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Zmiana „B” :
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
MALADA JANUSZ
1 Października w siedzibie FHZZ odbyło się cykliczne
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy 28 lat,
spotkanie Komitetu Wykonawczego FHZZ.
brygadzista - suwnicowy
W pierwszym punkcie spotkania przedstawiciele poszczególnych Związków Zawodowych omówili sytuację ekonomiczną Hut
i Spółek hutniczych. Słuchając tych wypowiedzi nasuwa się tylko
Zmiana „C” :
jedno stwierdzenie, iż hutnictwo w Polsce jest w złym stanie. W
TRZASKA MAREK
dalszym ciągu większość Zakładów boryka się z powrotem do takiej
Wykształcenie średnie techniczne, staż pracy 27 lat, suwprodukcji, która gwarantowałaby bezpieczne funkcjonowanie na
nicowy
rynku. Do tego dochodzi trochę niekontrolowany import stali z różnych krajów, nie tylko UE. Wszyscy zgodnie uznali, że w tym zakreZmiana „D” :
sie powinien włączyć się Rząd Polski, by po przez zastosowanie
ZIOMEK ZDZISŁAW
ograniczeń chronić produkcję i miejsca pracy w Polsce.
Wykształcenie średnie ogólne, staż pracy 28 lat, operator
W kolejnym punkcie spotkania zebrani wysłuchali Przewodurządzeń stalowni
niczącego FHZZ kol. Eugeniusz Sommera, który omówił bieżącą
działalność Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, zaapelował do zebranych o regulowanie składek. Następnie omówił wybory
Wydziałowy SIP PSK 2 - „KT”
w zakładowych organizacjach związkowych, które są zrzeszone w
SZAŁAPAJ STANISŁAW
FHZZ, przedstawiając nowo wybrane „władze związkowe”.
Wykształcenie średnie ogólne Technik BHP, staż pracy
Ostatnim, ale bardzo ważnym tematem było przedstawienie
28 lat, ślusarz
propozycji rządowej utworzenia Międzyresortowego Zespołu ds.
Przemysłu Metalurgicznego. W tej sprawie w tym tygodniu ma się
wypowiedzieć szef OPZZ Jan Guz widząc w utworzeniu Zespołu
Wydziałowy SIP PSK3 - „COS”
wsparcie sektora hutnictwa. Oczekujemy szybkiego działania noweGŁOWACKI WŁODZIMIERZ
go Rządu tak by wypracować takie działania, które w perspektywie
Wykształcenie średnie techniczne, staż pracy 33 lat, brybędą chronić Polski hutniczy rynek tym samym przyszłość polskich
gadzista - ślusarz
rodzin.
J. Kawula
Zarząd zakładowy PSK NSZZ Pracowników AMP SA przedstawia
sprawdzonych kandydatów na SIP w Zakładzie Stalownia i Wielkie
Wybory SIP w PSK 1 i PSK 2
Piece. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym po wielu kurPrzedstawiamy, kandydatów NSZZ Prac. AMP SA w wybosach SIP. Ich przygotowanie do pełnienia funkcji SIP w PSK daje
rach na SIP w Zakładach PSK1 i PSK2 :
nam pełne podstawy by rekomendować ich w obecnych wyborach.
WYDZIAŁOWY SIP WSAD, GRANULACJA ŻUŻLA, STACJA ROZGłosuj na kandydatów NSZZ Prac. AMP SA
ŁADUNKU SPIEKU
ŚWIRKOSZ ANDRZEJ
Projekt Regulaminu ZFŚS na 2015 rok
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy 38 lat,
W dniu 17 września 2014 roku odbyło się przekazanie orgaoperator urządzeń WP
nizacjom związkowym projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok. W spotkaniu udział wzięło
ZMIANA „A/B”
13 organizacji zakładowych. Wobec powyższego zgodnie z zapisaDZIEDZIC GRZEGORZ
mi 241.25a teraz Strona Związkowa ma 30 dni by przedstawić
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy 33 lat,
wspólne stanowisko. W przypadku nie spełnienia wymogu dotycząoperator urządzeń WP
cego terminowego przekazania wspólnego stanowiska Strona Pracodawcy może podjąć jednostronne stanowisko w sprawie RegulaZMIANA „C/D”
minu po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych
BARAN KRZYSZTOF
Tyle mówią przepisy KP i Ustawy o ZFŚŚ. By móc mieć
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy 18 lat,
wpływ na zapisy Regulaminu należy teraz ustalić wspólne stanowioperator urządzeń WP
sko. Związki zawodowe zdają sobie sprawę z poziomu środków
finansowych jakie są do dyspozycji ZFŚS. Niestety środki te są
WYDZIAŁOWY SIP UR (PSK1+PSK2+PSK3)
coraz skromniejsze, a oczekiwania pracowników rosną z roku na
BOMBA LESZEK
rok. Musimy jednak pamiętać, iż Fundusz ma służyć przede wszystPracujący w UR i Narzędziowni Wydziału PSK2. Technik kim najbardziej potrzebującym, że co prawda odpis jest na każdego
Mechanik, staż pracy 26 lat. Młody dynamiczny i meryto- pracownika ale nie każdy musi z niego skorzystać. Rezerwy finanrycznie najlepiej przygotowany kandydat na SIP w UR sowe z lat ubiegłych (po sprzedaży domów wczasowych) powoli
PSK. W kadencji 2010 - 2014 zastępca zakładowego SIP na szcze- kończą się, a dodatkowych środków trudno się spodziewać. Stąd
bli AMP SA O/Kraków. Posiada tytuł Technika BHP.
obecny Regulamin musi być wyważony tak by starczyło środków
finansowych dla jak najszerszego grona pracowników. Strona SpoZmiana „A” - PSK2, Stalownia + COS
łeczna 6 października opracowała wspólną propozycję Regulaminu
LISOWSKI KRZYSZTOF
ZFŚS, która zostanie przekazana Pracodawcy. Po przekazaniu
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy 33 lat,
rozpoczną się wspólne negocjacje. Mamy nadzieję że zakończą się
operator urządzeń stalowni
one kompromisem akceptowalnym przez obie Strony.
K.W.
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Z życia Spółek

Jak ma pracować ...KOLPREM?
Chciałbym zainaugurować rubrykę "Z życie Spółki" pisząc o
swojej macierzystej Spółce, o PUK KOLPREM Sp. z o.o. Podstawowy problem, z którym boryka się Kolprem to chroniczne braki w
zatrudnieniu. Kilka tygodni temu musieliśmy (związki zawodowe)
zgodzić się na podpisanie aneksu do ZUZP, który zwiększa do 416
ilość godzin nadliczbowych w roku. Jest to graniczna ilość dozwolona przez KP. Było to spowodowane koniecznością zapewnienia
ciągłości obsługi Zakładów AMP SA. Coraz większa produkcja to
konieczność uruchamiania kolejnych lokomotyw. Tylko zwiększone
ilości godzin nadliczbowych jest obecnie dla Spółki Kolprem możliwością zaspokojenia potrzeb AMP SA. Niestety jest to rozwiązanie
tylko doraźne.
Specyfika pracy w Spółce Kolprem powoduje, że dodatkowe godziny pracy to duże przemęczenie fizyczne i psychiczne pracowników, może to skutkować pogorszeniem przede wszystkim
bezpieczeństwa. Wydłuża się również czas obsługi poszczególnych
Zakładów AMP SA. Zwiększone obciążenie organizmu pracowników zwiększa podatność ich na zachorowania. Zbliża się okres
jesienno -zimowy, który jest dla nas kolejarzy najtrudniejszy. Z tego
też powodu Zarząd Spółki wystąpił do AMP SA o zgodę na zwiększenie zatrudnienia. Jest to odpowiedź na wymagania podstawowego zleceniodawcy usług. Przyjęcie nowych pracowników pozwoli
zwiększyć ilość lokomotyw w przewozach wewnętrznych.
Niestety nie spotkało się to z dobrym odzewem ze strony
Właściciela Spółki. Nie wiemy dlaczego, bo przecież zwiększenie
zatrudnienia to nie widzimisię Zarządu Spółki, to wyjście naprzeciw
potrzebom AMP SA. KOLPREM nie zatrudnia, aby tylko zwiększyć
ilość pracowników, ale żeby dobrze i bezpiecznie wykonywać usługi na rzecz Huty. Brak zgody to zagrożenie BHP w przewozach i
tym samym w produkcji. KOLPREM nie chce być postrzegani jako
nierzetelna Spółka. Wszystkim pracownikom zależy na dobrych
relacjach z Zakładami AMP SA, a przede wszystkim na bezpiecznej
pracy pracowników Spółki jak i zlecających usługę.
Niestety ratowanie się godzinami nadliczbowymi skończy
się gdyż na skutek zmian przepisów dotyczących pracy maszynistów od 1 stycznia 2015 roku ilość nadgodzin zostaje dla nich zredukowana do 250 w roku. Problemy z zapewnieniem odpowiednich
ilości lokomotyw przekładają się także na inne zależne Spółki.
Spółka KOLPREM nie osiągnie wymaganych rezultatów bez zrozumienia jej potrzeb. Mamy nadzieję, że AMP SA dbając przede
wszystkim o bezpieczne metody pracy odłoży na „drugi plan”
wszelkie wskaźniki i z rozsądkiem podejdzie do wystąpień Spółki
KOLPREM. Na dzień dzisiejszy wszystkim Spółkom stawia się
duże wymagania, za którymi nie idą w parze lepsze umowy i większe środki finansowe za wykonywaną pracę. Taki postępowanie w
niedługim czasie może doprowadzić do tego, że zlecenia przejmą
Spółki „teczkowe”, a wtedy jakość i bezpieczeństwo staną na krawędzi katastrofy.
Wszyscy oczekujemy, że składane deklaracje DG AMP SA
o wzroście cen usług i priorytetowemu działaniu w zakresie BHP
będą wdrożone, a pracownikom zatrudnionym w Spółkach będzie
pracowało się bezpieczniej i bezstresowo.
T. Ziołek
Wolontariat pracowniczy
Już od kilku lat promujemy, organizujemy i wspieramy wolontariat. Pracownicy zaangażowani w działanie na rzecz społeczności lokalnych mogą liczyć
na wsparcie na różnych płaszczyznach. Możliwości jest wiele i zależą od rodzaju prac czy działalności. Regulamin wolontariatu pracowniczego ArcelorMittal Poland stwarza możliwość wykorzystania
dnia pracy na działalność wolontaryjną (jest to dzień płatny). Jeżeli
jest taka potrzeba, wolontariuszom zapewniamy ubezpieczenie
NNW czy pokrycie drobnych kosztów związanych z akcją wolontariatu.
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.
Nieodłącznym elementem naszych kampanii są zbiórki na rzecz
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bezdomnych zwierząt. Już od 6 października w recepcji budynku
dyrekcyjnego w Dąbrowie Górniczej, w recepcji budynku SSC oraz
w budynku Z w Krakowie (parter) zostaną postawione kontenery,
do których będzie można wrzucać karmę, niepotrzebne koce, ręczniki, pościel, obroże, smycze itp. Zebrane rzeczy zostaną przekazane schroniskom dla bezdomnych zwierząt w woj. śląskim i w Krakowie, które dzięki naszej pomocy zadbają o zwierzęta w okresie
zimowym. Aby działania nasze były bardziej powszechne i skuteczniejsze, szukamy Ambasadorów Wolontariatu, którzy chcieliby
się zaangażować w organizację i promowanie wolontariatu w swoim oddziale.
Tych, którzy już działają wesprzemy w ich działaniach i
chętnie będziemy je promować. Tym, którzy dopiero myślą o wolontariacie pomożemy zorganizować akcje lub nawiązać kontakt z
instytucjami, gdzie ich pomoc jest potrzebna.
Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w te działania już
teraz prosimy o kontakt po numerem telefonu 32-776 7954 lub mailowo na adres: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com
Serdecznie zachęcamy!
Konkurs
Rozpoczynamy tegoroczną edycję konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczno-noworoczną. Do udziału w konkursie
zapraszamy dzieci i wnuki naszych pracowników oraz pracowników
spółek zależnych.
Zasady konkursu:
- W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 14 lat;
- Prace należy składać w Biurze Odpowiedzialności Biznesu, Al.
Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza do 27 października;
- Praca musi być wykonana w formacie A4 w ustawieniu poziomym;
- Temat pracy „Stal chroni nasz świat”;
- WAŻNE - na odwrocie kartki powinny być dane: imię, nazwisko i
wiek dziecka oraz imię i nazwisko pracownika (rodzica, dziadka)
oraz lokalizacja (miasto) i telefon kontaktowy, wraz z pracą rodzic
powinien dostarczyć oświadczenie-zgodę na wykorzystanie kartki i
danych osobowych (dostępna w Biurze Odpowiedzialności Biznesu).
Więcej informacji można uzyskać wysyłając e-mail na adres: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com lub dzwoniąc pod numer:
32-776 7954. Pozdrawiamy, Zespół Odpowiedzialności Biznesu
II Marszobieg Charytatywny
Już po raz drugi wzięliśmy udział w II Marszobiegu Charytatywnym zorganizowanym w ramach obchodzonego w naszej firmie
Tygodnia Zdrowia. W Dąbrowie Górniczej, Zdzieszowicach i Krakowie licznie stawiła się załoga Huty by wziąć udział w tym charytatywnym przedsięwzięciu. Każdy miał szansę wziąć udział w tym
Marszobiegu i dorzucić swoją cegiełkę, a w tym przypadku pieczątkę wartą 5 zł. Jedno okrążenie to 1 kilometr, a za każde okrążenie
przeznaczamy 5 zł na leczenie i rehabilitację dzieci. W tym roku
zbierano pieniądze dla wszystkich osób, których zgłoszenia spłynęły do Fundacji Nasze Dzieci. Wyznaczony dystans pracownicy pokonywali różnymi technikami. Można było spacerować, biegać
lub maszerować z kijkami. My też tam byliśmy…...
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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 kwoty 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 dobrowolne 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, czwartek 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, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
UWAGA ! W myśl przepisów od 1 września br. Elementy odblaskowe powinniśmy założyć poza obszarem zabudowanym, kiedy zapada
zmierzch. Powinno się ich używać także zawsze, kiedy widoczność
jest ograniczona, czyli także podczas intensywnych opadów deszczu, czy śniegu, a także podczas mgły. Pieszy, który nie ma odblasków 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 breloczek (oczywiście nieodpłatnie), dla siebie, czy swojej rodziny,
może zgłosić się do Biura Obsługi PZU. W związku z dużym zainteresowaniem elementami odblaskowymi informujemy, iż w
Biurze Obsługi PZU mogą czasowo pojawić się braki wspomnianych elementów odblaskowych. PZU będzie sukcesywnie dostarczało breloczki odblaskowe.
Zgłoś, otrzymasz paczkę dla niemowlaka!
UWAGA ! Promocja skierowana jest do wszystkich uczestników
Klubu PZU Pomoc w Życiu, którzy spodziewają się dziecka lub którym urodziło się dziecko. Każdy rodzic, który poinformuje PZU Pomoc 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 wskazany w formularzu. Już dzisiaj zgłoś się po Paczkę.
Z prasy: Wojna na wschodzie Ukrainy wygasiła już siedem hut
Według ukraińskich mediów konflikt na wschodzie Ukrainy doprowadził do przerwania pracy przez siedem tamtejszych hut. Straty liczy
również ukraińskie górnictwo. Według informacji agencji Ukrinform
kłopoty z zaopatrzeniem w surowce i transportem wyrobów spowodowały zatrzymanie pracy w 7 zakładach metalurgicznych – hut w
Janakiewie, Alczewsku i Makiejewce, zakładu żelazostopów w Sta-
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chanowie, Donieckiego Zakładu Elektrometalurgicznego, huty żelaza
i stali w Doniecku oraz w zakładów Electrostal. Może to znacznie
utrudnić wywiązanie się z międzynarodowych kontraktów. Według
ekspertów firmy Derzhzovnishinform w pierwszych 7 miesiącach roku
eksport ukraińskich wyrobów stalowych zwiększył się o 4,3 proc., do
16,2 mln ton. Różnice kursowe spowodowały jednak, że wartość
tego eksportu spadła o 1,6 proc., do 8,4 mld dolarów. Problemy ma
także ukraińskie górnictwo. - W związku z konfliktem na wschodzie
Ukrainy straciliśmy 1,2 mln ton węgla pochodzącego z kopalń znajdujących się obecnie na terenach poza naszą kontrolą - powiedział
cytowany przez Ukrinform Jurij Prodan, minister odpowiedzialny za
energetykę i górnictwo. Według Prodana tą stratę ma uzupełnić zakup 1 miliona ton węgla w RPA.
MF: 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ok. 800 mln zł. Prawie 5 tys.
fikcyjnych faktur VAT na kwotę ok. 800 mln zł wystawiły skontrolowane przez inspektorów skarbowych firmy biorące udział w oszustwach
związanych z obrotem blachą i stalą - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. "Kontrola skarbowa wpadła na trop firm dokonujących wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów w jednym z krajów
Unii, które zostały wprowadzone na teren Polski poprzez łańcuszek
fikcyjnych transakcji. Miały one udokumentować i uwiarygodnić obrót
fikcyjnym towarem w kraju i za granicą" - napisano w przesłanym w
piątek PAP komunikacie. Wykryta przez inspektorów zorganizowana
grupa przestępcza działała na terenie województw: opolskiego, pomorskiego i śląskiego. Zajmowała się obrotem blachą i stalą. Dla
uprawdopodobnienia transakcji pomiędzy firmami uczestniczącymi w
tzw. karuzeli podatkowej wprowadzono do obiegu niewielką ilość
stali. Była ona przedmiotem wielokrotnego obrotu. "Sprzedawane
towary, krążąc między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, „wracały” do państwa pochodzenia, a tym samym do pierwszego ogniwa w łańcuchu. Podmiot w ten sposób inicjował następnie
kolejny obrót, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się
bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni „przechodziły” przez różne
podmioty" - wyjaśniło MF. Okazało się, że żadna z firm uczestniczących w procederze nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, które umożliwiałyby im handel blachą czy
stalą na skalę wykazywaną w dokumentacji. "Działalnością firm zarządzała hierarchicznie zorganizowana grupa przestępcza. To przestępcy decydowali, kiedy firma - uczestnik oszustwa miała wystawić
fakturę, kto był nabywcą oraz jaka kwota ostatecznie miała się na
niej pojawić. Rola firm uczestniczących w łańcuchu dostaw została
sprowadzona tylko do przyjmowania faktur zakupu i wystawiania
faktur sprzedaży" - poinformowano w komunikacie. Według MF ujawnienie przez służby skarbowe zarówno organizatorów, jak i uczestników procederu zapobiegły dalszemu wyłudzaniu milionowych kwot z
budżetu państwa.
Zdzieszowice myślą o zmianie kierunku sprzedaży gazu koksowniczego. Koksownia w Zdzieszowicach codziennie produkuje
niemal 5 milionów normalnych m3 gazu koksowniczego, co daje
rocznie ok. 1,8 miliarda normalnych m3. - Myślimy o zmianie dotychczasowych kierunku sprzedaży gazu - mówi Czesław Sikorski, dyrektor ds. produkcji koksu i projektów specjalnych oraz członek Zarządu
ArcelorMittal Poland. Obecnie ponad dwie trzecie produkcji zostaje
zagospodarowanych wewnętrznie: 50 proc. po oczyszczeniu zużywa
się do ogrzewania baterii koksowniczych, około 20 proc. do produkcji
energii elektrycznej i ciepła w zakładowej elektrociepłowni. Część
ciepła przeznaczana jest do celów komunalnych Zdzieszowic. Pozostała część gazu sprzedawana jest do odbiorców zewnętrznych.
Bezlitosne statystyki - polska stal traci własny rynek. W pierwszym półroczu 2014 import wyrobów stalowych do Polski wzrósł niemal o jedną czwartą. Najszybciej rośnie import wyrobów długich,
choć w tym wypadku statystyki są pewnie nieco zafałszowane, bo w
wykorzystywanym do określenia dynamiki wzrostu pierwszym półroczu 2013 nasz rynek był jeszcze mocno atakowany przez sprzedawaną poza statystykami stal bez VAT. Mimo to nasi producenci mają
czym się martwić.
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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 śniadania, 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, kolacja, uroczysta kolacja andrzejkowa przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie 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, ubezpieczenie 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, zwiedzanie 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 pałacowo- 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 obiadokolacja, 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 organizowanie 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 zapewnia z jednej strony atrakcyjną infrastrukturę wypoczynkową z oczkiem wodnym i fontanną, altanami, ławeczkami, alejkami i zielenią, a z drugiej dostarcza do kuchni ekologicznych owoców i warzyw, a także kwiaty i zioła;
Muzeum serialu „Czarne chmury”, niewielka sala na piętrze kościoła, do
której prowadzą kręte schody. Twórcy serialu wykorzystali to pomieszczenie 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 Rayzacher) do podpisania glejtu pozwalającego na wyjazd z klasztoru. Dziś podziwiamy oryginalne wnętrza, pozostałe po filmie eksponaty, fotosy i rekwizyty oraz wiele pamiątek z Benefisu, który odbył się z okazji 40lecia nagrywania serialu w dniach 28-29 września 2013 roku. Do muzeum prowadzi

4

droga z lewej strony kościoła. Możemy tu oglądać figury głównych
bohaterów oraz replikę czarnego powozu Poczty Elektorskiej;
zwiedzanie Sandomierza, Brama Opatowska z 14 wieku (taras
widokowy), Podziemna Trasa Turystyczna (sandomierskie lochy z
14 wieku, długość pół kilometra), Bazylika Katedralna z 14 wieku,
Dziedziniec zamkowy, Ucho Igielne. Oglądamy: Dom Długosza,
Collegium Gostomianum, 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
łazienką, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady podawane do stołu, do wyboru z
proponowanych 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 1osobowego + 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), uroczysta 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
pieczeniem kiełbasy, impreza integracyjna przy kapeli góralskiej,
impreza z gawędziarzem przy ognisku, spacer po górach z przewodnikiem beskidzkim, 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, ubezpieczenie 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
zależności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy miesiące
po powrocie z danej wycieczki !!
UWAGA !!! Doradztwo finansowe
Zarząd Związku mając na uwadze trudności z
wypełnianiem wniosków kredytowych, z uzyskaniem wiarygodnych 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 doradztwem finansowym można będzie:

otrzymać informację o najkorzystniejszej formie kredytu
dostępnej na rynku bankowym

uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu niezbędnych dokumentów 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 Pracowników ArcelorMittal Poland SA

