela)  godz. 1700 i  

2000 , NCK  Cena: 90,00zł     Obsada (zamiennie):  

Katarzyna Glinka/Magdalena Wójcik, Andrzej Grabarczyk/Sylwester 

Maciejewski, Klaudia Halejcio, Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wycieczek  

w Biurze Turystycznym HUT-PUS S.A. 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl
mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/
http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1

