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Związki nie akceptują decyzji o zatrzymaniu pieca w Krakowie

Związkowcy protestują
Związki	zawodowe	w	ArcelorMittal	Poland	po	raz	kolejny	
zaapelowały	do	Zarządu	spółki	o	wycofanie	się	z	decyzji	 
o	czasowym	wyłączeniu	wielkiego	pieca	i	stalowni	w	krakowskiej	
hucie.	Ponieważ	pracodawca	nie	odpowiedział	satysfakcjonująco	na	
ich	postulaty,	zapowiedziały	dwie	akcje	protestacyjne	-	24	lipca	 
w	Dąbrowie	Górniczej	i	22	sierpnia	w	Krakowie.	

Organizacje związkowe zwróciły się do Geerta Verbeecka, prezesa Zarządu, dyrekto-
ra generalnego ArcelorMittal Poland (8 lipca 2019):

Od początku maja br., kiedy poinformował Pan dyrekcję ArcelorMittal Poland, orga-
nizacje związkowe oraz pracowników o zamiarze czasowego wyłączenia pracy wielkiego 
pieca i stalowni w krakowskim oddziale, minęły już dwa miesiące. 

W tym czasie, kierując się troską o zachowanie miejsc pracy, a także pełnego cyklu 
produkcyjnego krakowskiej huty, organizacje związkowe podjęły szereg inicjatyw i sta-
rań. Po naszych pisemnych, medialnych, także osobistych interwencjach do wszelkich 
możliwych instytucji, urzędów i osób decyzyjnych w Polsce, udało się doprowadzić do 
decyzji rządowych dotyczących wprowadzenia ustawy, dzięki której część ceny energii 
dla przemysłu energochłonnego zostanie zrefundowana. Wiemy także, iż dzięki naszym 
działaniom są prowadzone rozmowy szczebla Rządu RP z przedstawicielami ArcelorMit-
tal, na których są poruszane problemy, z jakimi boryka się obecnie AMP. 

Niestety, nie możemy dostrzec jakichkolwiek działań ze strony Zarządu ArcelorMit-
tal Poland oraz dyrekcji ArcelorMittal, które doprowadziłyby do wycofania się z decyzji  
o wstrzymaniu pracy WP i stalowni krakowskiej huty. 

Przekazany przez Pana scenariusz zapowiadanych działań nie zawiera - do dnia dzi-
siejszego – zasadniczej informacji dla pracowników (nie tylko krakowskiego oddziału), 
kiedy i na jak długo zostanie wyłączona część oddziału surowcowego  cd. na str. 2
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Stan	bezpieczeństwa	w	ArcelorMittal	
Poland,	status	realizacji	zadań	 
z	poprzedniej	komisji	oraz	podsumowanie	
tegorocznego	Dnia	Bezpieczeństwa	
i	projektu	Bezpieczeństwo	to	MY	to	
główne	tematy	omawiane	podczas	
czerwcowego	posiedzenia	Głównej	Komisji	
Bezpieczeństwa	i	Higieny	Pracy.	

Omówiono wyniki BHP za pierwsze cztery miesią-
ce 2019 roku w porównaniu z analogicznym okre-
sem 2018 roku, na podstawie piramidy bezpieczeń-
stwa, z uwzględnieniem wykonawców i bez nich.  
Z analizy danych statystycznych wynika, że wśród 
pracowników ArcelorMittal Poland nieznacznie 
wzrosła liczba wypadków poważnych z przerwą  
w pracy, a także zwiększyła się liczba anomalii i zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych. Zarówno wśród 
pracowników AMP, jak i wykonawców odnotowano 
minimalną tendencję spadkową w obszarze poważ-
nych zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

Problem dużego zapylenia w Zakładzie Stalownia, 
związany z ewakuacją żużla konwertorowego, po-
jawiający się od dłuższego czasu na posiedzeniach 
komisji, nie został jeszcze całkowicie rozwiązany. 
Podjęto szereg działań krótko – i długoterminowych, 
które mają być monitorowane i realizowane przez 
Terenową Komisję BHP w stalowni. 

Strona społeczna zgłosiła wniosek dotyczący pod-
jęcia działań naprawczych zniszczonej sieci wod-
no-kanalizacyjnej w stalowni, które wyeliminują 
zalewanie pomieszczeń administracyjno-socjalnych  
i warsztatów (od czerwca trwają już prace związane 
z remontem kanalizacji – przyp. red.). Drugi zgło-
szony wniosek dotyczył wykonania pomiarów czyn-
ników szkodliwych na stanowiskach, na których te 
pomiary są przeterminowane. 

Andrzej Grabski, społeczny inspektor pracy, po-
informował, że ze względu na obecną sytuację 
finansową firmy, Główna Komisja BHP będzie roz-
patrywać tylko te zadania techniczno-remontowe  
z Terenowych Komisji BHP, które są związane z bez-
pośrednim zagrożenia życia i zdrowia pracowników. 

Jednym z punktów posiedzenia komisji było pod-
sumowanie Dnia Bezpieczeństwa i realizacji projek-
tu Bezpieczeństwo to MY. 

W tegorocznym, 13. Dniu Bezpieczeństwa, wzię-
ło udział ponad 8400 osób (wraz z wykonawcami, 
podwykonawcami i zaproszonymi gośćmi). Dużym 
zainteresowaniem pracowników cieszyły się zor-
ganizowane tego dnia akcje: „Zawsze wybieramy 
najbezpieczniejsze rozwiązanie” – audyty krosowe, 
„Dylematy bezpieczeństwa” – gra terenowa czy „Za-
projektuj i zaizoluj swoje stanowisko” – poprawna 
izolacja lub bezpieczny stop dla krótkich interwencji.

W tym roku kontynuowane są szkolenia w ramach 
projektu Bezpieczeństwo to MY. Od połowy stycznia 
do końca kwietnia tego roku przeszkolonych zostało 
1252 pracowników (13 proc.). Zgodnie z harmono-
gramem do grudnia 2021 roku mają być przeszko-
lone jeszcze 9354 osoby (wraz ze spółkami AMR, 
KOLPREM i AMSG).

Główna Komisja BHP

Bezpieczeństwo pod 
czujnym okiem komisji 

Związki nie akceptują ...

Związkowcy protestują
w Krakowie. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy żadnych informacji, ilu pracow-
ników pozostanie na dotychczasowych miejscach pracy, ile osób i na jak długo 
będzie musiało skorzystać z tzw. postojowego. Prowadzone rozmowy z HR oraz 
propozycje zabezpieczenia pracowników są bardzo ogólne, nie zawierają konkret-
nych rozwiązań. 

Chaos spowodowany brakiem tych informacji powoduje narastanie frustracji 
wśród pracowników. Mamy nadzieję, że Pracodawcy nie chodzi o to, by wyko-
rzystać tę skomplikowaną sytuację do tego, by sami pracownicy, zestresowani  
i zniechęceni ciągłym zagrożeniem o swoje miejsca pracy, podejmowali decyzję 
o rezygnacji z zatrudnienia w AMP SA. Obecną postawę Pracodawcy uważamy za 
szkodzącą pracownikom oraz samemu zakładowi pracy. 

Dlatego jeszcze raz wzywamy do wycofania się z decyzji o czasowym wyłącze-
niu pracy wielkiego pieca oraz stalowni. 

Jednocześnie domagamy się zorganizowania w trybie pilnym spotkania z Pana 
udziałem i wyjaśnienia Załodze krakowskiego oddziału AMP SA poruszanych  
w naszym piśmie kwestii.

Informujemy, że jeżeli do dwóch tygodni z Pana strony nie będzie satysfak-
cjonującej pracowników odpowiedzi, organizacje związkowe będą zmuszone do 
podjęcia bardziej radykalnych rozwiązań w obronie miejsc pracy. Dlatego też  
w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona akcja protestacyjna. 

W ślad za informacją wysłaną przez związki zawodowe, ArcelorMittal Poland 
odpowiedział: „Informując o naszych planach względem krakowskiej huty na po-
czątku maja br. zaznaczaliśmy, że przemysł stalowy boryka się z wieloma trud-
nościami o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym. Mamy obecnie do 
czynienia ze spowolnieniem w światowym handlu, które mocno odbija się na 
sektorze stalowym w Europie. Według Euroferu, czyli Europejskiego Stowarzy-
szenia Producentów Stali, globalna nadwyżka mocy produkcyjnych w hutnictwie 
wynosi obecnie 425 mln ton. 

Procedowane obecnie rekompensaty dla przemysłu energochłonnego, które  
w swoim stanowisku przywołują związki zawodowe, będą oczywiście wsparciem 
dla naszej branży, ale to działanie lokalne, a naszemu sektorowi potrzeba roz-
wiązań na szczeblu europejskim. Dotyczy to szczególnie wzmocnienia środków 
ochrony rynku przed nieuczciwym importem z krajów trzecich oraz europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Warto zaznaczyć, że od maja warunki funkcjonowania naszej branży jesz-
cze się pogorszyły – cena rudy żelaza wzrosła o 30 dolarów za tonę, a 1 lipca 
Unia Europejska zwiększyła kontyngenty na import wyrobów stalowych o kolejne  
5 proc., co oznacza ich wzrost o 10 proc. w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. 
Ostatnie informacje płynące z innych hut (nie tylko polskich, ale i słowackich) 
dowodzą, że obecna sytuacja europejskiego hutnictwa jest niezmiernie trudna. 

Niezmiennie deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby na czas postoju 
zapewnić zajęcie naszym pracownikom. Z tego względu zawiesiliśmy rekrutację 
zewnętrzną. Kończymy już analizę dostępnych miejsc pracy. Analizujemy też pro-
file zawodowe naszych pracowników i dobieramy odpowiednich kandydatów do 
konkretnych stanowisk. Po raz kolejny podkreślamy, że ograniczanie przez nas 
mocy produkcyjnych w Polsce będzie działaniem tymczasowym. Mamy nadzieję, 
że warunki rynkowe ulegną poprawie w kolejnych miesiącach i że przywrócona 
zostanie równowaga pomiędzy podażą i popytem oraz równe warunki konkuro-
wania”.

Stanowisko pracodawcy, niestety, nie spełnia oczekiwań organizacji związ-
kowych, które uważają, że brak w nim konkretnych informacji. Powstał między-
zakładowy komitet protestacyjny, do którego decyzją Prezydium MZZP AM DG, 
przystąpił także nasz Związek. Związki zapowiedziały dwie akcje protestacyjne 
– jedną 24 lipca przed budynkiem dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej, a drugą 
– 22 sierpnia przed małopolskim urzędem wojewódzkim w Krakowie. Połączony-
mi siłami związkowcy chcą zamanifestować swoje obawy o przyszłość nie tylko 
krakowskiej huty, ale całego polskiego hutnictwa. Oczywiście wszyscy chcemy, 
aby decyzja odnoście wygaszenia wielkiego pieca i przerwania pracy stalowni w 
Krakowie została wycofana. Zastanawiamy się, czy rzeczywiście musi do tego 
dojść? Apelujemy do wszystkich pracowników ArcelorMIttal Poland, spółek zależ-
nych i współpracujących o poparcie naszych działań w obronie miejsc pracy, a 
Zarząd AMP do ponownego przeanalizowania sytuacji na europejskim rynku stali 
i wycofania się z decyzji o zatrzymaniu wielkiego pieca i stalowni. Mamy nadzieję, 
że nie jest to decyzja ostateczna, bo jej skutki mogą okazać się nieodwracalne. 

cd. ze str. 1
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Z posiedzenia 
Rady OPZZ

OPZZ

Członkowie	Rady	OPZZ	podczas	czerwcowego	
posiedzenia	zdecydowali,	że	wybory	nowego	
przewodniczącego	OPZZ,	który	zastąpi	
zmarłego	w	maju	Jana	Guza,	odbędą	się	25	
września	2019	roku.	Na	posiedzeniu	omówiono	
priorytety	programowe	OPZZ	na	najbliższy	
okres.	Rada	dyskutowała	również	nad	opiniami	
OPZZ	do	przedstawionych	Radzie	Dialogu	
Społecznego	przez	stronę	rządową:	

• założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020, 

• propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 
następny, 

• prognozowanej dynamiki produktu krajowego brutto, 

• prognozowanych zmian cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych,

• prognozowanego wzrostu wynagrodzeń w gospodar-
ce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw,

• prognozowanego zatrudnienia w gospodarce narodowej,

• prognozowanych zmian w stopie bezrobocia, 

• prognozowanego zatrudnienia w państwowej sferze 
budżetowej, 

• wynagrodzeń z roku poprzedniego pozostałych pra-
cowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

Związki	 zawodowe	 wdrażają	 cele	 zrównoważonego	
rozwoju	na	całym	świecie	

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych oraz Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność” skierowały  
w czerwcu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego wspólny list. Pismo dotyczy Deklaracji Po-
litycznej, która zostanie przyjęta przez państwa człon-
kowskie ONZ we wrześniu br. podczas Szczytu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Związki 
podkreśliły, że w przedmiocie ich zainteresowania leży 
w szczególności osiągnięcie CELU 8 w zakresie godnej 
pracy. Inicjatywa polskich związków jest częścią mię-
dzynarodowej akcji na rzecz promowania implementa-
cji celów zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez 
Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. 

www.opzz.org.pl

1 lipca odbyło się uroczyste nadanie jednej z sal w Cen-
trum Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia Jana 
Guza. 

Obowiązki pracodawcy  
w czasie upałów

Na dworze upał, a pracować trzeba

Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom dostawę zimnych napojów  
w wielkości, która zaspokoi ich potrzeby. Wymóg ten ma szczególne zastosowanie, je-
śli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy tem-
peraturze wyższej niż 28° C. Napoje powinny być dostępne dla pracowników przez 
cały czas. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi dostarczenia napojów  
i wypłacenia mu np. ekwiwalentu pieniężnego. 

Przypomnijmy, upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą  
25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach.  
W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni, w wysokiej 
temperaturze, bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca ma obowiązek dostarczyć 
dziennie około 90 litrów wody do mycia na każdego pracownika.

Warto zwrócić uwagę, że upał w pracy pociąga za sobą powstanie obowiązków 
nie tylko wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Art 304 § 3 Kodeksu 
pracy mówi, że pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki również dla osób 
fizycznych, które: świadczą usługi na innej podstawie niż stosunek pracy; prowadzą na 
własny rachunek działalność gospodarczą.

W przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, 
na podstawie art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić w ta-
kim przypadku nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne 
ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określiła 
dokładnie rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać,  
a także przypadki i warunki ich wydawania.

Obowiązującym w tej kwestii prawem jest rozporządzenie Rady Ministrów  
z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Rozporządzenie  
nie określa przez jaki okres powinna utrzymać się wysoka temperatura, aby pracodaw-
ca był zobowiązany do zapewnienia napojów i posiłków. Przyjęte zostało, iż pracodaw-
ca musi dostarczać pracownikom napoje zawsze, gdy temperatura przekroczy wyżej 
wymieniony poziom.
Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
- w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika 

obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25° C,
- w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika 

siły chłodzącej powietrza (WCl) powyżej 1000,
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub 

powyżej 25°C,
- przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany 

roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) 
u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, na stanowiskach pracy, na których tem-
peratura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Pracodawca, oprócz dostarczenia napojów, musi zadbać o to, aby w czasie upałów 

zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę, umożliwiającą pracę w pomieszcze-
niach, gdzie przebywają. Jeśli w zakładzie nie ma klimatyzacji, to pracodawca powi-
nien postarać się o odpowiednie wentylatory, które zmniejszą temperaturę powietrza. 
Duże znaczenie mają także zabezpieczenia okien - rolety lub żaluzje, które nie będą 
przepuszczać tak dużej ilości promieni słonecznych do środka pomieszczenia oraz nie 
będą powodować odbijania się tych promieni np. od monitorów i rażenia pracowników 
w oczy.  Przepisy nie regulują, jaka może być maksymalna temperatura w pomiesz-
czeniu. Jedynie w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych, nie mogą oni 
wykonywać swoich pracowniczych obowiązków gdy temperatura w pomieszczeniu 
przekracza 30° C, a wilgotność 65 proc. Ponadto, pracodawca musi zawsze zatroszczyć 
się szczególnie o kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także o osoby niepełnosprawne.

Źródło: PIP, Wolters Kluwer

Gdy	na	zewnątrz	panują	upały,	trudno	jest	skupić	się	pracownikowi	
na	właściwym	wykonywaniu	swojej	pracy.	Za	nami	potężna	fala	
upałów,	ale	lato	się	jeszcze	nie	skończyło.	Wysoka	temperatura	
na	stanowisku	pracy	ma	negatywny	wpływ	na	bezpieczeństwo	
zatrudnionych,	ich	stan	psychofizyczny,	a	także	wydajność.	Dlatego	
pracodawca	ma	obowiązek	zadbać	o	to,	aby	skutki	upałów	nie	były	
zbyt	uciążliwe	dla	pracowników.	
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Sekretariat		e-mail:	sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32	776	95	70
Płace	i	zatrudnienie		
Mirosław Cerazy – tel.	32	776	95	82
kom.	531	472	293
BHP	i	sprawy	socjalne 
Adam Wdowiak – tel.	32	776	93	52
kom.	531	293	937
Skarbnik	
Grażyna Kowalewska – tel.	32	776	83	49
kom.	531	506	872
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800	–	1000, 1300	–	1430 
Główna	Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32	776	83	29
Radca	Prawny
Paweł Sikora – tel.	32	776	84	14 
w pon. i wt. w godz. od 1100 do 1500

Koło	Emerytów	i	Rencistów
Maria Zych tel.	32	776	94	56	 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń
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Darłówko		
Gniewko	Standard	

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno z najczę-
ściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża z pięknymi 
widokami, wspaniałym mikroklimatem i czystą plażą oddaloną 100 m od 
obiektu. Pokoje 2,3,4-osobowe z TV i łazienkami, boisko, plac zabaw, 
baza rehabilitacyjna.

Termin	27.09.	–	5.10.2019	

Cena	 1000	 zł	 od	 osoby	 obejmuje: przejazd autokarem klasy 
Lux, zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań,  
7 obiadów, 6 kolacji), 1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiadowa-
nie przy grillu z orkiestrą, badanie lekarskie, dwa zabiegi rehabilitacyjne  
w dni robocze, wejścia na basen kryty, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci od 3 do 10 lat – 630 zł (1/2 wyżywienia), dzieci do 3 lat – 260 zł
Dodatkowych informacji udziela Feliks Swoboda tel. 501 597 828.
Organizator BP „Partner” tel. 32 792 (44) 86 05, 8606.
www.bppartner.com.pl

Do	30	września	2019	roku	można	składać	wnioski	
o	pożyczkę	na	remont	i	modernizację	mieszkania.	
Wnioski	przyjmowane	są	w	Biurze	Podróży	“Partner”.

Z zaplanowanej kwoty w preliminarzu wydatków pozostały 
środki, w związku z czym Komisja podjęła decyzję o uruchomieniu 
drugiego terminu składania wniosków.  

Pożyczki na cele mieszkaniowe, zgodnie z zapisami regulaminu 
ZFŚS, przeznaczone są ponadto na zakup lub budowę pierwszego 
lokalu mieszkalnego czy częściową likwidację skutków zdarzenia 
losowego powstałego w mieszkaniu/domu – wnioski o przyznanie 
tych pożyczek składane są na bieżąco. 

Pożyczki mieszkaniowe udzielane są tylko pracownikom zatrud-
nionym na czas nieokreślony lub czas określony, ale nie krótszy 
niż okres spłaty pożyczki. 
Pracownik może uzyskać pożyczkę w wysokości:
- do 20 tys. zł z oprocentowaniem od 0 do 3 proc. w skali roku, 

spłata w maksymalnie 90 miesięcznych ratach – w przypadku 
zakupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego (domu 
lub mieszkania); 

- od 3 tys. do 8 tys. zł z oprocentowaniem od 0 do 2 proc.  
w skali roku, spłata w maksymalnie 36 miesięcznych ratach 
– w przypadku remontu lub modernizacji mieszkania/domu; 

- do 15 tys. zł bez oprocentowania, spłata w maks. 36 miesięcz-
nych ratach – w przypadku częściowej likwidacji skutków zda-
rzenia losowego powstałego w mieszkaniu lub domu. 

Przypominamy, że ostateczny termin podpisywana umów  
o pożyczkę na remont lub modernizację mieszkania (wniosków 
złożonych do 30 kwietnia) upływa 30 sierpnia. 

Szczegóły dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe są dostęp-
ne w Regulaminie ZFŚS ArcelorMittal Poland (par. 18). 

Drugi termin składania 
wniosków o pożyczkę 
mieszkaniową

Na	lipcowym	posiedzeniu	Śląsko-Dąbrowskiej	
Terenowej	Komisji	Świadczeń	Socjalnych	rozpatrzono	
wnioski	pracowników	o	pomoc	finansową.	

Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 107 wniosków o po-
moc finansową – przyznała 73 zapomogi losowe i 23 zapomogi 
materialne. W 11 przypadkach zapomogi nie zostały przyznane. 
Rozpatrzone wnioski zostały przekazane do BP „Partner” do re-
alizacji. 

Po przeanalizowaniu wykorzystanych środków na wypoczy-
nek po pracy za 6 miesięcy tego roku, Komisja podjęła decyzję 
o zwiększeniu kwoty z ZFŚS przeznaczonej na dofinansowanie 
wycieczek krajowych i zagranicznych w 2019 roku. Komisja zaak-
ceptowała przygotowane przez BP „Partner” na wniosek związków 
zawodowych oferty dwóch wycieczek, w tym jednej zagranicznej 
(dofinansowanie wg przyjętego limitu w 2019 roku). Wyraziła 
także zgodę na dofinansowanie do otwartej imprezy rekreacyjno- 
sportowej dla pracowników, emerytów i rencistów oraz członków 
ich rodzin zgłoszonej przez Hutnik MZZ P AMP w Dąbrowie Gór-
niczej.

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

Pomoc socjalna dla 
potrzebujących  

Wycieczka
dla prymusów
MZZP	AM	DG	zaprasza na tradycyjną wycieczkę dla prymu-
sów, która odbędzie się w sierpniu 2019 roku (pod warun-
kiem zgłoszenia się 30 osób). Uczestnikami wycieczki mogą 
być dzieci członków Związku urodzone w latach 2005	i	2006.

Wycieczka jest nagrodą dla uczniów, którzy za wyniki w nauce 
otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem (przy zapisie na-
leży okazać świadectwo lub jego kopię). 

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do 26	lipca	2019	roku,	
wraz z wpisowym 50 zł, przyjmuje Urszula Werygo-Cok  sekre-
tariat Związku DAMM-4 pok. 116 tel. 32	776	9570.


