
Nr   43/ 12 / (996)                                                                 28. 11. 2012 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Regulamin ZFŚS na 2013 rok - parafowany  

● 20 listopada Strony uczestniczące w posiedzeniu GKŚS po 

dwumiesięcznych negocjacjach parafowały Regulamin ZFŚS na 

2013 rok. Kompromis jaki osiągnięto zakłada, iż z 6 TKŚS pozo-

staną trzy: krakowska, dąbrowska (obejmie DG, Sosnowiec i 

Centralę) oraz śląska (Florian i huta Królewska). Uzgodniono 

także, że zmniejszy się ilość osób zasiadających w GKŚS ale tak 

by każdy Oddział był reprezentowany. Tak jak w latach poprzed-

nich pracownicy mieszkający np. w Krakowie, a mający zatrud-

nienie w innym Oddziale będą mogli wystąpić o wyrażenie zgody 

na korzystanie ze świadczeń z krakowskiej TKŚS. Nowością w 

tym roku jest przesunięcie decyzji w kilku istotnych zapisach 

Regulaminu z TKŚS do GKŚS ( np. GKŚS będzie decydować o 

Firmach, które będą prowadzić działalność rekreacyjną i zdro-

wotną, o częstotliwości korzystania z profilaktyki zdrowotnej, o 

wyższych świadczeniach w niektórych problematycznych sytu-

acjach, o tym kto będzie organizował wypoczynek po pracy). 

Kompromisem zakończyły się także negocjacje tabeli dofinanso-

wania do wypoczynku dzieci oraz tabela dofinansowania wcza-

sów pod gruszą. Nowością są dwie tabele dofinansowania do 

profilaktyki zdrowotnej (pierwsza będzie dotyczyło osób które 

wykonywały pracę w szczególnym charakterze i w szczególnych 

warunkach, druga dla osób tzw 50+). GKŚS i TKŚS powoła Pra-

codawca wydając odpowiednie polecenie. Należy jeszcze pamię-

tać, iż szczegółowe zasady zostaną opracowane w poszczegól-

nych TKŚS. Po podpisaniu Regulaminu ZFŚS przez Pracodawcę i 

Związki Zawodowe pełny tekst będzie dostępny na stronie na-

szego Związku (www.nszzphs.pl) oraz będzie nim dysponował 

każdy Zarząd Zakładowy.  

           

 Zespół Roboczy 

● 20 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. 

W trakcie spotkania omówiono  tematy: Dodatkowa nagroda dla 

pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w kontekście wyników 

Spółki za 10 miesięcy roku 2012 oraz prognozowanych do końca 

2012r; Negocjacje zmian płacowych roku 2013, wg trybu okre-

ślonego w ZUZP; Zmiana zasad premiowania dla pracowników 

EXEMPT; Sprawy różne. 

W nawiązaniu do zapisu protokołu z dnia 30.03.2012r., Strona 

Związkowa zwróciła się z wnioskiem o przekazanie informacji w 

zakresie wyników Spółki za 10 miesięcy roku 2012 oraz progno-

zowanych do końca 2012r., celem dokonania uzgodnienia  

w zakresie wypłaty dodatkowej nagrody dla pracowników Spółki 

w kwocie 200 PLN. W odpowiedzi Strona Pracodawcy poinfor-

mowała, iż w celu uzyskania wnioskowanych danych zwróci się 

do Biura Budżetowania i Kontrolingu, a uzyskane informacje 

zostaną przekazane Stronie Związkowej na najbliższym posie-

dzeniu Zespołu Roboczego. 

Strona Związkowa zwróciła się z wnioskiem o rozpoczęcie nego-

cjacji zmian płac pracowników, wynikających z postanowień § 

31 ust.1. ZUZP. Strona Pracodawcy poinformowała, iż w chwili 

obecnej nie posiada pełnomocnictw Zarządu do rozpoczęcia w/w 

negocjacji. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, stanowisko 

w zakresie propozycji Związkowych zostanie przedstawione na 

kolejnych spotkaniach negocjacyjnych, przy czym Strona Praco-

dawcy nie wyklucza, iż w związku z bardzo trudną sytuacją fi-

nansową Spółki, zaproponuje dokonanie uzgodnienia o przesu-

nięciu negocjacji płacowych na wzajemnie uzgodniony termin,  

przypadający na I kwartał 2013r.  

Kontynuując rozmowy dotyczące zmiany zasad premiowania dla 

pracowników EXEMPT, Strona Związkowa podtrzymała swoje 

stanowisko zawarte w Protokole z dnia 05.09.2012r., zgodnie z 

którym ze względu na bezpośredni wpływ proponowanych zmian  

na wskaźniki wzrostu płac w 2013 i 2014 roku, rozmowy doty-

czące zmian zasad premiowania powinny być prowadzone łącz-

nie z negocjacjami zmiany płacy pracowników ArcelorMittal Po-

land S.A. na 2013 rok. Strona Pracodawcy nie widzi powodów 

do łączenia obu zagadnień i w dalszym ciągu podtrzymuje swoje 

stanowisko w tej sprawie. Negocjacje w tej sprawie będą toczyły 

się na kolejnych spotkaniach Zespołu Roboczego.  

W części spotkania dotyczącej spraw różnych: Strona Pracodaw-

cy przekazała ilości osób oraz nazwy stanowisk pracowników – 

obcokrajowców, zatrudnionych w ArcelorMittal Poland S.A., Stro-

na Pracodawcy poinformowała, iż na dzień 16.11.2012 r. w 

strukturach AMP S.A. w stosunku pracy pozostają 23 osoby,  

o których mowa powyżej, pełniące stanowiska: dyrektor, szef, 

kierownik i główny specjalista. Wśród zatrudnionych osób-

obcokrajowców są również przedstawiciele Zarządu Spółki. 

Ponadto Strona Pracodawcy poinformowała o: kontynuowaniu 

analiz w zakresie ewentualnego wydzielenia procesu związanego  

z usługami logistycznymi; planowanym rozpoczęciu – przez KOL-

PREM Sp. z o.o. - analiz w zakresie outsourcingu działalności 

związanej z utrzymaniem taboru i infrastruktury kolejowej; 

Strona Związkowa poinformowała, iż zdecydowanie sprzeciwia 

się w/w zamierzeniom, uznając je za nieracjonalne z ekonomicz-

nego punktu widzenia. W przypadku jednak podjęcia decyzji 

przez Zarząd AMP S.A. i KOLPREM Sp. z o.o. w zakresie wydzie-

leń, o których mowa powyżej, Strona Związkowa bezwzględnie 

będzie domagała się podpisania porozumień zapewniających 

osłony socjalne dla wydzielanych pracowników; 

Strona Związkowa zwróciła uwagę na nieprawidłowości związa-

ne z organizowaniem szkoleń ( wynikających z potrzeb Praco-

dawcy) dla pracowników PSK, ZE KRK, ZE DG, polegające na 

tym, że w/w  szkolenia odbywają się bezpośrednio po zmianie 

nocnej lub w dniu wolnym od pracy, bez wypłaty wynagrodzenia 

za nadgodziny. Do w/w kwestii Strona Pracodawcy odniesie się 

po sprawdzeniu uwag Organizacji Związkowych. 

 

UWAGA !!!  Premii za m-c Listopad nie BĘDZIE !!!  

• Według informacji Pracodawcy koszty działalności Spółki zo-

stały przekroczone powyżej 20% oraz dodatkowo wynik netto 

jest ujemny, biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu Premiowe-

go dla pracowników Spółki AMP SA premia wynosi 0 %. Jest to 

niemiła niespodzianka przed świętami dla pracowników. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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„Porozmawiaj z Prezesem”- spotkanie z pracownikami  

Walcowni Zimnej i Gorącej 

● 19 listopada o godz. 14.30 w sali teatralnej w Krakowie, rozpo-

częło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiaj z prezesem”. Pre-

zes, Dyr. Generalny Pan Manfred Van Vlierberghe spotkał się z pra-

cownikami Walcowni Zimnej i Gorącej. Obecni na spotkaniu byli dyr. 

Oddziału Wyrobów Płaskich Pan Janusz Soboszczyk, dyr Witold 

Dymek dyr Krzysztof Oleś. Służby HR reprezentowali Pan dyr.. An-

drzej Węglarz i Zbigniew Gąska. Po przedstawieniu ogólnej sytuacji 

gospodarczej Grupy oraz zagrożeń z jakimi Firma „walczy” na co 

dzień rozpoczęła się dyskusja. Poniżej przedstawiamy niektóre pyta-

nia zadawane przez pracowników i skrót odpowiedzi Dyr. General-

nego. Pierwsze pytanie dotyczyło zaniechaniu inwestycji: że  Arce-

lorMittal z uwagi na światowy kryzys skupił się na inwestowaniu w 

przemysł wydobywczy. Przy równoczesnym zaniechaniu nakładów 

na inwestycje. Co będzie jeżeli koniunktura się poprawi a my nie 

będziemy posiadali nowoczesnych linii przetwórczych? 

Udzielając odpowiedzi Prezes stwierdził, że inwestowanie w prze-

mysł wydobywczy, to najprostszy sposób aby koszty produkcji stali 

były jak najniższe. Właśnie dzięki tym inwestycjom posiadamy tanią 

rudę z Ukrainy. Najwięksi ekonomiczni „guru” nie są w stanie prze-

widzieć rozmiaru i czasu trwania kryzysu. Dlatego jako Firma musi-

my być przygotowani zarówno do kryzysu jak i do okresu po kryzy-

sie. Na to składają się główne czynniki: poprawna organizacji pracy, 

rozwój technologii i produktów, obniżka kosztów oraz inwestowanie. 

Pomimo ograniczeń spowodowanych kryzysem, nadal się inwestuje 

więcej, aniżeli pozwala na to wynik finansowy. 

Kolejne pytanie dotyczyło wydzielenia wykańczalni: czy to prawda, 

że Zarząd AMP SA wycofał się z pomysłu wydzielenia ze struktur 

Spółki wykańczalni oraz wysyłki, jeżeli nie to co zaproponuje tej 

części załogi, która żyje z dnia na dzień niepewna jutra? 

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd Spółki prowadzi nieustanne 

analizy starając się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, które pozwa-

lają na obniżkę kosztów. Utrzymanie Wykańczalni jest najbardziej 

korzystne przy wysokiej produkcji. Koszty wysyłanych wyrobów 

zawsze są takie same. Problem polega na niestabilności rynku. Pre-

zes zapewnia, że nie zapadnie decyzja we wspomnianej sprawie, 

która miałaby zły wpływ na organizację, koszty i ludzi. Obecnie 

prowadzone są w szerokim zakresie analizy i przymiarki. Zarząd 

posiada porozumienie z największymi Związkami Zawodowymi, ze 

nie będzie żadnych decyzji, jeżeli nie będą znane dokładnie wszyst-

kie okoliczności. Dlatego załoga nie powinna mieć powodów do 

nerwowej sytuacji. 

Następne pytanie dotyczyło konkurencyjności wyrobów produkowa-

nych w Polsce w porównaniu do innych walcowni gorących. 

Prezes  przyznał, że koszty produkcji blachy gorącowalcowanej w 

krakowskiej Walcowni Gorącej należą do najniższych. Wśród odbior-

ców są klienci, gotowi zapłacić za nasze wyroby więcej, ale pod 

pewnymi warunkami: najwyższej jakości dostarczanych blach oraz 

terminowości realizacji zamówień. Zarząd postanowił  aby walcow-

nia gorąca miała pełne obłożenie co pozwoli na obniżenie kosztu 

jednostkowego, wysoką rentowność co w konsekwencji przyniesie 

odpowiedni zysk dla Firmy. 

Kolejne pytanie dotyczyło planowanych ograniczeń zatrudnienia, 

które mają bardzo negatywny wpływ na stabilizację załogi, powodu-

je nerwowość. Czy nasze wyniki finansowe kształtują się korzystnie 

na tle strat Flat Karbon Europe? 

Optymalizacja zatrudnienia rozpoczęta w poprzednich latach została 

zakończona. Nie przewiduje się dalszych redukcji na stanowi-

skach produkcyjnych, planowane wielkości zatrudnienia 

zostały osiągnięte. Zadaniem Zarządu jest skupienie się na kon-

solidacji i wdrożeniu nowych asortymentów wyrobów, poprawie 

wydajności i obniżce kosztów. AMP SA jest jedną z najbardziej liczą-

cych się Spółek dla Grupy. W obecnej chwili trudno powiedzieć, 

jakie są wyniki wyrobów płaskich na tle Europy, ale zysk jest mi-

nimalny. 

Następny zapytanie dotyczyło kwestii mnogości zadań i programów 

związanych z bezpieczeństwem pracy. Ilość tych zadań, powoduje 

ze  nikt nie jest w stanie wywiązać się należycie z ich realizacji. 

Odnosząc się do powyższego problemu padło stwierdzenie, że jeżeli 

realizujemy mniej zadań jesteśmy w stanie wykonać dobrze. Wymy-

ślanie problemu w celu pochwalenia się ich ilością jest niepotrzeb-

ne. Aktualny Zarząd pracuje nad problem indywidualizacji odpowie-

dzialności- ważne decyzje powinny być podejmowane jednoosobo-

wo, co pozwoli na ograniczenie biurokracji. Nie przewiduje się ogra-

niczania nakładów finansowych związanych z bezpieczeństwem. 

Kolejne pytanie dotyczyło programu odpraw i odejść. 

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że prowadzone programy zostały za-

kończone i Zarząd obecnie nie tworzy innego programu odejść. 

Kiedy przewidywane są przeszeregowania? 

Pytanie o przeszeregowania pada na wszystkich spotkaniach, w 

których uczestniczy Prezes. W świetle sytuacji finansowej spowodo-

wanej kryzysem w krajach europejskich, stałym obniżaniem zapo-

trzebowania na stal rynku chińskiego rysuje się wyraźny obraz sta-

nu gospodarki na całym świecie. Bardzo wiele firm Grupy Arcelor-

Mittal ogranicza produkcję, a w skrajnych przypadkach jest zamyka-

nych. W Polsce panował okres wzmożonego popytu związany z 

organizacją Euro 2012. Po zakończeniu Euro notuje się znaczny 

spadek gospodarczy, w Polsce obserwuje się niespotykaną ilość 

bankructw. Znanym faktem jest wysokość pensji w Polsce, która 

jest niższa niż w innych krajach. Aby likwidować dysproporcje musi-

my w dalszym ciągu, a przy tym obniżać koszty, poprawiać wydaj-

ność i rozwijać asortyment produktów. Jeżeli spełnimy te warunki 

będziemy posiadać warunki do przeszeregowań. Prezes Spółki Pan 

Manfred Van Vlierberghe stwierdził, że znaczących podwyżek 

nie możemy się w tym roku spodziewać.  

Padło również pytanie czy zamówienia kierowane są do zakładów 

zlokalizowanych w Niemczech. 

Prezes kategorycznie zaprzeczył by do Walcowni w Niemczech kie-

rowano zamówienia, stwierdzając jednocześnie, że właśnie zamó-

wienia na blachę gorącowalcowaną otrzymuje walcownia w Krako-

wie i jest ona preferowana jeśli chodzi o ten asortyment. 

Kolejne pytanie dotyczyło programu „Zainstaluj się” którego funk-

cjonowanie spowodowało napływ pracowników dozoru wyższego. 

Oczywistym następstwem powinno być kontynuowanie tego progra-

mu w celu naboru pracowników dozoru średniego oraz pracowni-

ków wysokokwalifikowanych na stanowiska produkcyjne. W chwili 

obecnej nie jest realizowany taki program, jednak służby HR pracu-

ją nad modyfikacją programu także „Programu zainstaluj się dla 

techników”. 

Ostatnie pytanie dotyczyło przewidywanego remontu wielkiego 

pieca w Krakowie. 

Zamiarem Zarządu jest praca na trzech wielkich piecach 

(dwóch w Dąbrowie Górniczej i trzecim w Krakowie) - jeżeli będą 

zamówienia oczywiście. Ma my jednak nadzieję, że te będą. NA 

koniec spotkania Prezes AMP SA Pan Manfred Van Vlierberghe 

podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i długi 

okres bez wypadków. Zyczył wszyskim bezpiecznej i spokojnej 

pracy.  J. Łąka 

  

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

• 22 listopada odbyła się Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

w Krakowie. Omawiane tematy to: zapomogi Zakładów: BWZ, ZE, 

oraz wypoczynek po pracy i sprawy różne. Większość zapomóg była 

umotywowana, w niektórych przypadkach (w sytuacjach losowych 

szczególnie akcentowanych przez przedstawicieli Zakładu) Komisja 

korzystając ze swych uprawnień zwiększyła stosowne zapomogi. 

Komisja zwróciła uwagę, aby przy rozpatrywaniu zapomóg w 2013 

roku, Komisje Zakładowe szczególnie zwróciły uwagę na przekazy-

wane przez pracowników zaświadczenia by z nich jednoznacznie 

można było odczytać problem starającego się o wsparcie z ZFŚS 

pracownika. Na koniec spotkania, po analizie zaakceptowano złożo-

ne wnioski o dofinansowanie wycieczek i wyjść do kina. Przypo-

mniano także o koncertach noworocznych i karnawałowych.  
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Racjonalizacja zatrudnienia w ArcelorMittal Tubular  

Products Kraków Sp. z o.o. 

● Otrzymaliśmy informację o racjonalizacji (czytaj zwolnie-

niach) zatrudnienia w Spółce ArcelorMittal Tubular Products Kraków 

Sp. z o.o. Ma ona polegać na redukcji zatrudnienia o 14 osób. Dyrek-

tor Wykonawczy w związku z zatwierdzonym BP Spółki na 2013 rok 

oraz nakazem wypełnienia wszystkich jego założeń, postanowił zało-

żony poziom zatrudnienia w Spółce w wysokości 220  do 31.12.2012 

roku. Tak więc redukcja  dotknie pracowników w Pionie Dyr.. Opera-

cyjnego (11 osób), w Biurze Marketingu i Sprzedaży (1 osoba), w 

Biurze Koordynacji Zakupów (1 osoba), w Biurze Kadr i Administracji 

(1 osoba). Pracodawca zakłada, że zwolnienia pracowników odbywać 

się będą na mocy porozumienia Stron z przyczyn dotyczących zakła-

du pracy, przy czym inicjatorem rozwiązania umowy o pracę będzie 

Strona Pracodawcy, za wypłatą odprawy w wysokości 50 tys zł. W 

przypadku braku zgody pracownika na zaproponowany tryb rozwią-

zania umowy o pracę, rozwiązanie umowy nastąpi za wypowiedze-

niem przez Pracodawcę. Tak więc Pracodawca właściwie wytypowa-

nych pracowników z góry skazuje na zwolnienie. Strona Związkowa 

została o tym fakcie (racjonalizacji zatrudnienia) poinformowana bez 

możliwości rozmów na temat kryteriów branych pod uwagę przy 

typowaniu pracowników do zwolnienia i oczywiście wysokości odpra-

wy. Pomimo to Nasz Związek będzie starał się zminimalizować skutki 

zapowiadanych zwolnień. Mamy nadzieję, że jest jeszcze możliwość 

w indywidualnych sytuacjach zmiany decyzji Pracodawcy.     

 

OPZZ w działaniu:   OPZZ złożyło wniosek do  

Trybunału Konstytucyjnego 

21 listopada 2012 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związ-

ków Zawodowych złożyło do Trybunału Konstytucyjne-

go wniosek o zbadanie zgodności norm ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z Konstytucją Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2012 r. poz. 361), jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospoli-

tej Polskiej, przez to że narusza zasadę równości osób uprawnionych 

do otrzymywania świadczeń rzeczowych z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, poprzez bezzasadne wyłączenie ze zwolnienia 

z opodatkowania osób uprawnionych otrzymujących bony, talony i 

inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi  

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O PRAWIE DO EMERYTURY 

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrud-

nienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 

r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i sta-

nowionego przez nie prawa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny po 

rozpoznaniu wniosku dotyczącego uzyskania prawa do emerytury bez 

rozwiązania stosunku pracy.  

W związku z powyższym wyrokiem, wszystkie osoby, które musiały 

dokonać wyboru między pracą a emeryturą mają prawo do roszcze-

nia w stosunku do Skarbu Państwa. Z zakwestionowanego przez 

Trybunał przepisu wynikało bowiem, że „aby emeryturę nadal pobie-

rać po 1 października 2011 r., musiały one rozwiązać stosunek pracy 

z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie 

emerytalne ulegało zawieszeniu.”. Emeryci, którzy zrezygnowali z 

pobierania emerytury powinny zgłosić wniosek do Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych o podjęcie zawieszonej emerytury i wypłacenie jej 

wraz z odsetkami za okres zawieszenia wypłaty. W przypadku odmo-

wy wypłaty zaległego świadczenia, emerytowi przysługuje odwołanie 

do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. O wiele trudniejsze zada-

nie czeka tych, którzy zdecydowali się na pobieranie emerytury i 

zrezygnowali z pracy. W postępowaniu sądowym, o ile na takie się 

zdecydują, przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez 

ministra skarbu, będą musieli udowodnić jakie ponieśli straty (jakie 

korzyści utracili) i za jaki okres. Postępowanie w tym zakresie toczyć 

się będzie w sądzie cywilnym z powództwa osoby pokrzywdzonej. 

 

Wielu może więcej        Podaruj sobie 1%   

KRS 0000052378   

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej zaprasza  

na bezpłatne specjalistyczne konsultacje w dniach  

                   11  i   18 grudnia 2012 r.  (wtorek): 

- Kardiologiczne /EKG i konsultacja/            

- Diabetologiczne /dla osób chorujących na cukrzycę  lub z 

nietolerancją glukozy/           

Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu  

5 grudnia  2012 r., w godz. 9.00-13.00  pod numerami tele-

fonów: kardiologiczne - 787 610 696;    diabetologiczne – 

12 290 41 58 

Konsultacje będą przeprowadzane 

w siedzibie Centrum Medycznego Ujastek Spółka z o.o. 

(Kraków, ul. Ujastek 3) , w godzinach 8.00 -12.00 

 

 

 

 

Uwaga pracownicy Huty i Spółek 

- PZU Życie S.A. wraz Biurem Obsługi przygotowuje dla 

ubezpieczonych dodatkowe, bezpłatne badania i szczepie-

nia, które będą wykonywane w Centrum Medycznym 

„Ujastek” w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r.  

- Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia dla pracowników podmio-

tów obsługiwanych zmalał dominimum(2-3 dni) po wprowadzeniu 

elektronicznego systemu przesyłania danych. Prosimy pracowników 

starających się o wypłatę świadczenia o posiadanie przy sobie aktual-

nego nr konta bankowego. 

Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyjnym 

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

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

godz. 7.00-15.00. 

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. komórkowy). 

Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * mająt-

kowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, 

* rolne, * wypadkowe i inne. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardzo szeroką i atrak-

cyjną ofertą ubezpieczeń w PZUS.A. Pamiętajmy o dodatkowym 10% 

rabacie przy kontynuacji ubezpieczenia w PZU i aktywacji karty „PZU 

Pomoc w Życiu”. Wiele osób ubezpieczających swoje mieszkania, czy 

samochody kieruje się wyłącznie ceną ubezpieczenia. Należy jednak 

zwracać uwagę na zakres ochrony, jakość likwidacji szkody, czy też 

dodatkowych możliwości jakie w tym przypadku oferuje PZU S.A. 

Dla Klientów, którzy w tym roku zawrą w  Obsługi PZU S.A. ubezpie-

czenie komunikacyjne (powyżej kwoty 800 zł) lub pozostałe (powyżej 

200 zł) przygotowano atrakcyjne upominki.          ZAPRASZAMY! 

 

Koledze Ryszardowi Ruszel 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY 

składa Zarząd Zakładowy GJ NSZZ Pracowników AMP S.A 

oraz koleżanki i koledzy 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland   SA.   Nakład 2000 egz.  

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

http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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Polsce tj. Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą chary-

zmatycznego i dynamicznego Sebastiana Perłowskiego. Ce-

ny  biletów 75 zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnio-

nych do korzystania z ZFŚS wynosi 37 zł za bilet. Zapisy wraz z 

wpłatami przyjmowane będą  w pok.39, bud „Z” tel.   99 28 74. 

• Dział Spraw Socjalnych pok.31, bud „Z” tel. 16-76, 16 34 

sprzedaje bilety na : 

Spektakl  „ Pod Niemieckimi Łóżkami”, który odbędzie się w 

Kinie Kijów,  24 listopada 2012r. o godz.18.00. Ceny  biletów 80 

zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzy-

stania z ZFŚS wynosi 40 zł za bilet. 

Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofi-

nansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym 

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

3 wycieczek wielodniowych oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez 

gdzie dofinansowanie nie przekracza 10 zł do biletu. 

 

UWAGA!!!   Dni Golonki 

Hotel - Restauracja JB zaprasza pracowników 

AMP SA i spółek hutniczych na tradycyjne 

„DNI GOLONKI” w dniach od 15.11. do 

7.12.2012 r (czwartki, piątki)   SMACZNEGO 

 

Halowy Turniej Piłki nożnej o Puchar  

Dyrektora AMP SA O/Kraków 

• W dniu 8.12.2012 r o godz. 8.30 w hali sporto-

wej w Zielonkach rozegrany zostanie Halowy 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora AMP SA 

O/Kraków. Informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia kol. Kazi-

mierz Pyż tel. 600 360 653 do dnia 3.12.2012 rok. W tym dniu o 

godz. 14.30 w siedzibie TKKF ul. Ujastek 1 (budynek „S” 

pok.244) odbędzie się losowanie turnieju. 

  

UWAGA!!!  Specjalna oferta dla pracowników ArcelorMittal Po-

land SA przygotowana przez Bank Pocztowy. Szczegóły oferty 

można otrzymać tel: 523 499 499 

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 

tel. 12-644-68-16    12-390-35-64  

turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 

„Chata pod Pustą” w Wierchomli  

• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne  i 

okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  w cenie 3 posiłki, noc-
leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko-

wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie-

czek i innych atrakcji – na zamówienie. 
• Zapraszamy do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w naszym Ośrod-

ku "Chata pod Pustą" w Wierchomli Małej. Cena w 

zależności od standardu zakwaterowania od 121 zł/

doba/osoba plus dodatek świąteczny 150 zł / osoba/

pobyt,   dzieci 75 zł Zapewniamy:  zakwaterowanie w 

pokojach z łazienkami , wyżywienie, uroczystą Kolację 

Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, ciasta domowego 

wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i miłą rodzinną 

atmosferę. Obok naszego obiektu znajduje się nowoczesny kompleks 

wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna  

Telefon kontaktowy: Wierchomla  (tel 18 446 82 89) 

Jednodniowe zwiedzanie i jarmarki świąteczne 

● BERLIN  - 200 ZŁ     01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12, 

● BUDAPESZT  - 190 ZŁ     01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12 

● PRAGA   - 195 ZŁ        01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12 

● WIEDEŃ   - 190 ZŁ      01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12 

● PRAGA WIEDEŃ  - 355 ZŁ    30.11 – 02.12,07-09.12, 14-16.12 

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem klasy lux lub komfortowym bu-

sem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2000 EUR, KL do 15.000 

EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT Cena nie zawiera biletów wstę-

pów do zwiedzanych obiektów: Berlin, Budapeszt, Wiedeń – ok. 20 

EUR, Praga – ok. 250 CZK; cena dodatkowo zawiera 1 nocleg w hotelu 

3* w Znojmie (pok. 2-3 os.) 1 śniadanie i 1 obiadokolacja z winem 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2012 

● Krynica     21-26.12.2012      680 zł/os   

● Krynica    23-27.12.2012    450 zł/os   

● Rabka     19-26.12.2012 (minimum 5 dni)    550 zł/os  

● Szczawnica    22-29.12.2012     1111 zł/os   

● Zawoja    22-27.12.2012    500 zł/os   

● Biały Dunajec    22-27.12.2012    570 zł/os   

● Węgierska Górka     22-27.12.2012    550 zł/os   

● Międzybrodzie Bialskie    23-27.12.2012     600 zł/os   

● Cedzyna k/Kielc     23-26.12.2012     506 zł/os   

● Zakopane    22-27.12.2012     645 zł/os   

 

Wypoczynek po pracy 

Informuję, że dla pracowników AMP SA  Oddziału Kraków, Dział Socjal-

ny „HUT-PUS” S.A. sprzedaje bilety na koncerty, które odbędą się w 

Nowohuckim Centrum Kultury: 

Gala Sylwestrowa - 31 grudnia 2012r. godz.18.00. Wykonawcy: 

Sylwia Lorens, Monika Węgiel, Witold Wrona, Jarosław Kitala, Rewia 

Fantasy( Białoruś) , orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki, 

prowadzenie Jolanta Suder. Ceny  biletów 120 zł, 150zł; odpłatność dla 

pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi od-

powiednio 60, 75 zł za bilet. 

Nowy Rok z Gwiazdami symfonicznie  1.01.2013, godz. 17.00 

Największe przeboje światowych gwiazd – Celine Dion, Simple Red, 

Eltona Johna i wielu innych zaśpiewają uczestnicy takich programów, 

jak: „Must be the music”, „Voice of Poland” czy „Mam talent” - Karoli-

na Leszko, Mateusz Ziółko. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkie-

stra symfoniczna pod batutą Sebastiana Perłowskeigo. Ceny  biletów 60 

zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z 

ZFŚS wynosi 30 zł za bilet. 

Koncert Noworoczny „Zimowe Marzenia”  1.01.2013, godz. 19.00 

bogaty repertuar walców najsłynniejszych kompozytorów – Straussa, 

Szostakowicza, Rosa i innych w pierwszej części oraz niezmiernie rzad-

ko wykonywaną 1 symfonię Czajkowskiego „Zimowe Marzenia” w dru-

giej części. Utwory mistrzów wykona pełny skład wiodącej orkiestry w  

 


