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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ ROBOCZY 

 14 października b.r. w siedzibie spółki w DG odbyło się po-

siedzenie Zespołu Roboczego. Tradycyjnie stronę pracodawcy re-

prezentowali: Dyrektor ds. Relacji Społecznych Pan Andrzej Wę-

glarz oraz Główny Specjalista w tym dziale Pan Cezary Koziński. Ze 

strony społecznej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organi-

zacji związkowych ze wszystkich oddziałów AMP S.A. Wiodącymi 

tematami spotkania były trzy sprawy: dopłata do chorobowego dla 

pracowników AMP S.A, dopłata do posiłków dla emerytów i renci-

stów z oddziału Kraków oraz zmiana regulaminu premiowania.  

 Tym właśnie  kwestiom będą  poświęcone najbliższe spo-

tkania Stron zespołu roboczego i mamy nadzieję, że w trakcie ne-

gocjacji uda się wypracować wspólne  stanowisko w tak ważnych 

dla byłych i obecnych pracowników sprawach. Przemyślenia oraz 

propozycje pracodawcy w tych trzech zagadnieniach zostaną 

przedstawione stronie społecznej na najbliższym posiedzeniu ZR. 

 W kolejnym punkcie spotkania Pan Cezary Koziński poinfor-

mował zebranych, że do Dyrektora Personalnego wpłynął kolejny 

projekt zmiany regulaminu i zasad premiowania. Przygotowany 

przez trzy organizacje związkowe - Nasz Związek, MZZ Hutnik oraz 

MZZ Pracowników DG - projekt jest kolejnym pomysłem mającym 

na celu usprawnienie dotychczas obowiązujących zasad korzysta-

nia przez  pracowników naszej firmy z funduszu premiowego i moty-

wacyjnego. Nie przewiduje on jakiś rewolucyjnych zmian. Uściśla 

natomiast i doprecyzowuje pewne zapisy regulaminu, które straciły 

na aktualności, w związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie 

wprowadził pracodawca na przestrzeni ostatnich lat. Nasz wspólny 

projekt zmian eliminuje też pewne nieprawidłowości jakie pojawiły 

się przy podziale premii w oddziale w Dąbrowie Górniczej. W Kra-

kowie nie spotkaliśmy się z tego typu przypadkami rażącego naru-

szania zasad regulaminu premiowania, ale trzeba „dmuchać na 

zimne”. W sumie Zespół Roboczy ma rozpatrzyć 3 projekty zmian w 

regulaminie premiowania: ZOK Solidarność, wspólny trzech ww. 

związków zawodowych oraz pracodawcy, który ma zostać przedsta-

wiony na następnym spotkaniu ZR. Najbliższy okres zapowiada się 

więc bardzo pracowicie dla przedstawicieli obu Stron, biorąc pod 

uwagę, że pracodawca zasygnalizował nam w trakcie spotkania 

jeszcze jedną bardzo ważna sprawę, którą też należy uregulować w 

najbliższym czasie. Chodzi o „wykupienie” tzw.W12.Na różnego 

rodzaju spotkaniach mieliśmy już okazję zapoznać się z pomysłami 

strony pracodawcy w tym temacie i oczekujemy teraz na szerszą 

publikację w tym właśnie zakresie oraz konkretne propozycje, doty-

czące pracowników z ruchu 4 BOP.  

 W sprawach różnych przedstawiciel naszego związku po raz 

kolejny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyszłości transportu 

wewnętrznego w oddziale Kraków. Temat ten został już zgłoszony 

na Zespole Roboczym w czerwcu b.r. Przypominamy więc, że zwró-

ciliśmy się do pracodawcy z pytaniem: Czy prawdą jest, że w roku 

2015 obsługę transportu wewnętrznego, od firmy PTS  ma przejąć 

MPK Kraków ? Poprosiliśmy również pracodawcę o wyjaśnienie 

kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników odchodzą-

cych na wcześniejsze lub pomostowe  emerytury w roku 2015. Z 

odpowiedzi Dyrektora A. Węglarza i C. Kozińskiego wynika., że 

osoby takie otrzymają stosowną nagrodę, oczywiście przy założe-

niu, że spełniają wszystkie warunki, które są ujęte w załączniku nr 5 

ZUZP. Przypomnę zainteresowanym, że w punkcie 8 tegoż załącz-

nika zapisano: …… cd str nr 2                                 

Nasi kandydaci na SIP w Zakładzie BTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi kandydaci na SIP w Zakładzie BWG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

MAREK KRZAN 
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO 

SIP   BTL  -  BWG 
SUWNICOWY - BRYGADZISTA 

STAŻ PRACY 28 LAT 

KRZYSZTOF DUDZIC 
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BTL zm    A 

SUWNICOWY 

STAŻ PRACY 19 LAT 

                   WIESŁAW GĘBSKI              
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BTL zm   B 
REALIZATOR  PRODUKCJI 

STAŻ PRACY 38 LAT 

MIROSŁAW BIELAŚ 
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BTL  zm  C 

SUWNICOWY 

STAŻ PRACY 23 LAT 

ADAM BURKAT 
KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BTL  zm     D 

REALIZATOR PRODUKCJI 

STAŻ PRACY 28 LAT 

KRZYSZTOF MUSIAŁ 

KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO 

SIP BWG1  i ADM  

ŚLUSARZ - BRYGADZISTA 

STAŻ PRACY 28 LAT 

ANDRZEJ  ZIĘCINA 

KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO 

SIP BWG  0 i BWG 2 

WYPALACZ WAD POWIERZCHNIOWYCH 

STAŻ PRACY 12 LAT 

                   ARTUR DUTKA                 

KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO 

SIP BWG   -  UR 

ELEKTRYK 

STAŻ PRACY 26 LAT 

WOJCIEH HALEK 

KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BWG   -  ZM A i B 

ŚLUSARZ - ENERGETYK 

STAŻ PRACY 29 LAT 

MIECZYSŁAW STOPA 

KANDYDAT NA ODDZIAŁOWEGO 

SIP BWG   -  ZM C i D 

ŚLUSARZ - ENERGETYK 

STAŻ PRACY 32 LAT 
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  Kolejarze odpoczywali w Golejowie 

 W ostatni weekend Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników 

AMP Kolprem, przez biuro podróży HUT-PUS zorganizował wyjazd 

do Golejowa, do ośrodka Lotników. Jest to bardzo urokliwe miejsce 

położone wśród lasów i jezior. Głównym punktem wyjazdu była 

wycieczka do Sandomierza. To pięknie położone miasto nad brze-

gami Wisły jest przebogate w zabytki kultury polskiej. Po Sando-

mierzu oprowadzała  nas elokwentna przewodniczka pani Kasia. 

Jej ciekawe opowieści o mieście zainteresowały wszystkich uczest-

ników wyjazdu. Były również opowieści o serialu o ojcu Mateuszu i 

konfrontację z serialowi kadrami. Potem była jeszcze niezapomnia-

ną wyprawa po podziemiach Sandomierza. Oprócz zwiedzania 

uczestnicy znakomicie bawili się na piątkowym grillu i sobotniej 

uroczystej kolacji. Pogoda dopisała, znalazły się też grzyby w la-

sach, więc wyjazd był ze wszech miar udany.         T. Ziołek 

Ze str nr 1 (Zespół Roboczy)...  „Do nagrody jubileuszowej jest 

również uprawniony pracownik przechodzący na świadczenie 

przedemerytalne, renty, emerytury, który nabywa uprawnienie w 

okresie wypowiedzenia albo w okresie nie dłuższym niż 12 miesię-

cy licząc od dnia rozwiązania stosunku prac”. Reprezentujący nasz 

związek w ZR poruszył również sprawę przejazdów przez bramę nr 

5 w dni wolne od pracy - soboty, niedziele i święta. W tej sprawie 

ustalono, wspólnie z pracodawcą, że przedstawiciele związków 

zawodowych z oddziału Kraków zaproszą na spotkanie w naszej 

hucie Szefa Ochrony AMP S.A. by porozmawiać min. na tematy 

związane z ruchem drogowym, otwarciem bram wjazdowych, prze-

jazdami kolejowymi itp. W dalszej części spotkania pozostali 

uczestnicy ZR poruszyli problemy związane z: przetargiem na ży-

wienie w AMP S.A, zmianą pracodawcy personelu firmy Manpower, 

przejętych przez spółkę Sanpro, przejściem pracowników z ruchu 

4BOP do pracy na jedną zmianę, awansami pionowymi i związany-

mi z tym podwyżkami płac, analizą wykorzystania urlopów taryfo-

wych oraz godzin nadliczbowych w naszym zakładzie, harmonogra-

mem czasu pracy na rok 2015 oraz możliwością osobistego odbio-

ru zaświadczeń ze spółki WIPRO. Ustalono, że na wyżej wymienio-

ne i szereg innych spraw przedstawiciele pracodawcy udzielą wła-

ściwych odpowiedzi na najbliższych posiedzeniach ZR, o czym 

naszych członków i sympatyków będziemy informować na łamach 

naszego kurierka. 

 Na marginesie poruszanych w Zespole Roboczym spraw 

ekonomiczno – pracowniczych, przypominamy naszym członkom i 

pracownikom AMP S.A O/Kraków, że z tematami i problemami 

dotyczącymi ogółu zatrudnionych w AMP S.A. można się zwracać - 

tak jak to ma miejsce dotychczas - bezpośrednio do Przewodniczą-

cego Związku lub jego zastępców, poprzez swoich Przewodniczą-

cych Wydziałowych i Zakładowych oraz do naszego reprezentanta 

w ZR kol. Krzysztofa Bąka. W przypadku tego ostatniego można to 

uczynić osobiście w budynku adm. Stalowni KT, pokój nr 41, tele-

fon 27-11 lub 795128139 oraz pocztą elektroniczną pod adresem: 

krzysztof.bak@arcelormittal.com   

 Na zakończenie obrad ZR Strona Społeczna złożyła przed-

stawicielom pracodawcy dwa wspólne wnioski i przedstawiła jedno-

lite stanowisko związków zawodowych z AMP S.A. w kwestii rozpo-

częcia rozmów o podwyżkach płac w roku 2015 ( propozycja związ-

ków to 1 tydzień listopada b.r.) oraz o przekazywania środków fi-

nansowych po odchodzących pracownikach dla pozostałych pra-

cowników. W odpowiedzi strona pracodawcy stwierdziła, że usto-

sunkuje się do tych propozycji na najbliższym spotkaniu Zespołu 

Roboczego.      K. Bąk 

                                                       

Wystąpienie w sprawie ZE - BEC 

 Zapowiedzi prasowe, wystąpienia dyrekcji AMP SA oraz 

częste wizyty przedstawicieli Spółki TAURON sugerują, iż prace 

związane z utworzeniem wspólnego podmiotu przez AMP SA i 

TAURON wchodzą w końcową fazę. Co prawda do sugerowanej 

daty (1.12.2014r) powstania nowej Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o. 

zostało ponad 40 dni i Strona pracodawcy ma trochę czasu by po-

wiadomić organizacje związkowe o takim działaniu to by wyrównać 

szanse wszystkich Stron w sprawie porozumienia transferowego, 

związki zawodowe działające w Zakładzie Energetycznym (NSZZ 

Prac. AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80) wystąpiły wspól-

nie do Spółek, które przekazują i przejmują pracowników o podjecie 

stosownych rozmów. Pomimo pozytywnych informacji dotyczących 

utworzenia nowej Spółki wielu pracowników krakowskiej Siłowni 

obawia się o swoją przyszłość w nowym podmiocie. Wszyscy ocze-

kują natomiast podpisania takiego zabezpieczenia, które w określo-

nym czasie da możliwość powrotu do AMP SA przeniesionym pra-

cownikom. My ze swej strony oczekujemy jednakowego potrakto-

wania wszystkich Podmiotów (tym samym pracowników) wchodzą-

cych do nowo tworzonej Spółki:      

Dotyczy: działań dotyczących przekazania w trybie art. 23.1 KP 

pracowników ZE - BEC do Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o.           

                 Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Po-

land SA O/Kraków w związku z zamierzonym przekazaniem w try-

bie art. 23.1 KP pracowników Zakładu Energetycznego – BEC do 

Spółki TAMEH Polska Sp. z o.o., zwracają się do Zarządu Spółek – 

przekazującej (AMP SA) i przejmującej (TAMEH Polska Sp. z o.o.) 

o umożliwienie udziału w pracach zespołu zajmującego się przygo-

towaniem porozumienia transferowego.  

 Pracownicy przekazywani pracują na terenie objętym dzia-

łaniem naszych organizacji związkowych, dlatego zasadnym wyda-

je się nasz udział w rozmowach dotyczących przekazania pracow-

ników AMP SA – ZE (BEC) do nowego podmiotu gospodarczego 

(Tameh Polska Sp. z o.o.)  

 Ponadto z otrzymanych informacji wiemy, iż Związki Zawo-

dowe z innych Spółek przekazujących pracowników do nowego 

podmiotu (TAMEH Polska Sp. z o.o.) już prowadzą rozmowy na 

temat porozumień dotyczących nowych warunków pracy.  

 Wnosimy o równe traktowanie wszystkich Stron biorących 

udział w procesie tworzenia nowej Spółki.     

 
Informacja z posiedzenia 

Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych 

 W dniu 17.10.2014 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej 

Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych,  które prowadziła Prze-

wodnicząca MTKŚS Pani Jadwiga  Radowiecka. 

 Na wstępie Pani Przewodnicząca przedstawiła stopień wy-

korzystania funduszu socjalnego w poszczególnych segmentach na 

koniec września. Następnie rozpatrzono wnioski o przyznanie  za-

pomóg losowych z ZFŚS dla emerytów i rencistów oraz następują-

cych Zakładów: PSK1, PSK2, BWZ, BWG, BTL, BEC, BEK oraz  

dla pracowników komórek scentralizowanych. 

       Ponadto rozpatrzono prośby o dofinansowanie  do wypoczynku 

dzieciom pracowników. 

Przedstawiciele Komisji dokonali  analizy wykorzystania środków 

na wypoczynek po pracy, i zatwierdzili część ofert  przedstawio-

nych przez  Biuro Turystyki HUT- PUS SA. Część ofert wycofano 

na wniosek Biura Turystyki HUT – PUS, a dla części obniżono ilość 

osób mogących uczestniczyć w imprezie.  

Komisja wyraziła zgodę w ramach posiadanych środków na zakup 

biletów na Koncert Budki Suflera, wejściówek do Parku Wodnego 

oraz Karnetów do Multikina.   J. Łąka 

Z życia Spółek 

mailto:krzysztof.bak@arcelormittal.com


     KURIER   AKTUALNOŚCI   NSZZ   PRACOWNIKÓW     AMP  SA                3 

Mobilna akcja szczepień 

 Od 30 września do 31 października trwa w 

naszej firmie akcja szczepień przeciwko grypie. 

Dla pracowników szczepionka jest bezpłatna. Czym różni się przeziębie-

nie od grypy? Mniej więcej tym, czym różni się armia napoleońska od 

armii Stanów Zjednoczonych. Przeziębienie wywołują zwykle bakterie, 

które są bardzo prymitywnymi organizmami, a ich siła tkwi w ich ilości. 

Grypa wywołana jest przez wirusy - bardzo niebezpieczne drobnoustroje, 

nieomal inteligentne, zdolne do błyskawicznego działania, a nawet do 

zmiany swojego wyglądu i właściwości. Po grypie dochodzi czasem do 

powikłań. Najczęstsze z nich to: zapalenie płuc lub oskrzeli, zapalenie 

ucha środkowego lub zatok obocznych nosa. Rzadziej - zapalenie mię-

śnia serca i zapalenie opon mózgowych. Dlatego lepiej zapobiegać niż 

leczyć. Przeciwko grypie można się zaszczepić! Po podaniu szczepionki 

komórki obronne naszego organizmu potrafią rozpoznać żywego wirusa i 

szybciej rozpoczynają zwalczanie go. Jesień i zima, to okres wzmożo-

nych zachorowań na wszelkie rodzaje infekcji górnych dróg oddecho-

wych. Aby zachować odporność, należy szczepić się co roku - między 

końcem sierpnia, a początkiem listopada. 

Kto szczególnie powinien się zaszczepić? 

■ przewlekle chorzy (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, 

oddychania, nerek) 

■ osoby z obniżoną odpornością 

■ osoby w podeszłym wieku 

■ pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa, handlu, transportu, budownic-

twa 

■ osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi 

■ osoby pracujące na otwartej przestrzeni, narażone na zmiany tempera-

tury i niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Nawet jeśli Ty nie dotrzesz do przychodni, mobilny punkt szczepień do-

trze do Twojego zakładu. 

Nie daj się grypie! Zaszczep się!   

W ramach Programu Promocji Zdrowia pracownicy ArcelorMittal 

Poland SA mogą zaszczepić się przeciwko grypie: 

UNIMED: Medycyna Pracy, punkt szczepień, w godzinach od 7. 00 do 

14.00, codziennie  

UJASTEK: Zaprasza do punktu szczepień, mieszczącego się w paw. B, 

pok 22 w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do14:00, a w 

środy i czwartki od 8:00 do 18:00. 

Harmonogram szczepień w zakładach dostępny u kierowników wsparcia 

BHP w danym zakładzie. Pozdrawiamy, Biuro BHP 

 

Lieve Logghe z wizytą w Polsce 

 Dąbrowski oddział gościł niedawno Lieve Logghe, nowego dyrek-

tora finansowego ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie. To była jej 

pierwsza wizyta w naszym kraju odkąd przejęła obowiązki od Vijaya Goy-

ala, który jest obecnie dyrektorem finansowym ArcelorMittal Europe.  

  Podczas wizyty w Polsce Lieve Logghe spotkała się najpierw z 

Sanjayem Samaddarem, prezesem Zarządu naszej firmy i dyrektorem 

generalnym ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie  odpowiedzialnym za 

Europę Wschodnią. Prezes Samaddar przedstawił jej wizję funkcjonowa-

nia całego obszaru i wyzwania, jakie przed nim stoją. Następnie spotkała 

się z Sushilem Jainem, dyrektorem finansowym ArcelorMittal Europe – 

wyroby płaskie odpowiedzialnym za Europę Wschodnią, który opowie-

dział o obszarze już bardziej szczegółowo, uwzględniając zakłady, portfo-

lio produktowe, rynki itd.  

 Nowa dyrektor spotkała się również z zespołem BDE, a także 

naszym zespołem finansowym i kontrolingu. Podczas tych spotkań oma-

wiane były najważniejsze tematy, wyzwania i szanse. Lieve Logghe była 

pod wrażeniem entuzjastycznego, młodego i otwartego zespołu. Przeka-

zała wiele cennych uwag, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym, 

przez kilka lat była dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za tzw. 

Business Division North w ramach ArcelorMittal Europe – czyli zakady 

zlokalizowane w pónocnej częsci Europy. Na zakończenie swojej wizyty 

w Polsce odwiedziła Centrum Usług Wspólnych (SSC), gdzie razem z 

dyrektorem generalnym Edwinem Bennaarsem omawiali bieżące spra-

wy, jak również strategię na przyszłość dla Centrum. Biuro komunikacji 

60 LAT ODDZIAŁU NOWOHUCKIEGO SEP 

  W dniu października 2014 roku Stowarzyszenie świętuje swój 

okrągły Jubileusz powstania i działalności. Szczegółowy program uroczy-

stości jest na stronie internetowej Oddziału sepnh@wp.pl. 

  Młodszym koleżankom i kolegom pragniemy przypomnieć, że 

początki działalności stowarzyszeniowej były realizowane w Kombinacie 

Metalurgicznym Nowej Huty, a powstałe Koła SEP związane były z po-

szczególnymi Zakładami. Z czasem krąg się poszerzał o inne Zakłady, w 

tym w szczególności o Zakłady Dzielnicy Nowa Huta. Stowarzyszenie 

przeżyło trudny okres przemian społeczno-politycznych i obecnie ma się 

dobrze. Realizuje swoją działalność statutową, w tym w szczególności 

szkolenia dla kadry inżynieryjno-technicznej, oraz przeprowadza szkole-

nia i egzaminy kwalifikacyjne w branży elektryczno-energetycznej. Więcej 

informacji na temat historii i działalności Oddziału NH SEP znajduje się w 

wydanym na tą okazję Biuletynie "Kronika Oddziału Nowohuckiego SEP 

2009-2014". Z koleżeńskim pozdrowieniem !  

       W imieniu Zarządu kol. inż. Stefan Kapusta. 

 

XXV JUBILEUSZOWY RAJD STALOWNIKÓW „ZAWOJA 2014” 

03 ÷ 05 października 2014 roku 

 Jubileuszowy Rajd Stalowników zgromadził rekordową liczbę 

uczestników 99 osób; pracowników stalowni z rodzinami, emerytów, pra-

cowników innych wydziałów naszej huty. Liczną grupę stanowiły dzieci i 

młodzież z najmłodszym uczestnikiem- rocznym Wojtusiem na czele. 

Pierwszym akcentem Rajdu, po obiadokolacji,  był wieczór babiogórski. 

Zespół regionalny z Zawoi zaprezentował lokalny folklor, ubarwiony cie-

kawymi opowiastkami. Wspólna zabawa, konkursy, nauka tańców góral-

skich, śpiewanie góralskich piosenek wraz z kapelą, pozostawiła niezapo-

mniane miłe wrażenia. 

         Drugi dzień Rajdu miał bardzo napięty program. Po wczesnym, jak 

na sobotę śniadaniu, bo o 7.30 wyruszyliśmy na turystyczne szlaki. Trudy 

wędrówki stalownikom wynagrodziła Babia Góra witając ich słońcem a 

pozostawiając morze mgieł poniżej. Natomiast Jałowiec nie był tak go-

ścinny i praktycznie cała wędrówka odbyła się w gęstej mgle i na dodatek 

w błotnistych szlakach zrytych przez pojazdy transportujące drewno z 

wyrębów. Wykorzystując chwilową „dziurę we mgle” na polanie szczyto-

wej Jałowca podziwiamy odsłaniającą się Babią Górę, wykonujemy 

wspólne zdjęcie na szczycie i schodzimy do schroniska  Opaczne a na-

stępnie do Zawoi Centrum. Czując w nogach przebytą trasę praktycznie z 

marszu bez odpoczynku  udajemy się na obiad. Sjesta poobiednia  zosta-

je również przeniesiona na inny termin bo już na terenie zielonym Ośrod-

ka rozpoczęły się konkursy. Każdy uczestnik Rajdu miał za zadanie star-

tować w Zawodach Strzeleckich o puchar Dyrektora Stalowni oraz w 

konkursie rzutu lotką. Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników 

było przybycie na Rajd Dyrektora Zakładu Wielkie Piece i Stalownia Pana 

Grzegorza Marachy. Po zakończeniu wszystkich konkurencji i krótkim 

odpoczynku udaliśmy się na uroczystą kolację. W trakcie wieczornego 

spotkania ”Harnaś” Rysiu przeprowadził pasowanie na „Turystę Stalowni-

ka” uczestników będących pierwszy raz na Rajdzie i tych którzy tego 

zaszczytu dotychczas  nie dostąpili, nie wyłączając Pana Dyrektora. Ko-

lejnym punktem programu było wręczenie nagród zwycięzcom poszcze-

gólnych konkursów. Zwieńczeniem uroczystego wieczoru był tort z okazji 

jubileuszu 25 Rajdu Stalowników.    Cd str nr 4 

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;   
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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 gru-

powo 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 spe-

cjalny 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, czyn-

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

piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówie-

nia 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 czyn-
ne 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 brelo-

czek, 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 cza-

sowo 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 urodzi-

ło 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 wybie-

rając 5, następnie 2. Paczka będzie wysłana na adres wskazany w 

formularzu. Już dzisiaj zgłoś się po Paczkę. 

 

Cd ze str nr 3 (Rajd Stalowników)….Wspólna zabawa trwała by zapew-

ne do białego rana gdyby nie perspektywa kolejnego dnia Rajdu i pla-

nowanych wycieczek. Niedzielny poranek po wyjątkowo krótkiej nocy 

przywitał nas bezchmurnym niebem i słońcem. Śniadanie tym razem 

było o przyzwoitej porze bo o 8.30, na którym szczególnym powodze-

niem cieszył się żurek babiogórski.  

 Zaplanowana trasa turystyczna była typowo niedzielno-

spacerowa. Obydwie grupy udały się pod wyciąg krzesełkowy wyjeż-

dżając nim na Mosorny Groń. Po obejrzeniu pięknych panoram Pasma 

Babiej Góry i Jałowca oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć, szlakiem 

przez bukowy las docieramy do wodospadu na Mosornym Potoku.  

Wodospad robi wrażenie a uroku dodają mu jesienne, kolorowe barwy 

otaczającego lasu bukowego. Wędrówkę kończymy w Zawoi Mosorne, 

skąd autobusem przejeżdżamy do Zubrzycy Górnej. Orawski Skansen 

zwiedzamy z wcześniej umówionym przewodnikiem po czym wracamy 

do Ośrodka na obiad.  

 Żegnamy Zawoję, Babią Górę, Beskid Żywiecki i wracamy do 

Krakowa kończąc 25 Jubileuszowy Rajd Stalowników.      J. Pustułka 

 

     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 

OFERTA 2014 Z DOFINANSOWANIEM DLA  

PRACOWNIKÓWAMP SA i EiR 

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 

Krynica Zdrój – SYLWESTER 31.12.2014 – 04.01.2014 cena 500 zł 
W cenie transport autokarem klasy Lux, ubezpieczenie NNW i KL, opłata 

klimatyczna, 4 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, informa-

cja turystyczno-krajoznawcza 

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 

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 szwedz-

kiego, obiady podawane do stołu, do wyboru z proponowanych dań), do-

stęp do basenu z hydromasażem, sauna i jacuzzi, uroczysta kolacja wigilij-

na, 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, wyży-

wienie – śniadania i obiadokolacje, kulig z ogniskiem z pieczeniem kiełba-

sy, impreza integracyjna przy kapeli góralskiej, impreza z gawędziarzem 

przy ognisku, spacer po górach z przewodnikiem beskidzkim, bal sylwe-

strowy 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 rezy-

gnacji 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 łazien-

kami), 1x śniadanie, 1 x obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie KL+ 

NNW, podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów rezy-

gnacji z imprezy i chorób przewlekłych. 

 

UWAGA!!!  NSZZ Prac. AMP SA dla członków Związku zorganizował 

możliwość otrzymania „Karty klienta” do krakowskiego sklepu 

„SELGROS”. Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania „Karty 

klienta” są dostępne u Przewodniczących Zarządów Zakładowych 

NSZZ Prac. AMP SA lub bezpośrednio u Wiceprzewodniczącego Za-

rządu Związku kol. Józefa Kawuli tel. 12 290 15-14 

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

