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Wystąpienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji wzrostu płac
w roku 2015 dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Trzy Zakładowe Organizacje Związkowe: NSZZ Pracowników AMP SA, MZZ HUTNIK, MZZ Prac. AM DG wystąpiły do zarządu Spółki AMP SA o rozpoczęcie negocjacji wzrostu płac w roku
2015. Zwracamy się do pozostałych Zakładowych Organizacji
Związkowych o poparcie naszego wystąpienia:
Dotyczy rozpoczęcia negocjacji wzrostu płac w roku 2015 dla
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Zgodnie z zapisami §31 ZUZP dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., celem wypełnienia przez strony zobowiązań, które
są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o rozpoczęcie przedmiotowych
negocjacji płacowych w I dekadzie listopada 2014 roku.
Strona Związkowa wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia
2015 roku następujących zmian płacowych dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. objętych ZUZP poprzez:
1. Wzrost indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 8% dla każdego pracownika Spółki,
2. Wypłacenia nagrody za wkład pracy w 2014 roku w wysokości
2000 złotych dla każdego Pracownika, który był zatrudniony w ArcelorMittal Poland S.A. przez cały 2014 rok lub był zatrudniony w
Spółce świadczącej usługi na rzecz AMP S.A. przez cały 2014 rok.
3. Dokonanie indywidualnych przeszeregowań dla tych Pracowników, których miesięczne wynagrodzenia zasadnicze są zaniżone w
stosunku do pozostałych Pracowników brygady, zespołu – poprzez
wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w odpowiedniej
wysokości, tj. co najmniej do średniej płacy zasadniczej brygady,
zespołu.
KANDYDACI NA SIP W LATACH 2015-2018
PSK 2,3 - STALOWNIA KT + COS

Radwan Andrzej
Wydziałowy SIP PSK 2 - „KT”
Wykształcenie średnie ogólne, staż pracy 33 lat,
Murarz z KT - brygadzista

Zientara Bogusław
Wydziałowy SIP PSK3 - „COS”
Wykształcenie średnie ogóle - Technik ochrony
środowiska, staż pracy 27 lat, Rozlewacz

BOMBA LESZEK
WYDZIAŁOWY SIP UR (PSK1+PSK2+PSK3)
Pracujący w UR i Narzędziowni Wydziału PSK2.
Technik Mechanik, staż pracy 26 lat. Młody dynamiczny i merytorycznie najlepiej przygotowany kandydat
na SIP w UR PSK. W kadencji 2010 - 2014 zastępca
zakładowego SIP na szczebli AMP SA O/Kraków.
Posiada tytuł Technika BHP.
Zarząd zakładowy PSK NSZZ Pracowników AMP SA przedstawia
sprawdzonych kandydatów na SIP w Zakładzie Stalownia i Wielkie
Piece. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym po wielu kursach SIP. Ich przygotowanie do pełnienia funkcji SIP w PSK daje
nam pełne podstawy by rekomendować ich w obecnych wyborach.
Głosuj na kandydatów NSZZ Prac. AMP SA
Wybory SIP w Spółkach hutniczych - HUT - PUS SA

LISOWSKI KRZYSZTOF
Zmiana „A” - PSK2, Stalownia + COS
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy
33 lat, operator urządzeń stalowni

Zofia Senderowska
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - Wydział Handlu
Pracownik żywienia zbiorowego
STAŻ PRACY 35 LAT

MALADA JANUSZ
Zmiana „B” :
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, staż pracy
28 lat, brygadzista - suwnicowy

Lucyna Gut
KANDYDAT NA ZAKŁADOWEGO
SIP HUT - PUS SA
Specjalista ds.. Kadr i Płac
STAŻ PRACY 32 LAT

TRZASKA MAREK
Zmiana „C” :
Wykształcenie średnie techniczne,
staż pracy 27 lat, suwnicowy

ZIOMEK ZDZISŁAW
Zmiana „D” :
Wykształcenie średnie ogólne, staż pracy 28 lat,
operator urządzeń stalowni

Elżbieta Czyż
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - Wydział Gospodarczy
Kierownik zespołu sprzątającego
STAŻ PRACY 33 LAT
Artur Kołek
KANDYDAT NA WYDZIAŁOWEGO
SIP - Wydział Handlu
Kierowca - Dostawca towarów
STAŻ PRACY 29 LAT
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AM DS - spotkanie z Dyrekcją Spółki
W ubiegłym tygodniu w siedzibie AMDS (ArcelorMittal Distribution Solutions) w dawnej Walcowni Taśm odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: urzędujący Zarząd NSZZ Pracowników
AMP oraz Dyrekcja Zakładu AMDS reprezentowanym przez Pana
Michała Stachurę. Obecni byli też Przewodniczący Zarządu Zakładowego AMDS kol. Robert Janczur i jego zastępca kol. Władysław
Kucharski. Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik podkreślił ważną rolę organizacji związkowych we wspólnych działaniach
ważnych dla pracowników i Zakładu. Dyrektor Michał Stachura
podziękował za wizytę i deklaracje współpracy. Następnie przedstawił zakres działalności firmy, wielkość zatrudnienia i pochwalił
się dobrymi wynikami w sferze BHP. Podkreślił, iż od ponad 2000
dni w AMDS nie zdarzył się żaden wypadek. Jest to wynik godny
do naśladowania przez inne Zakłady. Świadczy on bowiem o dużej
świadomości i przestrzeganiu zasad BHP przez pracowników
AMDS. Zwłaszcza, że wiąże się to ze zwiększeniem produkcji i
wprowadzaniem nowych urządzeń. Dyrektor przybliżył też nową
inwestycję, która obecnie jest realizowana, a mianowicie będzie to
nowa linia cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach gorąco walcowanych” FAGOR”, której uruchomienie jest planowane na początek
2015r. Wiązać się to będzie z dodatkowym zatrudnieniem. Dla
niezorientowanych należy przytoczyć kilka istotnych faktów dotyczących AMDS.
Początek firmy to rok 1999. Powołana zostaje Spółka DMS.
Większość pracowników wywodzi się z różnych Wydziałów Huty,
zwłaszcza ze służb utrzymania ruchu. Kolejnym etapem w historii
firmy była Spółka Stal-Handel, która po przejęciu hal byłej Walcowni Taśm, przekształciła się w AM DS. Na dzień dzisiejszy to duża
Firma mająca szereg oddziałów i składów w całej Polsce. Krakowski oddział jest jednym z największych i co warte podkreślenia
przodującym w wielkości produkcji. Zatrudnia obecnie około 200
pracowników w tym 60 z firmy leasingującej pracowników. AMDS
w Krakowie jest częścią większej europejskiej struktury. Spotkanie
było kolejnym etapem rozmów Zarządu NSZZ Prac. AMP SA z
Zarządami Spółek działających na terenie krakowskiej Huty. Wizyta w AMDS pokazała, że takie spotkania są potrzebne i korzystne
dla obu Stron.
Robert Janczur
Główna Komisja Wyborcza SIP informuje….
W dniu 30.10.2014r. Odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej SIP. Na spotkaniu omówiono przebieg wyborów w
poszczególnych zakładach, oraz czy są przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z harmonogramem i ordynacją wyborczą. Jak nam
wiadomo w niektórych komisjach dochodziło do drobnych potknięć
na szczeblu organizacyjnym, ale szybko je usuwano co nie wpływało znacząco na prace tych komisji. W zakładach takich jak
BWZ, BWG, BTL, ZKK, BEK wybory się już zakończyły. Frekwencja w tych zakładach była na poziomie 70%. Należy zaznaczyć, że
było duże zainteresowanie i pracownicy wzięli sprawy w swoje ręce
i wybrali swoich reprezentantów na SIP. Następnym krokiem tych
komisji to zebranie wybranych Społecznych Inspektorów Pracy i
wybór spośród nich Zakładowego SIP w poszczególnych zakładach, a na wakujące miejsce po wybranym kandydacie należy
przeprowadzić wybory uzupełniające. Główna Komisja zaleca aby
wybory uzupełniające odbyły się do dwóch tygodni po wyborach
Zakładowego SIP. Ważną sprawą jest aby wszystkie komisje po
zakończeniu wyborów przekazały protokoły z wyborów do GKW i
Zakładowemu SIP Huty. Z oceny dotychczasowej pracy poszczególnych komisji jesteśmy zadowoleni co świadczy o dużym zaangażowaniu związków zawodowych jak i dobrym wyborze poszczególnych komisji wyborczych. Czekamy, aż wszystkie komisje wyborcze zakończą prace, wówczas wybrani SIP wybiorą Zakładowego SIP AMP O/Kraków. GKW ma nadzieje, że wszystkie komisje
dotrzymają wyznaczonych terminów i do 28 Listopada zakończymy wybory SIP w AMP SA O/Kraków.
M. Kopeć

AMP SA

Zmiany na stanowiskach w AMP
W związku ze zmianami w obszarze zakupów
w części wschodniej europejskiego obszaru
wyrobów płaskich (BDE), nastąpiły zmiany w Biurze Zakupów
AMP, tak aby zapewnić organizacji szybsze, bardziej energiczne i
przejrzyste funkcjonowanie. Aby to umożliwić, poniższe zmiany
miały miejsce 1 sierpnia 2014r w obszarze zakupów.
Rajendra Pathak dyrektor zakupów
Biju Thomas objął stanowisko dyrektora ds. wydatków
inwestycyjnych i zakupu usług. Pan Biju Thomas pełni funkcję szefa ds. wydatków inwestycyjnych i zakupu usług na poziomie BDE.
Jest również koordynatorem zakupów dla ArcelorMittal Poland.
Jego przełożonym jest Rajendra Pathak, dyrektor zakupów ArcelorMittal Poland i obszaru BDE. Pan Biju Thomas dołączył do ArcelorMittal Poland w 2006 roku. Był odpowiedzialny za zakupy materiałów ogniotrwałych dla wszystkich oddziałów w Polsce, jak również za synergię obszaru zakupów w spółkach zależnych. Później,
był odpowiedzialny także za zakupy materiałów ogniotrwałych dla
zakładów Grupy w obszarze Europy Wschodniej. Od roku 2007
zajmował stanowisko dyrektora zakupów inwestycyjnych. Od roku
2009 był szefem zakupów inwestycyjnych dla zakładów ArcelorMittal zlokalizowanych w Europie Wschodniej. W listopadzie 2013
roku został koordynatorem zakupów dla ArcelorMIttal Poland i szefem zakupów inwestycyjnych dla obszaru BDE. Biju Thomas uzyskał tytuł inżyniera metalurgii w National Institute of Technology, w
Raipur, Indie i tytuł magistra technologii materiałowej w Indian
Institute of Technology (IIT), Mumbai, Indie. Posiada również tytuł
MBA uzyskany w St. Gallen Business School, Szwajcaria.
Jadwiga Janas objęła stanowisko dyrektora zakupów
usług. Jej przełożonym jest Biju Thomas, dyrektor ds. wydatków
inwestycyjnych i zakupu usług. Pracę w AMP rozpoczęła w 2007
roku w dziale inwestycji. Pod koniec roku 2010 objęła stanowisko
dyrektora logistyki lądowej odpowiedzialnego za Polskę i Czechy.
Przed rozpoczęciem pracy w ArcelorMittal Poland była pracownikiem naukowym na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Następnie rozpoczęła swoją karierę biznesową w obrębie logistyki,
sprzedaży i zakupów (m. in. Saint-Gobain, Manuli Industries). Pani
Jadwiga Janas posiada tytuł magistra ekonomii i magistra inżyniera
transportu morskiego, a także magistra filologii angielskiej. Ponadto ukończyła studia MBA w SGH i Uniwersytet w Minnesocie.
Grzegorz Kotarba objął stanowisko szefa logistyki lądowej
ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Ostrava i innych zakładów należących do Grupy zlokalizowanych w Czechach. Jego przełożonym
jest Laurent David - European Purchasing Platform Manager. Pan
Grzegorz Kotarba rozpoczął pracę w ArcelorMittal Poland w 2006
roku w Biurze Audytu Wewnętrznego, gdzie był odpowiedzialny za
przeprowadzanie audytów w różnych obszarach działalności AMP
oraz innych spółek z grupy ArcelorMittal. W 2010 roku dołączył do
Biura Zakupu Surowców, w którym odpowiadał za proces zakupu
złomu oraz współpracę z strategicznymi przewoźnikami kolejowymi
(PKP, LHS, Kolprem). Grzegorz Kotarba jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalizacją finanse
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że trwają zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt.
Kontenery stoją w recepcji budynku dyrekcyjnego w Dąbrowie Górniczej, w recepcji budynku SSC, budynku Z w Krakowie (parter), w
Laboratorium Dziennym ChOW1 oraz Laboratorium Zmianowym
bud. administracyjny Elektrociepłowni w Krakowie oraz Kolpremie
(budynek główny w Dąbrowie Górniczej i Krakowie). Można do nich
wkładać karmę, niepotrzebne koce, ręczniki, pościel, smycze, miski
dla zwierząt 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. Pierwsze zebrane rzeczy zostały już zawiezione
do schronisk w Krakowie i Katowicach. Jak zawsze
liczymy na Wasze wsparcie i aktywny udział w akcji.
Dziękujemy i pozdrawiamy,
Zespół Odpowiedzialności Biznesu
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„Łączy nas Kraków” - to hasło wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego. Ubiegający się o
czwartą kadencję prezydent przedstawił swoich kandydatów do Rady
Miasta Krakowa. Na liście kandydatów znaleźli się przedstawiciele
partii, które oficjalnie poparły Majchrowskiego w wyborach na prezydenta miast: PSL, SLD i Twojego Ruchu. Liderami w poszczególnych
okręgach są: Wojciech Szczepanik, dyrektor ZUS w Krakowie; Jerzy
Frydygier, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie; Anna
Prokop-Staszecka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Krakowie; Jacek Majchrowski; Tadeusz Trzmiel, zastępca
prezydenta Krakowa; Bartłomiej Garda, radny miejski oraz Sławomir
Pietrzyk, wiceprzewodniczący rady Miasta Krakowa. Są też nasi
związkowi przedstawiciele:







Halina Szpakowska - Wiceprzewodnicząca
ds. Finansowych Zarządu NSZZ Prac. AMP
SA (okręg nr VI poz. nr 4), Z-ca Gł. Księgowej w Spółce HUT-PUS SA, matka dwóch
dorosłych córek, szczęśliwa babcia wnuczki
Weroniki.
Tomasz Ziołek - Wiceprzewodniczący ds.
Spółek Zarządu NSZZ Prac. AMP SA (okręg
nr VII poz. nr 9). Zawodowo związany z Zakładem Transportu Klejowego (obecnie KOLPREM).
Krzysztof Bąk - Przewodniczący Zarządu
Zakładowego Stalowni i WP NSZZ Prac. AMP
SA (okręg III poz. nr 10). Żonaty, syn Aleksander. Od lat działacz związkowy, działacz
TKKF. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady
OPZZ miasta Krakowa i powiatu krakowskiego

Kandydat na radnego do Sejmiku Województwa
Małopolskiego - Okręg nr 3 miasto Kraków
Lista SLD - Lewica Razem poz. nr 3



Krzysztof Wójcik - Przewodniczący NSZZ
Pracowników ArcelorMittal Poland SA.
Popierany przez OPZZ, bezpartyjny.

Co było kluczem przy wyborze kandydatów? - Konsekwentnie stawiam na osoby, które swoim doświadczeniem zawodowym są gwarantem skutecznej pracy dla mieszkańców naszego miasta –
wyjaśniał Jacek Majchrowski. -To ludzie, którzy się sprawdzili, z którymi łączy nas miłość do tego miasta, łączy umiejętność wsłuchania
się w potrzeby krakowian i ich wielkomiejskie aspiracje, łączy idea
miasta przyjaznego, otwartego i bogatego - dodał prezydent.

AMP SA
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ZESPÓŁ ROBOCZY
28 października b.r. w siedzibie spółki w DG odbyło się spotkanie administracyjno-związkowego Zespołu Roboczego. Tym razem strona pracodawcy reprezentowana była w szerszym gronie.
Stały jej skład, w osobach Dyrektora ds. Relacji Społecznych Pana
Andrzeja Węglarza, Głównego Specjalisty w tym dziale Pana Cezarego Kozińskiego oraz Pani Anety Gwóźdź, uzupełnił Pan Krzysztof
Knawa. Przedstawił on Stronie Społecznej prezentację dotyczącą
kształtowania się płac zasadniczych dla pracowników ruchu 4 BOP,
którzy zostali przeniesieni do pracy na jedną zmianę. Wszystkie osoby w łącznej liczbie 30, zgodnie z zawartym porozumieniem, otrzymały specjalny dodatek wyrównawczy w maksymalnej wysokości.
Przy czym ich płace zasadnicze nie odbiegają rażąco od średniej
płacy z danej brygady lub zespołu. Porządek spotkania ZR obejmował również trzy istotne dla wszystkich pracowników zagadnienia, a
mianowicie: wykup W-12, zmiany zasad dopłat do chorobowego i
nowelizacja regulaminu premiowania. Przedstawiciele pracodawcy
przekazali stronie związkowej do każdego z tych tematów własne
projekty, które w chwili obecnej są konsultowane przez Stronę Społeczną. Zawarte w tych projektach pomysły i propozycje zmian budzą
szereg kontrowersji, co z kolei zmusza obie strony do dalszego dialogu i kontynuowania rozmów. W sprawach różnych Strona Pracodawcy poinformowała, że pomimo zaleceń PIP nie będzie naliczać dodatku zmianowego przy wypłacie za godziny nadliczbowe. W tej sprawie
toczy się postępowanie sądowe.
Strony wspólnie ustaliły, że dniami wolnymi w przyszłym roku,
z tytułu święta przypadającego w sobotę ( w roku 2016 będziemy
mieć dwa takie święta ) są następujące dni: za 15 sierpnia, dniem
wolnym od pracy będzie dzień 14 sierpnia, a za 26 grudnia dniem
wolnym będzie dzień 24 grudnia. Następne spotkanie Zespołu Roboczego odbędzie się w dniu 06.11.2014 roku.
Krzysztof Bąk
Komisja Ochrony Pracy przy FHZZ
W dn. 28.10.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Pracy przy Federacji Hutniczych Związkach Zawodowych w Katowicach. Nasz związek reprezentował kol. Kopeć Mirosław, który to w AMP SA
odpowiada za SIP i BHP z ramienia Związku. Na spotkaniu wybrano Prezydium komisji. Przewodniczącym został Zenon
Grzelka - Zakładowy SIP AMP SA w Dąbrowie Górniczej , Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Mitera – AMP SA - Huta Cedler
oraz Stanisław Osika – Huta Bankowa, Sekretarzem została Renata
Pietras – Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Paweł Rodak – Walcownia Metali Dziedzice. Jednym z tematów spotkania były zbliżające się wybory Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach hutniczych.
Jak nas poinformowano w tym roku kończy się kadencja w większości zakładów i należy przeprowadzić wybory. W trakcie dyskusji
okazało się, iż w poszczególnych Zakładach występują duże trudności dotyczące uzgodnienia wspólnych Regulaminów SIP oraz ordynacji wyborczej między organizacjami związkowymi. Kolejnym punktem spotkania był temat próby zmian ustawy o SIP. Wszyscy stwierdzili, iż próby „głębokiej” ingerencji w Ustawie o SIP są zła drogą,
gdyż SIP w zakładzie jest jak najbardziej potrzeba. Jak stwierdzili
obecni na spotkaniu na te tematy należy rozmawiać ze związkami
zawodowymi, a takich rozmów nie ma. Obecni na sali omówili także
przebieg procesu wprowadzania w zakładach świadomości pracowniczej i zmian oceny pracy, tworzenia HIR. Spotkanie należy uznać
za bardzo udane i jak najbardziej potrzebne, a powołanie Komisji na
poziomie FHZZ, za bardzo zasadne, gdyż wymiana doświadczeń
oraz informowanie się o różnych zagrożeniach BHP oraz pracy SIP
jak najbardziej wskazane. Kolejne spotkanie w planowane jest w
Grudniu 2014r, w ZKZ Zdzieszowice, na którym zostanie przyjęty
plan pracy Komisji.
Mirosław Kopeć

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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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
PRACOWNIKÓW AMP SA i EiR
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
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, informacja turystyczno-krajoznawcza
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.
Wiedeń – Jarmarki Bożonarodzeniowe 6-7.12.2014 cena 379,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu k. Bratysławy (pok. 23os.), 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.
Suche k/Poronina- ŚWIĘTA 23-27.12.2014 cena 750,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 4x noclegi, 4 x wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja), impreza regionalna, uroczysta kolacja wigilijna, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT
Sielpia – ANDRZEJKI 28-30.11.2014 cena 380,00 zł
W cenie transport autokarem, 2 x noclegi, 2 x wyżywienie (śniadanie,
obiad, kolacja), impreza regionalna z DJ, uroczysta kolacja andrzejkowa
przy zespole muzycznym, bilety wstępu do muzeum i na zamek, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą”
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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.
UWAGA!!! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland lub hutniczej Spółki
posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest do
dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia.
Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU.
- 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! Biuro Obsługi PZU Życie przypomina, że każdej osobie
ubezpieczonej grupowo przebywającej w szpitalu co najmniej przez 14
dni, przysługuje świadczenie z tytułu rekonwalescencji. Zwolnienie
lekarskie powinno być wystawione przez szpital.
PZU Życie wypłaca również świadczenie za pobyt na oddziale
intensywnej terapii (OIT), jeżeli pobyt ten trwał nieprzerwanie 48 godzin
i był w trakcie pobytu w szpitalu. Ubezpieczenia te obejmują zdarzenia,
które miały miejsce na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej
lub na terytorium: Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako,
USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.
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.

Obok obiektu wypoczynkowego znajduje się nowoczesny kompleks
wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla. Wyżywienie:
całodzienne 56 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 43 zł/os. dzieci 4-10 lat:
całodzienne wyżywienie 28 zł/os., śniadanie i obiadokolacja 22 zł/os. Ceny
pokoi: pokój 2 osobowy z łazienką 130 zł /doba, pokój 3 osobowy z łazienką 160 zł/doba, pokój 4 osobowy z łazienką 260 zł/doba, pokój 2 osobowy UWAGA!!! Doradca finansowy (Pan Łukasz Duda) od 1 listopada bęz łazienką (nowe skrzydło) 160 zł/doba, apartament 260 zł/doba, domek dzie udzielał porad po uprzednim kontakcie telefonicznym:
6 osobowy 270 zł /doba.
nr tel. 695 426 226. Każdorazowo istnieje możliwość indywidualnego
umówienia się z doradcą finansowym.
Zapraszamy

Koledze Norbertowi Grzelakowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA
składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
Koleżance Alicji Salomon oraz Marzenie Ziębie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA
składa Zarząd Zakładowy ZKK NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

