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Strony ustaliły, że podstawą pracy nad nowym ZUZP będą zapisy dotychczasowego ukła-
du. Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia, wyznaczone i upoważnione zostały 
osoby, które będą w imieniu pracodawcy i związków zawodowych pracowały nad nowym 
ZUZP. Powołany został Sekretariat, w skład którego ze strony pracodawcy wchodzą: Cezary 
Koziński i Jadwiga Radowiecka, a ze strony społecznej - Lech Majchrzak i Józef Kawula. 
Powołano także podzespół ds. taryfikatora w składzie: ze strony pracodawcy Stanisław Ból, 
Cezary Koziński, Jarosław Hadasz, Grzegorz Penkaty, Agnieszka Kukla i Bogusława Łapaj. 
Natomiast organizacje związkowe reprezentują: Lech Majchrzak, Andrzej Uglorz, Wiesław 
Zając, Tomasz Ołownia, Jacek Szpicki, Mirosław Cerazy, Jacek Ćmak, Janusz Mitura, Paweł 
Bober, Krzysztof Bąk, Mirosław Kopeć, Krzysztof Mitera i Jacek Malczewski. 

Ze strony MZZP AM DG do negocjacji ZUZP upoważnieni zostali: Jacek Zub i Mirosław 
Cerazy. Przypominamy, że do czasu ustalenia nowych zapisów Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy lub do końca maja 2021 r roku obowiązują zapisy dotychczasowego ZUZP.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Trwają prace nad nowym ZUZP
Zakończył się pierwszy etap ustaleń w sprawie negocjacji nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal 
Poland. Strony opracowały regulamin prac nad ZUZP, który określa 
szczegółowe zasady prowadzenia prac nad nowym dokumentem. 
Powołano Sekretariat i podzespół ds. taryfikatora. 

Pracodawca wprowadził zmiany w obowiązującym w 2020 roku 
w ArcelorMittal Poland Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych (aneks nr 1 z 27 lipca 2020 roku), uwzględniając wniosek 
części organizacji związkowych dotyczący wyłączenia z Tabeli nr 1 do 
Regulaminu ZFŚS dofinansowania do przedszkoli i żłobków. Zmiany mają 
moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

Najistotniejszą zmianą jest wyłączenie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku i/lub 
przedszkolu z kwotowego limitu świadczeń przypadających na osobę uprawnioną do świad-
czeń oraz członków jej rodziny w postaci łącznej maksymalnej w 2020 roku wysokości 
dopłat i świadczeń z ZFŚS. Kolejna zmiana dotyczy świadczeń turystyczno-rekreacyjnych – 
wprowadzony został zapis mówiący o tym, że „do naliczania dofinansowania w 2020 roku 
ustala się maksymalną kwotę w wysokości: 162,00 zł/dzień - w przypadku wyjazdowych 
turnusów turystycznych, 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w przy-
padku zajęć rekreacyjnych”. 

Zmiany wprowadzone przez pracodawcę dotyczą także składu Komisji Świadczeń So-
cjalnych. Jej członkami mogą być tylko pracownicy ArcelorMittal Poland lub spółki z grupy 
AMP. Wraz z wydaniem aneksu obowiązuje nowy druk dochodowy - Informacja o dochodach 
w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 roku.

Przypominamy, że wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro 
Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

ZFŚS

Zmiany w regulaminie ZFŚS 
w 2020 roku  
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O obniżenie kosztów rynku 
mocy dla przedsiębiorstw 
energochłonnych  

Apel OPZZ

Wyrazili w ten sposób swoje zaniepokojenie stale pogarszającą się 
kondycją finansową przedsiębiorstw energochłonnych, a w szczególności 
przemysłu hutniczego. 

- Przedsiębiorstwa te przez wprowadzanie rozwiązań narzucających do-
datkowe koszty stoją przed ryzykiem wystąpienia fali zwolnień i bankructw 
firm, które wraz z podwykonawcami i kooperantami zatrudniają około 1,5 
mln osób – czytamy w piśmie. - W ostatnich latach sytuacja przemysłu 
energochłonnego w Polsce uległa pogorszeniu. Wpłynęła na nią dodatko-
wo polityka klimatyczna oraz środowiskowa Unii Europejskiej. Zauważamy, 
że od marca bieżącego roku przedsiębiorstwa energochłonne zmagają się 
ze skutkami bezprecedensowego kryzysu gospodarczego. W tej sytuacji, 
nałożenie na nie od 1 października br. nowej opłaty związanej z finanso-
waniem rynku mocy spowoduje likwidację działalności gospodarczej, a w 
konsekwencji zwolnienia pracowników.

Przedstawiciele OPZZ przypominają, że Rząd RP złożył obietnicę wpro-
wadzenia niższego kosztu rynku mocy dla odbiorców energochłonnych już 
w 2017 roku. Wówczas partnerzy społeczni otrzymali publiczne zapewnie-
nie, że ulgi w opłacie mocowej zostaną wprowadzone w 2020 roku, zaś 
zgoda Komisji Europejskiej jest tylko formalnością. Rozdzielenie postępo-
wań notyfikacyjnych – osobno dla schematu rynku mocy i osobno dla ulgi 
w opłacie mocowej – miało nie mieć żadnego wpływu na realizację tego 
zapewnienia.

W opinii OPZZ brak ulgi w opłacie mocowej w okresie kryzysu gospodar-
czego spowodowanego koronawirusem spowoduje, że przedsiębiorstwa 
energochłonne poniosą dodatkowy koszt energii elektrycznej w wysokości 
ponad miliarda złotych rocznie. Dla wielu z nich będzie to koszt nie do 
udźwignięcia. 

Na płatności mocowe złożą się wszyscy odbiorcy w postaci kolejnej 
pozycji na rachunkach za energię. Konsumenci odczują te płatności od 
2021 roku. 

- Sektor energochłonny jest dla przemysłu energetycznego nie tylko naj-
większym klientem, ale także stabilizatorem systemu elektroenergetycz-
nego, który pobiera z systemu równą ilość energii elektrycznej niezależnie 
od pory dnia i tygodnia. Problemy sektora energochłonnego są tym samym 
problemem branży energetycznej – zwracają uwagę przedstawiciele OPZZ.

W kraju, w którym od tylu lat nie jest rozwiązana sprawa opłat za ener-
gię elektryczną dla przemysłu energochłonnego, a dokłada się następne 
obciążenia, inwestycje nie będą lokowane. Podobnie, jak nie będzie to 
kraj atrakcyjny dla długiej listy sektorów gospodarki, które opierają swoje 
inwestycje na dostępie do pewnych, przewidywalnych i konkurencyjnych 
w długiej perspektywie zasobów energetycznych. Gdy ich nie ma, inwe-
storzy przenoszą swoje pieniądze, a wraz z nimi miejsca pracy do innych 
krajów. O lokowanie inwestycji trwa międzynarodowa konkurencja i Polska 
musi być świadoma, że czy tego chce, czy nie chce, bo w tej konkurencji 
uczestniczy.

 - W tej sytuacji uważamy za zasadne zawieszenie opłaty mocowej do 
momentu wprowadzenia rozwiązań zapewniających ulgę w kosztach rynku 
mocy dla firm energochłonnych i podjęcie pilnych działań mających na 
celu rozwiązanie problemu, którego skutki będą odczuwać całe regiony 
i kraj – apelują związki zawodowe zrzeszone w OPZZ oraz przedstawiciele 
Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych i zrzeszonej w OPZZ Federacji Związków 
Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zwrócili się 
do Wacława Czerkawskiego, przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, o podjęcie pilnych 
działań obniżających koszty rynku mocy dla przedsiębiorstw 
energochłonnych, aby uniknąć fali zwolnień i bankructw. 

Pracodawca poinformował o zmianach na 
stanowiskach, jakie nastąpiły w Spółce 
w sierpniu i we wrześniu br.:

Zmiany na stanowiskach 
ArcelorMittal Poland

Tomasz Dziwniel, dyrektor zarządzający Jakości i Oddziału 
Wyrobów Płaskich, podjął decyzję o przerwie w swojej ka-
rierze zawodowej na rzecz realizacji osobistych celów, od 
1 listopada 2020 roku. 
Wojciech Koszuta 1 września objął stanowisko dyrekto-
ra zarządzającego Jakości i Oddziału Wyrobów Płaskich, 
wspólnie z Tomaszem Dziwnielem będą współpracować, 
by zapewnić płynne przekazanie obowiązków. Jego przeło-
żonym będzie Marc De Pauw, dyrektor generalny i prezes 
Zarządu ArcelorMittal Poland. Wojciech Koszuta będzie 
członkiem Dyrekcji Wykonawczej. 
Dawid Latkowski 1 września objął stanowisko dyrektora 
Zakładu Walcownia Zimna. Jego przełożonym jest Woj-
ciech Koszuta, dyrektor zarządzający Jakości i Oddziału 
Wyrobów Płaskich. 
Gabriel Gilis, dyrektor Zakładu Wielkie Piece w Dąbrowie 
Górniczej, po dwunastu latach pracy, podjął decyzję o za-
kończeniu kariery w ArcelorMittal Poland. 
Sebastian Lis z dniem 14 września obejmie stanowisko dy-
rektora Zakładu Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej. Jego 
przełożonym będzie Herve Mouille, dyrektor zarządzają-
cy Oddziału Surowcowego. W okresie od 1 sierpnia do 14 
września, Sebastian Lis zapewnia prawidłowe przekazanie 
i przejęcie obowiązków w Zakładzie Stalownia oraz w Za-
kładzie Wielkie Piece. 
Rafał Kostka z dniem 1 sierpnia objął stanowisko dyrekto-
ra Zakładu Stalownia w Dąbrowie Górniczej. Jego przeło-
żonym jest Herve Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału 
Surowcowego. 
Bartłomiej Gęsiarz z dniem 1 sierpnia objął stanowisko 
kierownika liniowego w Zakładzie Stalownia w Dąbrowie 
Górniczej. Jego przełożonym jest Rafał Kostka, dyrektor 
Zakładu Stalownia w Dąbrowie Górniczej. 
Daan Deconinck z dniem 1 sierpnia objął stanowisko kie-
rownika wsparcia ds. stalowni w biurze dyrektora zarzą-
dzającego Oddziału Surowcowego. Jego przełożonym jest 
Herve Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału Surowco-
wego. 

21 września w restauracji „Jedenastka” odbędzie 
się Konferencja Sprawozdawcza X kadencji 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

KONFERENCJA 
SPRAWOZDAWCZA 
21 WRZEŚNIA 

Podczas obrad delegaci dokonają podsumowania i oceny dzia-
łalności Związku za ubiegły rok i wyznaczą priorytety działalno-
ści na najbliższe miesiące. Roczne sprawozdania z działalności 
Związku będą bazą do dyskusji i aktywnego w niej udziału. 

Delegatom i wszystkim uczestnikom Konferencji życzymy 
owocnych obrad oraz podjęcia trafnych uchwał wyznaczających 
kierunek aktywności Związku na najbliższy rok.  
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Obecnie HRapka w większości przypadków służy 
do wprowadzania dni urlopowych lub nadgodzin. 
Czasem sprawdzamy tam też nasze dane lub korzy-
stamy z informacyjnych „kafelków”. Pandemia koro-
nawirusa i zmiany w organizacji pracy niektórychz 
nas pokazały jednak, że mniej popularne opcje 
w aplikacji niespodziewanie mogą okazać się bar-
dzo przydatne w dużej skali – jak miało to miejsce 
w przypadku wniosków o pracę zdalną, którą wielu 
z nas potwierdzało właśnie w HRapce. Od września 
oprócz dotychczasowych opcji pojawi się tam jesz-
cze kilka dodatkowych, także związanych z nieobec-
nościami.

Przede wszystkim w katalogu wniosków zobaczymy 
nowe rodzaje nieobecności:

• Wyjście prywatne

• Badanie lekarskie

• Szkolenie wewnętrzne/ zewnętrzne/ Take Care

• Dzień wolny z tytułu oddania krwi

• Delegację służbową

• Delegację społeczną

• Wyjście prywatne

• Urlop okolicznościowy

Pozostała część zmian będzie dotyczyła przełożo-
nych, którzy w HRapce odpowiadają za poprawki 
w indywidualnych harmonogramach pracowników, 
a także wprowadzanie niektórych nieobecności.

 – Zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrze-
ba naniesienia zmian w indywidualnych harmono-
gramach czasu pracy osoby pracującej w systemie 
czterobrygadowym. Dotychczas przełożeni musieli 
dokonywać korekt w programie SAP, a następnie 
dokonywano transferu tych danych do HRapki, co 
powodowało opóźnienia. Teraz wszystko będzie 
działo się bezpośrednio w naszej aplikacji, co za-
gwarantuje znaczną oszczędność czasu i pracy – 
wyjaśnia Dariusz Stojak, specjalista z Biura Kadr, 
Wynagrodzeń i Świadczeń.

Dalszy rozwój projektu to kolejny krok na ścieżce di-
gitalizacji, która zakłada zapewnienie pracownikom 
szybkiego, bezpiecznego i łatwego dostępu do nie-
zbędnych zasobów informacyjnych.

Informacja od pracodawcy

Ubezpieczenie grupowe 
„dziecięce” dla członków 
związków zawodowych

Wsparcie w razie choroby lub wypadku 

Większość placówek oświatowych – przedszkola, szkoły, uczelnie 
wyższe - obecnie nie zapewnia dzieciom ubezpieczenia, przerzucając na 
rodziców obowiązek znalezienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony 
ubezpieczeniowej. W związku z tym PZU ŻYCIE SA przygotowało ofertę 
zawierającą świadczenia wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku bądź 
choroby dziecka. Ubezpieczeniem można objąć także dziecko, które nie 
uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły. Ochroną zostaną objęte dzieci, 
które nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.
PZU Życie SA proponuje trzy świadczenia, dzięki którym można otrzymać 
wsparcie w razie ciężkiej choroby, uszczerbku na zdrowiu oraz leczenia 
szpitalnego dzieci.
Wysokość składki za ubezpieczenie nie zależy od liczby dzieci. Płacąc składkę 
15,50 zł, członek związku ubezpiecza wszystkie swoje dzieci. 
PZU ŻYCIE SA wypłaci świadczenie:
- jeśli dziecko zachoruje na jedną z 26 ciężkich chorób objętych zakresem 

ubezpieczenia (m.in. na nowotwór złośliwy czy sepsę). Kwota świadczenia 
jest taka sama, bez względu na chorobę;

- jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, np. po złamaniu, 
zwichnięciu czy oparzeniu. Wysokość świadczenia zależy od sumy 
ubezpieczenia i rodzaju uszczerbku;

W razie uszczerbku na zdrowiu dziecko może skorzystać z konsultacji 
lekarskich i rehabilitacji, o ile przysługuje ubezpieczonemu świadczenie 
pieniężne w wysokości powyżej 4% sumy ubezpieczenia z powodu jednego 
nieszczęśliwego wypadku. 
- jeśli dziecko trafi  do szpitala na dłużej niż 3 dni. PZU wypłaci 70 zł 

albo 35 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Wysokość świadczenia zależy 
od przyczyny hospitalizacji i długości pobytu w szpitalu. Ochroną objęte 
zostaną dzieci, które w dniu przyjęcia do szpitala, ukończyły 3 miesiące 
i nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.

Karencja została zniesiona dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia 
w ciągu 3 pierwszych miesięcy funkcjonowania polisy. 
Dlaczego warto wybrać dodatkową ochronę w razie problemów 
zdrowotnych dziecka?
Wsparcie fi nansowe - pracownik otrzymuje świadczenie, które może 
przeznaczyć na dowolny cel – np. na leki i dojazdy do placówek medycznych. 
Usługi medyczne w prywatnych placówkach medycznych - pracownik 
może szybko podjąć leczenie czy rehabilitację dziecka, aby zminimalizować 
ryzyko powikłań i przyspieszyć jego powrót do sprawności. Konsultacje 
lekarskie – 3 konsultacje, bez skierowania. Rehabilitacja ambulatoryjna – 
limit 15 zabiegów, na podstawie skierowania. 
Dostęp do prywatnych przychodni w blisko 600 miastach. Wizyty 
u lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest podpisanie deklaracji 
ubezpieczeniowej. Wypełnioną deklarację należy przekazać do agencji 
obsługującej ubezpieczenie grupowe.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy agencji:
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMittal Poland SA) 
w Dąbrowie Górniczej, al. Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu)

Czynne poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15:00 tel. (32) 794 59 96
Szczegółowych informacji udziela także przedstawiciel PZU:
Magdalena Jasiówka, tel. 693 100 926, email: mjasiowk@pzu.pl

W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad 
wdrożeniem HRapki, czyli naszej aplikacji do 
indywidualnej obsługi czasu pracy. Projekt, 
który pozwolił ograniczyć formalności 
i zużycie papieru, potwierdził powszechnie 
znane zalety narzędzi cyfrowych. To jednak 
nie koniec rozwoju programu – już od 
września będziemy korzystać tam 
z dodatkowych opcji.

Nowe opcje w HRapceNowe opcje w HRapce
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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 śr. w godz. od 1000 do 1400

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

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
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Projekt minimalnego 
wynagrodzenia w 2021 roku
Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna ma wyno-
sić 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł 
- tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wy-
sokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.  

Wcześniej w Radzie Dialogu Społecznego, w której zasiadają m.in. przed-
stawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców nie osiągnięto 
porozumienia dotyczącego wysokości przyszłorocznych stawek. W efekcie 
stawki zostaną ustalone rządowym rozporządzeniem.

Projekt zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2021 roku minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę z kwoty 2 600 zł (obowiązującej w 2020 roku) do kwoty 
2 800 zł, tj. o 7,7 proc. oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych 
umów cywilnoprawnych z kwoty 17,00 zł (obowiązującej w 2020 roku) do 
kwoty 18,30 zł. 

- Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (2 800 zł) oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej 
(18,30 zł) w 2021 roku są analogiczne do wysokości zaproponowanych Ra-
dzie Dialogu Społecznego do negocjacji – czytamy w uzasadnieniu. 
Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Warto wiedzieć

Spektakl „Pomoc Domowa”, który miał się 
odbyć 10 maja o godz. 16.00 na deskach 
Pałacu Kultury Zagłębia, ze względu na 
epidemię Covid-19, został przełożony na 
18 września 2020 roku na godz. 19.00. 
Spektakl odbędzie się w warunkach reżi-
mu sanitarnego, zgodnie z procedurą 
dotyczącą sposobu korzystania z wy-
darzeń kulturalnych w okresie pandemii 
COVID-19. 

„Pomoc domowa” 
‒ spektakl 18 września 

WYPOCZYNEK
Darłówko - Gniewko Standard 

Termin 2.10. – 10.10.2020   

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno z najczę-
ściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża z piękny-
mi 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.
Cena 1120 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem klasy 
Lux, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śnia-
dań, 7 obiadów, 6 kolacji), 1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiado-
wanie przy grillu z orkiestrą, badanie lekarskie, dwa zabiegi rehabilita-
cyjne w dni robocze, wejścia na basen kryty, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci od 3 do 10 lat – 750 zł (1/2 wyżywienia), dzieci 
do 3 lat – 270 zł

Dodatkowych informacji udziela Feliks Swoboda tel. 501 597 828.

Organizator Sanpro Synergy tel. 32 792 (44) 86 05, 86 06.

www.bppartner.com.pl

SKODA NA 
PREFERENCYJNYCH 
WARUNKACH
Członkowie naszego Związku mogą kupić lub wypożyczyć samochód 
marki Skoda na preferencyjnych warunkach. 

Członkowie MZZP AM DG pracujący w AMP: 

1) Zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie tradycyjnym - cena 
samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeżeli takowy jest), 
rabat od salonu (wysokość ustalona w zależności od modelu od 
3 do 7%), rabat pracowniczy (w wysokości 4% rozliczany na 
końcu). Samochód wyposażony jest w dywaniki gumowe lub 
welurowe.

2) Zakup samochodu w leasingu konsumenckim „wynajem” – cena 
samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli takowy jest), 
rabat pracowniczy (4%). Samochód wyposażony jest w dywaniki 
gumowe lub welurowe, dodatkowo w koła zimowe lub komplet 
opon zimowych. W zależności od tego, jaki to jest samochód i jakim 
maksymalnym budżetem dysponujemy, by te koła/opony pokryć.

Członkowie MZZP AM DG pracujący w fi rmach zewnętrznych:

1) Zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie tradycyjnym - cena 
samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli występuje), rabat 
od salonu (te same wartości j.w.). Gratisy również te same.

2) Zakup samochodu w leasingu konsumenckim ,,wynajem” – cena 
samochodu pomniejszona o rabat okresowy (jeśli występuje), 
gratis dywaniki, opony zimowe lub koła. W przypadku nadwyżki, po 
dokładnym przeliczeniu, można uzyskać dodatkowy rabat z salonu.

Szczegółowe informacje: Michał Kołodziej, specjalista ds. sprzedaży 
Autoryzowany Salon i Serwis Škoda nr 204

L’emir I.Juszczyk, H.Juszczyk Spółka Jawna, 
ul. Sobieskiego 10A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
tel.+48 32 50 88 000, kom. +48 601 308 550 
michal.kolodziej@lemir.com.pl, www.lemir.com.pl, www.skoda-auto.pl

Adam Wdowiak tel. 32 776 93 52, kom. 531 293 937.
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