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Kraków

Zarówno pracodawca, jak i pracownik wymagają pełnego
zainteresowania i szacunku ze strony państwa polskiego –
powiedział w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim prezydent
Andrzej Duda, który wręczył statuetki kilkunastu przedstawi-
cielom laureatów XIV edycji konkursu Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom.

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie od-
było się uroczyste wręczenie statuetek i certy-
fikatów pracodawcom wyróżnionym w XIV
edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom. Organizatorem konkursu jest Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Konkurs ma promować pracodawców wy-
różniających się w stosowaniu dobrych prak-
tyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w
szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa do zrzeszania
się w związki zawodowe.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pracodawca i pra-
cownik wymagają pełnego zainteresowania i szacunku ze stro-
ny państwa polskiego. W jego ocenie „jest problem zbudo-
wania gospodarki na zasadzie rzetelnego balansu”, co nie jest
łatwe, zwłaszcza w trudnych czasach.

Dodał, że Solidarność odgrywa niezwykle ważną rolę w
państwie polskim – budowania prawdziwego ustroju społecznej
gospodarki rynkowej, „gdzie człowiek, czyli element huma-
nistyczny, jest w centrum zainteresowania gospodarki z oby-
dwu stron – zarówno punktu widzenia pracownika jako ta-
kiego, jak i jego pracodawcy”.

Przypomniał, że nagrodę tę przyznają pracodawcom ich pra-
cownicy. „Zawsze, kiedy rozmawiam z przewodniczącym
Piotrem Dudą, to podkreślamy – przecież nie jest w interesie
pracownika ani związków zawodowych to, żeby pracodaw-
ca upadł, bo nie ma nic gorszego dla pracowników, jak stra-
cić pracę” – powiedział Duda. Zauważył, że Polska przetrwa-
ła pandemię.

Przyznał, że nikt nie myślał wówczas o inflacji. „Nie mieli-
śmy żadnej wątpliwości co do tego, że jeżeli nie zadziałamy
poprzez ingerencję państwa w gospodarkę, jeżeli zostawimy
to siłom rynku, który został przetrącony przez pandemię ko-
ronawirusa, to będziemy mieli do czynienia z tragedią spo-
łeczną, z wszystkim tym, co związane z być może długotr-
wałym, katastrofalnym bezrobociem” – zastrzegł.

Przypomniał, że rząd zdecydował się wówczas na „bezpre-
cedensowe wysypanie pieniędzy na rynek”. „To się udało. Za
to jestem ogromnie wdzięczny przeważającej rzeszy przed-
siębiorców, że wzięli te pieniądze, wykorzystali je w sposób

uczciwy i utrzymali miejsca pracy, że utrzymali swoje fir-
my” – mówił.

Prezydent podkreślił, że „najlepsi z najlepszych są tutaj
dzisiaj”.

Podziękował również pracownikom, którzy w okresie
pandemii zachowali się odpowiedzialnie, przestrzegali norm
sanitarnych i potrafili zrozumieć, że „czasem wynagrodze-
nia były ograniczone i były różnego rodzaju przestoje”. „Ten
wspólny wysiłek zaowocował tym, że jesteśmy dziś tu,

gdzie jesteśmy i że praca dzisiaj w Polsce
jest, w przeciwieństwie do tego, z

czym mamy do czynienia poza gra-
nicami Polski, w innych krajach. To
bezrobocie w Polsce wciąż jest bar-
dzo niskie i trzeba sobie jasno po-
wiedzieć: to jest wielki sukces nas
wszystkich” – ocenił.

Prezydent przyznał, że trudno było przewidzieć, że po
okresie pandemii trzeba będzie się zmierzyć z wojną w
Ukrainie.

„Dzisiaj mamy do czynienia z wojną, która wywołuje
cały szereg reperkusji na rynkach międzynarodowych, go-
spodarczych i niestety nie pozwala na uspokojenie się sy-
tuacji po pandemii, na które wszyscy liczyliśmy” – pod-
kreślił.

Zaznaczył, że uderzenie gwałtownymi wzrostami cen
energii w ogromnym stopniu zlikwidowało możliwość szyb-
kiego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego po pan-
demii.

Jednocześnie zastrzegł, że kiedy patrzy na przewidywa-
nia wzrostu gospodarczego dla Polski, ogłoszone przez
Komisję Europejską, jest „pozytywnie nastawiony”. „Są one
nieco mniej korzystne niż to, co prezentowali ekonomiści
w Polsce, także przedstawiciele banków (...). Mimo wszyst-
ko jednak (Komisja Europejska – przyp.) przewiduje do-
datni wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych latach”
– poinformował.

Dodał, że w innych krajach Unii Europejskiej ta sama
prognoza KE przewiduje wskaźnik ujemny i wysoką infla-
cję. „W istocie zatem te prognozy, jak na to, co obserwu-
jemy wokół siebie, są optymistyczne” – stwierdził.

Prezydent podziękował szefowi NSZZ „Solidarność” Pio-
trowi Dudzie za decyzję o zawieszeniu – w związku z wy-
darzeniami w Przewodowie – ubiegłotygodniowego Mar-
szu Godności. Związkowcy mieli przejść ulicami stolicy,
domagając się systemowego powstrzymania wzrostu cen
energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i
nośników, zapewnienia godziwego wzrostu wynagrodzeń
pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów pu-
blicznych i przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.

(PAP) Agata Zbieg

Dziękuję „Solidarności” za zawieszenie
„Marszu Godności”, to mądra i propaństwowa decyzja 
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Zebranie przewodniczących z 21 listopada

Jeśli chodzi o pierwszy postulat powstrzymania cen energii, do-
tyczący głównie zakładów energochłonnych, bo odbiorcy indywi-
dualni są w miarę zaopatrzeni, rząd realizuje postulaty dotyczące
rozwiązań systemowych i zamrożenia cen energii na pewnym puła-
pie dla indywidualnych odbiorców, dziś po rozmowie z Panem Pre-
mierem jest zgoda i wstępne porozumienie, aby rozszerzyć katalog
tych zakładów energochłonnych. Tu oprócz przyjęcia ustawy musi
być notyfikacja w Komisji Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozumienie
ze strony rządu – powiedział Piotr Duda.

Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w
stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których
mówimy od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje płaco-
we i podwyżki w sferze finansów publicznych, ale przede wszyst-
kim rozwiązania systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego ukła-
du zbiorowego pracy dla pracowników sfery finansów publicznych,
czyli tzw. budżetówki – przekonywał po spotkaniu przewodniczący
Duda.

 – Pan Premier zobowiązał się w ciągu półtora tygodnia, a nawet
tygodnia, do powołania zespołu roboczego Solidarność – Rząd. Na
czele strony rządowej stanie najprawdopodobniej szef Kancelarii
Premiera, pan minister Kuchciński, z naszej strony pan przewodni-
czący Nakonieczny. I rozpoczynamy pilne rozmowy dotyczące po-
stulatów płacowych i dotyczące trzeciego postulatu – emerytur
stażowych. My będziemy przygotowywać pilnie nasze analizy i
postulować odmrożenie projektów na Komisji Sejmowej – stwier-
dził przewodniczący NSZZ „Solidarność”.  Wygrywa dialog i roz-
mowy. (…) Nastąpiło zbliżenie i chyba to będzie sprawa najłatwiej-
sza – odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na rok 2023, czyli obliczanie tego funduszu nie będzie na podsta-
wie ostatniego półrocza 2019 roku, tylko na podstawie ostatniego
półrocza 2022 roku. Wreszcie historyczna data, jeżeli to się uda, że
Fundusz Socjalny będzie obliczany już na bieżąco, a nie z pośli-
zgiem, tak jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że
Fundusz na rok 2016 był obliczany z ostatniego półrocza 2010 roku.
To był dla nas wielki skandal i nieporozumienie – podkreślił Piotr
Duda.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończyło się spotkanie
premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli Rządu z przed-
stawicielami Solidarności. Rozmowy dotyczyły postulatów wcze-
śniej wysuniętych przez Solidarność. 

Zebranie rozpoczął przew. Roman Wątkowski od in-
formacji dotyczącej wyborów Społecznych Inspektorów
Pracy w krakowskim oddziale. Wybory we wszystkich
komórkach organizacyjnych krakowskiej huty praktycz-
nie są na ukończeniu. Obecnie trwają wybory uzupełnia-
jące na miejsca wakatowe powstałe po wyborach zakła-
dowych SIP, którzy wyłonieni zostali przez nowo wy-
branych SIP w poszczególnych zakładach. Następnie
przewodniczący zapoznał zebranych z opinią Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland S.A.
Andrzeja Grabskiego, jaka została przesłana do władz
Spółki,  dotyczącą propozycji zastąpienia obecnych ra-
towników medycznych. Pełną treść zamieszczamy na
następnej stronie. Odniósł się również do informacji do-
tyczącej zamiaru zmiany zasady wydawania napojów, ja-
kie chce wprowadzić w naszym oddziale pracodawca.
Polegać ma ona m.in. na zmniejszeniu ilości punktów wy-
dawania napojów obsługiwanych przez pracowników
Hut-Pus. Do nowych punktów, z założenia nazwanymi
bezobsługowymi, tak naprawdę dostęp mieliby upraw-
nieni pracownicy huty, którzy w bliżej jeszcze nie okre-
ślony sposób pobieraliby napoje i odpowiadali za rozli-
czenie. Na taką propozycję zmian krakowskie związki za-
wodowe nie wyrażają zgody. Z inicjatywy naszego Związ-
ku największe organizacje związkowe z Krakowa wysto-
sowały do pracodawcy wspólne stanowisko, którego treść
również zamieszczamy w Biuletynie. Jak się okazało, w
dniu 16 listopada podczas spotkania związków z HR, taką
zmianę próbuje wdrożyć się również w Dąbrowie Górni-
czej, na którą nie godzą się dąbrowskie związki. Wspól-
nie uzgodniono, że ta sprawa zostanie poruszona na naj-
bliższej Głównej Komisji BHP.

Następnie Wiesław Zając omówił przebieg spotkań w
ramach TOP6, które odbyły się w dniach 16 (środa) i 17
(czwartek) listopada. W środowym uczestniczył Dyrek-
tor Generalny Frederik Van De Velde, który omówił bie-
żącą sytuację produkcyjną uwzględniając analizę ryku stali
oraz cen nośników energii. Ogólnie rzecz ujmując jest to
bardzo trudny okres, którego końca nie można, w naj-
bliższej perspektywie, określić. Kluczowym będzie za-
kończenie wojny na Ukrainie. Producenci stali liczą, że
będzie to czas na odbudowę i uporządkowanie rynków.
Obecny kryzys w AMP najbardziej odczuwa segment
wyrobów płaskich. Ceny produktów spadają i coraz trud-
niej jest produkować bez strat. Cięcie kosztów własnych
też ma swoje granice. W swojej wypowiedzi Dyrektor
odniósł się do daty restartu Wielkiego Pieca nr 3. O ile
sytuacja rynkowa nie wymusi zmian, to restart WP3 pla-
nowany jest co najmniej tydzień przed świętami. Ozna-
czałoby to, że do maja 2023 w Dąbrowie Górniczej pra-
cować będą dwa piece, do czasu rozpoczęcia generalne-
go remontu Wielkiego Pieca 2. Część wypowiedzi  Fre-
derik Van De Velde poświęcił planom długoterminowym
tj. budowie pieców elektrycznych oraz dekarbonizacji, o
których pisaliśmy w ostatnim czasie.

Ponieważ portfel zamówień na wyroby płaskie jest bar-
dzo ograniczony, to czy nie byłoby zasadnym wprowa-
dzenie dłuższej przerwy świątecznej, pytali związkowcy.
Odpowiadając Dyrektor stwierdził, że takie rozwiązania

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ

„Solidarność” oraz własnym, pragnę podziękować za pracę i za-
angażowanie włożone w przygotowania do udziału w „Marszu
Godności”.

Obecna sytuacja, która niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa
Polski jest dla nas wszystkich powodem głębokiego niepokoju i
sprawą najważniejszą. Postulaty, z którymi jechaliśmy do Warsza-
wy pozostają aktualne, a NSZZ „Solidarność” nie rezygnuje z
walki o ich realizację.

Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali swój udział w „Mar-
szu Godności”.

Adam Lach - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”

Podziękowania Przewodniczącego Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego NSZZ „Solidarność” dot. „Marszu Godności”

„Solidarność” rozpoczyna rozmowy z rządem
dotyczące postulatów

 www.tysol.pl
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dotyczące ograniczeń w wydawaniu napojów dla zatrudnio-
nych pracowników

W związku z uzyskaną informacją o zamiarze zmian zasad wy-
dawania napojów na terenie zakładu poprzez ograniczenie ilości
punktów wydawania wód, a co zatem idzie utrudnienie w dostę-
pie pracowników do napojów zimnych i gorących, organizacje
związkowe krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
wyrażają swój sprzeciw i protest.

Zmiana zasad w wydawaniu napojów poprzez eliminacje czę-
ści punktów wydawania  i dążenie do utworzenia nowych bez-
obsługowych, naszym zdaniem tylko wprowadzi chaos w spraw-
nie działającej dotychczas dystrybucji. Jakie by nie były propo-
zycje rozwiązań to ostatecznie pracownicy będą zmuszeni do
pobierania i rozliczania wody. Oznacza to częściowe odsunięcie
ich od swoich stanowisk pracy, a zapewne nie oto chodzi praco-
dawcy. Okresy letnie charakteryzują się zwiększonym zapotrze-
bowaniem na chłodne napoje, natomiast zimowy, to czas w któ-
rym napoje gorące takie jak kawa, herbata czy też gorąca mięta
są często pobierane przez pracowników. To wszystko powinno
się znajdować w stosunkowo nie dużej odległości od miejsc pra-
cy. Jeszcze nie tak dawno kosztem dużych nakładów wyremon-
towane zostały stołówki i punkty wydawania napojów na halach
produkcyjnych, którymi pracodawca chwalił się na łamach pra-
sy zakładowej oraz w intranecie. To wszystko miało za zadanie
poprawić standard i kulturę obsługi.

Na kolejne ograniczenia i utrudnienia dotykających pra-
cowników ArcelorMittal Poland związki zawodowe nie wyra-
żają zgody.

Kraków, dn. 23 listopada 2022 r.

S TANOWI SKO
organizacji związkowych krakowskiego oddziału

ArcelorMittal Poland S.A.

Poniżej przedstawiamy opinię Zakładowego Społecz-
nego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland S.A. An-
drzeja Grabskiego jaka została przesłana do wiadomo-
ści Czesława Sikorskiego – Wiceprezesa Zarządu AMP
S.A., Stanisława Bóla – Dyrektora Personalnego oraz
Agnieszki Kukla – Dyrektor Kadr, Płac i Dialogu Spo-
łecznego dotyczącą propozycji zastąpienia obecnych
ratowników medycznych.

Około tydzień temu dotarła do nas informacja doty-
cząca zmiany operatora Ratownictwa Medycznego w
Krakowie. Uzyskaliśmy informację, że nowym opera-
torem będzie CSR Limanowa co nas ogromnie zasko-
czyło, ponieważ nikt z nami na ten temat nie rozma-
wiał.

Postanowiliśmy sami sprawdzić jakie doświadczenie
ma ta firma.  W tym celu skontaktowaliśmy się ze
związkami zawodowymi z Grupy Tauron (kopalnie Zie-
mowit, Janina ,Piłsudski), ponieważ dowiedzieliśmy się,
że  firma CSR Limanowa wykonywała tam kontrakt.

Opinia o tej firmie była nie najlepsza. Podstawowym
zarzutem było to, że dojazdy pogotowia były za długie.
Ponadto naszym zdaniem mankamentem wyżej wymie-
nionej firmy jest to, że nie ma żadnych powiązań z  pla-
cówkami medycznymi  co obecnie posiadamy w Kra-
kowie, mamy ambulatorium i możemy wykonywać
drobne zbiegi pracownikom w oparciu o lekarzy  po-
wiązanych z pogotowiem.

W Krakowie jest ponad 120 punktów wezwania po-
gotowia i jeżeli  ktoś twierdzi że nowi ratownicy będą
znali dojazdy do tych punktów i zmieszczą się w 5 mi-
nutach dojazdu to chyba nie wie o czym mówi, ponie-
waż doświadczeni ratownicy pracujący tutaj niejedno-
krotnie mają problemy chociaż znają hutę.

Nadmienić tu również muszę, że ostatnie przypadki
udzielania pomocy poszkodowanym  świadczące o pro-
fesjonalizmie obecnie pełniących obowiązki ratowników
medycznych to:

1. Pracownik Kolpremu ze względu na wylew krwi
do mózgu zawisał na szelkach  w stanie nieprzytomno-
ści,  tylko szybka i profesjonalna  pomoc naszych ra-
towników doprowadziła do stabilizacji tego pracowni-
ka  

2. W efekcie wypadku na Koksowni zatruciu uległo
dwóch naszych pracowników, do których wezwano
dwie karetki pogotowia. Jedną z miasta, drugą naszą-
. Po przeprowadzonej  resuscytacji  nasi ratownicy
doprowadzili pracownika do wydolności krążeniowej i
odwieźli do szpitala,  niestety karetka miejskiego pogo-
towia nie zdołała uratować drugiego pracownika.

3. Kolejne zachorowanie na Koksowni to rozległy
zawał serca pracownika. Trzykrotna reanimacja  w
czasie przewozu do szpitala i pacjent przeżył.

Takich przykładów jest oczywiście więcej, dlatego 
zrozumiałym chyba jest, że my SIP i Organizacje Związ-
kowe  domagamy się najlepszej ochrony zdrowia dla
naszych pracowników.

Andrzej Grabski - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
ArcelorMittal Poland S.A.

Zmiana operatora Ratownictwa Medycznego
w oddziale krakowskim AMP S.A.

mają sens, jednakże szczegółowe decyzje dotyczące konkretnych
instalacji pozostawia Wojciechowi Koszucie Dyrektorowi Wyro-
bów Płaskich. Do dwóch tygodni powinniśmy otrzymać odpo-
wiedź.

Głównym tematem czwartkowego spotkania TOP6 było funk-
cjonowanie Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych
w kontekście obowiązującej Ustawy, która stanowi m.in., że u
jednego pracodawcy może funkcjonować tylko jedna Kasa. Nie-
stety jak to często się zdarza Ustawa określa ostateczny termin
powołania tylko jednej Kasy, tj. kwiecień 2023 nie określając spo-
sobu rozwiązania problemów. W naszym przypadku, gdzie funk-
cjonuje kilka kas, nie jest doprecyzowane czy powołanie jednej
wspólnej Kasy ma nastąpić w drodze likwidacji dotychczaso-
wych, czy też połączenia istniejących Kas. Tak naprawdę roz-
wiązanie problemu stoi po stronie organizacji związkowych, któ-
re sprawują nadzór nad Pracowniczymi Kasami Zapomogowo
Pożyczkowymi. Ponieważ zdaniem związków Ustawa jest bu-
blem prawnym, to powinno się wystąpić do ustawodawcy o jej
naprawę. W trakcie dyskusji strona społeczna zarzuciła HR inge-
rencję w rozwiązanie problemu, twierdząc, że nie powinna wy-
stępować o opinię prawną dotyczącą rzeczonej ustawy. Odpo-
wiadając Cezary Koziński powiedział, że HR o wystąpienie o opi-
nię prawną został poproszony przez przedstawicieli Kasy. HR nie
zajmuje się Pracowniczymi Kasami Zapomogowo Pożyczkowy-
mi i od tej chwili oczekiwał będzie na terminowe dostosowanie
się do zapisów Ustawy.
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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Kol. Andrzejowi Karolowi
Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Hutnictwa

NSZZ „Solidarność”
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

składa Zarząd KRH NSZZ „Solidarność”

Zalety:
> Szybka decyzja kredytowa,
> Kwota pożyczki do 350 000 PLN
> Okres kredytowania do 300 miesięcy
> Zapewniamy pomoc w uzyskaniu wyceny nieruchomości
> Możliwość finansowania do 80% wartości nieruchomości
> Oprocentowanie 7,95% - tylko dla pracowników Huty
   oraz spółek (stałe przez 5 lat, po tym okresie kredyt będzie

oprocentowany z wykorzystaniem stawki WIBOR 3M)
> gotówka na dowolny cel - nie trzeba deklarować na, co

chcemy ją wydać, jest to jeden z tańszych sposobów na uzy-
skanie wysokiej kwoty pożyczki

> RRSO 7,88%
Pożyczka  hipoteczna z okresowo (przez 5 lat) stałym opro-

centowaniem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyno-

si 7,88%, całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką
(bez kredytowanych kosztów) 150 000,00 zł, całkowita kwota
do zapłaty 325 306,27 zł, oprocentowanie nominalne zmienne z
okresowo stałą stopą procentową w okresie nie dłuższym niż
do dnia spłaty 60 raty pożyczki w wysokości 6,95 %, następ-
nie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne (WI-
BOR 3M na dzień 30 marca 2022 r. wynoszący 4,74 %, powięk-
szony o stałą marżę Kasy w wysokości 2,21 %), całkowity
koszt kredytu 175 306,27 zł (w tym: prowizja 7 500,00 zł, odset-
ki 166 779,27 zł, opłata przygotowawcza 250,00 zł, opłata z
tytułu podwyższonego ryzyka na czas wpisu do Ksiąg Wie-
czystych na okres 3 miesięcy 315,00 zł, podatek od czynności
cywilnoprawnych PCC 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości
od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty
dostępnej w Kasie 143,00 zł, opłata za wycenę nieruchomości
dokona przez Kasę 300,00 zł), w 300 miesięcznych ratach, w
tym 299 rat równych w wysokości 1 055,94 zł, ostatnia rata 1
053,21 zł. Pożyczka zabezpieczona będzie hipoteką na nieru-
chomości o wartości 187 500,00 zł.

W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej wystę-
puje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp
procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu sto-
py referencyjnej WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie
pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapi-
tałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu
odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hi-
potecznej. W przypadku gdy stopa referencyjna przyjmie war-
tość zero lub wartość ujemną oprocentowanie pożyczki w tym
okresie będzie równe wysokości marży SKOK.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.04.2022 r. na repre-
zentatywnym przykładzie.

Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ko-
deksu Cywilnego. Decyzja kredytowa zależy od indywidual-
nej oceny zdolności kredytowej.

o Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: *
komunikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, *
finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rol-
ne, * wypadkowe i inne.

Biuro Obsługi PZU mieści się przy ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-
Pus), pok. 27,  tel.: 12 390 40 51, 660 544 212.

Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może
korzystać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach
majątkowych.
o Biuro Obsługi PZU Życie mieści się przy ul. Mrozowej 1

(bud. Hut-Pus) pok. 28, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124, 788
523 796. E-mali: biuro@polishut.pl,  polishut@interia.pl

Proponujemy pomoc przy założeniu konta mojePZU.
Zapraszamy.

UBEZPIECZ SWOJE DZIECKO, UBEZPIECZ WNUKA

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dzieci już od dnia
narodzin, niezależnie od tego czy są w żłobkach, przedszko-
lach, klubach dziecięcych, uczniów szkół podstawowych i śred-
nich.

Kiedy działa ochrona
Ochrona działa przez całą dobę, w Polsce i za granicą, w szko-

le, w przedszkolu, w żłobku, w drodze do/z przedszkola, żłobka
lub szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych (także wszystkich
sportowych) – w szkole i poza nią, w domu, u znajomych, na
placu zabaw, na dyskotece, na wakacjach, podczas uprawiania
sportów (także wysokiego ryzyka), w czasie praktyk szkolnych.

Co zapewnia PZU NNW Szkolne
Ubezpieczenie obejmuje najczęstsze wypadki i zdarzenia, które

mogą przydarzyć się dzieciom. Występuje w trzech wariantach,
które różnią się zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczenie można
kupić w biurze Obsługi PZU ul. Mrozowa 1 lub online na mo-
jePZU. Ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć już na-
stępnego dnia.

 Pomoc po wypadku
Pomożemy w razie wypadku, zorganizujemy pomoc rehabili-

tacyjną, pielęgnacyjną i psychologiczną, jak również zwrócimy
koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, np. koszty
operacji, rehabilitacji, lekarstw.

Wparcie finansowe
Zapewniamy wysokie wypłaty z ubezpieczenia w razie śmier-

ci rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku – od 50 000
zł do 100 000 zł (w zależności od wariantu), dziecka – od 15 000
zł do 60 000 zł (w zależności od wariantu).

 Zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów le-
czenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku
komunikacyjnego.

Nie mamy limitów kosztów rehabilitacji, operacji, odbudowy
stomatologicznej zębów stałych czy leczenia np. następstw
ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa. Odpowiadamy
do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia dla kosztów le-
czenia. Zwracamy koszty naprawy okularów korekcyjnych, któ-
re uległy uszkodzeniu w nieszczęśliwym wypadku..

W ofercie Krakowskiej SKOK

Pożyczka hipoteczna
ze stałą stopą procentową przez 5 lat


