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Dzień Kobiet na wesoło…..
12 marca dla członkiń naszego Związku, Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA przygotował niespodziankę. Atrakcją popołudniowego spotkania w Sali Teatralnej NCK był występ kabaretu
„Smile”. Przybyłe Panie życzeniami powitał Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik, Dyr.. Personalny AMP SA Pani Monika
Roznerska oraz Pan Dyr. Jacek Woliński. Wśród zaproszonych
gości były między innymi Panie reprezentujące krakowskie Spółki:
Unihut SA - Pani Justyna Bujak, Metalodlew SA - Pani Lidia Marzec, Krakodlew SA - Pani Agnieszka Ziółko, Panie reprezentujące
PZU SA - Dyr.. Izabela Baszak - Wolańska, Pani Monika Tomczyk,
Panie z Centrum „Ujastek” reprezentowała dr Halina Strzałkowska.
Dodatkową atrakcją tego „wieczoru na wesoło” było losowanie
wśród przybyłych Pań trzech dwuosobowych zaproszeń na pobyt
weekendowy w ośrodku wypoczynkowym „Chata pod Pustą” w
stępie wszystkie Panie wraz z kabaretem „Smile” zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez HUT - PUS SA. Na
zakończenie tego wieczoru, wychodzące Panie żegnała męska
część Prezydium Zarządu Związku z czerwonymi różami.
Wszystkim Paniom dziękujemy za przybycie i udział w tym
„wieczorze na wesoło”. Mamy nadzieję, że pozwolił on choć trochę
zdystansować się do otaczającej nas rzeczywistości. Zapraszamy
wszystkie Panie za rok na podobny występ. Zarząd Związku już
dziś zastanawia się kto będzie gwiazdą wieczoru i jakie dodatkowe
niespodzianki przygotować dla członkiń naszego Związku.
K.W.

Wierchomli. Szczęśliwymi posiadaczkami zaproszeń, które losował
Pan dyr. Jacek Woliński zostały Panie: Siejka Małgorzata (TAMEH),
Kotek Anna (HUT - PUS), Czaprowska Maria (TUBULAR). Po wręczeniu zaproszeń w głównym punkcie „wieczoru na wesoło” wystąpił kabaret „Smile” z Lublina. Przez prawie dwie godziny trzej Panowie z kabaretu „Smile” rozbawiali do łez przybyłe Panie. Program
przygotowany specjalnie z okazji „Dnia Kobiet” zawierał najzabawniejsze skecze trzech „wesołków” z Lublina. Po zakończonym wy-

Odpowiedź Pani Premier Ewy Kopacz na wystąpienie
organizacji związkowych
Organizacje Związkowe otrzymały odpowiedź na swoje wystąpienie w sprawie zagrożenia funkcjonowania części surowcowej
w Krakowie. Odpowiedź podpisała Wiceminister w Resorcie Gospodarki Pani Grażyna Henclewska. Niestety odpowiedź ta zawiera
jedynie enigmatyczne stwierdzenia o „śledzeniu na bieżąco sytuacji
polskiego przemysłu w tym hutnictwa żelaza i stali”, oraz to iż Ministerstwo utrzymuje stałe kontakty z Zarządem Spółki także w zakresie dalszej działalności AMP SA w Krakowie. W dalszej części pisma Pani Wiceminister informuje o prowadzeniu analiz możliwości
wsparcia finansowego ze środków krajowych jak i unijnych planowanych przedsięwzięć w Krakowie przez instytucje rządowe szczebla centralnego i wojewódzkiego. Organizacje Związkowe z Krakowa nie zadawala taki ogólny plan wsparcia. Oczekujemy konkretnych decyzji, podkreślając jeszcze raz, że nie chodzi nam o sięganie do portfeli polskiego podatnika ale o przyjęcie systemowych
rozwiązań w zakresie cen gazu, energii elektrycznej w tym akcyzy,
ulg w certyfikatach energii kolorowej, rekompensat związanych z
ETS. Chcemy by wyrównano szanse w konkurowaniu z hutami z
tzw „zachodu”. Organizacje związkowe z dużym niepokojem odbierają wypowiedzi prasowe Prezesa Zarządu AMP SA Pan S. Samaddara dotyczące dalszego funkcjonowania części surowcowej w
Krakowie. Mamy nadzieję, że Zarząd AMP SA zrobi wszystko by
ten czarny scenariusz dla Krakowa zlikwidować. My jesteśmy zdeterminowani by bronić miejsca pracy, a co za tym idzie będziemy
walczyć wszelkimi dostępnymi sposobami by utrzymać w Krakowie
Hutę w pełnym cyklu produkcyjnym. Oczekujemy szybkich decyzji
od Rządu Pani Ewy Kopacz oraz decyzji od Zarządu AMP SA. W
kwietniu organizacje związkowe z Krakowa podejmą decyzje o formach protestu w sytuacji gdy w dalszym ciągu produkcja stali w
Krakowie będzie zagrożona.
K.W.

2

KURIER

AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW

Główna Komisja BHP w AMP SA
W dniu 11.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji BHP AMP S.A. w Dąbrowie Górniczej. Posiedzenie Komisji prowadził Członek Zarządu AMP SA Pan Czesław Sikorski w zastępstwie Dyrektora Generalnego Pana M. V. Vlirberghe. Zgodnie z
agendą spotkania Pani T. Godoj omówiła statystykę BHP dotyczącą wypadków oraz przedstawiła Piramidę Bezpieczeństwa, według
której już w tym roku mamy 6 wypadków poważnych z przerwą w
pracy (wypadki te są liczone wraz z Wykonawcami, które zdarzyły
się na terenie AMP SA).
Kolejnym punktem było omówienie wypadku poważnego,
który miał miejsce w ZK Zdzieszowice – Wydział Piecowni w dniu
14.02.2015r o godz.15:30. W raporcie o wypadku czytamy, iż poszkodowany doznał złamania otwartego obu nóg. Po przeanalizowaniu tego wypadku podjęto działania korygujące i zapobiegawcze, które należy podjąć natychmiast zarówno w ZKZ jak i innych
Oddziałach AMP SA.
Następnym omawianym tematem było zdrowie pracowników i nowe wnioski, SRDC. Tematem, który zajął dużo czasu było omówienie opracowania reguł i zasad dotyczących stanowisk rehabilitacyjnych. Strona Pracodawcy sugerowała, aby przedłużyć termin tego
opracowania. Na to nie było zgody przedstawicieli Strony Społecznej. Przypomniano Pracodawcy, iż ten temat był poruszany w roku
ubiegłym w grudniu. Do tej pory z przedstawionych wyników prac
komisji terenowych dotyczących wykazu stanowisk rehabilitacyjnych tylko 4 Zakłady „pochyliły” się nad tym problemem. W swych
propozycjach Zakłady dały informacje: BY KAŻDY PRZYPADEK
BYŁ ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE. Taka decyzja jest
kompromisem gdyż pierwotnie Zakłady chciały odsyłać pracowników rehabilitowanych do Biura Alokacji. Na takie rozwiązania nie
ma społecznej zgody! Problem ten został zauważony przez Pana
Dyrektora Czesława Sikorskiego, który to zobowiązał się, że osobiście wystąpi do Dyrektorów zakładów o jak najszybsze opracowanie wykazu stanowisk rehabilitacyjnych. Uzgodniono, iż do
11.06.2015 roku ma być opracowany wykaz stanowisk z opracowanymi regułami i zasadami korzystania z tych stanowisk.
Następnym tematem zgłaszanym na posiedzeniu GK BHP
przez terenowe komisje w Dąbrowie było:
● Naprawa i modernizacja parkingu przy bramie wyjazdowej nr 7.
● Naprawa drogi do magazynu materiałów ogniotrwałych nr 202.
W obu tych przypadkach Pracodawca stwierdził, iż obecnie jest
brak środków finansowych na realizację zgłaszanego zadań.
Z nowych wniosków zgłaszanych przez Stronę Społeczną było
funkcjonowanie SIP po wyborach w AMP S.A. Przedstawiciele
Strony Społecznej krytycznie ocenili ilość spotkań SIP z dyrektorami poszczególnych Obszarów AMP SA, gdyż z tymi dyrektorami
praktycznie takich spotkań nie było. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jednym z wniosków GK BHP była informacja, iż dyrektorzy
mają obowiązek raz w roku takie spotkania przeprowadzić.
Informujemy, że SIP działająca w AMP S.A. pracuje na
rzecz poprawy warunków pracy i współpracuje ze służbą BHP i
PIP. Podejmowane działania SIP ratują w wielu przypadkach zdrowie pracownikom, gdyż problemy, które dostrzegają Społeczni
Inspektorzy Pracy znają bezpośrednio z linii produkcyjnej będąc
pracownikami Zakładów.
Kolejnym poruszanym tematem było przeprowadzenie zmian organizacyjnych w służbie BHP. Ale zgodnie z Art. 237.11a § 3kp w
sprawie zmian organizacyjnych Pracodawca zobowiązany jest
przeprowadzić konsultacje ze Stroną Związkową oraz z SIP. Dlatego też ten temat będzie realizowany dopiero po konsultacjach.
Następny poruszony temat dotyczył obchodów Dnia Bezpieczeństwa! Jak nas poinformowano Dzień Bezpieczeństwa w AMP SA
obchodzony będzie 28.04.2015 r. Motywem przewodnim mają być
dwa hasła:
● Zatrzymaj się, pomyśl i pracuj bezpiecznie.
● Razem dla bezpieczeństwa.

AMP SA

Dla kierownictwa oznacza to nie tylko bycie zmotywowanym lecz
również uczestnictwo w życiu codziennym z pracownikami na hali.
Średni dozór, powinien w szczególności być łącznikiem, nauczycielem i trenerem dla naszych pracowników.
Musimy też pracować nad bezpieczeństwem razem z naszymi współpracownikami i wykonawcami. Hasło „Razem dla bezpieczeństwa” podkreśla wagę i motywację lecz również wkład każdego pracownika w osiągnięciu celów BHP – to jest 0 wypadków.
W przekazanej informacji Pracodawca odnosi się też do zagadnienia współpracy z organizacjami związkowymi by stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy. Strona Społeczna zawsze
podkreślała, że współpraca „zawsze popłaca”. Gdy pracownicy są
zadowoleni z warunków swej pracy także płacy pracują wtedy
znacznie bezpieczniej i wydajniej.
Kluczowe obchody Dnia Bezpieczeństwa powinny się odbywać w
poszczególnych Zakładach wśród pracowników, co pozwoli dotrzeć
do jak największej grupy zatrudnionych. Szczegóły dotyczące Dnia
Bezpieczeństwa już wkrótce pojawią się w ogłoszeniach.
Jednym z ostatnich tematów była sprawa współpracy ze Strażą
Graniczną oraz Policją. Współpraca ta ma na celu między innymi
umożliwić szkolenia psów tropiących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Natomiast współpraca z Policją, to
nawiązanie wspólnych działań w celu kontroli pracowników i wykonawców AMP S.A. na obecność i używanie narkotyków oraz środków odurzających ! ?
Ostatnim z punktów GK BHP było przedstawienie monitorowania
zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (PIS), Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Jak nas poinformowano mamy 3 nakazy PIP z realizacją do końca marca oraz
3 wystąpienia PIP do HR również do końca miesiąca. Podobnie
jest z PIS, która wydała 3 decyzje z realizacją do końca czerwca i
PSP, która wydała 2 takie decyzje.
Na koniec omówiono wnioski z poprzednich Komisji BHP,
które są w trakcie realizacji lub nie zostały zrealizowane z powodu
braku środków finansowych. Kolejne spotkanie GK BHP odbędzie
się 10.06.2015 roku.
M. Kopć
Co słychać w Spółce TAMEH ?
W dniu 5 marca w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie
organizacji związkowych z Pracodawcą, na którym poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w Spółce TAMEH. Omówiono sprawę współpracy BHP i SIP, przedstawiono plan pracy
BHP oraz poruszono kwestię powołania Głównej Komisji BHP oraz
Terenowych Komisji BHP w Spółce. Strona Społeczna otrzymała
do konsultacji projekt powołania wspomnianych Komisji. W najbliższym czasie zostaną wybrani przedstawiciele Strony Społecznej,
którzy będą reprezentować swoje organizacje związkowe w powołanych Komisjach BHP.
Kolejnym punktem spotkania był wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce TAMEH. Z pośród wybranych
SIP w Zakładach wchodzących w skład Spółki TAMEH, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został wybrany nasz kolega
Hendzel Bolesław. Gratulujemy i życzymy sukcesów na tak ważnym dla bezpieczeństwa pracy obszarze.
W dniu 12 marca Strona Pracodawcy przedstawiła Stronie
Społecznej projekt Regulaminu ZFŚS oraz zasady korzystania z
ZFŚS jak również wszystkie załączniki niezbędne do korzystania z
dopłat socjalnych dla Spółki TAMEH. 16 marca w Krakowie zebrał
się Zarząd Zakładowy Związku Spółki TAMEH, w którym uczestniczył Przewodniczący naszego Związku kol. Krzysztof Wójcik. Po
dokładnej analizie projektu wywiązała się owocna dyskusja w której, uczestnicy posiedzenia wysunęli swoje wnioski. W nadchodzący czwartek w Krakowie przedstawiciele Strony Społecznej reprezentujący wszystkie Związki Zawodowe w Spółce TAMEH, dokonają ponownej analizy przedstawionego projektu i przedstawią swoje
uwagi. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie z Pracodawcą pozwoli
podpisać i wprowadzić w życie Regulamin i zasady korzystania z
ZFŚS, na które tak bardzo czekają pracownicy Spółki TAMEH.
A Bączkowski
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Zmiany na stanowiskach – Jakość i Rozwój
Produktu
Adam Dziedzic 1 marca 2015 roku objął stanowisko kierownika Zarządzania Produktem i Poprawą Jakości dla
Wyrobów Płaskich. Jego przełożonym jest Marek Adamczyk, dyrektor Jakości i Rozwoju Produktu ArcelorMittal Poland. Adam Dziedzic
rozpoczął pracę w Hucie Sendzimira w 1983 roku w walcowni gorącej blach najpierw jako mistrz zmianowy, a następnie kierownik oddziału ciągu walcowniczego. Zajmował się produkcją, jakością i rozwojem produktu blach walcowanych na gorąco. Odpowiadał za
aspekty technologiczne podczas modernizacji starej walcowni gorącej, a następnie uruchamianej nowo wybudowanej walcowni gorącej.
Od września 2009 roku odpowiedzialny był za obszar kontroli jakości
w obszarze wyrobów płaskich. Adam Dziedzic jest absolwentem
Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunku Metalurgia Wydziału Metali
Nieżelaznych.
Wiktor Mazur 1 marca 2015 roku objął stanowisko kierownika Zarządzania Jakością – wyroby płaskie. Jego przełożonym jest Marek
Adamczyk, dyrektor Jakości i Rozwoju Produktu ArcelorMittal Poland. Wiktor Mazur rozpoczął pracę w ArcelorMittal Poland w styczniu 2009 roku na stanowisku specjalisty w Laboratorium Badań Jakościowych, gdzie zajmował się wykonywaniem badań wytrzymałościowych, analizą wyników oraz optymalizacją pracy zespołów zmianowych wykonujących badania jakościowe. W maju 2009 roku rozpoczął pracę na stanowisku kierownika Kontroli Jakości Zakładu Walcowania Gorąca. Do jego głównych obowiązków należało: prawidłowa
klasyfikacja wyrobów gorącowalcowanych, restrukturyzacja i optymalizacja pracy działu kontroli jakości, wdrożenie samokontroli w Zakładzie Walcowania Gorąca. W ślad za zmianami organizacyjnymi w
obszarze Jakość i Rozwój Produktu od 1 lutego 2014 roku był kierownikiem Zarządzania Jakością - Zakład Walcowania Gorąca. Wiktor Mazur jest absolwentem wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej, gdzie studiował Inżynierię Materiałową ze specjalizacją
zarządzanie jakością. W latach 2009-2011 był uczestnikiem Akademii Talentów ArcelorMittal Poland. W lipcu 2012 roku ukończył korporacyjne szkolenie Leadership Academy Talent Pipeline - Explore 4
zorganizowane przez ArcelorMittal University w Luksemburgu.
Grzegorz Tyrpa 1 lutego 2015 roku objął stanowisko kierownika
Zarządzania Jakością – Zakład Walcownia Gorąca. Jego przełożonym jest Wiktor Mazur, kierownik Zarządzania Jakością – wyroby
płaskie. Grzegorz Tyrpa dołączył do ArcelorMittal Poland we wrześniu 2011 roku jako stażysta programu ZainSTALuj się w kontroli
jakości Zakładu Walcownia Gorąca, gdzie pogłębiał wiedzę merytoryczną oraz zdobywał doświadczenie praktyczne. W 2012 roku rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty Kontroli Jakości Zakładu Walcownia Gorąca. Do jego głównych obowiązków należało: prawidłowa
klasyfikacja wyrobów gorącowalcowanych, uczestnictwo we wdrożeniu systemu MES w obszarze Zarządzania Jakością/Samokontroli na
wydziale BWG, wdrożenie systemu CGSIS. Grzegorz Tyrpa jest
absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, gdzie studiował Zarządzanie i Inżynierię Produkcji.
Dominika Ficek-Trzebuniak 1 lutego 2015 roku objęła stanowisko
kierownika Zarządzania Jakością – Zakład Świętochłowice. Jej przełożonym jest Wiktor Mazur, kierownik Zarządzania Jakością – wyroby
płaskie. Dominika Ficek-Trzebuniak dołączyła do ArcelorMittal Poland w 2009 roku, gdzie rozpoczęła staż w Zakładzie Świętochłowice. Na początku pracowała w laboratorium, a w późniejszym czasie
w kontroli jakości. Od 2010 roku pracowała na stanowisku specjalisty
w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu. Jako młody inżynier uczestniczyła w II edycji Akademii Talentów. Brała udział we wdrażaniu systemu MES w Świętochłowicach. Dominika Ficek-Trzebuniak uzyskała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach na kierunku Technologia Chemiczna.
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Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
13. marca w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze
posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
po przerwie spowodowanej zawieszeniem prac Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski
otwierając WKDS przedstawił nowego Wicewojewodę Pana Wojciecha Szczepanika, który będzie przewodniczył WKDS. W prezydium
pozostał były Wicewojewoda Pan Andrzej Haręźlak, który będzie
wspierał pracę Komisji. Członkowie Komisji zaakceptowali przedstawiony plan pracy WKDS na 2015 rok:
• Marzec 2015 – sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim
• Kwiecień 2015 - zaprezentowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie oraz zaopiniowanie przez Komisję Regionalnego Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015
• Maj 2015 – zmiana własności szkół w Małopolsce oraz przyszłość
szkolnictwa zawodowego
• Wrzesień / Październik 2015 – przetargi publiczne
• Listopad / Grudzień 2015 – drogi krajowe i wojewódzkie w Małopolsce
Plan pracy ma charakter bazowy – może być modyfikowany i uzupełniany o nowe tematy w ciągu 2015 roku.
J. Kawula
Z życia Spółek….
Komisja ds. Spółek w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi na
list do Prezesa AMP SA S. Samaddara dotyczący niepokojów w
Spółkach okołohutniczych. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy
odpowiedzi, a problemy w Spółkach pozostały nierozwiązane. W
większości Spółek ciągle prowadzone są rozmowy z AMP SA, głównie na temat obniżenia kosztów. W większości Spółek hutniczych,
nie ma do dnia dzisiejszego podpisanych umów na bieżącą działalność mimo, że AMP SA oczekuje wykonania wielu prac. Niestety ta
sytuacja powtarza się w każdym roku. Czy standardy funkcjonowania
Firm obowiązują tylko jedną Stronę? Spółka KOLPREM ma zatwierdzony budżet na 2015 rok, ale problemem pozostaje jak zwykle
„dostęp” do pieniędzy. Aby sprostać wymaganiom AMP SA potrzeba
dużych nakładów na remonty i inwestycje. Ci, którzy pracują w Spółce KOLPREM doskonale zdają sobie sprawę z ogromu problemów z
jakimi boryka się ta Firma „kolejowa”. Spółka KOLPREM chce być
wiarygodnym partnerem dla AMP SA, ale potrzeba zrozumienia dla
Jej problemów i oczywiście środków finansowych na zakup niezbędnych urządzeń, a te musi zabezpieczyć Właściciel Firmy.
W innych Spółkach pojawiły się pomysły obniżenia płacy
zasadniczej o 30% i stworzenie z tych środków funduszu premiowego o podziale, którego będzie decydować Zarząd Firmy. Takie dziwne decyzje spowodują drastycznie obniżenie stopy życiowej większości rodzin pracowników Spółki. Związki zdecydowanie sprzeciwiają
się takim pomysłom, które uderzają w pracowników. Wartość Spółki
to przede wszystkim jej pracownicy, o których niestety zapomina się
w imię oszczędności. Trudno żyć cały czas w stanie niepewność i
strachu. Jak można pracować bezpiecznie gdy wisi nad nami widmo
utraty pracy lub zarobków.
W dalszym ciągu mimo zapowiedzi nie zakończono rozmów
na temat „żywienia i sprzątania” w Krakowie. Załoga Spółki HUT PUS SA od kilku miesięcy żyje w wielkiej niepewności. Strona Społeczna ma nadzieję, że jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi ta
sytuacja zostanie rozwiązana oczywiście z pozytywnym skutkiem.
W niektórych Spółkach pojawiło się ożywienie spowodowane
sporymi zamówieniami (METALODLEW, KRAKODLEW), mamy nadzieję, że marazm zeszłoroczny mamy już za sobą i będzie tylko
lepiej, także w wynagrodzeniach pracowniczych.
Organizacje związkowe działające w Spółka hutniczych analizują rynkowe działania AMP SA (zwłaszcza te dotyczące „cięcia”
kosztów) oraz za tym idące decyzje Zarządów Spółek, zastrzegając
sobie prawo podjęcia działań w obronie pracowników.
T. Ziołek
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Koleżanki i Koledzy
Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
Przewodniczące/Przewodniczący/Prezesi OOC
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
Koalicja PO-PSL nie spełnia swoich obietnic. Premierzy
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
Donald Tusk i Ewa Kopacz deklarowali że będzie żyło się
Oferta BT HUT– PUS SA na 2015 rok
lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany
przez najbogatszych. Rośnie skala bezwzględnego ubóstwa, utrzymuje
Oferta wycieczek z dofinansowaniem z ZFŚS:
się wysoki poziom bezrobocia, płace w sferze budżetowej są zamrożone od sześciu lat. Kilka milionów pracowników zmuszono do pracy na
Albania– Saranda 14-23.08.2015 cena: 1899,00zł/ autokar
umowach „śmieciowych”. Brakuje poczucia stabilności w życiu zawodoBułgaria– Kiten/Primorsko 24.07-02.08.2015
wym i rodzinnym. Sytuacja taka wywołuje wiele protestów w poszczecena 1729,00 zł / autokar
gólnych zakładach pracy i całych branżach.
Bułgaria – Kiten/Primorsko 27.06-06.07.2015
OPZZ inicjuje wiele działań mających na celu rozwiązanie nacena 1529,00 zł / autokar
brzmiałych problemów pracowniczych i społecznych. Zwracaliśmy uwaBułgaria – Kiten/Primorsko 29.08-07.09.2015 cena 1529,00 zł / autokar
gę na trudną sytuację setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy proBułgaria – Słoneczny Brzeg 10-17.07.2015 cena 2000,00 zł / samolot
pozycje naprawy, składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie.
Bułgaria – Sozopol 20-29.07.2015 cena 1650,00 zł / autokar
Niestety, zdecydowana większość postulatów nie została nawet rozpaBułgaria – Sozopol 10-19.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
trzona. Premier Rządu nie reaguje na, przekazaną przez trzy centrale
Bośnia i Hercegowina – Neum 6-15.07.2015 cena 1890,00 zł / autokar
związkowe, propozycję podjęcia rozmów o najważniejszych probleBośnia i Hercegowina – Neum 27.07-05.08.2015 cena 1890,00 zł / autokar
mach pracowniczych. To wszystko zmusza nas do bardziej radykalnych
Hiszpania – Costa Brava 10-19.07.2015 cena: 2110,00 zł / autokar
działań. Prezydium OPZZ na posiedzeniu w dniu 10 marca br. podjęło
Francja - Lazurowe Wybrzeże 9-16.05.2015 cena 1755,00 zł / autokar
decyzję o przeprowadzeniu manifestacji w Warszawie, 18 kwietnia br.
Francja – Paryż 27.04.-03.05.2015 cena 1720,00 zł /
Do udziału w manifestacji zaprosiliśmy wszystkie związki zawodowe
autokar
działające w Polsce.
Czechy – Praga 01-03.05.2015 cena 580,00 zł / autokar
Prezydium OPZZ proponuje wspólną manifestację oraz branżoChorwacja – Opatija 15-24.07.2015 cena 2000,00 zł /
we pikiety pod odpowiednimi instytucjami centralnymi. Liczymy na
autokar
udział zorganizowanych grup z poszczególnych organizacji członkowChorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar
skich. Wyjazd na manifestację będą organizowały również rady wojeChorwacja – Tisno 10-19.07.2015 cena 2100,00 zł / autokar
wódzkie OPZZ, zbierając uczestników z małych, rozdrobnionych orgaCzarnogóra 22.06-01.07.2015 cena 1290,00zł/ autokar
nizacji. Bardziej szczegółowe informacje przekażę po uzgodnieniu
Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
programu i przebiegu manifestacji.
Grecja – Agia Triada 01-10.07.2015 cena 1679,00 zł /autokar
Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustaleniami Prezydium
Grecja – Agia Triada 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar
OPZZ, obchody 1 Maja w bieżącym roku organizowane będą lokalnie
Grecja – Riwiera Olimpijska 14-23.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
przez poszczególne struktury wojewódzkie i powiatowe OPZZ.
Grecja – Riwiera Olimpijska 24.07-02.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
Uchwała Prezydium OPZZ z 10 marca 2015 roku
Grecja – Macedonia 17-26.08.2015 cena 1860,00 zł / autokar
W związku z brakiem realizacji postulatów związków zawodowych
Węgry – baseny termalne 18-22.03.2015 cena 850,00 zł / autokar
Prezydium OPZZ postanawia o przeprowadzeniu w dniu 18 kwietWęgry – baseny termalne 01-05.05.2015 cena 850,00 zł / autokar
nia 2015 roku ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie. Do udziaAustria – Wiedeń 14-15.05.2015 cena 499,00 zł / autokar
łu w manifestacji zaprasza wszystkie związki zawodowe.
Włochy objazdowe 25.04-04.05.2015 cena 1690,00 zł / autokar
Włochy 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar
Z prasy : (Źródło informacji: Bilans Płatniczy NBP) : Masowe strajki w
Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar
Niemczech. Pracownicy żądają podwyżek płac o min. 720 zł. Niemcy,
Polska – Licheń 01-03.05.2015 cena 450,00 zł / autokar
którzy zarabiają przeciętnie czterokrotnie więcej niż Polacy, rozpoczęli
Polska – Busko-Zdrój 18-27.05.2015 cena 1200,00 zł / autokar
masowe protesty. W ośmiu landach pracownicy służby publicznej
Polska – Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar
(głównie nauczyciele, lekarze, policjanci i urzędnicy) rozpoczęli kilkugoPolska – Dąbki 18-25.07.2015 cena 1200,00 zł / autokar
dzinne strajki ostrzegawcze. Żądają podwyżek płac o 5,5 procent, przy
Polska – Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1150,00 zł / autokar
czym minimalna podwyżka miałaby wynieść 175 euro miesięcznie
Polska – Jastrzębia Góra 06-15.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
(równowartość 720 zł). Zastanawiające, że główne media w Polsce
Polska - Krynica Zdrój ŚWIĘTA 03-07.04.2015 cena 750,00 zł / autokar
całkowicie zignorowały tę informację. Czyżby władza wydała prykaz,
Polska – Krynica Zdrój 22-29.08.2015 cena 990,00 zł / autokar
aby o tym nie mówić? Niemieckie związki zawodowe reprezentujące
Polska – Krynica Morska 08-17.07.2015 cena 1500,00 zł / autokar
pracowników sektora publicznego domagają się wyższych pensji
Polska – Krynica morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
(wzrost o 5,5 procent, przy czym minimalna podwyżka miałaby wynieść
Polska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar
175 euro miesięcznie) oraz ograniczenia zatrudniania na czas określoPolska – Mazury – Kalbornia 14-21.06.2015 cena 1050,00 zł / autokar
ny. Strajki mają charakter ostrzegawczy. Trwają po kilka godzin i będą
Polska – Mazury – Krzyże 26.09-03.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
się powtarzać w ciągu najbliższych dni. Jeżeli postulaty nie zostaną
Polska–Międzyzdroje 08-16.08.2015 cena 1350,00 zł/ autokar spełnione przez rząd w Berlinie związki zawodowe (skupiające w odPolska – Kaz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015
różnieniu od Polski zdecydowaną większość zatrudnionych) planują
cena 450,00 zl / autokar
zorganizować strajk generalny, który sparaliżuje cały kraj. W tym konPolska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar tekście warto przypomnieć, że średnia niemiecka pensja jest o blisko
Polska – Szczawnica ŚWIĘTA 03-07.04.2015 cena 750,00 zł / autokar
300 proc. wyższa od polskiej, mimo podobnych kosztów życia (różnice
Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zl / autokar
w cenach poszczególnych usług czy produktów nie przekraczają 20-40
Polska – Warszawa 17-19.04.2015 cena 450,00 zl / autokar
proc.), a liczba osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych i na
Malta – Bugibba 09-16.09.2015 cena 2000,00 zł / samolot
czas określony jest w naszym kraju najwyższa w całej Unii EuropejMalta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zl / samolot
skiej. Zatem to w Polsce, a nie w Niemczech, powinny co chwila wybuPerły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł/ autokar chać strajki i akcje protestacyjne. Dlaczego tak się nie dzieje? - Między
Nowe ofert wycieczek zagranicznych z dofinansowaniem:
innymi dlatego, że media rządowe celowo i z premedytacją ograniczają
Polakom dostęp do informacji na temat akcji protestacyjnych organizoLp
Termin:
Miejsce:
Ilość Dni:
Cena: Transport: wanych przez zachodnie społeczeństwa. Celowo nakładają embargo
1 16 - 23.06.2015 Grecja - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1899,00 samolot
informacyjne, tak aby jak najmniej ludzi pomyślało o zorganizowaniu
2 8-15.09.2015 Grecja - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1 979,00 samolot
podobnej akcji w Polsce. Tak było w przypadku masowych protestów w
3 17-26.09.2015
Tunezja
10dni/ 9 nocleg. 2 429,00 samolot
Belgii, kiedy na ulice wyszło kilkaset tysięcy ludzi zamanifestować swój
4 18-25.06.2015
Tunezja
8dni/ 7 nocleg. 2 000,00 samolot
sprzeciw wobec planom tamtejszego rządu, aby podwyższyć wiek
5 16-23.09.2015
Toskania
10dni/ 7 nocleg. 1 750,00 Autokar
emerytalny do 67. roku życia. Tak też jest obecnie w przypadku masoWycieczki krajowe z dofinansowaniem:
wych strajków ostrzegawczych sektora publicznego tuż zza Odrą. Podejrzewam, że platformerska władza panicznie boi się wszelkiego roLp
Termin:
Miejsce:
Ilość Dni:
Cena:
Transport:
dzaju obywatelskich protestów, dlatego prewencyjnie nakazała oddanym sobie mediom temat strajków w Niemczech przemilczeć. K. Bąk
1
1 - 8.08.2015
Pustkowo
8dni/ 7 nocleg. 1 200,00
Autokar

