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Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
Kiedy Wielka Noc nastanie,
życzymy Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zagłuszy
Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia
i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności
Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.,
Załogom Spółek Hutniczych
Kolegom i Koleżankom Związkowcom, Hutnikom
Życzy w imieniu Zarządu NSZZ Pracowników AMP SA
Przewodniczący Krzysztof Wójcik

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
7 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której głównym tematem
były zagrożenia dla polskiego hutnictwa w związku z planowaną
prognozą Unii Europejskiej w sprawie emisji dwutlenku węgla. Temat posiedzenia na WRDS wnosił NSZZ Pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. Na posiedzenie WRDS zostali zaproszeni: Stefan
Dzienniak - Prezes Zarządu Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej, Bogusław Ochab - Prezes Zarządu Zakładów GórniczoHutniczych „Bolesław” S.A., Tomasz Ślęzak - Dyrektor ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska
ArcelorMittal Poland S.A., Grzegorz Maracha - Dyrektor Krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland S.A., Krzysztof Wójcik - Przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Jadwiga
Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej
Gębara - Przewodniczący Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolskiego, Władysław Kielian, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Henryk Kaliś - Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Paweł Różycki - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska. Sprawę zagrożeń dla polskiego hutnictwa w swej skrótowej prezentacji przedstawił Pana Stefan Dzienniak, Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, która szczególnie dotyczyła wyzwań funkcjonowania hutnictwa w Polsce w świetle uchwały nr 8 strony pracowników i strony pracodawców z dnia 7 kwietnia
2016 roku. Następnie głos zabrał w imieniu NSZZ Pracowników
AMP SA wnoszącego sprawę emisji CO2 w UE Przewodniczący
Związku Krzysztof Wójcik. W swej wypowiedzi skupił się na sytuacji
społecznej w AMP SA ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału
Kraków. Poinformował zebranych o zagrożeniach nie tylko z emisją
CO2 ale także o sytuacji związanej z utrzymaniem zatrudnienia
oraz z pozostałymi problemami z jakimi przyjdzie borykać się w

najbliższym czasie w krakowskiej hucie. Odniósł się także do działania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds.. Hutnictwa Żelaza i
Stali oraz Koksownictwa. Niestety po początkowym zainteresowaniu sprawami hutnictwa, poszczególni ministrowie odpowiedzialni
za występujące problemy w naszym sektorze przestali działać
zgodnie z „duchem” RDS i dialogu społecznego. Wręcz na spotkania byli delegowani przedstawiciele ministerstw nie mający
„zielonego” pojęcia o poruszanych sprawach. Te problemy próbowała tłumaczyć Pani Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rozwoju, która jako jedna z nielicznych wykazywała
zainteresowanie problemami hutniczymi…..
cd str nr 2
Ciąg dalszy negocjacji płacowych….
10 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego, którego zadaniem była kontynuacja negocjacji płacowych
na 2017 rok. Stronę Pracodawcy reprezentowali: dyr.. Personalny
AMP SA Pani Monika Roznerska, Dyr. Dialogu Społecznego Pan
Stanisław Ból oraz Gł. Specjalista Dialogu Społecznego Pan Cezary
Koziński. Stronę Społeczna reprezentowali przedstawiciele 14 Zakładowych Organizacji Związkowych w tym 4 z Krakowa (NSZZ
Prac. AMP SA, KRH Solidarność, Solidarność 80, ZZIiT). Po blisko
sześciu godzinnych negocjacjach na wniosek Strony Pracodawcy
rozmowy zostały przełożone na dzień 13 kwietnia 2017 roku. W
trakcie spotkania pracodawca, jak i zakładowe organizacje związkowe zmodyfikowali swoje stanowiska płacowe, wyrażając przekonanie, że pozwoli to na dokonanie końcowych uzgodnień dotyczących
zapisów porozumienia płacowego. Zdaniem Strony związkowej
modyfikacja stanowiska Pracodawcy jest niewielka w porównaniu
do zmian jakie wprowadziła Strona Związkowa. Po tak długich negocjacjach mamy wrażenie, iż najważniejszym punktem spotkania
dla Pracodawcy było uzgodnienie wspólnego komunikatu dla prasy.
Strona Społeczna gotowa jest do kompromisu ale nie za wszelką
cenę.
K.W.
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Następnie głos w dyskusji zabierali zaproszeni goście oraz członkowie WRDS. W końcowej części spotkania na Sali
pojawił się Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który zwracając
się do obecnych na sali hutników mówił między innymi o planowanej dacie (czerwiec 2017 rok) przekazania terenów hutniczych do
Skarbu Państwa, łącznie z budynkami „S” i „Z”. Zapowiedział także
o zabiegach dotyczących budowy na terenach po-hutniczych fabryki samochodów oraz o szybkim rozwoju Programu „Nowa Huta
Przyszłości”. Trzymamy za słowo Pana Wojewodę choć coraz trudniej nam wierzyć w zapewnienia rządzących. Na koniec posiedzenie WRDS odczytano projekt stanowiska w sprawie problemów
funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora metalurgicznego w województwie małopolskim oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tego sektora przedłożony przez OPZZ.
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Województwie Małopolskim z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji sektora metalurgicznego w województwie małopolskim oraz niezbędnych działań ukierunkowanych
na poprawę sytuacji konkurencyjnej tego sektora
Dokładnie rok temu, w dniu 7 kwietnia 2016 r. strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przyjęły uchwałę
nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania
hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę
konkurencyjności sektora stalowego (dalej „Uchwała RDS”). W tym
czasie, gdy była ona przyjmowana, Uchwała RDS zyskała pełne poparcie kluczowych dla sektora metalurgicznego Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Katowicach, Kielcach, Krakowie i Opolu. W obecnym roku Uchwała RDS została raz jeszcze wsparta na poziomie województwa świętokrzyskiego, kiedy to na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach przyjęte zostało Stanowisko nr
8/2017 WRDS w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 r.
W świetle powyższego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim uznała za ważne ponowne odniesienie się do przedstawionych w Uchwale RDS problemów. Niezmiennie
bowiem województwo małopolskie jest domem dla hutnictwa stali oraz
hutnictwa cynku i ołowiu. Jak bowiem w szczególności wynika z przedstawionego przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową raportu firmy
doradczej EY, w województwie małopolskim ok. 14 tys. miejsc pracy
powiązanych jest z samym sektorem stalowym (z czego 3,6 tys. zatrudniona jest bezpośrednio, a ok. 10 tys. zatrudniona w sektorze przedsiębiorstw współpracujących z hutami). Z kolei w zachodniej części województwa w Bukownie zlokalizowane jest hutnictwo cynku i ołowiu dające prace kolejnym kilku tysiącom osób.
Po wysłuchaniu stanowiska Rządu RP reprezentowanego przez Panią
Jadwig Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, strony pracowników oraz strony pracodawców, Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego w Województwie Małopolskim stwierdza, że działania
Rządu RP są - jak dotąd - daleko niewystarczające, aby zagwarantować pomyślny rozwój sektora metalurgicznego w Polsce. Na taką konkluzję w istotnej mierze składa się brak właściwej i kompleksowej realizacji Uchwały RDS. Oceny tej nie zmieniają dostrzeżone i pozytywnie
odbierane jednak daleko niewystarczające działania Rządu RP, sprowadzające się przede wszystkim:
1. W odniesieniu do zagrożeń ze strony hut spoza UE:
A) Poparcia dla postulatów europejskiego hutnictwa w kontekście problemów powodowanych przez nieskuteczny unijny system stosowania
środków ochrony handlu.
2. W odniesieniu do struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce:
A) Wdrożenia zgodne z rekomendacjami rozwiązania w zakresie nowej
ustawy o efektywności energetycznej,
B) Uruchomienia usługi redukcji zapotrzebowania na moc z uwzględnieniem opłaty za gotowość oraz technicznych uwarunkowań funkcjonowania największych odbiorców,
C) Powołania Zespołu ds. Przemysłów Energochłonnych.
Doceniając dotychczasowe działania oraz deklarowane wsparcie Rządu RP dla przemysłu, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że obecna skala
wsparcia jest niewystarczająca dla utrzymania międzynarodowej konkurencyjności
przemysłu
metalurgicznego
zlokalizowanego
w województwie małopolskim. Szczególnie dotyczy to kwestii Europejskiego Systemu Handlu Emisjami oraz kwestii kosztów energii elektrycznej.
W odniesieniu do ryzyka dla branży metalurgicznej w kontekście
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planowanych zmian w Dyrektywie ETS
Przyszły kształt systemu ETS w UE, tj. planowane zmiany po roku
2020, będzie kluczowy dla możliwości utrzymania sektora metalurgicznego w Europie, w tym szczególnie w Polsce. W tym zakresie, z perspektywy branży metalurgicznej i całego energochłonnego przemysłu w
Polsce, najistotniejsze kwestie, które skutecznie powinien podjąć Rząd
RP to:
A) Sprzeciw wobec wzrostu liniowego współczynnika redukcji liczby
uprawnień do emisji do 2,4%,
B) Obniżenie, lub możliwość obniżenia w sytuacji konieczności zastosowania współczynnika międzysektorowego, z 57% stałej puli uprawnień do sprzedania na aukcjach, która obniża liczbę uprawnień dostępnych dla przemysłu,
C) Zmiana – urealnienie – zasad obliczania benchmarków oraz rezygnacja z corocznego obniżania ich wartości. Poparcie poprawki wyjaśniającej, że cała ilość gazów odlotowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej powinna być uwzględniana przy wyznaczaniu benchmarków,
D) Zaostrzenie kryteriów doboru sektorów narażonych na ryzyko
ucieczki emisji,
E) Sprzeciw wobec międzysektorowego współczynnika obniżającego
liczbę darmowych uprawnień dla przemysłu, niezależnie od sektora, lub
wyłączenie z jego działania sektorów najbardziej emisyjnych,
f) Konieczność ochrony sektora metalurgicznego, jako znacznie narażonego na ryzyko ucieczki emisji.
W przedmiocie kosztów energii elektrycznej dla sektora metalurgicznego
Koszty energii elektrycznej dla polskich hut są bardzo niekorzystne na
tle sytuacji w krajach sąsiednich. Przykładowo należy wskazać, że
koszty energii elektrycznej są w przypadku polskich hut faktycznie
niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu z konkurencyjnymi hutami
zlokalizowanymi w Niemczech. Znaczna cześć tej różnicy wynika z
kosztów regulacyjnych, które są bezpośrednio ustalane przez polskiego
prawodawcę. Problem ten wyraźnie zarysował się w momencie podejmowania Uchwały RDS. Od tego czasu, Rząd RP nie dość, że nie
zmniejszył tych ryzyk dla polskich hut, to jeszcze podjął kolejne działania, które tą dysproporcję mogą jedynie powiększyć. Dotyczy to przede
wszystkim planowanego wprowadzenia w Polsce rynku mocy. W tym
świetle raz jeszcze należy podkreślić, że z uwagi na strukturę kosztów
w hutnictwie, gdzie energia elektryczna może stanowić nawet ponad
30% kosztów przetworzenia, bez obniżenia cen energii elektrycznej nie
można liczyć na utrzymanie i pomyślność przemysłu metalurgicznego
w Polsce. Z tego względu, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w
Województwie Małopolskim oczekuje, aby Rząd RP pilnie wdrożył
zawarte w Uchwale RDS rozwiązania, które pozwoliłyby na utrzymanie
przemysłu metalurgicznego w Polsce tj.:
a) Wprowadził rekompensaty na pokrycie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2,
b) Wprowadził system ulg w zakresie opłaty jakościowej i opłaty przejściowej,
c) Zapewnił przemysłowym operatorom systemów dystrybucyjnych
równe traktowanie z zawodowymi operatorami,
D) Wprowadził ulgi dla odbiorców energochłonnych w zakresie mechanizmów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,
e) Zapewnił, aby spodziewane w niedalekiej przyszłości usługi redukcji
zapotrzebowania na moc były, zgodnie z treścią rekomendacji zawartej
w Uchwale RDS, rzeczywiście skuteczne, przez co należy rozumieć
między innymi, aby projektowana opłata za gotowość była porównywalna z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych krajach UE, w których
zlokalizowane są zakłady konkurujące z polskimi hutami,
f) Wprowadził wydzielone obszary dystrybucyjne elektroenergetyczne i
gazowe,
g) Zabezpieczył przedsiębiorstwa energochłonne przed ryzykiem wzrostu kosztów energii elektrycznej za sprawą dodatkowej składowej tego
kosztu w postaci np. opłaty mocowej w ramach planów dotyczących
wdrożenia tzw. rynku mocy,
h) Zabezpieczył przedsiębiorstwa energochłonne przed ryzykiem wzrostu kosztów z tytułu wprowadzonych nowych opłat zmiennych za usługi
wodne oraz wzrostem kosztów energii z tytułu likwidacji istniejących
obecnie zwolnień z opłat za wodę dla branży energetycznej,
i) Lub jakiekolwiek inne środki, które przyczyniłyby się do zapewnienia
polskiemu przemysłowi warunków działania porównywalnych z warunkami działania konkurencji w UE.
cd str nr 3
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cd ze str nr 2… Ponadto, w zakresie nowych działań Rządu RP, które

zaistniały po przyjęciu Uchwały RDS, WRDS w Województwie Małopolskim oczekuje w szczególności:
a) Zwolnienia hutnictwa z tzw. opłaty mocowej, wprowadzanej w celu
finansowania tzw. rynku mocy,
b) Wycofania się z wprowadzania dodatkowych obowiązków administracyjnych dla złomu bez uwzględnienia specyfiki złomu i jego znaczenia,
jako faktycznego surowca dla hutnictwa,
c) Wycofania się z planowanych podwyżek opłat zmiennych za usługi
wodne w projektowanej nowej ustawie prawo wodne oraz przyjęciu rozwiązań minimalizujących pośredni wzrost kosztów w wyniku likwidacji
zwolnień w opłatach dla sektora energetycznego.

Mamy nadzieję, że starania Strony Społecznej w zmniejszeniu zagrożeń dla polskiego hutnictwa w związku z planowaną prognozą Unii
Europejskiej w sprawie emisji dwutlenku węgla przyniosą skutek i od
dawna oczekiwane przez sektor hutniczy decyzje rządowe spełnią
nasze oczekiwania.
K.W.
Warto wiedzieć co kryje się pod skrótem EU ETS
The EU Emissions Trading System (w skrócie EU ETS) to unijny
system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jest
on istotnym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz zmniejszania emisji gazów w celu zapobieżenia niekorzystnym zmianom klimatycznym. Działa w 31 krajach (prócz 28 krajów UE obejmuje też Islandię, Liechtenstein i Norwegię). To pierwszy na świecie i dotychczas największy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ogranicza emisje pochodzące z 11 tys. energochłonnych instalacji przemysłowych (elektrownie i zakłady przemysłowe) oraz linii lotniczych
realizujących loty pomiędzy tymi krajami. System polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. W ramach wyznaczonego
pułapu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi
mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą też kupować
ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii na
całym świecie. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień
do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość. Co roku każde
przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą na
pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym wypadku nakładane
są wysokie grzywny. Jeżeli przedsiębiorstwo zmniejszy swoje emisje,
może zatrzymać dodatkowe uprawnienia w celu pokrycia swoich
potrzeb w przyszłości albo sprzedania ich innemu przedsiębiorstwu,
któremu tych uprawnień zabrakło.
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W sprawach naboru na rok szkolny 2017/2018 Komisja w Krakowie
pracowała w składzie pięcioosobowym: Krzysztof Wójcik - Przewodniczący, Maria Bujakowska – Sekretarz, Członkowie – Iwona Lasota,
Violetta Kałużny, Mariusz Szewczyk.
Posiedzenie Komisji Roboczej w Spółce TAMEH
W spotkaniu Komisji Roboczej uczestniczyli przedstawiciele
Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z o.o. i przedstawiciele Pracodawcy. W nawiązaniu do dotychczasowych uzgodnień
odnośnie spraw płacowych i około płacowych na rok 2017. Strony
rozpoczęły prace nad treścią projektu Porozumienia, którego integralną częścią będzie Regulamin Premiowania i Nagradzania Pracowników TAMEH POLSKA sp. z o.o. Strony będą kontynuowały
prace na następnych spotkaniach, powołując Zespół Redakcyjny w
składzie: Przedstawiciele Pracodawcy: Andrzej Węglarz, Małgorzata
Raczyńska, Joanna Jaszkowska. Przedstawiciele Organizacji Związkowych: Andrzej Słota, Arkadiusz Dybała, Jerzy Długosz
Konsultacja Prawna: Mec. Aleksandra Hayder - Muc
Termin kolejnego spotkania strony wyznaczyły na 13.04.2017 o
godz. 10.00.
Z. Golik
OGŁOSZENIE.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Załogi, reprezentując
jednocześnie znaczącą jej część zrzeszoną w NSZZ Prac. ARCELORMITTAL POLAND S.A. informujemy, że w dniu 21 kwietnia o
godz. 13.00 w sali szkoleniowej HUT-PUS S.A. odbędzie się spotkanie z Zarządem Spółki. Tematem spotkania będą ogólnie sprawy
dotyczące sytuacji w Spółce, perspektyw i planów na przyszłość.
Oczekujemy, że uczestnikami spotkania będą osoby reprezentujące
poszczególne grupy zawodowe naszej Spółki. Prosimy o merytoryczne przygotowanie się do tego spotkania.
Przewodniczący Zarządu Zakładowego HUT- PUS SA
NSZZ Prac. AMP SA - Bogdan Fekner

Wielu może więcej
Podaruj sobie 1%
KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej z okazji Dnia Hutnika
zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej lub tarczycy
w dniach 09.05.2017 r. – 15.05.2017 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
24 kwietnia 2017 r., w godz. 9.30-11.00 tel.: 787 610 696
Zakończył się nabór dzieci do krakowskiego
Badania
będą przeprowadzane w Pracowni USG, os. Handlowe
przedszkola
blok
nr
8
w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień.
Komisja Kwalifikacyjna ds. naboru dzieci do PrzedIlość miejsc ograniczona
szkola Akademia Małych Pociech w Krakowie na rok
szkolny 2017/2018 rozpatrzyła 70 wniosków, przyjęto do Przedszkola
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
65 dzieci, w tym:
z okazji Dnia Hutnika zaprasza
- 14 dzieci z rocznika 2011 i starsze;
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
- 19 dzieci z rocznika 2012;
oraz spółek zależnych
- 9 dzieci z rocznika 2013;
na przełomie kwietnia i maja 2017 r.
- 16 dzieci z rocznika 2014;
na bezpłatne pakiety świadczeń rehabilitacyjnych
- 7 dzieci z rocznika 2015.
w ramach których wykonane zostaną:
Wnioski odrzucone dotyczyły dzieci, które nie spełniają kryteriów
- konsultacja lekarza specjalisty-rehabilitanta,
naboru dzieci do przedszkola (miejsce pracy rodziców) lub z uwagi
- masaż częściowy kręgosłupa,
na brak zgody ze strony Dyrekcji Przedszkola (choroba dziecka).
- zabiegi fizykalne.
Z uwagi na dane o zmniejszonej ilości dzieci z roczników 2013, 2014,
- instruktaż ćwiczeń.
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie CM UJASTEK.
2015 oraz 2016, będących dziećmi pracowników ArcelorMittal PoRejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się
land SA oraz wolne miejsca dla dzieci w poszczególnych grupach
w dniu 25 kwietnia 2017 r.,
wiekowych, omówiono wstępnie możliwość przyjmowania do przedw
godz.
9.00 -10.30 tel.: 12 290 4158
szkola również wnuków pracowników ArcelorMittal Poland SA podIlość miejsc ograniczona
czas naboru dodatkowego oraz w kolejnych latach.
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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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Oferta "Wielkanoc w górach"
dostępna w terminie 14.04.-17.04.2017 roku
UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
BT HUT PUS SA zaprasza na koncerty
1. Oferta zakupu biletów - Koncert - Piotr Rubik
26 maj , godz. 2000 - Tauron Arena Kraków Cena: 60,00 zł
BT HUT PUS SA zaprasza na wycieczkę
WYCIECZKA - WARSZAWA– AUTOKAR – 3 dni. Zakwaterowanie:
Hotel - HIT **- Dwugwiazdkowy Hotel Hit usytuowany jest przy II linii
metra dzięki czemu łatwo i szybko można dostać się do Centrum Miasta. Jest idealnym miejscem dla osób, które pragną spędzić czas w
Warszawie. Do dyspozycji Państwa 54 eleganckie pokoje hotelowe
oraz profesjonalne zaplecze konferencyjne składające się z 2 sal
szkoleniowych. W zależności od Państwa preferencji hotel oferuje trzy
kategorie pokoi: Standard, de lux, superior. TV sat. z radiem, w pokoju
radio-budzik, bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu, łazienka. TERMIN:
08-10.09.2017 CENA: 580,00 zł / osoba
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: transport autokarem/ bus: Kraków – Warszawa – Kraków, noclegi w pokoju 1 lub 2-osobowym z
łazienką, wyżywienie śniadanie, obiadokolacja w formie bufetu
szwedzkiego, przewodnik., ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną,
zestaw słuchawkowy do zwiedzanych obiektów, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: biletów wstępu ok 50zł, dopłata do
pok. 1 os ok. 80zł
BT HUT- PUS zaprasza na wycieczkę
Ciechocinek – Toruń – Malbork - Golub Dobrzyń - Szlakiem Zamków Krzyżackich. 1 dzień godz. 7.00 wyjazd z Krakowa. Po południu
przyjazd do Ciechocinka, zwiedzanie miasta: Park Zdrojowy z pijalnią
wód mineralnych, zabytkowe tężnie, Kościół św. Piotra i Pawła, Cerkiew św. Michała Archanioła, Teatr Letni, Fontanna Jaś i Małgosia.
Przejazd do Torunia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień śniadanie, przejazd do Malborka – dawnej stolicy Zakonu
Krzyżackiego oraz siedziby Wielkiego Księstwa Krzyżackiego, zwiedzanie Zamku z przewodnikiem, W godzinach popołudniowych powrót
do Torunia , Planetarium, Muzeum Piernika, obiadokolacja- impreza
integracyjna połączona ze zwiedzaniem i degustacją piwa, wieczorem
spektakl fontann „Światło i Dźwięk”, nocleg.
3 dzień śniadanie, c.d. zwiedzania miasta z przewodnikiem: ruiny
Zamku Krzyżackiego, Brama Mostowa, Krzywa Wieża, Katedra św.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, Parafia Wniebowzięcia NMP,
Dom Mikołaja Kopernika następnie przejazd do Golubia-Dobrzynia,
krótkie zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, wyjazd w drogę powrotną,
przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.
Termin : 15 -17.06. 2017 ( Boże Ciało ) Cena : 594,00 zł / os.
Cena zawiera: - transport komfortowym autokarem, opiekę pilota,
przewodnika po Toruniu, przewodnika po zamku w Malborku, 2 noclegi w okolicy Torunia,2 śniadania i 1 obiadokolacja, 1 impreza integracyjna, ubezpieczenia KL+NNW+bagaż SIGNAL IDUNA, podatek
VAT.
Cena nie zawiera: - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 50
zł, ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z imprezy.
UWAGA !!! Dla Członków NSZZ Pracowników AMP SA dodatkowe dofinansowanie - Informacja: PRZEWODNICZĄCY Zarządu ZK
NSZZ PRACOWNIKÓW AMP S.A, kol. Marek Żelichowski , budynek
Adm. Koksowni pok. nr 2, Telefon 60-41, lub 728 542 562. Informacja i zapisy : BT „HUT-PUS” S.A. TELEFON 12 643 87 44
UWAGA!!! Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ
NR 4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Zapisy
wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1
Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i
czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w Ośrodku Wypoczynkowym Chata pod Pustą, pośród budzącej się przyrody,
w promieniach wiosennego Słońca. Gwarantujemy świąteczny
nastrój oraz wyśmienitą kuchnię. Pobyt rozpoczyna się kolacją w
piątek 14.04.2017, kończy obiadem w poniedziałek 17.04.2017
roku. Pakiet Wielkanocny obejmuje:
- 3 noclegi w pokojach z łazienkami, TV
- 2 pyszne śniadania w formie bufetu
- 2 urozmaicone obiadokolacje, 1 obiad
- uroczyste, wielkanocne śniadanie z tradycyjnymi potrawami i
produktami regionalnymi w sali kominkowej
- słodki poczęstunek z wyśmienitymi wypiekami
- bezprzewodową sieć internetową na terenie
całego ośrodka
- zadaszony grill
- bezpieczny, bezpłatny parking
W okolicy:
- kryty basen, SPA - odległość 300 m
- liczne szlaki turystyczne
- czteroosobowe krzesełko linowe na szczyt Pustej Wielkiej
CENY:
Osoba dorosła – 395,00 zł/ pakiet
Dziecko od 3 do 12 lat – 290,00 zł/pakiet
Dzieci do 3 lat - pobyt gratis.
Rezerwacje: telefon 184468289 lub 502866301
UWAGA !!! Serdecznie zapraszamy Państwa do spędzenia
majówki w Wierchomli w O.W. „Chata pod Pustą”
Czyste powietrze, cisza, spokój, przepiękna sceneria Popradzkiego Parku Krajobrazowego zapewni doskonały wypoczynek i
„naładowanie akumulatorów’ na następne tygodnie pracy.
W TYM ROKU OFERTA SPECJALNA

Pokój 2 - osobowy - 80 zł/doba





Pokój 3 - osobowy - 120 zł/doba
Pokój 4 - osobowy - 160 zł/doba

Pokój 2 - osobowy o podwyższonym standardzie 120 zł/
doba

Apartament dwupokojowy - 180 zł/doba
Do pobytu doliczane jest wyżywienie 45 zł od osoby/dzień, dzieci
do lat 12 - 30 zł/dzień
Dzieci do lat 3 pobyt gratis!
Cena 45 zł zawiera:
-obfite wiosenne śniadania
-pyszne obiadokolacje
-ognisko z pieczeniem kiełbasek
-bezpłatny parking
-bezprzewodową sieć internetową na terenie całego ośrodka
-zadaszony grill
Członkowie NSZZ Pracowników AMP SA uprawnieni są do 50%
zniżki na dni noclegowe w ośrodku.
Propozycja dotyczy dowolnie wybranych dni między
28.04.2017 – 07.05.2017 r.
Rezerwacje: 502866301, 184468289

