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Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Krakowa
Panem Tadeuszem Trzmielem
Na zaproszenie Zarządu NSZZ Pracowników AMP SA gościem spotkania był Pan Tadeusz Trzmiel Wiceprezydent Miasta
Krakowa. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Woliński
Dyrektor Energetyki i Ochrony Środowiska. Początek spotkania
zdominował temat wstrzymania remontu Wielkiego Pieca w Krakowie. Pan Wiceprezydent został szczegółowo zaznajomiony z okolicznościami przekazania tej informacji przez przedstawicieli Zarządu AMP SA organizacjom związkowym z Krakowa na dzień przed
Świętami Wielkanocnymi. Zarząd Związku przekazał Panu Tadeuszowi Trzmielowi Stanowisko organizacji związkowych działających w Krakowie w sprawie wstrzymania remontu WP.

W burzliwej dyskusji zapowiedziano akcje protestacyjne, które mają
wspomóc przyspieszenie złożonych obietnic przez Rząd Pani Ewy
Kopacz. Pierwszą wspólną decyzją jest organizacja wiecu pod bramą główną w Krakowie 16 kwietnia. Ta manifestacja, na którą zapraszamy także mieszkańców Nowej Huty jak i kolegów z pozostałych Oddziałów AMP SA ma na celu przedstawienie pracownikom
informacji jaki jest na dzień dzisiejszy stan decyzji związanych z
Częścią Surowcową w Krakowie oraz ma na celu zaapelowanie o
poparcie wszelkich działań jakie będą prowadzić Związki Zawodo-

we (nawet łącznie z możliwością blokady najważniejszych arterii
komunikacyjnych w obrębie Krakowa jak np.: wjazdu na autostradę,
Zakopianki lub Alei Słowackiego). Pan Wiceprezydent zaapelował o
rozwagę w tych działaniach mając na uwadze zakrojoną na szeroką
skalę akcje wsparcia „remontu WP w Krakowie”. Przypomniał, iż w
ostatnim czasie delegacja wszystkich władz Krakowa (Wojewoda J.
Miller, Marszałek J. Sowa oraz Wiceprezydent Krakowa Pani T.
Koterba) odwiedzili w Warszawie Panią Premier rozmawiając właśnie o krakowskiej Hucie i możliwym wsparciu jakie może udzielić
Rząd Polski. Z otrzymanych informacji wynika, że zarówno akcyza
na prąd jak i dopłaty do innych źródeł energetycznych mają być
korzystne dla sektora energochłonnego zwłaszcza dla hutnictwa.
Pan Wiceprezydent przypomniał również, że całe deklarowane
wsparcie lokalne dla AMP SA będzie realizowane pod warunkiem
właśnie, iż Wielki Piec w Krakowie będzie remontowany oraz zapowiadane pozostałe inwestycje dojdą do skutku.
W drugiej części spotkania omówiono główny temat zaproszenia, a mianowicie sytuację w infrastrukturze komunikacyjnej
Krakowa i okolic ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Huty. Jak
zaznaczył na wstępie Pan Wiceprezydent - Kraków to miasto z
ogromnym potencjałem: Liczba mieszkańców sięga 760 tys.; Liczba
studentów to około 180 tys.; Powierzchnia – 326, 8 km²; Stopa bezrobocia – 6%; Liczba osób w wieku produkcyjnym – 500 tys.; Liczba
odwiedzających Kraków w 2014 roku to około 9,9 mln. Przypomniał
uwarunkowania rozwoju miasta Krakowa w latach 2014-2030, które
są zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz w Nowej Perspektywie
Finansowa Unii Europejskiej 2014-2020, plan na kwotę 3 mld zł.
Kraków to miasto wysokich i czystych technologii gdzie są zlokalizowane: Centra Innowacji, Centra Transferu Technologii, Małopolski
Klaster Technologii Informacyjnych, Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Krakowski Park Technologiczny, Rozbudowana sieć światłowodowa
i Internetowa. Następnie przedstawił priorytety inwestycyjne Miasta
Krakowa: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice - 3,65 mln
pasażerów w 2014 r. Planowana rozbudowa terminala pasażerskiego do 8,5 mln pasażerów; Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA);
Budowa Drogi Ekspresowej S7; Budowa Północnej Obwodnicy
Krakowa; Rozbudowa ul. Igołomskiej; Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej;
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Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową; Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odc. ul.
Lipska-ul. Wielicka; Budowa linii tramwajowej KST etap III A os.
Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa); Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie-Plac Centralny; Przebudowa
ulic i torowiska wokół I Obwodnicy Krakowa; Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. To tylko te duże
priorytetowe inwestycja Miasta oprócz nich jest szereg mniejszych.
Nie należy także zapominać o inicjatywie obywatelskiej. Wiceprezydent przedstawił jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja budowy obwodnicy nr I i nr II Krakowa. Ta pierwsza odnosi się do tras
omijających Kraków, a druga do drugiego obiegu ułatwiającego
jazdę w samym Krakowie. Następnie omówił zakres inwestycji
związanych z remontami ulic i torowisk Krakowa uwzględniając
Nową Hutę. Według Pana T. Trzmiela wszystkie terminy związane
z uruchomieniem Placu Centralnego oraz ronda Czyżyńskiego
zostaną dotrzymane. W następnej kolejności będzie remontowany
odcinek torowiska z Centrum do naszej Huty. Jak zapewnił pan
Wiceprezydent po apelach naszego Związku zostanie zmieniona
trasa autobusu linii 132 tak by zabierać mieszkańców os. Oświecenia w kierunku Kombinatu. Tu wspólnie z dyrekcją naszego Oddziału zostanie ustalona dalsza trasa w kierunku Walcowni Zimnej.
W 2016 zapowiadany jest remont linii tramwajowej nr 16 właśnie
do Walcowni Zimnej oraz uruchomienie tego tramwaju tak jak kursował historycznie.
W ostatniej części spotkania Pan Wiceprezydent odpowiadał na pytania związkowców dotyczące problemów komunikacyjnych. W ostatnim słowie odniósł się do problemu budowy krakowskiego metra. Niestety ten projekt jest niezwykle kosztowny (ponad
10 mld zł). Mógłby być finansowany jedynie ze środków Centralnych, a niestety na takie nie możemy liczyć. Projekt pierwszej linii
metra jest od dawna zaprojektowany, a właściwie jego koncepcja.
Miejmy nadzieję, że może kiedyś doczekamy się i w Krakowie takiej podziemnej, a może nadziemnej komunikacji. Na zakończenie
swego pobytu Pan Tadeusz Trzmiel zadeklarował udział w posiedzeniach naszego Zarządu Związku gdy będziemy widzieć taką
potrzebę.
K.W.
Niepokój w Spółkach zależnych po decyzji w sprawie wstrzymania remontu WP w Krakowie
Organizacje Związkowe działające w Spółkach około - hutniczych z głębokim rozczarowaniem przyjęły brak odpowiedzi na
nasze wystąpienie z dnia 16.02.2015 kierowane do Pana Prezesa
S. Samaddara .Niebezpieczeństwo likwidacji części Surowcowej w
Krakowie jeszcze bardziej pogłębiło nasze zaniepokojenie o los
Spółek działających na terenie Oddziału Kraków AMP SA. Nie tylko
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plan obniżenia stawek za usługi jest niebezpieczeństwem dla ich
funkcjonowania, ale brak remontu WP to koniec pracy dla wielu z
nich. W komunikatach mówi się o 1,5 tys. zagrożonych miejsc pracy w Krakowie. Trzeba do tego doliczyć setki zwolnień w Spółkach.
Apelujemy do Zarządu AMP o analizę skutków likwidacji WP w
oddziale krakowskim. Gdyby taka decyzja została wprowadzona w
życie byłoby to wielką tragedią dla większości Spółek, pracowników i ich rodzin.
Prowadzone obecnie w AMP SA rozmowy dotyczące podwyżek płac powinny skutkować negocjacjami w Spółkach hutniczych. Jednak w wielu Spółkach rozmowy płacowe nie są w ogóle
rozpoczęte. W takich realiach trudno o spokojną i bezpieczną pracę. Jeszcze raz apelujemy o podjęcie racjonalnych decyzji, których
efektem będzie istnienie krakowskiej huty tym samym istnienie
Spółek hutniczych i praca dla kilku tysięcy pracowników. T. Ziołek
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
2 kwietnia, w siedzibie Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej, odbyło się posiedzenie Rady
Rynku Pracy pod kierownictwem Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej OPZZ.
Rada przyjęła regulamin pracy oraz plan działania na 2015r.
Omówiła perspektywę rynku pracy do 2020 roku. Oceniła także
sposób realizacji dyrektywy w sprawie zatrudnienia na czas określony oraz funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w
2014 r.
Rada rozpatrzyła informację o stanie zaawansowania prac
związanych z uruchomieniem w bieżącym roku konkursu centralnego, w ramach projektu „Gwarancja dla młodzieży".
Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym
ministra właściwego ds. pracy w sprawach polityki rynku pracy.
Została utworzona na miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia, na
mocy przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r.
Pierwszą przewodniczącą rady na kadencję 2014 – 2018,
została wybrana Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca
OPZZ. W jej składzie znalazł się także Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.
Panu Tomaszowi Marcowskiemu
Dyrektorowi Zakładu Energetycznego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MAMY
składa Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A., hutniczych Spółek, mieszkańcy Nowej Huty!
Podjęta decyzja przez Zarząd koncernu ArcelorMittal o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w krakowskim oddziale AMP jest ogromnym zagrożeniem dla istnienia tysięcy miejsc pracy. Bez wielkiego pieca nie będzie racji bytu dla całej części surowcowej dawnej Huty im. T. Sendzimira, która w konsekwencji może stać się tylko
niewielkim zakładem przetwórczym. Na taki scenariusz nikt z nas nie może się zgodzić!
Najwyższy czas, aby rządzącej koalicji oraz dyrekcji ArcelorMittal powiedzieć zdecydowane NIE!
NIE dla likwidacji części surowcowej krakowskiego oddziału AMP SA
NIE dla likwidacji miejsc pracy, zwolnień i pozbawiania tysięcy rodzin dochodu
MANIFESTACJA W DNIU 16 KWIETNIA 2015r GODZ. 14.00
przed Bramą Główną ArcelorMittal Poland w Krakowie
Pamiętaj!
Bez wsparcia wszystkich pracowników starania związków zawodowych mogą być nie wystarczające
Dla Ciebie, Twojego kolegi, Twojej Rodziny, teraz najistotniejsze jest miejsce pracy.
Musisz być i uczestniczyć w MANIFESTACJI!
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik ArcelorMittal Poland
SA lub hutniczej Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu
przy kontynuacji ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu
uprawnione są w Polsce tylko dwie grupy pracowników, w tym
pracownicy AMP SA. Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU.
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne,
*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne.
● Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”,
kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 523
796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę,
czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura (tel. kom.).
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124
czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30,we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
Wielu może więcej KRS 0000052378
Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Zaprasza Pracowników AMP S.A. oraz spółek
zależnych w dniu 7 maja 2015 roku
na bezpłatne badania metodą Dopplera wraz z konsultacją angiologiczną, tj.: badanie przepływu krwi przez naczynia krwionośne w
kończynach dolnych lub badanie przepływu krwi przez tętnice szyjne
Rejestracja telefoniczna w dniu 20 kwietnia 2015 r.
w godz. 9.30-11.00. pod nr telefonu : 12 290 41 58
Badania i konsultacje odbędą się w siedzibie „Centrum Medycznego”
Ujastek Sp. z o.o. Pawilon B gab. nr 33.
Ilość miejsc ograniczona
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz spółek zależnych w maju 2015 r.
na bezpłatne kompleksowe konsultacje Fizjoterapeutyczne,
po których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż
oraz kinezyterapia wraz z instruktażem.
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie Centrum Rehabilitacji
„CitoReh” w Krakowie,
ul. Szybka 27 ( okolice Placu Bieńczyckiego)
Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2015 r., w godz. 9.30-11.00 , tel.12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona
Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szybka
27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641-65-41
lub 696-999-958, zaprasza pracowników ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie oraz pracowników AM Tabular na zabiegi dofinansowane z ZFŚS. Szczegółowe informacje:
- AMP - Biuro Turystyczne Hut- Pus S.A., ul. Mrozowa 1. Kraków pok. 16 tel. 12 643 87 22
- AM Tabular - Budynek Socjalny AMTP, pokój nr 1 zgłoszenia
przyjmuje Elżbieta Piwosz
oraz na stronie Centrum www.edmed.krakow.pl
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Manifestacja w obronie miejsc pracy
ZAPRASZAMY NA MANIFESTACJĘ
w WARSZAWIE 18 Kwietnia 2015roku








Nie pozwólmy na dalszą likwidację miejsc pracy
Żądamy wycofania anty - pracowniczych zmian w KP
Żądamy odmrożenia podstawy naliczania ZFŚS
Żądamy szybkiego wzrostu płacy minimalnej
Dość umów śmieciowych

Żądamy zmian w prowadzeniu dialogu społecznego
Wyjazd - sobota 18 kwietnia 2015 roku Bud. „S” godzina 5.00
Zapisy prowadzą Przewodniczący Zarządów Zakładowych.
Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd
postulatów związkowych. OPZZ domaga się między innymi walki z
umowami śmieciowymi, wyższych płac w budżetówce, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej czy zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach
pracy dla mężczyzn. Domagamy się też rozwiązania problemów w
poszczególnych branżach. Napięta sytuacja panuje między innymi w
hutnictwie, szkolnictwie, w transporcie czy w służbie zdrowia K.W.
Halowa Liga Siatkówki zakończona
W sobotę 28 marca odbyły się mecze finałowe Hutniczej Ligii
Siatkówki. Poniżej przedstawiamy końcową tabele rozgrywek. Podajemy
według następującej kolejności : zajęte miejsce - nazwa drużyny - mecze
- zdobyte punkty - sety wygrane - sety przegrane
1. WP OLDBOJE - 7 - 13 - 13 - 3
2. UNIHUT - 7 - 13 - 12 - 4
3. ZK - 7 - 12 - 12 - 5
4. ZE - 7 - 12 - 10 - 5
5. ZH MŁODZI - 7 - 10 - 7 - 9
6. COS - 7 - 9 - 4 - 11
7. OLDBOJE AMP - 7 - 8 - 5 - 12
8. ZB - 7 - 7 - 0 - 14
Najlepszym rozgrywającym został wybrany - Karol Zasada - ZK. Najlepszym atakującym wybrano - Grzegorza Palucha - UNIHUT. MVP Turnieju
została - Urszula Lach -WP OLDBOJE. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom HLS: NSZZ Pracowników AMP SA, NSZZ
Solidarność, spółkom: UNIHUT, Ergosystem i HUT - PUS SA, Sekretariatowi Metalowców, firmie ubezpieczeniowej Polisa na Życie, Fundacji
Własności Pracowniczej oraz dyrektorowi szkoły na os. Złotej Jesieni,
gdzie odbywały się mecze Panu Mirosławowi Ziarkowi. Do zobaczenia na
kolejnym turnieju siatkarskim.
WEŹ GŁĘBOKI ODDECH nadchodzi… –
WIOSENNA PROMOCJA W PTS SA

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Mechaniki Pojazdowej oferują m.in.: Wymianę opon już od 50 zł/komplet, Serwis klimatyzacji 70 zł,
Wymianę oleju silnikowego i filtra od 29 zł i wiele innych ….
ZAPRASZAMY PN – PT w godzinach od 7:00 do 19:00. Rezerwacja
telefoniczna tel. 604-447-666; 0123903233
PTS S.A. ul. Mrozowa 6, Kraków

Koledze Jackowi Marcowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MAMY
składa Zarząd Zakładowy GU NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
Koleżance Teresie Nowak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA
składa Zarząd Zakładowy GU NSZZ Prac. AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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Z prasy : ArcelorMittal wznawia produkcję w Meksyku Meksykański
Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
zakład Lazaro Cardenas mocno ograniczył produkcję w końcu marca.
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
ArcelorMittal poinformował wówczas, że to wynik wysokiego poziomu
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
importu z Rosji, który powoduje, że produkcja staje się nieopłacalna.
Oferta BT HUT– PUS SA na 2015 rok
ArcelorMittal zatrzymał 60 proc. produkcji Lazaro Cardenas, przede
wszystkim wytwarzanie slabów, pozostawiając czynną linię produkcji
Oferta wycieczek z dofinansowaniem z ZFŚS:
wyrobów długich. - Czasowe zatrzymanie produkcji slabów w Lazaro
Albania – Saranda 14-23.08.2015 cena: 1899,00 zł / autokar
Bułgaria – Kiten/Primorsko 24.07-02.08.2015 cena 1729,00 Cardenas to wynik niezrównoważonego importu z Rosji, która znacznie
agresywniej sprzedaje stal na meksykańskim rynku – informował wówzł / autokar
Bułgaria – Kiten/Primorsko 29.08-07.09.2015 cena 1529,00 zł / autokar
czas ArcelorMittal, dodając że firma będzie się nadal koncentrować na
Bułgaria – Kiten/Primorsko 02 - 11.08.2015 cena 1729,00 zł / autokar
kosztach działalności. Tydzień później zapowiedziano częściowe przyBośnia i Hercegowina – Neum 6-15.07.2015 cena 1890,00 zł / autokar
wrócenie produkcji, a obecnie całkowite. Firma deklaruje jednak, że
Bośnia i Hercegowina – Neum 27.07-05.08.2015 cena 1890,00 zł / autokar wciąż będzie sięgać po środki odpowiednie do trudnej sytuacji przemyHiszpania – Costa Brava 10-19.07.2015 cena: 2110,00 zł / autokar
słu stalowego, wynikającej z globalnej nadprodukcji, powodującej znaFrancja – Paryż 27.04.-03.05.2015 cena 1720,00 zł / autokar
czące obniżki cen. Utrzymanie produkcji w zakładach będzie więc
Czechy – Praga 01-03.05.2015 cena 580,00 zł / autokar
zależało od poziomu popytu. ArcelorMittal zwróciło uwagę na fakt, że
Chorwacja – Opatija 15-24.07.2015 cena 2000,00 zł / autokar
Chiny i Rosja sprzedają stal po cenach niższych, niż koszty produkcji w
Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar
Meksyku. Wezwało tamtejszy rząd do ochrony sektora, który bezpoChorwacja – Tisno 10-19.07.2015 cena 2100,00 zł / autokar
średnio zatrudnia 8500 osób, przez co wywiera wpływ na życie w suCzarnogóra 22.06-01.07.2015 cena 1290,00 zł / autokar
mie 35 tys. pracowników i ich rodzin.
Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
Reindustrializacja w Europie - idea i praktyka Czy Europa może
Grecja – Agia Triada 01-10.07.2015 cena 1679,00 zł /
pozwolić sobie na utratę przemysłu? Jak temu przeciwdziałać? Rola
autokar
innowacji w godzeniu sprzeczności między polityką klimatyczną a przeGrecja – Agia Triada 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar
mysłową, założenia, cele i warunki realizacji tzw. Planu Tajaniego, a
Grecja – Riwiera Olimpijska 14-23.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
także globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Europy w perGrecja – Riwiera Olimpijska 24.07-02.08.2015 cena 1550,00 zł / autokar
spektywie roku 2050 - to wybrane zagadnienia, jakie będziemy poruGrecja – Riwiera Olimpijska 27.07-05.08.2015 cena 1660,00 zł/ autokar
szać w czasie sesji „Reindustrializacja w Europie” podczas EuropejWęgry – baseny termalne 01-05.05.2015 cena 850,00 zł / autokar
skiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Od lat Unia EuropejWłochy 3-12.07.2015 cena 1949,00 zł / autokar
ska stara się połączyć dwa przeciwstawne kierunki rozwoju - z jednej
Włochy 08-17.08.2015 cena 2149,00 zł / autokar
strony zapowiada chęć wzmocnienia przemysłu, a z drugiej zaostrza
Włochy 17-26.08.2015 cena 2099,00 zł / autokar
cele klimatyczne, co prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności przeMalta – Bugibba 16 – 23.09.2015 cena 2000,00 zł / samolot
Perły Bałkanów –OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł / autokar mysłu. Statystyki pokazują, że dla wielu gałęzi przemysłu może to mieć
dramatyczne skutki. W przypadku stali import spoza UE rośnie szybciej
Polska – Sielpia 30.04-03.05.2015 cena 465,00 z / autokar
niż produkcja unijnych zakładów, co wskazuje że na poprawie sytuacji
Polska – Solina 25-28.06.2015 cena 530,00 zł / autokar
gospodarczej na kontynencie korzystają producenci z zewnątrz. GloPolska – Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar
balne koncerny wielokrotnie podkreślały możliwość wygaszenia proPolska – Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar
dukcji w Europie i zwiększenia jej na innych kontynentach. Unijni
Polska – Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar
urzędnicy w końcu także dostrzegli to ryzyko. Dwa lata temu Antonio
Polska – Międzyzdroje 08-16.08.2015 cena 1350,00 zł / autokar
Tajani, ówczesny komisarz zapowiedział wsparcie tych gałęzi przemyPolska – Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1150,00 zł / autokar
słu, które są zagrożone wyprowadzeniem produkcji z Europy, głównie
Polska – Jastrzębia Góra 06-15.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
przemysłu stalowego. Niektóre państwa zaczęły wprowadzać w życie
Polska – Krynica Zdrój 15-22.08.2015 cena 990,00 zł / autokar
przewidywane w ramach planu udogodnienia. W tym czasie jednak inni
Polska – Krynica Morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
przedstawiciele Unii zaostrzyli cele klimatyczne, co spowoduje, że
Polska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar
wkrótce sytuacja przemysłów energochłonnych znowu może się stać
Polska – Mazury – Kalbornia 14-21.06.2015 cena 1050,00 zł / autokar
bardzo ciężka. Na temat reindustrializacji 21 kwietnia 2015 r. podczas
Polska – Mazury – Krzyże 26.09-03.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
Polska– Kazimierz Dolny – Sandomierz 12-14.06.2015 cena 450,00 zł / sesji o tym tytule debatować będą: Andrzej Balcerek - dyrektor generalautokar
ny Grupy Górażdże i prezes Górażdże Cement; Adam Gierek - poseł
Polska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
do Parlamentu Europejskiego; Jakub Jaworowski - sekretarz stanu,
Polska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zł / autokar
sekretarz Rady Gospodarczej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
Polska – Warszawa 17-19.04.2015 cena 450,00 zł / autokar
przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Wzmocnienia PrzeNowe ofert wycieczek zagranicznych z dofinansowaniem:
mysłowego Śląska; Marcin Korolec - sekretarz stanu, pełnomocnik
Lp
Termin:
Miejsce:
Ilość Dni:
Cena: Transport: rządu ds. polityki klimatycznej, Ministerstwo Środowiska RP; Arkadiusz
Krężel - przewodniczący rady nadzorczej, Impexmetal SA; Janusz
1 16 - 23.06.2015 Grecja - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1899,00 samolot
Piechociński - wicepremier, minister gospodarki RP; Jerzy Pietrewicz 2 8-15.09.2015 Grecja - Wyspa Korfu 8dni/ 7 nocleg. 1 979,00 samolot
3 02-11.08. 2015
Bułgaria
10dni/7nocleg 1 729,00 Autokar
sekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki RP; Sanjay Samaddar 4
27.07.-5.08.
Grecja
10dni/7nocleg 1 660,00 Autokar
prezes AcelorMittal Poland; Andrzej Skolmowski - wiceprezes Grupy
5 16-23.09.2015
Toskania
10dni/ 7 nocleg. 1 750,00 Autokar
Azoty. Moderacja: Andrzej Bobiński, starszy analityk ds. gospodarczych, Polityka Insight
Wycieczki krajowe z dofinansowaniem:
Nowa ulga na zakup energii elektrycznej dla przemysłu. OpublikoLp
Termin:
Miejsce:
Ilość Dni:
Cena:
Transport:
wana 3 kwietnia br. ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)
1
1 - 8.08.2015
Pustkowo
8dni/ 7 nocleg. 1 200,00
Autokar
wprowadza nową ulgę dla przedsiębiorstw przemysłowych reprezentu2 13-18.09.2015
Wisła
6dni/5nocleg
730,00
Autokar
jących energochłonne sektory przemysłu. W zależności od stopnia
energochłonności danego przedsiębiorstwa, ulga może wynieść od 20
3 14-19.09.2015
Karpacz
6dni/5nocleg
710,00
Autokar
do nawet 85 proc. kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Żeby
Bilety:
z niej skorzystać, jeszcze w 2015 roku, do 17 kwietnia br. trzeba złożyć
Multikino 2D – aktualne do 30.06.2015 cena 17,00 zł
stosowne oświadczenie. To bardzo dobra wiadomość dla polskiego
Multikino 3D – aktualne do 30.06.2015 cena 21,00 zł
przemysłu. Wiele państw Unii Europejskiej, w tym nasz najbliższy sąPark Wodny – aktualne do 06.06.2015 cena 16,00 zł
siad i konkurent - Niemcy, stosuje ulgi dla największych krajowych
Teatr Słowacki – „Arszenik i Stare Koronki” 27.06.2015
przedsiębiorców od kosztów energii elektrycznej tak, by zwiększyć ich
cena 60,00 zł
konkurencyjność i zredukować tym samym zjawisko przenoszenia
Teatr Słowacki – „Arszenik i Stare Koronki” 28.06.2015
energochłonnej produkcji do państw trzecich, w których nie obowiązują
cena 40,00 zł
wyśrubowane normy i dla których ochrona klimatu nie jest priorytetem

