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Pierwsze po wakacjach posiedzenie  

Zarządu NSZZ Prac. AMP SA 

• 4 września odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedze-

nie Zarządu Związku. Przewodniczący Zarządu Związku kol. Janusz 

Lemański przedstawił zebranym informacje ze spotkań z zarządem 

Spółki AMP SA. Sytuacja gospodarcza w kraju powoli stabilizuje się, 

a to ma przełożenie na wzrost naszej produkcji. Mamy nadzieję, że 

zamówienia będą rosły, a sprzedaż produktów wytworzonych w 

naszych Oddziałach będzie powodowała wypracowanie zadawalają-

cego zysku. W trakcie dyskusji członkowie Zarządu Związku poru-

szyli temat planowanych zmian w Obszarze Wyrobów Płaskich. 

Obecny dyr.. tej części AMP SA Pan Janusz Soboszczyk według 

otrzymanych informacji zamierza przeorganizować zarządzanie tą 

częścią produkcji. „Desant dyrektorów” z Oddziału Świętochłowic już 

prowadzi prace nad przygotowaniem nowej struktury organizacyjnej 

(zwłaszcza w Zakładach: BWG i BWZ). Niestety szeroko zapowiada-

ny dialog i otwartość w przekazie informacji ze Stroną Społeczną 

pozostaje w tym przypadku farsą. Nawet tradycja comiesięcznych 

spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych działających w 

Krakowie jak to bywało gdy kierował nim Dyr.. Jacek Woliński jest 

zagrożona. Planowane działania Dyr.. Obszaru Wyrobów Płaskich to 

kolejny zamiar wywrócenia struktury organizacyjnej w Krakowie 

wszakże wzorowanym na modelowym Zakładzie z Gent. Sytuacja 

taka to kolejny stres dla pracowników, oby nie przełożyła się na 

zagrożenie wypadkowe. Według naszych wcześniejszych informacji 

Dyr.. J. Soboszczyk odpowiedzialny za obszar FLAT ma poprawić 

produktywność obszaru. Obecni na sali członkowie Zarządu choć nie 

są tak zorientowani w kosztach jak zapewne dyrekcja (?) to jednak 

wskazywali marnotrawienie środków finansowych w wielu przypad-

kach. Każda wizyta „notabli” to tony farby na malowanie tego co już 

jest pomalowane, niezliczona ilość papieru, tonerów oraz zużywa-

nych foliarek na drukowanie i foliowanie setek instrukcji, o których 

pracownicy wypowiadają się z dużą rezerwą. Wiele innych działań 

jest robionych „pod publikę” by zadowolić audytujących nasze zakła-

dy „decydentów”. Członkowie Zarządu zadawali pytanie czy ktoś w 

AMP SA jest w stanie policzyć wydane środki finansowe związane z 

programem WCM (ale wszystkie środki łącznie z tymi przypisywany-

mi do innej działalności)? Zapewne NIE!!! Z drugiej strony brakuje 

środków finansowych na podstawowe przeglądy maszyn i urządzeń. 

To czego oficjalnie nie mówi się na spotkaniach dyrekcyjnych mówią 

pracownicy „w kuluarach”. Gdyby prowadzona była właściwa polity-

ka remontowa awarii, drobnych postojów można by uniknąć. Zanie-

chanie tej podstawowej obsługi odbija się później na procesie pro-

dukcyjnym. Niestety obserwujemy pewne „samo-zastraszenie” zało-

gi (i to na każdym szczeblu zatrudnienia) w mówieniu PRAWDY. 

Wiele osób obawia się nieprzewidywalnych konsekwencji, a nawet 

utraty miejsca pracy gdyby chcieli powiedzieć to co im leży „na ser-

cu”. Obserwujemy niestety ten trend na otwartych spotkaniach z 

Dyrektorem Zarządzającym. Przed i po spotkaniu pracownicy maja 

wiele do powiedzenia, a gdy dochodzi do dyskusji to w zdecydowa-

nej większości krytyczne uwagi przedstawiają związkowcy. Mamy 

nadzieję, że w przypadku „planowanych?” zmian w Obszarze FLAT 

rozsądek weźmie górę, zostanie wysłuchany głos społeczny, a zmia-

ny jeśli takie nastąpią będą akceptowane przez wszystkich  cd str 2 

Festyn Związkowy 

• 23 Festyn Związkowy zakończony. Moc atrakcji oraz piękna letnia 

pogoda sprawiła, iż na związkowym festynie zjawiło się ponad 3 tys 

osób. Niech żałują Ci, którzy na nim się nie zjawili. Moc atrakcji, 

wiele rodzinnych konkursów i co za tym idzie atrakcyjne nagrody, 

fundowane przez NSZZ Pracowników AMP SA i grono licznych Spon-

sorów czekały na przybyłych uczestników Festynu. ArcelorMittal 

Poland SA (głównego sponsora tej corocznej imprezy) reprezento-

wał: Pan Cezary Koziński Gł. Specjalista ds.. Relacji Społecznych.  

Festyn rozpoczął tradycyjnie miting sportowy Zarządów Zakłado-

wych Związku. W tym roku startowało 13 zespołów. Jak zawsze 

ciekawe sportowe konkurencje, przygotowane przez nasz hutniczy 

TKKF oraz cenne nagrody sprawiły, że rywalizacja była ostra i wy-

równana, zawsze jednak z dużą dawką humoru. Zawody sportowe w 

tym roku wygrał Zarząd Zakładowy GU - Biuro Utrzymania Ruchu, 

drugie miejsce przypadło Zarządowi Stalowni i Wielkich Pieców, 

trzecie miejsce zajął Zarząd Zakładowy AM DS. Indywidualnie wśród 

kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Czmil Angelika (Eko-Energia), 

drugie miejsce zajęła kol. Wiesława Kramarz (BWZ), trzecie miejsce 

zajęła kol. Lucyna Gut (Hut-Pus), wśród mężczyzn pierwsze miejsce 

przypadło kol. Krzysztofowi Głowie (GU), drugie miejsce zajął kol. 

Władysław Kucharski (AM DS), trzecie kol. Marek Żelichowski (PKK). 

Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła „ciotka Klotka”  

sympatyczny Kuba i ich ekipa, sportowe zmagania prowadził hutni-

czy TKKF. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się „rzut 

wałkiem do chłopa”. Także w tym roku sponsorem nagród w tej 

konkurencji był AHZZ. Oprócz indywidualnych konkursów swymi 

umiejętnościami sportowymi mogły wykazać się rodziny hutnicze, w 

takich konkurencjach jak: rzut rodzinny do kosza, rzut rodzinny 

lotką do tarczy oraz w tradycyjnej sztafecie rodzinnej. O podniebie-

nie uczestników zadbała nasza hutnicza Spółka HUT - PUS SA ser-

wując smaczne posiłki. Przewodniczący Związku kol. Janusz Lemań-

ski podziękował licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej sytuacji 

rynkowej zawsze pamiętają o naszym Festynie wspomagając nas 

licznymi nagrodami. Podziękowania kierujemy do: ArcelorMittal Po-

land S.A. - ZFŚS O/Kraków, do Spółek: UNIHUT, KRAKODLEW, Re-

mobud, Madrohut, Metalodlew, Centrum Medyczne „Ujastek”, Fun-

dacja Pro-Vitalis, PZU SA, LOK, AHZZ, Bank Pocztowy….    cd str 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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cd ze str nr 1…. (Posiedzenie Zarządu) Kolejnym poruszanym 

tematem była sprawa Ogólnopolskich Dni Protestu. Udział naszego 

Związku omówił szczegółowo kol. Józef Kawula. Przypomniał głów-

ne przyczyny akcji protestacyjnej, a mianowicie pogarszające się 

warunki życia pracowników i ich rodzin, duże bezrobocie, masowe 

zamykanie szkół, źle funkcjonujący system opieki zdrowotnej, po-

garszające się funkcjonowanie systemu emerytalnego, anty-

pracownicze zmiany w Kodeksie Pracy. Rząd nie radzi sobie z tymi 

problemami. Nie podejmuje tez zgłaszanych przez związki zawodo-

we propozycji poprawy sytuacji. W takiej sytuacji konieczne jest 

pokazanie rządzącym wyraźnego sygnał niezadowolenia społeczne-

go. Dlatego tez w dniach 11-14 września odbędą się „Ogólnopolskie 

Dni Protestu”. 11 września jest „Dniem Branżowym”, stąd nasza 

pikieta pod Ministerstwem Skarbu Państwa, w której będziemy 

uczestniczyć. Wyjazd 11 września nastąpi z pod budynku admini-

stracyjnego „S”  AMP SA o godz. 5,00, autobus będzie zatrzymywał 

się w kilku miejscach tak by zabrać po drodze wszystkie osoby bio-

rące udział w pikiecie. Natomiast 14 września odbędzie się manife-

stacja na zakończenie Ogólnopolskich Dni Protestu. Grupa OPZZ 

zbiera się pod Pałacem Kultury i Nauki o godz. 11.30 skąd nastąpi 

przejście do Ronda Ch. De Gaulle'a gzie połączą się wszystkie grupy 

i udadzą się na Plac Zamkowy. Tam też nastąpi zakończenie mani-

festacji. Wyjazd 14 września nastąpi z pod budynku administracyj-

nego „S” o godz 4.30, autobus będzie zatrzymywał się w kilku miej-

scach tak by zabrać po drodze wszystkie osoby biorące udział w 

manifestacji. Mamy nadzieję, że ten sygnał społeczny spowoduje 

inne spojrzenie Rządu RP na dialog społeczny.  

Ostatnim tematem poruszonym podczas posiedzenia Zarządu 

Związku była prezentacja podpisanego przez wszystkie zakładowe 

organizacje związkowe działające w AMP SA Regulaminu ZFŚS na 

2014 rok. Zebranym na sali przedstawiono różnice w zapisach w 

stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu. Pomimo kilku 

znaczących zmian (omówiliśmy je w poprzednim numerze Kuriera 

Aktualności) mamy nadzieję, że zadowoli on wszystkich pracowni-

ków AMP SA w 2014 roku. Przyjęty Regulamin w AMP SA zapewne 

będzie przykładem w negocjacjach Regulaminów ZFŚS w Spółkach 

zależnych jak i innych Firmach  na terenie AMP SA.    

 

cd ze str nr 1 (Festyn związkowy)... Complex, KOLPREM, PTS, 

Fundacji Własności Pracowniczej, CKiS, TECHGRUP i ŚNIEŻKA, 

KUNSZT, EKO-ENERGIA, POLISHUT, HUT-PUS, HFOZiPS, TKKF, 

SKOK, EuroTrade, oraz Com-Com Zone operatorowi obiektów spor-

towych, na których odbywał się nasz związkowy Festyn, bez których 

trudno byłoby zorganizować tak udaną imprezę sportowo– rekre-

acyjną. Szczególne podziękowania składamy kol. Józefowi Kawuli, 

który zadbał organizacyjnie o całą oprawę Festynu. Pełna relacja w 

następnym numerze Kurierka Aktualności. 

 

Odpowiedź w sprawie poszukiwania inwestora  

strategicznego dla Spółki KOLPREM 

● Organizacje związkowe występujące do Prezesa AMP SA Pana 

Sanjay Samaddara oraz Dyr.. Generalnego Pana Manfreda Van 

Vlierberghe otrzymały pisemną odpowiedź podpisaną z upoważnie-

nia przez Dyr. Personalną Panią Monikę Roznerską, w której czyta-

my między innymi: „iż wszelkie działania w tym zakresie podejmo-

wane przez AMP SA mają w obecnej chwili charakter wstępny, co 

oznacza, iż nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje dotyczące 

zmiany struktury właścicielskiej Spółki KOLPREM”. Obecnie jak za-

pewnia Strona Pracodawcy w Spółce KOLPREM po przeprowadzeniu 

tzw badanie due dilligence trwa analiza szczegółowych ofert pod-

miotów zainteresowanych udziałem kapitałowym w KOLPREM Sp. z 

o.o. Pracodawca zapewnia w wystąpieniu iż jednym z ważnych ele-

mentów branych pod uwagę przy dokonywaniu wyboru ewentual-

nego inwestora dla KOLPREM Sp. z o.o. będzie wiarygodna gwaran-

cja utrzymania dialogu społecznego. Pracodawca zapewnia, że Stro-

na Związkowa będzie informowana na bieżąco o działaniach związa-

nych z wyborem inwestora strategicznego dla Spółki KOLPREM.  

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

w ArcelorMittal Poland S. A. w 2014 ROKU - ciąg dalszy 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu 
§ 10 

1. Ze środków Funduszu - jako osoby uprawnione - mogą korzy-
stać: 
a) pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, nieza-
leżnie od wymiaru czasu pracy, 
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, świad-
czeniach rehabilitacyjnych, 
c) osoby pobierające emerytury, renty, dla których ArcelorMittal 
Poland S.A., IPS S.A., PHS S.A. lub Zakład wchodzący w skład Arce-
lorMittal Poland S.A. był ostatnim miejscem zatrudnienia przed 
przejściem na wyżej wymienione rodzaje świadczeń, pod warun-
kiem, że po rozwiązaniu stosunku pracy ze Spółką nie podjęli za-
trudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy, 
d) członkowie rodzin osób wymienionych w ppkt. a), b) i c), 
e) inne osoby, w tym byli pracownicy, którym GKŚS, w tym na 
wniosek TKŚS, przyzna prawo do korzystania ze środków Funduszu, 
z wyłączeniem osób, objętych ZFŚS w innym podmiocie gospodar-
czym. 
2. Członkami rodziny osoby uprawnionej, które maja prawo do ko-
rzystania ze środków Funduszu są: 
a) współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów, 
b) pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, 
dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzi-
ny zastępczej, dzieci współmałżonków, w wieku do ukończenia 18 
lat a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, po-
twierdzonej stosownym dokumentem nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 25 lat,  
c) dzieci, o których mowa w ppkt. b), w stosunku do których orze-
czono znaczny stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek, 
d) dzieci - według zasad określonych w ppkt b) i c) po zmarłych 
pracownikach oraz po osobach wymienionych w pkt. 1 ppkt c), 
jeżeli pozostawały na ich wyłącznym utrzymaniu. 

Zakres działalności socjalnej realizowanej w oparciu o 
środki z Funduszu     § 11 

Wypoczynek dzieci 
1. Wypoczynek dzieci realizowany jest poprzez dofinansowanie do 
zorganizowanych form: 
a) kolonii, obozów i zimowisk - organizowanych w trakcie letniej i 
zimowej przerwy w nauce, 
b) wypoczynku zdrowotnego, specjalistycznego, 
c) wypoczynku śródrocznego – „zielonych szkół” organizowanych 
przez szkoły podstawowe. 
2. Wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci, o którym mowa 
w pkt. 1, jest zróżnicowana  i zależna od dochodu, ustalonego 
zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i 8 oraz z zastosowaniem 
Tabeli nr 1, stanowiącej załącznik nr 2, a także z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w pkt. 8 i 14. 
3. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dzieci, o 
którym mowa w pkt. 1, jest złożenie wniosku o przyznanie dofinan-
sowania oraz pozostałych wymaganych dokumentów.   
Współmałżonkowie zatrudnieni w Spółce korzystają z dofinansowa-
nia do wypoczynku dzieci tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 
4. Dofinansowanie do wypoczynku może zostać przyznane rodzicom 
dla uprawnionego dziecka w łącznej wysokości nie przekraczającej 
30 dni w roku kalendarzowym, z uwzględnieniem wszystkich form 
zorganizowanego wypoczynku dzieci, nie licząc wypoczynku specja-
listycznego realizowanego  na podstawie skierowań lekarskich, wy-
stawianych przez placówkę lecznictwa zamkniętego, o którym mowa 
w pkt. 1 ppkt. b).  
5. Osoba uprawniona zobowiązana jest pokryć, co najmniej 10 % 
kosztów skierowań do określonego limitu 30 dni, z wyłączeniem 
przypadków, o których mowa w pkt. 11. W drodze wyjątku, w uza-
sadnionych przypadkach na wniosek TKŚS, GKŚS może zwolnić od 
ponoszenia ww. kosztów. 
6. Wysokość dofinansowania ustalona będzie zgodnie z postanowie-
niami, o których mowa w pkt. 2, z uwzględnieniem wystawionego 
przez organizatora wypoczynku dokumentu (Faktura VAT, Faktura 
Proforma, rachunek uproszczony, itp) z wyliczoną kwotą do zapłaty 
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7. Kwota dofinansowania będzie przekazywana przelewem na konto 
organizatora. W wyjątkowych przypadkach np. gdy pracownik wcze-
śniej dokonał wpłaty na konto organizatora, kwota dofinansowania 
może być wypłacona pracownikowi na jego rachunek oszczędnościo-
wo-rozliczeniowy (ROR) lub w kasie, pod warunkiem przedstawienia 
wiarygodnego dokumentu potwierdzającego pobyt dziecka na wypo-
czynku, z uwzględnieniem pkt. 6. 
8. Pracodawca ma prawo żądać od rodziców przedstawienia doku-
mentów potwierdzających pobyt dziecka na wypoczynku. W przypad-
ku nie dostarczenia żądanych przez pracodawcę dokumentów rodzice 
dzieci zobowiązani są do zwrotu kwoty dofinansowania  wraz z usta-
wowymi odsetkami. 

Kolonie, obozy i zimowiska 
9. Organizację wypoczynku, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. a) praco-
dawca:  
a) powierza podmiotom wyspecjalizowanym w organizowaniu powyż-
szej działalności tj Biuro Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. Komandyto-
wą oraz HUT-PUS S.A., 
b) realizuje w formie refundacji, na podstawie dowodów wpłaty wy-
stawionych  między innymi przez organizacje społeczne, stowarzy-
szenia, fundacje, które spełniają wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21.01 97 r. w spra-
wie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży  szkolnej, a także zasad jego organizowania i nad-
zorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) i w Ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.). 
10. Uprawnione do otrzymania dofinansowania do zorganizowanego 
wypoczynku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt a), są: 
a) uczące się dzieci pracowników oraz osób o których mowa w § 10 
pkt. 1, ppkt c) oraz w pkt. 2 ppkt. d), od szkoły podstawowej do 20 
roku życia,  
b) dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny stopień niepeł-
nosprawności, do 20 lat, 
c) dzieci, w stosunku do których orzeczono umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, do 20 lat. 
11. Dzieci pracowników zmarłych na skutek wypadku przy pracy lub 
wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, zmarłych na skutek 
choroby zawodowej, korzystają z wypoczynku, o którym mowa  w 
pkt.1 ppkt. a) bezpłatnie.  
Wypoczynek dzieci tzw. śródroczny – „zielone szkoły”, zor-
ganizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organi-
zowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki kra-
joznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r.  (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) 
Przez zorganizowaną formę wypoczynku śródrocznego rozumienie się 
wypoczynek zwany „zieloną szkołą” organizowany przez szkoły pod-
stawowe dla dzieci uczących się w wieku do lat 12 (liczy się rok uro-
dzenia) – w czasie trwania roku szkolnego. Decyzję o ewentualnym 
przyznaniu tego świadczenia podejmuje TKŚS w ramach posiadanych 
środków. 

Wypoczynek zdrowotny, specjalistyczny 
12. Dofinansowanie do wypoczynku o profilu zdrowotnym, specjali-
stycznym dokonywane będzie dla dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, ze skierowaniem wystawionym przez lekarza lub specjali-
styczną placówkę lecznictwa zamkniętego – po akceptacji TKŚS. 
13. W przypadku wypoczynku, o którym mowa w pkt. 12.powyżej., 
wysokość dofinansowania, ustalonego zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w pkt. 2, będzie zwiększona o dodatkowe dofinansowanie 
w wysokości do 200 zł, z zachowaniem zasady, o której mowa w pkt. 
5. W przypadkach szczególnych TKŚS może ustalić dodatkowe dofi-
nansowanie uwzględniając koszt  skierowania. 
14. W przypadku zalecenia lekarskiego (potwierdzonego wystawio-
nym wnioskiem) dotyczącego konieczności zabezpieczenia bezpo-
średniej opieki nad dzieckiem w czasie pobytu na wypoczynku spe-

cjalistycznym, może być przyznane dofinansowanie dla jednego opie-
kuna dziecka. Wysokość tego dofinansowania będzie ustalona przez 
TKŚS uwzględniając koszt skierowania z zastosowaniem zapisów 
Tabeli nr 1, stanowiącej załącznik nr 1. 

§ 12 
Wypoczynek urlopowy pracowników 

1. Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinansowanie 
pracownikom raz w roku tzw. „wczasów pod gruszą”. 
2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku jest: 
a) złożenie wniosku oraz pozostałych wymaganych dokumentów, a 
także przestrzeganie innych postanowień, dotyczących korzystania ze 
świadczeń socjalnych, 
b) urlop w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, potwierdzo-
ny kartą urlopową załączoną do wniosku, o którym mowa w ppkt. a), 
c) nie korzystanie, w okresie urlopu, o którym mowa w ppkt. b) po-
wyżej, ze świadczeń wymienionych w §13. 
2. Wysokość dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w pkt. 
1 jest zróżnicowana i zależna od dochodu ustalonego zgodnie z zasa-
dami określonymi w § 7 i 8 oraz z zastosowaniem Tabeli nr 2, stano-
wiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. 
3. Wnioski można składać do 14 dni przed urlopem, o którym mowa 
w pkt. 2 ppkt. b. Przy czym ostateczny termin złożenia wniosku upły-
wa 14 dni po zakończeniu ww. urlopu, a w przypadku urlopu kończą-
cego lub zaczynającego się w grudniu 2014 r. – ostateczny termin 
złożenia wniosku upływa 31 grudnia 2014 roku. 
4. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do „wczasów pod 
gruszą” są pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony 
- minimum jeden rok w oddziałach Spółki.  
5. Realizacja świadczeń w formie „wczasów pod gruszą” następuje w 
najbliższych możliwych terminach, nie później jednak niż w terminie 
21 dni roboczych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku w 
firmie obsługującej ZFŚS tj. Biuro Podróży „Partner” Sp. z o.o. Sp. 
Komandytową lub HUT-PUS S.A.     Cd w następnym Kurierze A. 
 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

● 6 września odbyła się TKŚS w Krakowie, na której rozpatrzone 

zostały wnioski o zapomogi dla: pracowników Zakładu Stalownia 

PSK2, pracowników Zakładu ZKK, pracowników Zakładu BWZ oraz 

komórek scentralizowanych. W kolejnej części spotkania Komisja 

podsumowała zaplanowane wydatki z ZFŚS. Niestety na dzień dzisiej-

szy plan wydatków na 2013 rok jest zagrożony. Dofinansowanie do 

wypoczynku po pracy zostało przekroczone stąd decyzja Komisji o 

wstrzymaniu przyznawania dofinansowania do składanych wniosków 

dotyczących wycieczek i rozpatrzeniu ich pod koniec września wraz z 

wszystkimi planowanymi do końca roku wyjazdami. To samo dotyczy 

wyjść do kina i teatru. TKŚŚ otrzymała odpowiedź na postawione 

pytanie dotyczące dochodów pracownika:  "Czy świadczenia socjalne 
udzielane pracownikom ( zapomogi, dofinansowania do wypoczynku 
itp.) są doliczane do dochodu pracownika w wystawianych dla niego 
zaświadczeniach o osiągniętych dochodach, w tym do dochodu 
uprawniającego do korzystania ze świadczeń z ZFŚS, który jest pre-
zentowany na paskach wynagrodzeń? Strona Pracodawcy informuję, 

iż jak wynika z oświadczenia konsultantów systemu SAP, wartość 

świadczeń przyznanych pracownikom z ZFŚS nie wchodzi do docho-

du, uprawniającego do skorzystania z tychże świadczeń. 

W końcowej części spotkania  przyznano dodatkowe dofinansowanie 

do wypoczynku dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. 

Kolejne spotkanie jest planowane 20 września.   

 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Kol. Ryszarda Skowronka 

 Rodzinie 

składa Zarząd Zakładowy BEC i BEK NSZZ Prac. AMP S.A. 

oraz koleżanki i koledzy 

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;   
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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. 

 

UWAGA!!! Ostatni dzwonek na tańszy kredyt dla  

pracowników ArcelorMittal Poland SA i Spółek  

w Krakowie 

Początek roku szkolnego i ostatni dzwonek? 

Tak, bo tylko do końca września trwa promocja z oprocentowa-

niem kredytu dla pracowników wybranych zakładów pracy z 

oprocentowaniem 9,99%. 

- do 150 000 zł 

- do 150 000 miesięcy 

- oprocentowanie tylko 9,99% 

- prowizja za udzielenie kredytu 3% 

- do 15 000 zł bez zgody współmałżonka  

- atrakcyjne ubezpieczenie NNW 

 Kraków os. Willowe 28 tel. 785897 946, 785897947 

 Kraków ul. Westerplatte 20 tel. 785897902, 78589790 

 Kraków ul. Aleksandry 11 tel. ,519670437, 519670443 

 Kraków os. Tysiąclecia 42 tel. 519045535, 519045536 

Oferta ważna do 30 września 2013 roku 

 

 

 

 

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 – 

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,  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

