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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Wolne miejsca w przedszkolu 

 krakowskim 

Fundacja Nasze Dzieci uprzejmie informu-

je, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc dla 

dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Arce-

lorMittal Poland „Akademia Małych Pociech w Krakowie”.  Zain-

teresowanych rodziców zachęcamy do składania wniosków. 

Przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych pomiędzy 

1 stycznia 2007 a 28 lutego 2010 roku. Odpłatność dla dziecka 

pracownika ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 100 lub 200zł. (w 

zależności od wysokości dofinansowania z ZFŚS). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Fundacji: tel. nr 795-

547-361 lub bezpośrednio w Akademii Małych Pociech w Krako-

wie, Os Centrum A nr 14,  tel. nr 501-354-901. 

Formularze wniosków i dokumenty związane z rekrutacją można 

pobrać ze strony internetowej Fundacji adres: www.fundacja-

naszedzieci.pl lub bezpośrednio w Przedszkolu oraz w Kancelarii 

ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie mieszczącej się w bu-

dynku Z, pok. 37 na parterze, w godz. 8.30-15:00. 

Wnioski o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2012/2013 do Przed-

szkola przyjmowane będą do 24 września 2012 br. w Kance-

larii w budynku administracyjnym Z pok. 37. u pani Anny Ka-

czor, tel. 12 290 40 92 od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:30 – 15:00. 

 

Zespół Roboczy 

• 5 września w trakcie spotkania Zespołu Roboczego Strony 

dokonały z dniem 05.09.2012r uzgodnienia treści Aneksu do 

Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010r., §4 ust.2. 

pkt.3.,  zgodnie z którym w przypadku podnoszenia ceny posiłku 

regeneracyjnego, wzrost ten zostanie dokonany bez konieczno-

ści 50% udziału pracownika. Strony wykreśliły z porozumienia 

cytowany paragraf. Podpisanie porozumienia umożliwi przepro-

wadzenie negocjacji Spółek zajmujących się żywieniem w spra-

wie podniesienia wartości posiłku, o co postulowały organizacje 

związkowe. 

Kolejny temat, który został omówiony w trakcie spotkania Ze-

społu Roboczego to propozycja Pracodawcy dotycząca nowej 

wizji premiowania części pracowników na stanowiskach umysło-

wych. Obecnie zgodnie z zapisami ZUZP wydzielona grupa pra-

cowników (do 100 osób) jest rozliczana rocznie oceną w syste-

mie GEDP. Nagroda/premia płacona jest rocznie na podstawie 

właśnie tej oceny. W grupie wydzielonej są pracownicy na sta-

nowiskach dyrektorów, z-ców dyr., oraz wskazani przez Praco-

dawcę niektórzy Kierownicy, Szefowie i Gł. Specjaliści. Pozostali 

pracownicy na stanowiskach umysłowych także podlegają oce-

nie GEDP jednak ich premia jedynie częściowo zależy od tej oce-

ny. Proponowana zmiana miałaby dotyczyć części pracowników 

z tej grupy, a mianowicie: Kierowników (liniowych i wsparcia),  

Szefów, Gł. Specjalistów. Według Pracodawcy grupa ta stanowi 

5-7% ogółu zatrudnionych tj. do 700 osób. W projekcie Praco-

dawcy osoby te będą miały bardzo dużą szansę na podwojenie, 

a nawet potrojenie swej rocznej premii po dokonaniu oceny 

rocznej. Jednak przez rok dotychczasowa premia byłaby płacona 

w „zaliczkowej” wysokości na przykład 25%, a roczna ocena 

GEDP warunkowałaby dopiero wysokość premii. Nadwyżka pre-

mii potrzebna do „skonsumowania” tej propozycji zostałaby wy-

pełniona z 1% premii będącej w dyspozycji Dyrektora Zarządza-

jącego. Pracodawca przedstawił zarys skali procentowej przy 

ocenie GEDP. Z niej na dzień dzisiejszy wynika, iż mający ocenę 

tylko na „1” pracownicy nie otrzymaliby swej rocznej premii, 

osoby z oceną „2” otrzymałyby praktycznie 100% obecnej pre-

mii, a osoby z wynikami od „3 do 5” tylko mogliby zyskać finan-

sowo i to znacznie. Strona Społeczna Zespołu Roboczego zadała 

szereg pytań oczekując na kolejnych spotkaniach szczegółowych 

odpowiedzi. Temat ten będzie rozważany na następnych spotka-

niach. Pracodawca jest zdeterminowany by wprowadzić zmiany 

do regulaminu premiowego. Strona Społeczna rozważy wszyst-

kie argumenty. Dyskusję i proponowane rozwiązania w tym te-

macie będziemy przedstawiać w Kurierze Aktualności.  

W sprawach różnych Strony dyskutowały nad kontynuacją zapi-

sów porozumienia postojowego oraz nad wprowadzeniem opo-

datkowania oraz „ozusowania” poczęstunku w trakcie spotkań z 

jubilatami huty.  

 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

• 5 września odbyło się posiedzenie Terenowej Komisji Świad-

czeń Socjalnych. Omawiane tematy to: wypoczynek po pracy, 

zapomogi PSK, sprawy różne. Wnioski dotyczące zapomóg loso-

wych były uzasadnione, w wielu przypadkach Komisja przyznała 

wyższe zapomogi. W części spotkania dotyczącej wypoczynku po 

pracy Komisja zwróciła uwagę na nie zawsze precyzyjnie wypeł-

niane wnioski dotyczące wycieczek. Rozpatrzono także dodatko-

we propozycje związane z wypoczynkiem w ramach urlopów 

zdrowotnych. Na dzień dzisiejszy na 600 skierowań na wczasy 

zdrowotne rozdysponowano 442 skierowania. Komisja rozpatrzy-

ła także dofinansowania do imprez kulturalno rozrywkowych w 

ramach wypoczynku po pracy. Ponadto rozpatrzono pozytywnie 

złożone dodatkowo wnioski na pożyczki remontowe. Na dzień 

dzisiejszy ta część ZFŚS pochłonęła 3 015 tys zł. Otrzymaliśmy 

także informację, iż spłaty pożyczek odbywają się terminowo 

zasilając tym samym nasze konto funduszu socjalnego.      

 

Wystąpienie organizacji związkowych do Dyrektora  

Generalnego w sprawie poprawy BHP w AMP SA 

• W trosce o poprawę stanu BHP oraz wyjasnienie polityki 

zatrudnienia jak również sugerowanych zmian w AMP SA 

największe organizacje związkowe działajace w Spółce 

wystosowały pismo do dyrektora Generalnego, które zawiera 

szereg pytań i propozycji. Związki oczekuja po wnikliwej analizie 

i stosownej dyskusji podpisanie odpowiedniego porozumienia, 

które gwarantowałoby kwestie przedstawiane w piśmie: cd str 3  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
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S P R A W O Z D A N I E  z  Festynu Sportowo – rekreacyjne-

go zorganizowanego przez NSZZ Pracowników   

ArcelorMittal Poland S.A.  w dniu  1.09.2012r. 

W konkursach organizowanych przez TKKF wystartowały 403 oso-

by, w następujących konkurencjach: 

Rzut piłeczką na pola punktowane - 36 osoby 

Krzyżak - 32 osoby 

Rzut do kosza - 8 osób 

Rzut laczkiem  - kobiety -  35 osoby 

Rzut wałkiem - kobiety - 34  osoby 

Spacer farmera - mężczyzn -  22 osoby 

Strzelanie z bata – mężczyźni - 45  osoby 

Rzut lotką rodzinny - 54 osoby 

Rzut do kosza rodzinny - 36 osoby 

Sztafeta rodzinna ( 12 rodzin) - 36  osoby 

Strzelanie - 65  osoby 

Wyniki poszczególnych konkurencji : 

RZUT PIŁECZKĄ NA POLA PUNKTOWANE  

Dziewczynki  4 –  6 lat       

1.  Sakłak Nikola 

2.  Długosz Madga 

3.  Kaminska Agata 

7 -  10  lat  

1. Sakłak Wiktoria 

2. Pyż Agnieszka 

3. Ślizowska Wiktoria 

Chłopcy   4 –  6 lat       

1. Migdał Tomasz 

2. Pyż Franio 

3. Jagodziński Igor 

7 -  10  lat        

1. Rypel Kamil 

 2. Gołąb Damian 

 3. Jagodziński Cezary 

Rzut do KRZYŻAKA 

Dziewczynki  4 –  6 lat       

1.  Polak Natalia 

7 -  10  lat  

1. Ślizowska Wiktoria 

2. Pyż Agnieszka 

3. Łapińska Paulina 

Chłopcy  4 –  6 lat       

1. Migdał Tomasz 

7 -  10  lat        

1. Czmil Dominik 

 2. Długosz Jakub 

 3. Pyż Bartłomiej 

RZUT DO KOSZA 

DZIEWCZYNY   11   -  13 LAT 

1. Krzemińska Kalina 

2.  Sakłak Wiktoria  

DZIEWCZYNY   14  -  16 LAT 

1. Wojnarowska Joanna 

CHŁOPCY  11   -  13 LAT 

1. Czmil Dominik 

2. Wilczek Kamil 

SPACER FARMERA 

MĘŻCZYŹNI 

1.      Szałapaj Rafał  

2.      Janczur Robert  

3.      Barciński Grzegorz 

STRZELANIE Z BATA 

Mężczyźni 

1.  Kucharski Władysław 

2.  Janik Paweł 

3.  Sakłak Tomasz    

                 RZUT LACZKIEM 

KOBIETY 

1. Sakłak Monika 

2. Kotuła Monika 

3.  Zapiór Hanna 

RZUT WAŁKIEM 

KOBIETY 

1. Sikora Urszula 

2. Kaltenberg Annna 

3. Sakłak Monika 

4. Czmil  Iwona 

5. Łapińska Urszula 

6. Oleś Maria 

RZUT    LOTKĄ    RODZINNY 

1. Palimąka Grzegorz,  Małgorzata,  Bartosz 

2.  Krzemińska Joanna, Kalina, Artur 

3.  Lipka Janusz, Jakub, Małgorzata                                         

RZUT   DO KOSZA    RODZINNY 

1.  Lipka Janusz, Jakub, Małgorzata 

2.  Palimąka Grzegorz, Małgorzata, Mateusz 

3.  Krzemińska Joanna, Kalina, Artur 

SZTAFETA  RODZINNA 

1.  Kurbiel  Andrzej, Edyta, Sebastian 

2.  Dudek Rafał, Katarzyna, Wiktoria 

3. Palimąka Grzegorz, Małgorzata, Mateusz 

                                          - 

STRZELANIE 

JUNIORKI 

1. Kapral Monika 

2. Krzemińska Kalina 

JUNIORZY 

1. Badurski Dariusz 

2. Szałapak Grzegorz 

3. Szałapak Rafał  

KOBIETY 

1. Kaltenberg Anna 

2. Krzemińska Joanna 

3. Tyszko Katarzyna 

MĘŻCZYŹNI 

1. Palimąka Grzegorz  

2. Kucharski Włodzimierz 

3. Kucharski Kamil 

4. Romanek Kazimierz 

 

 

Poniżej zwycięskie drużyny uczestniczące w mitingu Zarządów Za-

kładowych NSZZ Pracowników AMP SA po wręczeniu pucharów 
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W trakcie spotkania sponsorów przedstawiciele Hutniczej Fundacji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przeprowadzili aukcję licytacji 

saksofonu, na którym jak stanowi certyfikat grano podczas spotkania 

z Papieżem Janem Pawłem II, i który to wraz z orkiestrą hutniczą 

„objechał” całą Europę. Licytacja stała na wysokim poziomie. Sakso-

fon wylicytował Pan Tomasz Karpierz Prezes Firmy HUT-PUS SA za 

kwotę 1800 zł. Dochód z licytacji zasilił konto Fundacji. Gratulujemy.  

Wszystkim sponsorom, wspomagającym nasz związkowy festyn Za-

rząd Związku ufundował i wręczył pamiątkowe medale w podzięko-

waniu za zawsze hojną pomoc. Już teraz zapraszamy wszystkich 

pracowników na kolejny 23 Festyn Związkowy.  

 

cd ze str nr 1 ..Poniżej przedstawiamy stosowne wystąpienie do Dyrek-

tora Generalnego Pana Manfreda Van Vlierberghe: 

Niżej podpisane organizacje związkowe dokonały wnikliwej analizy aktual-

nej sytuacji w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szeroko 

pojętej sferze polityki zatrudnienia w naszej firmie. Wnioski płynące z 

oceny działań Zarządu i Dyrekcji AMP w tych obszarach nie napawają 

optymizmem. Szczególne zdziwienie budzi fakt braku jakiejkolwiek reflek-

sji ze strony Zarządu AMP i osób w Jego imieniu kreujących politykę BHP 

dotyczącej nieskuteczności i braku społecznej akceptacji dotychczaso-

wych działań w tym obszarze. Permanentna "ucieczka do przodu", gdzie 

program goni program i "zamiatanie pod dywan" wszelkich niepowodzeń, 

wcześniej czy później spowoduje fiasko tak kreowanej polityki BHP w 

naszej firmie i doprowadzi do osobistej klęski osób za niego odpowiedzial-

nych. Podstawowe ułomności jakie dostrzegamy w obecnie funkcjonują-

cej w AMP S.A polityce BHP to: 

- brak bezpośredniego nadzoru Służb BHP w czasie wykonywania prac 

niebezpiecznych, wymagających zachowania szczególnych środków 

ostrożności, 

- lekceważenie przez Służby BHP instrukcji stanowisk, 

- przerzucanie przez służby BHP coraz większego zakresu ich obowiązków 

na kadrę kierowniczą, szeregowych pracowników i SIP 

- koncentrowanie się przez Służby BHP na wdrażaniu coraz to innych 

programów z zakresu ogólnych przepisów BHP, coraz liczniejsze procedu-

ry biurokratyczne oraz rozbudowane do granic absurdu prace biurowe w 

postaci sprawozdań, prezentacji, statystyk 

- próby ukrywania (nie zgłaszania) wypadków w pracy lub nacisk na 

zmianę kwalifikacji wypadków, na wypadki bez przerwy w pracy w celu 

poprawienia statystyk 

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w AMP S.A proponujemy: 

- dokonać zmian w zakresie zasad funkcjonowania i organizacji Biura BHP 

i Ochrony, 

- wstrzymać wdrożenia jakichkolwiek nowych programów z zakresu BHP 

łącznie z projektem dotyczącym "Liderów Bezpieczeństwa" i "kartkowym 

systemem oceny pracowników", 

- dokonać analizy i oceny efektów wdrożonych dotychczas programów z 

zakresu BHP, 

- dokonać analizy i oceny skuteczności Audytów Bezpieczeństwa ze szcze-

gólnym naciskiem na stan realizacji wniosków zmierzających do poprawy 

stanu BHP, 

- dokonać przeglądu i aktualizacji instrukcji stanowisk. 

Bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej 

firmie ma dobrze prowadzona, przemyślana i rozsądna polityka zatrudnie-

nia. Niestety trudno tymi przymiotnikami określić to, co w tej sferze dzie-

je się w AMP S.A. Permanentna, chaotyczna i nie przemyślana restruktu-

ryzacja zatrudnienia, głównie wśród pracowników produkcyjnych, dopro-

wadziła dziś do wystąpienia tak poważnych luk w zatrudnieniu, że w wie-

lu przypadkach uniemożliwia bezpieczne wykonywanie pracowniczych 

obowiązków. Dodając do tego całkowicie chybioną, drogą i nie akcepto-

waną społecznie restrukturyzację organizacyjną mamy pełny obraz polity-

ki personalnej w ArcelorMittal Poland S.A. Do najbardziej negatywnych 

zjawisk w sferze kadrowo - zatrudnieniowej zaliczamy: 

- zatrudnienia na kluczowych stanowiskach produkcyjnych pracowników 

firm obcych takich jak Manpower Service, Ananke Business Communica-

tion i innych, 

- brak pracowników na stanowiskach technologicznych, technicznych i 

pomocniczych i innych, powodujących wykonywanie prac w radykalnie 

zmniejszonych obsadach, niezgodnych z instrukcjami stanowiskowymi i 

innymi przepisami, 

- odejścia najbardziej doświadczonych pracowników, które spowodowały 

bezpowrotną utratę możliwości płynnego przekazywania wiedzy i do-

świadczenia, 

- brak spójnego programu szkoleń dla pracowników produkcyjnych co 

doprowadziło do powstania widocznej już dziś luki kompetencyjnej, 

- stres i przemęczenie psychofizyczne pracowników spowodowane nie-

pewnością zatrudnienia i ciągłym zagrożeniem sankcjami dyscyplinarnymi 

- zwiększenie zakresu obowiązków bez adekwatnej rekompensaty finan-

sowej, 

- wydłużenie czasu pracy (praca w nadgodzinach, dodatkowe zatrudnie-

nie w formie umów cywilno - prawnych) wpływające bezpośrednio na 

stopień koncentracji i bezpieczeństwo pracy, 

- brak wprowadzania i realizacji wielokrotnie zapowiadanych programów 

wsparcia pracowników w okresie transformacji i w ramach polityki zapo-

biegania wypadkom w ArcelorMittal S.A. 

 W celu zmiany tych negatywnych zjawisk, które z pewnością 

wpływają na stan bezpieczeństwa pracy w naszej firmie proponujemy: 

- zatrudnienie bezpośrednio w ArcelorMittal S.A na podstawie umów o 

pracę wszystkich pracowników technologicznych, wykonujących obecnie 

pracę na rzecz AMP S.A za pośrednictwem firm obcych 

- uzupełnienie wakatów na stanowiskach technologicznych, technicznych 

i pomocniczych 

- wprowadzenie spójnego i przemyślanego programu szkoleń dla pracow-

ników produkcyjnych wspomagającego ugruntowanie już zdobytej wie-

dzy, jak również umożliwiającego doświadczonym pracownikom przekazy-

wanie swych umiejętności młodszym kolegom, 

- odstąpienie od prac nad restrukturyzacją organizacyjną, której celem 

ma być wydzielenie ze struktur AMP oddziałów ekspedycji, wykańczalni, 

magazynów i logistyki. 

Związki Zawodowe, sygnatariusze niniejszego pisma, apelują do Pana 

Prezesa o rzetelną, obiektywną i pozbawioną emocji analizę naszego 

wystąpienia. Jednocześnie deklarujemy gotowość do odbycia, w terminie 

dogodnym dla obu stron, spotkania w celu merytorycznego przedyskuto-

wania w/w problemów i podpisania stosownego porozumienia.  

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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W programie m.in. najpopularniejsze hity muzyki operet-

kowej, musicalowej i filmowej w wykonaniu Krystyny 

Tyburowskiej , Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej, Jana Za-

krzewskiego, Tadeusza Szlenkiera , Salonowej Orkiestry 

Camerata pod dyrekcją Wiesława Murzańskiego . 

Ceny biletów 90 zł i 50 zł ; odpłatność dla pracowników AMP SA 

uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 45 i 

25 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w 

pok.39, bud „Z” tel. 99 28 74. Ilość biletów ograniczona 

5. Koncert Kasi Kowalskiej , który odbędzie się w Auli Audy-

torium Maximum 4 listopada 2012r. o godz.19.30  . 

 Ceny  biletów 45 zł ; odpłatność dla pracowników AMP SA 

uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 22 zł za bilet. 

6. Benefis Mariana Dziędziela „ Stawka większa niż ży-

cie”, który odbędzie się w NCK  , 6 października  2012 o 

godz. 18.00  

Wystąpią między innymi: Małgorzata Kożuchowska, Tymon Ty-

mański, Alosza Awdiejew, Andrzej i Jacek Zielińscy, Tomasz Kuk, 

Kabaret pod Wyrwigroszem ze specjalnym udziałem Mariana 

Dziędziela. Impreza z poczęstunkiem. Ceny  biletów 80 zł; od-

płatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z 

ZFŚS wynosi 40 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane 

będą  w pok.31, bud „Z” tel.  16 76, 16 34. 

Jednocześnie informujemy , że pracownik może skorzystać z 

dofinansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzo-

wym  w  ramach   wypoczynku po pracy, w tym nie więcej niż do 

3  wycieczek wielodniowych oraz dodatkowo do 4 wyjść do im-

prez gdzie dofinansowanie nie przekracza 10 zł do biletu 

 

UWAGA PRACOWNICY UBEZPIECZENI  

W PZU ŻYCIE 

Każdy z pracowników AMP i niżej wymienionych 

spółek hutniczych ubezpieczony w PZU Życie i po-

siadający kartę „Klub PZU Pomoc w Życiu” od dnia 

1.06.br Uprawniony jest do dodatkowych zniżek w zakresie ubez-

pieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Dodatkowy rabat stoso-

wany będzie poza już przysługującymi zniżkami np. z tyt. bez-

szkodowej jazdy albo dobrego zabezpieczenia mieszkania czy 

domu. Aby móc skorzystać z Karty „Klub PZU Pomoc w Życiu” 

należy ją aktywować dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 i 

podając nr znajdujący się pod kodem kreskowym. UWAGA- Jeżeli 

karta będzie nie aktywna lub nie będzie znany nr karty przy wy-

kupie polisy, nie będzie można otrzymać dodatkowego rabatu. 

Szczegóły: www.pzu.pl/pomoc w życiu. Podmioty, których pra-

cownicy ubezpieczeni grupowo w PZU Życie mogą korzystać z 

dodatkowego rabatu: ArcelorMittal Poland, PUK Kolprem, Arcelor-

Mittal Refractories, PPUH Eko-Energia, Unihut, Ujastek, Arcelor-

Mittal Tubular Products Kraków. 

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

kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, od 1 

czerwca br. czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wto-

rek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możli-

wość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura (tel. 

komórkowy). 

Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyjnym  

„ S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, czynne w 

poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i 

piątek w godz. 7.00-15.00. 

10% dodatkowego rabatu z kartą 

„Klub PZU Pomoc w Życiu” 

Uwaga pracownicy AMP i hutniczych spółek! Dla Klientów, którzy 

w tym roku zawrą w ww. Biurze Obsługi PZU S.A. ubezpieczenie 

komunikacyjne (powyżej kwoty 800 zł) lub pozostałe (powyżej 

200 zł) przygotowano atrakcyjne upominki.    

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

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. 

U W A G A !!!!!! 

Do wszystkich zainteresowanych: Dział Spraw Socjalnych i 

Bytowych uprzejmie informuje, że dla pracowników AMP SA Oddziału 

Kraków Związkowe Biuro Turystyczne „UNIHUT” S.A.,  przyjmuje zapisy 

na wycieczki: 

 1. WILNO – KOWNO - TROKI w terminie 10 – 14.10.2012 Cena 

zawiera: przejazd autokarem klasy lux (WC, video, klimatyzacja, ba-

rek),  3 noclegi w hotelu **/*** na obrzeżach Kowna i Wilna (pokoje 2, 

3  os. z łazienkami), 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  opiekę przewodnika 

lokalnego podczas zwiedzania Kowna, Wilna i Trok,  opiekę pilota, 

ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15.000 EUR, bagażu do 2020 

EUR,  podatek VAT. Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, około 60 LT Dopłata do pokoju 1 os. 150 zł. Kolejność zwie-

dzania może ulec zmianie  

CENA DLA EMERYTÓW, PRACOWNIKÓW AMP I ICH RODZIN 

425 ZŁ (Pełny koszt  855 ZŁ) 

2. Wycieczka Zamość Roztocze Lublin 14-16.09. 2012  -  koszt 

dla Pracownika /Ememryta Huty 245 zł oraz ich rodzin ( osób upraw-

nionych do dofinansowania ). Pełny koszt 490  zl 

W programie:  14.09 Wyjazd z  Krakowa godz. 6.30 przejazd do Zwie-

rzyńca , zwiedzanie Muzeum Roztoczańskiego Parku , przejazd  przez 

Szczebrzeszyn (pomnik chrząszcza) do Zamościa, zwiedzanie Zamościa 

z przewodnikiem, zakwaterowanie w hotelu,  obiadokolacja, nocleg 

3. POZNAŃ + BERLIN   19 -21.10.2012 

Dla pracowników ArcelorMittal, Emerytów i Rencistów Huty oraz upraw-

nionych członków rodziny cena: 360zł/os. (pełny koszt 720PLN) 

Cena obejmuje: transport autokarem, 2 noclegi,2 obiadokolacje,2 śnia-

dania, 1 obiad w drodze   powrotnej, opiekę pilota, przewodników, 

bilety wstępu po stronie polskiej, ubezpieczenie. Cena nie zawiera bile-

tów wstępu w Berlinie do zwiedzanych obiektów – ok.45 EUR  

 
Wypoczynek po pracy 

UWAGA!!!!   Do wszystkich zainteresowanych: 

Uprzejmie informujemy, że dla pracowników AMP SA  Oddziału Kraków, 

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

1. Koncert Jubileuszowy Jerzego Połomskiego , który odbędzie 

się w Piwnicy pod Baranami 25 października 2012r. o godz.18.30. Ce-

ny  biletów 60 zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych 

do korzystania z ZFŚS wynosi 30zł za bilet 

2. Koncert „ Jeszcze Polska Muzyka”, który odbędzie się w Filhar-

monii Krakowskiej , 16 września 2012 o godz. 18.00 ( informa-

cja poniżej) Ceny  biletów 80 zł i 60 zł ; odpłatność dla pracowników 

AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 40 i 

30 zł za bilet. 

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

tel.   99 28 91. Ilość biletów ograniczona 

3. Koncert Jubileuszowy zespołu Kroke z udziałem Anny Marii 

Jopek i Orkiestry Sinfonietta Cracovia, który odbędzie się w Ope-

rze Krakowskiej, 1 października 2012r. o godz.20.00 . Ceny bile-

tów 120 zł i 80 zł ; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych 

do korzystania z ZFŚS wynosi odpowiednio 60 i 40 zł za bilet. 

4. Koncert „ Wspaniali artyści zapraszają w niezwykłą podróż 

muzyczną”, który odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej , 14 

października 2012 o godz. 17.00 

 

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

