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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

 Podział funduszu premiowego za wrzesień 2014 r. 

● Stosownie do postanowień zapisu cz. II, ust. 3 "Zasad uruchamia-
nia i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Fundu-

szu Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A." 

Strona Pracodawcy informuje: 

- Koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc sierpień 

2014 r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 

98 % - Fundusz Premiowy, zgodnie z cz.1 ust. 4 pkt.2) "Zasad...", w 

związku z obniżeniem kosztu przerobu, wynosi 7,28% od plac za-
sadniczych pracowników Spółki. 
 

Główna Komisja Wyborcza SIP 

         23 września odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Wybor-

czej SIP krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. W trakcie 

spotkania zatwierdzono składy Zakładowych Komisji Wyborczych 

SIP w poszczególnych zakładach huty oraz przypomniano, że Za-

kładowe \ Wydziałowe Komisje Wyborcze muszą wyłonić ze swoje-

go składu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekreta-

rza. Na spotkaniu ustalono także Harmonogram wyborów SIP, 

gdzie w dniach od 29.09. do 6.10. ma nastąpić zgłaszanie kandyda-

tów, natomiast w dniach od 07.10. do 21.10. Komisje powinny ogło-

sić i podać do wiadomości zgłoszonych kandydatów oraz terminy 

wyborów. 

 GKW SIP zobowiązała Komisje Zakładowe do wywieszenia 

informacji w miejscach ogólnie dostępnych. Główna Komisja uważa, 

że wybory na szczeblu zakładowym powinny się zakończyć do 

28.11.2014 r. łącznie z wyborami uzupełniającymi. Listy wyborcze 

oraz karty do głosowania będą w siedzibie SIP. Termin kolejnego 

posiedzenia GKW SIP ustalono na dzień 15 października 2014 r.  

 

Posiedzenie Prezydium NSZZ Prac. AMP SA 

 Na wniosek członków Prezydium Zarządu Związku odbyło 

się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu NSZZ Prac. AMP 

SA rozszerzone o udział Przewodniczących Zarządów Zakładowych  

w naszym ośrodku związkowych „Chata pod Pustą” w Wierchomli.  

Pierwszym omawianym punktem spotkania było podsumowanie 

realizacji Uchwały Konferencji sprawozdawczo wyborczej. Dla przy-

pomnienia Uchwała liczyła 24 wnioski. Kol. Tomasz Ziołek Prze-

wodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przypomniał przyjętą 

Uchwałę, szczegółowo omawiając poszczególne wnioski. W trakcie 

dyskusji obecni na sali zgodnie uznali, że część wniosków została 

już zrealizowana natomiast są takie wnioski, które będą nam towa-

rzyszyć przez całą kadencję związkową. Podsumowując ten punkt 

spotkania Prezydium uznało za priorytetowe tematy do realizacji :  

 rozmowy na temat wzrostu płac w AMP SA i Spółkach 

 dbałość o stan zatrudnienia, uzupełnianie braków na stano-

wiskach produkcyjnych 

 działania, celem których będzie rozwój O/Kraków AMP SA - 

remont WP oraz zapowiadane inwestycje   

 wybory SIP, MPKZP  

 poprawa uzwiązkowienia - zapowiedź nowelizacji Ustawy o 

Związkach Zawodowych 

 W kolejnym punkcie spotkania omówiono przygotowania 

OPZZ i tym samym naszego Związku do wyborów samorządowych. 

Przedstawiono kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie 

do rad dzielnic, miasta i sejmiku. Kol. Józef Kawula koordynator 

naszego Związku w sprawie wyborów samorządowych przedstawił 

informację związaną z pracą w komisjach wyborczych. W tym roku 

jest wyjątkowo dużo chętnych do pracy w komisjach wyborczych 

(została znacznie zwiększona kwota) dlatego też można spodzie-

wać się, iż nie wszystkie osoby zgłoszone do prac w komisjach 

zostaną zakwalifikowane. Kończąc omawianie tego punktu spotka-

nia przedstawiono harmonogram spotkań wyborczych w tym omó-

wiono planowane spotkanie 5 listopada godz. 12.00 Sala Teatralna 

Bud. „S” Zarządu Związku oraz Zarządów Zakładowych z Praco-

dawcą oraz Prezydentem Miasta Krakowa Panem Jackiem Maj-

chrowskim. Celem spotkania oprócz spraw pracowniczych w tym 

informacji na temat części surowcowej w Krakowie i zapowiadanych 

inwestycji będą przedstawiane problemy pracowników, w których 

rozwiązaniu może pomóc Prof.. Jacek Majchrowski (transport miej-

ski, infrastruktura itp.).  

 Kolejny poruszony temat dotyczył Regulaminów ZFŚS w 

AMP SA oraz Spółkach hutniczych. W trakcie dyskusji omówiono 

różnice występujące w zapisach regulaminowych oraz przyjęto dla 

AMP SA uwagi do Regulaminu ZFŚS, które będą prezentowane 

podczas negocjacji przez Główną Komisję Socjalną. 

 Kolejny punkt spotkania to wyjaśnienie problemów związa-

nych z podpisaniem „Paktu na rzecz trwałego rozwoju AMP SA”. 

Ponieważ podpisanie tego dokumentu jest wzmocnieniem Strony 

Polskiej w negocjacjach w Grupie ArcelorMittal odnośnie zatwier-

dzenia planów remontowych i modernizacyjnych (w tym przede 

wszystkim remontu WP nr 5 w Krakowie), Nasz Zarząd Związku po 

wprowadzeniu poprawek, zaakceptował i uchwałą wyraził zgodę na 

podpisanie Paktu. Niestety dopiero po niepotrzebnych według nas, 

a przy tym „trudnych związkowych rozmowach” jeden ze znaczą-

cych Związków w AMP SA podpisał Pakt tak potrzebny dla Krako-

wa. Jesteśmy przekonani, że jego zapisy nie zaszkodzą pracowni-

kom naszej Spółki. 

 Kolejny poruszany temat dotyczył Spółek hutniczych i 

współpracy ich przedstawicieli z Zarządem Związku. Co prawda 

udział we wszystkich naszych gremiach związkowych przedstawi-

cieli Spółek jest znaczący ale czasami dostajemy  . .….  Cd str nr 2  

 

UWAGA !!!  Doradztwo finansowe 

Zarząd Związku mając na uwadze trudności z wypeł-

nianiem wniosków kredytowych, z uzyskaniem wiary-

godnych informacji o najkorzystniejszych formach 

kredytowania jak również mając na uwadze trudności 

związane z otrzymaniem informacji o najkorzystniejszych formach 

zainwestowania swoich oszczędności od : 

1.10.2014 roku w Bud „S” pok. 125a  

każda środa tygodnia w godz. 13.00 - 15.00  

Uruchamia bezpłatnie doradztwo finansowe dla : 

Członków NSZZ Pracowników AMP SA 

Podczas wizyty u specjalisty zajmującego się profesjonalnie do-

radztwem finansowym można będzie: 

 otrzymać informację o najkorzystniejszej formie kredytu 

dostępnej na rynku bankowym 

 uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu niezbędnych doku-

mentów w wybranym banku 

 otrzymać informację o możliwości najkorzystniejszej formy 

zainwestowania własnych oszczędności (lokaty, akcje itp.) 

UWAGA  - warunkiem otrzymania informacji będzie przedstawienie 

doradcy finansowemu książeczki związkowej NSZZ Prac. AMP SA 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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priorytetowo. Urzędujący Zarząd włącza się tam gdzie jest tego 

potrzeba. W zdecydowanej większości Zarządy Zakładowe w Spół-

kach radzą sobie bez naszej pomocy. W dyskusji podawano przy-

kłady zaangażowania Zarządu Związku w problemy Spółek. Wszy-

scy musimy pamiętać, że jesteśmy jednym Związkiem i wzajemnie 

musimy się wspierać. Przy tej okazji przedstawiono sprawozdanie 

ze spotkań jakie odbył urzędujący Zarząd Związku z zarządami 

Spółek funkcjonujących na terenie krakowskiego Oddziału AMP  

SA. Zarząd spotkał się z Zarządami Spółek : ZW Profil, Metalodlew, 

AM Refractories Sp. z o.o., Stalprodukt SA. Kolega T. Ziołek przed-

stawił harmonogram kolejnych spotkań. Podczas tych spotkań w 

obecności Zarządów Zakładowych Związku staramy się poznać 

wzajemne oczekiwania Stron dotyczących współpracy : Pracodaw-

ca - Związki Zawodowe. Mamy także nadzieję, że te rozmowy po-

mogą w pracy naszym Zarządom Zakładowym w swoich Spółkach. 

 Ostatni poruszany temat to finanse Związku, a zwłaszcza 

wykorzystanie dofinansowania związkowego do organizowanych 

wycieczek, spotkań, świadczenia statutowe. Dyskusja, która wywią-

zała się po przedstawieniu przez kol. Halinę Szpakowską stanu 

finansów Związku oraz propozycji ujednolicenia niektórych świad-

czeń doprowadziła w efekcie do wspólnej interpretacji dofinansowa-

nia do wycieczek krajowych i zagranicznych, a także ustalenia wie-

ku  przy dofinansowaniu kolonii i obozów. W dyskusji wyjaśniono 

także występujące czasami problemy z ilością przyznawanych za-

pomóg losowych. Kol. H. Szpakowska przypomniała zebranym 

progi finansowe wolne od podatku  przy zapomogach losowych. 

Przyjęto także, iż wszystkie planowane działania związane z dofi-

nansowaniem wypoczynku po pracy muszą zostać uwzględnione w 

preliminarzu wydatków  komórek organizacyjnych Związku. Ponad-

to wydatkowanie wyższych kwot niż 500 zł musi zostać zaakcepto-

wane przez Prezydium Związku. Na dzień dzisiejszy zdecydowana 

większość Zarządów Zakładowych wypełnia założenia finansowe w 

100% mając odpowiednią rezerwę finansową. Prezydium zobowią-

zało kol. Halinę Szpakowską do monitorowania przekroczeń i infor-

mowania o nich członków Prezydium.   

 Na tym spotkanie Prezydium Zarządu Związku i Przewodni-

czących zostało zakończone. Przy okazji pobytu w naszym związ-

kowym ośrodku zobaczyliśmy stawianą nową „Chatę grillową”. Już 

prezentuje się okazale, czekamy na otwarcie i zapraszamy grupy 

związkowe do pobytu w „Chacie pod Pustą”.   K.W. 

 

Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i 

Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników  

ArcelorMittal Poland S.A.”.  

● W związku z licznymi telefonami od czytelników Kuriera Aktualno-

ści w sprawie możliwych zmian w zasadach uruchamiania i przy-

znawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Moty-

wacyjnego, o których pisał Biuletyn „S”, informujemy, iż przesłany 

projekt zmian do Dyrektorów poszczególnych Zakładów by został 

przez Nich poddany analizie jest projektem ZOK Solidarność 

(zamiana procentowego podziału premii na kwotowy). Projekt ten 

powstał po wielu interwencjach pracowników w Dąbrowie Górni-

czej, którzy zarzucali przełożonym, iż premia jest dzielona niezgod-

nie z zapisami Regulaminu. W wielu przypadkach zarzuty te się 

potwierdziły. Do Naszego Związku nie trafiają interwencje związane 

ze złym naliczaniem Funduszu Premiowego w Krakowie. Dlatego 

też Prezydium Naszego Związku uważa, iż Strona Społeczna po-

winna wypracować wspólne stanowisko wszystkich organizacji 

związkowych (co najmniej uczestników Zespołu Roboczego) i do-

piero wówczas winna podejmować rozmowy z Pracodawcą. Nie 

jest na dzień dzisiejszy wiadome czy proponowany projekt zmian 

przez kolegów z ZOK „S”, zostanie poparty przez inne organizacje 

związkowe. Apelujemy o wspólne działanie. Tylko współpracując 

można osiągnąć sukces.         K.W.   

 

BWZ - problemy z obsadą linii produkcyjnych 

● NSZZ Pracowników AMP SA oraz NSZZ Solidarność wysłały na 

ręce Dyrektora Zakładu Walcownia Zimna Pana Krzysztofa Olesia 

pismo, w którym podnoszą problem obsad pracowniczych na li-

niach produkcyjnych. Głównie problem dotyczy linii ocynkowani: 

 W związku z licznymi zgłoszeniami, głównie z linii ocynkow-

ni, dotyczącymi pracy w obsadach poniżej minimalnej wymagalnej 

obsady stanowiskowej co powoduje zagrożenia w zakresie Bez-

piecznych Metod Pracy, nadmiernie obciąża pracowników, powo-

duje odmowę wykorzystania urlopów taryfowych oraz R-ek itp.. 

 Działające w Zakładzie organizacje związkowe jednoznacz-

nie uważają, że taka sytuacja nie może być tolerowana. 

Związki wnioskują o: 

 przekazanie informacji w jaki sposób Dyr.. Zakładu zamie-

rza rozwiązać problem obsad na ocynkowni 

 przekazanie informacji o minimalnej, uwzględniającej 

wszystkie aspekty BHP, ZUZP itp. obsadzie minimalnej 

niezbędnej na poszczególnych liniach produkcyjnych 

My zadajemy pytanie czy na tą sytuację (zmniejszenie obsad sta-

nowiskowych) miała wpływ decyzja o utworzeniu Zakładu Transpor-

tu i logistyki? Czy przy zatrudnieniu jakie było przed wspomnianą 

decyzją problemów z obsadą linii produkcyjnych można było unik-

nąć?       M. Kopeć  

 

Szanowni Państwo  

Już od kilku lat promujemy, organizujemy i 

wspieramy wolontariat. Pracownicy zaangażo-

wani w działania na rzecz społeczności lokal-

nych mogą liczyć na wsparcie na różnych płaszczyznach. Możliwo-

ści jest wiele i zależą od rodzaju prac czy działalności. Zbliża się 

czas, kiedy jak co roku zachęcamy Państwa do udziału w akcjach 

organizowanych w ramach Dnia Wolontariatu Pracowniczego. Już 

teraz czekamy na Państwa zgłoszenia. Tych, którzy mają pomysły, 

wesprzemy w ich działaniach i chętnie będziemy je promować. 

Tym, którzy dopiero myślą o wolontariacie pomożemy zorganizo-

wać akcje lub nawiązać kontakt z instytucjami, gdzie ich pomoc jest 

potrzebna.  

Aby działania nasze były bardziej powszechne i skuteczniejsze, 

szukamy Ambasadorów Wolontariatu, którzy chcieliby się zaanga-

żować w organizację i promowanie wolontariatu w swoim oddziale.  

Zgłoszenia oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem 

telefonu 32-776 7954 lub pisząc na adres:  

magdalena.kusmierz@arcelormittal.com  

Zespół Odpowiedzialności Biznesu 

 

Szanowni Państwo  

            Przypominamy o zbliżającym się terminie II Marszobiegu 

Charytatywnego. W tym roku to piękne wydarzenie odbędzie się w 

trzech lokalizacjach AMP SA, tj. Dąbrowie Górniczej Zdzieszowi-

cach i Krakowie. Każdy kilometr, to 5 zł, a zebrana suma zostanie 

przekazana na rehabilitację dwanaściorga dzieci, dla których Mar-

szobieg jest zorganizowany. Serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w imprezie i liczymy na Państwa udział we wspólnym wysił-

ku na rzecz potrzebujących dzieci naszych pracowników. Proszę 

abyście umożliwili swoim pracowniom uczestnictwo w tej akcji.  

„Małymi krokami do wielkich celów” 

Kraków - 3.10.2014 godz.10.00 otwierający Marszobieg - H. Mouille 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od 6 października (poniedziałek) w recepcji bu-

dynku dyrekcyjnego w Dąbrowie Górniczej, w recepcji budynku 

SSC oraz w budynku Z w Krakowie (parter) zostaną postawione 

kontenery, do których będzie można wrzucać karmę, niepotrzeb-

ne koce, ręczniki, pościel itp. Zebrane rzeczy zostaną przekaza-

ne schroniskom dla bezdomnych zwierząt w woj. śląskim i w 

Krakowie, które dzięki naszej pomocy zadbają o zwierzęta w okre-

sie zimowym. Gorąco zachęcamy również do przynoszenia obroży 

i smyczy, które zostaną zawiezione do schronisk.  

Jak zawsze liczymy na Wasze wsparcie i aktywny udział w akcji. 

Dziękujemy i pozdrawiamy, 

Zespół Odpowiedzialności Biznesu 
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Kabaret „Czarne Stopy” przy Zarządzie Zakładowym NSZZ Prac. 

„Hut-Pus” znowu dał znać o sobie. 

     Miło nam donieść, że w dniach 19-21 września 2014, w sobotnio-

niedzielny weekend, spora grupa członków NSZZ Pracowników AMP SA 

ze Spółki Hut-Pus S.A., i byłych pracowników tej Firmy, atrakcyjnie spę-

dziła ostatnie dni tegorocznego lata w Ośrodku Wczasowym „Lotnik” w 

Staszowie-Golejowie w województwie Świętokrzyskim. Już po przyjeź-

dzie urok staszowskich lasów, zapach i smak grillowych potraw wprowa-

dziły uczestników wycieczki w błogi nastrój. Reszty dopełniły znane melo-

die i tańce, umilając wycieczkowiczom ten weekendowy wieczór. 

     W następnym dniu w programie było zwiedzanie zabytków Sandomie-

rza, zakończone rejsem statkiem po Wiśle, a w drodze powrotnej zwie-

dzanie - pełnych magii i nieodkrytych tajemnic ruin zamku Krzyżtopór, 

zwanego Krzysztofory, w miejscowości Ujazd.  

     Z szacunkiem wspomnę, że wszystko to zawdzięczamy organizatorom 

tej sympatycznej imprezy, którą już tradycyjnie co roku organizuje Zarząd 

Zakładowy NSZZ Pracowników AMP SA „Hut-Pus” S.A., na czele z jego 

prezesem - Bogdanem Feknerem. Pomysłowość Bogdana, Jego kunszt i 

zmysł organizatorski, dał członkom tego prężnego Związku możność 

spędzenia miło wolnego czasu z dala od Firmy oraz codziennych obo-

wiązków. Oprócz codziennych zajęć Zarząd Związku ma spore osiągnię-

cia w hutniczym sporcie i rekreacji, zwłaszcza w związkowych mityngach 

i festynach, na których „Hut-Pus” zajął już wiele czołowych i punktowa-

nych miejsc. Od sześciu lat przy Związku działa kabaret „Czarne Stopy”, 

który jest dobrym lekiem i antidotum na wiele codziennych trosk i niepo-

wodzeń, jakich w codziennym życiu jest przecież wiele. Od chwili założe-

nia kabaret „Czarne Stopy” daje mnóstwo radości i zadowolenia wszyst-

kim tym, którzy mają z nim kontakt. Jego ciekawy repertuar, w powiąza-

niu z inwencją twórczą wykonawców, jest wzorcem do naśladowania 

przez inne Związki i organizacje, działające w ArcelorMittal Poland S.A. 

dla swoich pracowników oraz ich rodzin – tak było i tym razem. Za pełen 

pomysłów i humoru program składamy wykonawcom serdeczne podzię-

kowanie wraz ze słowami uznania. Jak zwykle kreatorem i prowadzącym 

zespół był osobiście Bogdan Fekner, a w jego składzie, oprócz prezesa, 

tym razem wystąpili: Lucyna Gut, Honorata Burda, Waldemar Śpiewak, 

Janusz Kłosiński, Wiesław Fundament, Michał Ogórek, Grażyna Halejcio, 

Krystyna Suda, Nowak Bogumiła, a zespół wspomagał Paweł Janik i 

jeszcze kilka osób, które w zależności od potrzeb nawzajem się wspoma-

gają. 

     Uprzejmie informuję, że pracę Związku w Firmie „Hut-Pus” wspiera 

Zarząd tej Spółki, na czele z jej prezesem - Tomaszem Karpierzem, który 

ma również udział w organizacji tej imprezy. Za nowatorskie, godne po-

dziwu pomysły i działania, składamy Zarządowi NSZZ Prac. Hut-Pus S.A. 

serdeczne gratulacje, życząc dalszej owocnej pracy w tej naszej Hut-Pus-

owskiej Rodzinie, której członkami nadal się poczuwamy. Za wspólnie, 

miło spędzony czas, raz jeszcze serdecznie dziękujemy! 

 Z poważaniem: Władysław Łopatka z żoną Teresą i gronem byłych  

pracowników Spółki Hut-Pus S.A. i członków tego Związku.                

Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE TWOIM  

I TWOICH BLISKICH! 

Ubezpiecz siebie, rodzinę, swój samochód,  

mieszkanie, dom- otrzymasz prezent! 

 Każda osoba, która do końca bieżącego roku 

ubezpieczy grupowo w PZU Życie siebie wraz z innym, dorosłym 

członkiem rodziny lub zawrze ubezpieczenie komunikacyjne nowe 

(dotychczasowy inny ubezpieczyciel) powyżej kwoty 800 zł, a przy 

kontynuacji od kwoty 1000 zł, lub zawrze inny rodzaj ubezpieczenia 

powyżej kwoty 400 zł, lub ubezpieczy dom, mieszkanie powyżej kwo-

ty 200 zł - otrzyma specjalny prezent. 

Uwaga! W związku z przeniesieniem dotychczasowego biura PZU, 

które mieściło się na os. Centrum B, aż na ul. Pilotów, Biuro Obsługi 

PZU w bud. administracyjnym „S” AMP, jest najbliższym biurem PZU 

gdzie korzystnie można zawrzeć każdy rodzaj ubezpieczenia. 

- Biuro Obsługi 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. 

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, czwar-

tek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego 

umówienia się z pracownikiem biura (tel. kom.). 

- Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym 

„S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124 

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

tek i piątek w godz. 7.00-15.00.  

 

UWAGA ! W myśl przepisów od 1 września br. Elementy odblasko-

we powinniśmy założyć poza obszarem zabudowanym, kiedy zapada 

zmierzch. Powinno się ich używać także zawsze, kiedy widoczność 

jest ograniczona, czyli także podczas intensywnych opadów desz-

czu, czy śniegu, a także podczas mgły. Pieszy, który nie ma odbla-

sków poza obszarem zabudowanym może zapłacić mandat nawet w 

wysokości 500 złotych, chociaż policja zapowiada, że będzie na razie 

pouczać, a nie karać. Warto również pamiętać, że należy chodzić 

lewą stroną drogi, wówczas odblaskowe elementy należy nosić na 

prawej stronie ciała (ręce czy nodze). 

UWAGA! Każda osoba, która chce otrzymać odblaskowy brelo-

czek (oczywiście nieodpłatnie), dla siebie, czy swojej rodziny, 

może zgłosić się do Biura Obsługi PZU. 

 

Zgłoś, otrzymasz paczkę dla niemowlaka! 

UWAGA ! Promocja skierowana jest do wszystkich uczestników 

Klubu PZU Pomoc w Życiu, którzy spodziewają się dziecka lub któ-

rym urodziło się dziecko. Każdy rodzic, który poinformuje PZU Po-

moc SA o tym miłym momencie w jego życiu otrzyma bezpłatną 

Paczkę, w której znajdzie wyjątkowe prezenty. 

 Odebrałeś już Paczkę w pierwszej edycji naszej promocji? 

Nic nie szkodzi. Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy i odebrać 

kolejną paczkę. Zachęcamy do zgłaszania się po Paczkę. Zgłoszenia 

należy dokonać na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie 

www.pzu.pl/paczka lub telefonicznie pod nr 801 102 102 tonowo 

wybierając 5, następnie 2. Paczka będzie wysłana na adres wskaza-

ny w formularzu. Już dzisiaj zgłoś się po Paczkę. 

 
PKO Bank Polski zaprasza 

Pożyczki gotówkowe oprocentowane od 9,99%: 

1. Na spłatę pożyczek w innych bankach 

2. Na nowe pożyczki 

PKO BP SA ul. Ujastek 1 Budynek „S” (przełączka) 

Czynne : poniedziałek 8.45 - 15.45;  wtorek - piątek   8.45 - 15.30 

Telefony: 12 620 42 43, 12 620 42 45, 12 620 42 46 

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 1500 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   

Z życia Spółek 

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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droga z lewej strony kościoła. Możemy tu oglądać figury głównych 

bohaterów oraz replikę czarnego powozu Poczty Elektorskiej; zwie-

dzanie Sandomierza, Brama Opatowska z 14 wieku (taras widoko-

wy), Podziemna Trasa Turystyczna (sandomierskie lochy z 14 wieku, 

długość pół kilometra), Bazylika Katedralna z 14 wieku, Dziedziniec 

zamkowy, Ucho Igielne. Oglądamy: Dom Długosza, Collegium Gosto-

mianum, Rynek, Ratusz, Kamienice, Synagoga, kościół Świętego 

Michała, kościół Świętego Ducha, kościół Świętego Józefa; Baranowa 

Sandomierskiego - zwiedzanie. 

Busko Zdrój – ŚWIĘTA 23-29.12.2014 cena 1050,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, noclegi w pokojach 2 osobowych z ła-

zienką, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie 

bufetu szwedzkiego, obiady podawane do stołu, do wyboru z propono-

wanych dań), dostęp do basenu z hydromasażem, sauna i jacuzzi, 

uroczysta kolacja wigilijna, taksa klimatyczna, ubezpieczenie NNW, 

podatek VAT. Brak zniżek dla dzieci. Dopłata do pokoju 1osobow-

ego + 350,00 zł. 

Szczawnica – ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 740,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, noclegi w pokojach 1 lub 2 osobowych z 

łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), uroczy-

sta kolacja wigilijna, ubezpieczenie NNW, taksa klimatyczna, podatek 

VAT. 

Zawoja – SYLWESTER 30.12-03.01.2014 cena 750,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, 

wyżywienie – śniadania i obiadokolacje, kulig z ogniskiem z piecze-

niem kiełbasy, impreza integracyjna przy kapeli góralskiej, impreza z 

gawędziarzem przy ognisku, spacer po górach z przewodnikiem be-

skidzkim, bal sylwestrowy z DJ-em, ubezpieczenie NNW. Brak zniżek 

dla dzieci. 

Wiedeń – Jarmarki Bożonarodzeniowe 6-7.12.2014 cena 379,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu k. Bratysławy (pok. 2-

3os.), 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie 

KL+ NNW, podatek VAT.  

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów 

rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych. 

Salzburg Jarmarki Bożonarodzeniowe 13-14.12.2014 cena 465,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu **/*** (pok. 2-3os. z 

łazienkami), 1x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpie-

czenie KL+ NNW, podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów 

rezygnacji z imprezy i chorób przewlekłych. 

Na wyjazd obowiązują paszporty lub tez dowody osobiste (w za-

leżności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy miesiące po 

powrocie z danej wycieczki !! 

 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą” 

  16 sierpnia odszedł od nas na zawsze Michał Marzec - 

kochający mąż i tatuś, wspaniały syn i brat i niezapomniany przy-

jaciel. Odszedł od nas za szybko, bowiem 22-letni Michał był pełen 

chęci do życia, miał swoje plany i marzenia. Jednak jak każdy 

młody człowiek nie brał pod uwagę, że wystarczy chwila, by to 

wszystko mogło się skończyć. 

 26 lipca Michał uległ wypadkowi w pracy, a całe życie - 

zatrzymało się. Ponieważ nigdy się nie poddawał, to i tym razem 

podjął walkę - trudną i ciężką. O życie. Nie byłaby ona możliwa, 

gdyby nie pomoc wielu osób, które swoją postawą pokazały jak 

bardzo wartościowymi są ludźmi. Michał niestety nie dał rady, 

jednakże jesteśmy pewni, że gdyby żył, chciałby serdecznie po-

dziękować Zarządowi i swoim kolegom z firmy Eko-Energia za 

organizację zbiórki krwi oraz wszystkim za wytrwałe jej oddawa-

nie. Pomogliście nie tylko Michałowi, ale i innym potrzebującym. 

 Dziękujemy przede wszystkim Wiesławowi Jakubcowi i 

Arturowi Koskowi za wsparcie rodziny wt rudnych chwilach, dobre 

słowo i ciągłą gotowość do pomocy. Dziękujemy również Panu 

Andrzejowi Nazimowi i Panu Rafałowi Wardzie. Michał już wam 

nie podziękuje, ale pamiętajcie, że my będziemy wam wdzięczni 

do końca życia. 

Iwona Marzec - żona 

Edyta i Roman Marzec - rodzice 

 

     Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,  

30-969 Kraków  tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41 

e-mail.turystyka@hutpus.com.pl      www.hpturystyka.pl 

zaprasza do korzystania z bogatej oferty 
OFERTA 2014 Z DOFINANSOWANIEM DLA  

PRACOWNIKÓWAMP SA i EiR 

Praga Morawski Kres 19-21.10.2014 cena 685,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, dwa noclegi w hotelu *** w Pradze, dwa śnia-

dania, 1 obiadokolacja podczas rejsu statkiem po Wełtawie, rejs statkiem 

po Wełtawie, opieka przewodnika oraz pilota, ubezpieczenie NNW oraz 

podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE to bilety wstępu do zwiedzania 

obiektów + ok 300CZK, bilety na spektakl – Światło, Woda, Dźwięk + ok 

250 CZK, dopłata do pok. 1-osobowego + 100zł. 

Krynica Zdrój – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 399,00 zł 

W cenie transport autokarem, noclegi, wyżywienie – śniadania, obiad, kola-

cja, uroczysta kolacja andrzejkowa przy muzyce mechanicznej, ubezpie-

czenie NNW, podatek VAT 

Słowacja – Rajeckie Teplice 8-15.11.2014 cena 1380,00 zł 

W cenie przejazd autokarem Kraków – Rajeckie Teplice – Kraków, nocleg 

w pokojach 2-osobowym z łazienką,  wyżywienie, śniadania - szwedzki stół  

i obiadokolacje: zupa + 1 danie do wyboru + woda, uroczysta kolacja z 

lampką wina, korzystanie z Wodnego Świata i fitness, taksa klimatyczna, 

ubezpieczenie KL + NNW + bagaż, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE 

ZWARTE W CENIE dopłaty do pokoju 1-osobowego: 200 zł 

Szczawnica – SYLWESTER 30.12.2014 - 02.01.2015 cena 570,00 zł 

W cenie transport autokarem: Kraków – Szczawnica – Kraków, noclegi w 

pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, 

obiad, kolacja), ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE Bal sylwestrowy – 80,00zł/ osoba 

Warszawa 8-10.11.2014 cena 420,00 zł 

W cenie transport autokarem: Kraków – Warszawa – Kraków, noclegi w 

pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, wyżywienie, przewodnik, ubezpiecze-

nie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT. 

Zwiedzanie Starego Miasta: Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Rynek 

Starego Miasta, Barbakan, Mury Obronne, Pomnik Małego Powstańca. 

Spacer Krakowskim Przedmieściem m.in. Pałac Prezydencki, Plac M. J. 

Piłsudskiego – Grób Nieznanego Żołnierza, BUW- ogrody dachowe, wizyta 

na Stadionie Narodowym, Łazienki Królewskie Traktem Królewskim, zwie-

dzanie XVIII-wiecznego zespołu pałacowo- ogrodowego, Belweder, Pomnik 

Fryderyka Chopina Stara Pomarańczarnia, Wodozbiór, Biały Dom, Pałac 

na Wyspie, Amfiteatr, Pomnik Jana III Sobieskiego, cmentarza na Starych 

Powązkach. Przejazd i zwiedzanie Wilanowa, XVII- wieczny zespół pałaco-

wo- ogrodowy Króla Jana III Sobieskiego, Pałac w Wilanowie. 

ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE bilety wstępu ok 65zł 

Malta – Bugibba (samolot) 15-22.10.2014 cena 2000,00 zł 

W cenie transport samolotem Kraków – Malta – Kraków, transfer z i na 

lotnisko na Malcie, 7 noclegów w pokojach 2 osobowych w hotelu Canifor, 

wyżywienie: 7 razy (śniadania i obiadokolacje), opieka pilota i rezydenta 

mieszkającego na miejscu, ubezpieczenie, podatek VAT 

Świadczenia nie zawarte w cenie to napoje do obiadokolacji, wycieczki 

fakultatywne + bilety wstępu, miejscowy przewodnik, dodatkowy bagaż 

(15kg – 220zł) 

Sandomierz (zwiedzanie) 17-19.10.2014 cena 350,00 zł 

W cenie przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 x wyżywienie – śniadanie i obia-

dokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Do zobaczenia: Zabytkowy kościół, który nie jest parafią ale pełni funkcję 

rektoratu czyli samodzielnej placówki duszpasterskiej bez przynależnej 

grupy wiernych; Galerię Kamedulską, muzeum  prezentujące eksponaty 

świadczące o kamedulskiej przeszłości Pustelni oraz miejsce na organizo-

wanie wystaw okolicznościowych. Jedną z nich jest wystawa pamiątek 

związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II; Ogrody klasztorne, 

teren rekreacyjno-użytkowy w nawiązaniu do jego dawnych funkcji zapew-

nia z jednej strony atrakcyjną infrastrukturę wypoczynkową z oczkiem wod-

nym i fontanną, altanami, ławeczkami, alejkami i zielenią a z drugiej dostar-

cza do kuchni ekologicznych owoców i warzyw, a także kwiaty i zioła; Mu-

zeum serialu „Czarne chmury”, niewielka sala na piętrze kościoła, do 

której prowadzą kręte schody. Twórcy serialu wykorzystali to pomieszcze-

nie na sceny z refektarza klasztornego. To tu, w IV odcinku braciszkowie, 

idąc w sukurs pięknej aktorce z trupy teatralnej, przy użyciu dużej ilości 

miodu klasztornego, doprowadzili kapitana Knothe (w tej roli Maciej Rayza-

cher) do podpisania glejtu pozwalającego na wyjazd z klasztoru. Dziś po-

dziwiamy oryginalne wnętrza, pozostałe po filmie eksponaty, fotosy i rekwi-

zyty oraz wiele pamiątek z Benefisu, który odbył się z okazji 40lecia nagry-

wania serialu w dniach 28-29 września 2013 roku. Do muzeum prowadzi 
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