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Dotyczy: wypłacenia drugiej części nagrody wyrównawczo-

inflacyjnej Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.

Związki zawodowe ArcelorMittal Poland S.A. wchodzące w
skład TOP6 wystąpiły do Prezesa Zarzadu AMP Sanjay Sa-
maddara o wypłacenie załodze Spółki drugiej części nagrody
wyrównawczo-inflacyjnej.

Wystąpienie związków w sprawie nagrody inflacyjnej

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. i
podpisane pod niniejszym pismem występują z wnioskiem o
wypłacenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku
drugiej części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej
skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce w wysoko-
ści 2500 złotych dla każdego pracownika Spółki, na zasadach i
w terminie uzgodnionym przez Strony.

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż w cza-
sie zawierania „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Po-
land S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w
zakresie wzrostu płac w roku 2022.” (tj. 15 lutego 2022 roku)
nawet najbardziej pesymistyczne prognozy nie zakłady, że w
tak bardzo szybkim tempie inflacja w Polsce osiągnie dwucyfro-
we wskaźniki (kwiecień br. – 12,3 proc.). W związku z powyż-
szym nastąpił gwałtowny spadek wartości realnej wynagrodzeń
pracowniczych. Prognozy na najbliższe miesiące zakładają, że
mimo tak wysokiego wskaźnika inflacji w kwietniu br. jej szczyt
jeszcze nie nastąpił i według wielu prognoz inflacyjny pik może
sięgnąć nawet do 15 proc, a głównym motorem dalszego wzro-
stu inflacji ma być przyspieszający wzrost cen żywności. Kolej-
nym czynnikiem, który może spowodować skokowy wzrost
wskaźnika inflacji będzie wygaśnięcie tarczy antyinflacyjnej,
która została wprowadzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca
2022 r. i obejmuje zerową stawkę VAT dla podstawowych pro-
duktów żywnościowych, na gaz ziemny oraz nawozy, a także
obniżenie VAT na paliwa, prąd i ciepło.

Bardzo ważnym uzasadnieniem naszego wniosku są ogło-
szone przez Grupę ArcelorMittal bardzo dobre wyniki finanso-
we za I kwartał 2022 roku i cały rok 2021, które świadczą o zaan-
gażowaniu i efektywnej pracy wszystkich pracowników Grupy
ArcelorMittal, w tym pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i
Spółek Zależnych, w czasie szczególnych wyzwań związanych
z pandemią i przy okrojonych wielkościach kadrowych.

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym
pismem deklarując gotowość do rozmów występują o niezwłocz-
ne rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia za-
sad i terminu wypłaty drugiej części nagrody wyrównawczo
–inflacyjnej.

Poniżej treść pisma datowanego na 17.05.2022 r.

Spotkanie TOP 6, w którym w ubiegłym tygodniu uczestniczył
przewodniczący Roman Wątkowski i które omówił na początku
zebrania, dotyczyło między innymi Biura Kadr w Dąbrowie Górni-
czej. Związkowcy zgłaszali wcześniej, że pracownicy narzekają na
utrudniony kontakt z kadrami. Na przykład, mówiono, jeżeli pra-
cownik zauważy na pasku z wypłatą jakieś nieprawidłowości, to
musi pofatygować się osobiście, bo nie wszystko może załatwić
drogą mailową. Aby wyjaśnić tę sytuację, zaproszono p. Marcina
Kędziorę z BCOE, który zapowiedział, że zostanie wydany spe-
cjalny przewodnik opisujący sposób działania obsługi kadrowej
w poszczególnych oddziałach. Informacje zawarte w przewodni-
ku powinny ułatwić komunikację pracowników z kadrami.

Udzielono odpowiedzi na zadane przez naszego przedstawicie-
la pytanie o ewentualne konsekwencje odsprzedania firmie ze-
wnętrznej podstacji GST9 (PED). Powiedziano, że jest to podsta-
cja bezobsługowa, a więc jej sprzedaż nie pociągnie za sobą zwol-
nień pracowniczych. Przy tej okazji poinformowano, że w zamie-
rzeniu 17 osób z Zakładu Energetycznego ma być przekazanych
do spółki TAMEH produkującej media energetyczne dla AMP.

ArcelorMittal Poland wyraża gotowość zatrudnienia kolejnych
osób z Interimów, jednak nie zawsze spotyka się to z przychylno-
ścią tych firm. Na koniec kwietnia w Spółce pracowało 286 osób z
Interimów, z czego w Krakowie tylko kilkanaście.

Do oddziału w Dąbrowie Górniczej dojeżdża76 pracowników z
Krakowa. Rysuje się szansa na znalezienie w krakowskiej hucie
stanowisk dla niektórych z nich. „Solidarność”, w miarę możliwo-
ści, będzie ułatwiać powrót swoim członkom.

O niektórych ważnych sprawach, takich jak np. zniesienie obo-
wiązku noszenia maseczek, przedłużenie terminu podpisywania
deklaracji o przystąpieniu do Opieki Medycznej czy też o wystą-
pieniu związków zawodowych do Dyrektora Generalnego pisze-
my osobno na kolejnych stronach biuletynu.

Kolejnym spotkaniem omawianym na zebraniu przewodniczą-
cych było odbywające się raz na kwartał spotkanie komunikacyjne
pracodawcy ze wszystkimi związkami. Jarosław Hadasz (szef Biura
Controllingu HR) i Jarosław Olender (Zespół Transformacji HR)
wypowiadali się na temat zatrudnienia, Agnieszka Kukla (dyrek-
tor ds. kadr, płac i dialogu społecznego) mówiła o realizacji Poro-
zumienia płacowego, Karolina Muza-Adamiec (odpowiedzialność
biznesu i employer branding) poinformowała o pomocy świadczo-
nej Ukrainie, w tym o przekazaniu samochodu pożarniczego od
straży ze Zdzieszowic, natomiast Cezary Koziński (Główny Specja-
lista Działu HR) przypomniał o zmianach w programie ubezpieczeń.

Z przekazanych podczas tego spotkania informacji wybraliśmy
kilka ilustrujących stan zatrudnienia w Spółce. W przyszłym ty-
godniu rozwiniemy ten temat, korzystając z materiałów otrzyma-
nych z HR. Stan zatrudnienia w całej Grupie AMP na koniec kwiet-
nia 2022 r. wynosił 9919 osób. W tej liczbie ujętych jest 1240 osób
zatrudnionych w trzech spółkach: Kolprem, Refractories i HK
Woda. W obszarze wyrobów płaskich pracuje obecnie 2193

Zebranie przewodniczących z dnia 16 maja
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Zwiększone kontrole przy bramach
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przedłużył wprowadzenie trze-

ciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego
stopnia alarmowego BRAVO do 31 maja 2022 r. W związku z
powyższym, w dalszym ciągu z większą częstotliwością będą
prowadzone kontrole, zarówno osób jak i pojazdów, przy bra-

Opieka Medyczna - składanie deklaracji do 23 maja
W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów Dział HR in-

formuje,  że z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązy-
wać dotychczasowe refinansowanie zakresu STANDARD i fi-
nansowanym będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do
usług medycznych - KOMFORT.

Zakres Komfort finansowany będzie w następujący sposób:
• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik opłaci 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.
Pracownik (lub członek jego rodziny) posiadający obecnie Pa-

kiet Opieki w zakresie STANDARD, w celu przystąpienia do
Pakietu KOMFORT powinien złożyć - do agencji CBS, POLI-
SHUT lub w miejscach wyznaczonych na zakładach - podpi-
saną deklarację przystąpienia.

Odpowiadając na liczne wnioski pracowników Dział HR in-
formuje, że końcowy termin na złożenie ww. deklaracji do no-
wej OPIEKI MEDYCZNEJ został przesunięty na 23 maja.

W przypadku nie złożenia w wymienionym terminie deklaracji
pracownik po 1 czerwca nie będzie miał dostępu do prywatnej
OPIEKI MEDYCZNEJ, a kolejne przystąpienie będzie możliwe
dopiero 1 lutego 2023 roku.

Złóż deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja
2022! Pamiętaj o członkach swojej rodziny i też złóż ich
deklarację.

Szczegóły znajdą Państwo w ulotce informacyjnej, którą można
znaleźć również na naszej stronie krhhts.pl w plikach do pobrania.

Zebranie przewodniczących - dokończenie ze str. 1Spotkanie z dyrektorem Oddziału Wyrobów Płaskich
W dniu wczorajszym w budynku LTT odbyło się spotkanie

dyrektora Oddziału Wyrobów Płaskich Wojciecha Koszuty z
przedstawicielami trzech największych organizacji związkowych
oddziału krakowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowni-
ków ArcelorMittal Poland oraz NSZZ Solidarność`80).

Tradycyjnie zagadnienia dotyczące stanu BHP zajęły pierwszą
część spotkania. Z przekazu dyrektora wynika, że w dalszym
ciągu pracujemy bezpiecznie. Poza jednym lekkim przypadkiem
(bez L-4) nie odnotowano wypadków, co powinno wszystkich
mobilizować do dalszej pracy nad bezpieczeństwem współpra-
cowników.

Realizacja planów produkcyjnych to kolejny temat, który
przedstawił Wojciech Koszuta. W miesiącu kwietniu praktycz-
nie wszystkie linie produkcyjne, z wyjątkiem Walcowni Gorą-
cej, pracowały z pełną wydajnością. Zarówno pod względem
wydajności jak i jakości był to dobry miesiąc. Jedyny problem
dotyczył Walcowni Gorącej, która w związku z awarią wielkiego
pieca w Dąbrowie Górniczej nie otrzymała zamówionej ilości
slabów. W efekcie doprowadziło to do 55-godzinnego postoju
walcowni. Jak podkreślił szef Flatów, poniesione straty okazały
się stosunkowo niewielkie, ponieważ udało się zrekompenso-
wać dostawy z innych kierunków. Na dzień dzisiejszy w porcie
zmagazynowano dla nas około 40 tys. ton slabów z Brazylii,
które sukcesywnie będą dostarczane. Taka ilość powinna za-
bezpieczyć produkcję Walcowni Gorącej.

Według planistów w miesiącu czerwcu produkcja powinna
utrzymać się na podobnym poziomie. Co prawda pojawiają się
sygnały od zespołu handlowego o możliwych perturbacjach w za-
mówieniach. Krótko mówiąc rynek się chwieje. Wpływ na to zja-
wisko ma wiele czynników, a najbliższy czas pokaże z jakimi sce-
nariuszami będziemy mieć do czynienia. Oby nie okazały się złe.

Planowane remonty, modernizacje i inwestycje zajęły dalszą
cześć spotkania. W ten weekend, po zakończonym remoncie,
planowany jest rozruch Ocynkowni I. W dniu 19 maja nastąpi
zmiana tzw. passline na Ocynkowni II (Combi), skutkiem czego
będzie produkowana tylko blacha cynkowana. W tym czasie
(około 2 tygodnie) przeprowadzony zostanie remont zespołu
powlekania organicznego.

Aktualnie prowadzone jest wyburzanie japońskich pieców
Chugairo na Wyżarzalni w BWZ. W ich miejsce zamontowane
zostaną piece wodorowe. W miesiącu czerwcu przewidywany
jest montaż nowej suwnicy na wytrawialni w BWZ, a pod ko-
niec roku w Walcowni Gorącej. Termin montażu nowej szlifierki
walców w Walcowni Zimnej nie uległ zmianie i odbędzie się tej
jesieni. Również jesienią wytrawialnia zostanie zatrzymana na 3
tygodnie. W tym czasie przeprowadzona zostanie duża moder-
nizacja linii trawienia. O jej zakresie poinformujemy w stosow-
nym czasie.

W nawiązaniu do modernizacji linii trawienia planowane jest
tzw. uwolnienie kilku stanowisk (m.in. montaż nowej wiązarki
kręgów).  Kol. Marek Siwak zapytał, co stanie się z tymi pra-
cownikami. Dyrektor Wojciech Koszuta stanowczo stwierdził,
że dla każdego znajdzie się praca w BWZ oraz przypomniał, że
w tym okresie kilka osób nabierze uprawnień emerytalnych i
być może z nich skorzysta. Wiesław Zając zwrócił uwagę na
problem obsad suwnicowych, z jakim mamy do czynienia na
wszystkich zmianach. Według brygadzistów na każdej wystę-
pują niedobory. Dyrektor Koszuta zadeklarował, że przeanali-
zuje stan zatrudnienia. Na tym zakończono spotkanie.

pracowników. Na koniec kwietnia, licząc od początku roku, z
AMP odeszły 243 osoby, z tego 111 osób z nabytymi uprawnie-
niami emerytalnymi. Z lokalizacji krakowskiej odeszło w tym cza-
sie 48 osób, w tym 23 na emeryturę.

Poziom absencji się poprawia i prawdopodobnie ma na to
wpływ większa odporność na COVID-19. Największą absencję
odnotowano w listopadzie 2020 - 11,2%. Tymczasem w marcu br.
wskaźnik ten wynosił jedynie 4,42 %.

Przechodząc do zebrania przewodniczących: tematem dysku-
sji był sposób realizacji Opieki Medycznej. Jedną ze zgłoszo-
nych uwag było zbyt długie oczekiwanie na wybranego specja-
listę. Roman Wątkowski przypomniał, że jeśli pracownicy nie
mogą doczekać się wizyty u specjalisty, z którym PZU podpisa-
ło umowę, mogą iść do innego lekarza prywatnie, a koszt tej
wizyty zostanie zrefundowany wg stawek PZU.

Na koniec zebrania przew. Paweł Orzeł zdał krótką relację z
Forum BHP, w którym uczestniczył.

Powołując się na e-maila przesłanego przez Pawła Wolskiego
(Raportowanie i Budżetowanie HR) informujemy, że:

z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień firmy Interim tj.
Sanpro Synergy i ABC wypłaciły swoim pracownikom nagro-
dy (EBITDA oraz tzw. Mały Hutnik) na zasadach analogicz-
nych jak w AMP S.A. Dodatkowo z dniem 1 kwietnia zostały
przyznane podwyżki indywidualne pracownikom tych firm.

Wyższe wypłaty dla pracowników Interim
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Zniesiono obowiązek noszenia maseczek
Informujemy, że dyrekcja wykonawcza podjęła następujące

decyzje dotyczące kwestii związanych z COVID-19:
 od 16.05 zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek

na terenie ArcelorMittal Poland z zastrzeżeniem przywróce-
nia takiego obowiązku jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju ule-
gnie pogorszeniu. Dyrekcja rekomenduje stosowanie mase-
czek, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie znaj-
duje się kilka osób. W dalszym ciągu maseczki i płyny do
dezynfekcji będą dostępne i dostarczane według potrzeb,
 ręczny pomiar temperatury na bramach zostaje zniesio-

ny, pozostaje tylko automatyczny,
 spotkania typu off-site mogą być organizowane przez

zakłady/biura.

10 maja odbyło się spotkanie przewodniczących krakowskich
Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Re-
gionu Małopolskiego. Komisję Robotniczą Hutników reprezen-
tował przew. Roman Wątkowski.

Prowadzący spotkanie przewodniczący Zarządu Regionu
Adam Lach poinformował zebranych o zmianach jakie zaszły
w Zarządzie Regionu, zarówno personalnych, jak i organiza-
cyjnych. Sprawa była tym bardziej istotna, gdyż było to pierw-
sze tak liczne spotkanie po długim okresie pandemii, jak i po
śmierci przed rokiem wieloletniego przewodniczącego Regio-
nu, Wojciecha Grzeszka. Obrady zapoczątkowano oddaniem
hołdu zmarłym działaczom, Wojciechowi Grzeszkowi i Jackowi
Smagowiczowi.

Adam Lach poinformował zebranych o swoich kontaktach ze
strukturami terenowymi w całej Małopolsce, spotkaniach z przed-
stawicielami władzy wojewódzkiej w Krakowie i prezydentem
Nowego Sącza, biskupami z Krakowa i Tarnowa oraz wynikach
wyborów uzupełniających w organizacjach zakładowych i Re-
gionalnej Sekcji Kolejarzy. Szczególny nacisk położył na infor-
mację o zmianach organizacyjnych w samym Zarządzie Regio-
nu, o wzroście znaczenia i skuteczności prawników. – Będziemy
dążyć, by w każdym biurze oddziałowym Związku był regularny
dyżur prawnika – zapowiedział.

Sporo czasu w swym wystąpieniu poświęcił zmianom doty-
czącym sposobów dotarcia do członków i sympatyków Związ-
ku, a więc przede wszystkim nowej stronie internetowej Regio-
nu, „Serwisu Informacyjnego”, plakatów i ulotek. – To wszyst-
ko powinno przyciągnąć do Związku przede wszystkim nowych
członków, w tym ludzi młodych, bo starsi coraz powszechniej
odchodzą na emerytury. Jest to bolesne tym bardziej, gdy rezy-
gnują z działalności ludzie funkcyjni, bo nie każdy związkowiec
chce być przewodniczącym komisji zakładowej. – mówił prze-
wodniczący Regionu zapowiadając, że zmiany w redakcji „Ser-
wisu” dotyczyć mają nie tylko szaty graficznej i formatu, ale też
samej treści.

Przewodniczący poinformował też o sytuacjach grożących w
niektórych zakładach strajkiem. Tym razem dotyczy to sytuacji
na kolei, w PolRegio i w PKP Cargo, gdzie przeprowadzono już
referenda strajkowe.

- O ile jednak w Małopolsce i w Świętokrzyskim wojewódzkie
władze samorządowe są skłonne negocjować w sprawie dofinan-
sowania kolei regionalnych, to inne województwa twierdzą, że
nie mają na to środków. – mówił Adam Lach informując, że dwu-
godzinny strajk ostrzegawczy planowany jest w PolRegio na 16
maja. Przedstawiciele uczelni wyższych informowali też, że duże
niezadowolenie budzi wysokość zarobków asystentów nauko-
wych do tego stopnia, że grozi to zapaścią polskiej nauki.

Narada była też okazją do zaproszenia struktur związkowych
do udziału w Pikniku „Solidarności”, planowanym na 28 maja
w Borku koło Bochni i przypomnienia, że w tym roku o kwartał
(do końca czerwca) został wydłużony termin składania spra-
wozdań finansowych organizacji zakładowych w Urzędach
Skarbowych.

Jak zwykle wiele uwagi dyskutantów poświęcono sprawie wy-
sokości opłacanych składek związkowych, które są elementem
konkurencji między działającymi w zakładach pracy związkami
zawodowymi.

Przy okazji poinformował o przygotowaniach do zbliżającego
się XXX Krajowego Zjazdu Delegatów, który ma obradować w
dniach 25 – 27 maja w Zakopanem.

Jednym z tematów obrad Zjazdu mają być zmiany w statucie
Związku. W trakcie obrad Zjazdu Krajowego pojawić może się
też temat sądów koleżeńskich, które rozstrzygałyby wiele kon-
fliktów.

Z prasy związkowej

Spotkanie przewodniczących
krakowskich Komisji Zakładowych

Jeśli idzie o zbliżającą się kampanię wyborczą przed nową ka-
dencją władz Związku 2023 – 2028, to jest już powołana Krajowa
Komisja Wyborcza, w której Małopolska ma trzech swoich przed-
stawicieli, a niebawem zostanie powołana Regionalna Komisja
Wyborcza. Zjazd Regionalny odbędzie się prawdopodobnie pod
koniec czerwca przyszłego roku.

Dużym zainteresowaniem zebranych cieszyła się informacja na
temat benefitów dla członków Związku, które zawsze przyciągają
do organizacji wielu przyszłych związkowców. Dotyczy to zniżek
przy korzystaniu z Energylandii, Term w Szaflarach czy kart pali-
wowych, a obecnie zawierane są nowe porozumienia z ośrodkami
wypoczynkowymi na Podhalu.

Obecny na spotkaniu zastępca przewodniczącego Regionu,
Krzysztof Kotowicz poinformował zebranych o przygotowywa-
nych  szkoleniach dla związkowców, obecnie będą to kursy dla
skarbników i społecznych inspektorów pracy. Zwrócił też uwa-
gę, że rozwój Związku to nie tylko przyjmowanie młodych ludzi
tam gdzie są struktury związkowe, ale także tworzenie nowych
struktur tam, gdzie ich dotychczas nie było np. w Straży Gra-
nicznej, gdzie dopiero od dwóch lat może funkcjonować „Soli-
darność”.

mach oraz na terenie ArcelorMittal Poland, stąd mogą pojawić
się niedogodności związane z dłuższym niż zwykle oczekiwa-
niem na wjazd lub wyjazd na teren zakładów.
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W ubiegłym tygodniu w tekście pt.: Z posiedzenia zespołu ds.
COVID 19 pojawił się błąd.

Zdanie kończące drugi akapit powinno brzmieć:
Dodatkowo w przypadkach złego samopoczucia pracownika

(objawy choroby, przeziębienia) pracownik za zgodą przełożo-
nego może pracować zdalnie, gdy nie posiada zwolnienia lekar-
skiego.

Errata do NBS Nr 18/1668

W auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość wręczenia
tytułów Małopolanina Roku oraz Człowieka Roku, przyznawanych
odpowiednio przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopol-
ski i Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Ze względu na czas pandemii, uroczystości zaplanowane na
2020 i 2021 rok zostały przesunięte i dlatego tegoroczna miała
szczególny charakter i podwójną liczbę laureatów. 

Ludźmi Roku 2019 Federacji Regionalnych Związków Gmin i
Powiatów RP zostali: Robert Lewandowski (z uwagi na trwające
rozgrywki nie był obecny w Krakowie) i Olga Tokarczuk (ode-
brała tytuł podczas uroczystości nadawania Honorowego Oby-
watelstwa Krakowa). W roku 2020 takie same wyróżnienia przy-
znano prof. Andrzejowi Matyji oraz Pawłowi Borysowi - za dzia-
łania ochronne i osłonowe podczas pandemii COVID-19. 

Tytułami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Mało-
polanin Roku 2019 wyróżnieni zostali byli prezydenci Krakowa-
 prof. Andrzej Gołaś oraz Józef Lassota w 30. rocznicę odro-
dzenia samorządu terytorialnego, natomiast tytułami Małopola-
nin Roku 2020 - prof. Wojciech Nowak b. rektor UJ oraz prof.
Tadeusz Słomka b. rektor AGH. (K. Barczyk)

Tytuły Małopolanina Roku i Człowieka Roku
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Kolonie z BP Galeon, na które są jeszcze miejsca
1. STEGNA K. KRYNICY MORSKIEJ + MALBORK + WAR-

SZAWA (13 dni) 01.08. – 13.08.2022 Cena: 2.290 zł (autokar).
Dla chętnych  rozgrywki sportowe, zabawy świata + wycieczki.
2. ŁUKĘCIN + NIEMCY + TRUSKAWKOWE MIASTECZ-

KO KOSEROW (13 dni) 19.07. – 31.07.  Cena: 2.280 zł (autokar).
Dla chętnych  zajęcia sportowe, taneczne, fotograficzne pla-

styczne, muzyczne  + wycieczki, m.in.: do NIEMIEC
3. MAŁE CICHE i 2 PARKI WODNE (8 dni) 04.08. - 11.08.2022

Cena: 1400 zł (autokar). Dla chętnych rozgrywki sportowe i za-
bawy świata, fitness i zumba + wycieczki.

4. PORONIN, 2 PARKI WODNE i SŁOWACJA - JASKINIA
(9 dni)  14.07. - 22.07.  Cena: 1.485 zł (autokar). W programie m. in.
dla chętnych rozgrywki sportowe i zabawy świata, fitness i zum-
ba + wycieczki, m.in.: wycieczka do ZAKOPANEGO.

Każda oferta zawiera  m.in. transport, zakwaterowanie w ośrod-
kach w pokojach z łazienkami, 4 posiłki dziennie, opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie NNW, a w przypadku wycieczek zagra-
nicznych również KL, oraz bogaty i urozmaicony program.

Więcej na www.galeon.krakow.pl
Biuro Podróży „GALEON”  31-959 Kraków, os. Górali 5, budy-

nek Ośrodka Kultury CK. Norwida i Kina Studyjnego „Sfinks”,
czynne: pon. – piątek 10.30 – 17.00,

tel./fax: 12/ 642 26 20, tel. 12/ 684-01-48, tel. 511 440 930

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaprasza UCZESTNIKÓW MAJÓWKI organizowanej przez

KRH NSZZ „Solidarność” w dniu 28 maja 2022 roku w Borku
do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku

wczesnego wykrycia  OSTEOPOROZY.
Badania przesiewowe przeprowadzi Multidiagnostyka Sp. z o.o.

w mobilnej pracowni densytometrycznej – Osteobusie
 w godz. 10.00 -16.00

Ostoeoporoza nie wywołuje żadnych objawów, to podstępna
choroba charakteryzująca się niska masą kostną, co zwiększa
podatność na ich złamania. Wczesne zdiagnozowanie i wdro-
żenie leczenia jest kluczowe i pomoże zachować kondycję i
sprawność na długie lata.

Ceny obowiązują do 24.06.2022 r.
Zapisy na bilety dla członków Związku z rejonu Krakowa od 4

maja do 20 maja (w godz.8-16) w siedzibie Regionu Małopolskie-
go: Plac Szczepański 5, Kraków (Małgorzata Marcinek-Marek,
tel 510-635-006, e-mail: malga@interia.eu). 

Płatność tylko gotówką (uprasza się o odliczone kwoty).
Organizacje spoza Krakowa prosimy, aby zamówienia na bile-

ty do Energylandii (najlepiej mailowo) składali przewodniczący
lub upoważnione przez nich osoby, do kierowników Oddziałów
i biur terenowych. Następnie zamówienia na bilety poszczegól-
ne Oddziały i biura przesyłają do koordynatora Leszka Jankow-
skiego (e-mail: l.jankowski@solidarnosc,krakow.pl, tel: 601-090-
206) podając ilość biletów i formę płatności.

Bilety posiadają kod kreskowy, który uprawnia do wejścia na
teren Energylandii oraz do skorzystania z trzech atrakcji bez
kolejki (Zadra, Hyperion, Mayan).

Bilety są ważne do 31 października 2022 r.
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, ofe-

rujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43
hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarów-
no dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Park Rozrywki ENERGYLANDIA zlokalizowany jest w miej-
scowości Zator, w bliskiej odległości od Krakowa, czynny jest
codziennie w godz. 10.00-20.00.

ENERGYLANDIA, al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, woj. małopolskie.
www.energylandia.pl
Więcej informacji w Biurze Oddziału nr 6 w Nowym Targu,
tel. 601 090 206, email: l.jankowski@solidarnosc.krakow.pl

ENERGYLANDIA ZAPRASZA!
Przedstawiamy specjalną ofertę dla członków NSZZ „Soli-

darność” i ich rodzin na sezon 2022:

Ceny dla NSZZ „Solidarność”              Ceny w kasach

Bilet normalny od 12 r.ż. - 129 zł                    159 zł

Bilet ulgowy do 12 r.ż.      - 84 zł                     109 zł

Dzieci od 1do 3 r.ż.             -  1 zł                         1 zł

Pożyczka bez prowizji dla Pracowników Huty
Tylko do 31 maja w Krakowskiej SKOK specjalna oferta

pożyczkowa ze stałą stopą procentową! Kwota pożyczki do
100 000 PLN, okres kredytowania od 3-48 m-cy, RRSO 12,68%.
Promocja Wiosenna 0% PROWIZJI (dotyczy pożyczek w
kwocie 5000, 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000 zł) tylko
dla Pracowników Huty!

Więcej informacji w Oddziałach Krakowskiej SKOK (naj-
bliższy przy ul. Ujastek 3) lub pod nr 12 688 69 00.


