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KURIER            
AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z dyrektorem Jackiem Wolińskim 
▪ Gościem ostatniego Zarządu Związku był Dyr.. 
Wyrobów Płaskich w AMP SA, Pan Jacek Woliński. 
Rozpoczynając swoje wystąpienie stwierdził iŜ Grupa 
ArcelorMittal za priorytet przyjmuje konsolidację 
złoŜonych ofert handlowych. Dlatego teŜ zdaŜa się, Ŝe 
zamówienia wychodzące z Polski mogą trafiać np.. do hut 
niemieckich, francuskich czy belgijskich. Dla nas jest to 
sytuacja nie do zaakceptowania, produkcja naszej Spółki 
powinna trafiać na rynek polski. O to Strona Społeczna 
będzie „walczyła” na kaŜdym spotkaniu. Dodatkowo jak 
stwierdził dyr.. Polsce zagraŜa kontyngent przyznany 
przez UE na dostawy wyrobów stalowych z krajów 
Europy wschodniej (jednak według oceny ekspertów 
wykorzystanie kontyngentu sięga raptem 10%). Następnie 
dyr.. Jacek Woliński przedstawił skalę zamówień, tych 
zrealizowanych w 2008 roku jak i tych prognozowanych 
na 2009 rok. Jeśli prognozy i planowane zamówienia 
znajdą potwierdzenie 100 procentowe to wówczas trzeci i 
czwarty kwartał tego roku mogą być symptomem 
„odbicia rynku”. Wszyscy na to czekamy. Dyrektor 
Woliński przypomniał natomiast o „walce” w Spółce z 
kosztami. Niestety mówiąc o oszczędnościach wspomniał 
o problemach produkcyjnych Zakładu Koksownia w 
naszym Oddziale. Bateria 7 i 8 zostają na trwale 
wyłączone, natomiast bateria WK-1, na dzień dzisiejszy 
pomiomo zapowiedzi „uśpienia”  pracuje na zwolnionych 
obrotach ale jej przyszłość w dalszym ciągu jest 
niewiadomą. Obecnie na składzie ZK jest ponad 80 tys. 
ton koksu wyprodukowanego, a jak informują koledzy z 
koksowni, Zakład dodatkowo ma przyjmować na skład 
koks ze Zdzieszowic. Aby cześciowo rozładować „zapas” 
koksu, Zakład rozpoczął sprzedaŜ drobnym odbiorcą tzw. 
koksiku. Pan J. Woliński potwierdził natomiast 
wcześniejsze informacje o pozostawieniu ciągu 
produkcyjnego (1 wielki piec, 1 taśma spiekalnicza, 1 
konwentor, COS). Nie ma decyzji w sprawie Walcowni 
Średniej w Dąbrowie, a to ma takŜe przełoŜenie na 
produkcję pieców w hutach znajdujacych się w Polsce. Z 
duŜym niepokojem natomiast przyjeliśmy informacje o 

zamiarze przeniesienia produkcji Ocynkowni Ogniowej z 
Krakowa do Świętochłowic. I mimo informacji, Ŝe jest to 
na razie projekt, uwaŜamy takie zapowiedzi jako 
likwidację kolejnych miejsc pracy w Krakowie. A na 
takie rozwiązania ze Strony Społecznej nie będzie zgody. 
Na koniec swego wystapienia dyr.. Wyrobów Płaskich 
chciał uspokoić zebranych informacjami o planowanych 
inwestycjach w Krakowie. W dyskusji pierwszy głos 
zabrał kol. Andrzej Bączkowski (ZE), pytajac o Siłownię. 
Brak środków na remonty grozi katastrofą produkcyjną 
Zakładu. W odpowiedzi dyr.. potwierdził, Ŝe na niezbędne 
remonty środki są, tylko potrzebne jest wieksze 
zaangaŜowanie odpowiedzialnych za urządzenia osób, a 
wówczas remonty będą prowadzone „normalnie”. Jednak 
aby uspokoić przedsawicieli energetyki obiecał poruszyć 
temat na „operatywce produkcyjnej”. Kolejne pytania 
dotyczyły schematów organizacyjnych, niestety do dnia 
dzisiejszego pomimo zapowiedzi nie zostały one 
zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Wszyscy oczekują na 
normalne funkcjonowanie AMP SA (moŜe w takim 
maraźmie organizacyjnym niektórym osobom lepiej się 
pracuje?). Kolejne pytania dotyczyły takŜe ZE, do dnia 
dzisiejszego nie ma pełnej informacji co do 
zapowiedzianych wydzieleń? Kolejne zewnętrzne Spółki 
prowadzą rozmowy w sprawie wydzieleń, trochę 
zapominając o pracownikach huty.              cd str nr 2 
 

Zmiana siedziby Spółki 
• Informujemy, Ŝe Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach zarejestrował zmianę siedziby spółki Arcelor-
Mittal Poland S.A. Adres nowej siedziby ArcelorMittal 
Poland S.A. to: 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsud-
skiego 92. Pomimo, iŜ postanowienie zostało wydane dnia 
27 kwietnia 2009 r. Spółka uznała, Ŝe zmiana wchodzi w 
Ŝycie z dniem 1 maja 2009 r. 
 

Premia za m-c Kwiecień 
• Koszty działalności Spółki zostały obniŜone stąd premia 

jest wyŜsza od bazowego funduszu premiowego tj. 4%  
płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi…. 

(4,8%)   
Średnia wysokość Funduszu Premiowego w Spółce za 

miesiąc Kwiecień 2009r  wynosi 120 zł. 
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cd ze str nr 1 Niestety ten temat pozostał bez konkretnej 
odpowiedzi ( na najbliŜszym spotkaniu 6 maja- zwrócimy 
się do Prezesa Zarządu AMP SA o zajęcie stosownego 
stanowiska). Wiele pytań szczegółowych dotyczyło 
naszej koksowni  (A. Liszka). Wiekszość z nich 
dotyczyła zapowiedzi uśpienia WK-1. Jednak produkcja 
huty krakowskiej daje nadzieję, Ŝe pesymistyczne 
zapowiedzi się nie sprawdzą, ponadto dość 
skomplikowane i kosztowne wydaje się przejście 
zarówno zakładów huty jak i Spółek zaleŜnych, których 
urządzenia zasilane są gazem koksowniczym na zasilanie 
urządzeń gazem ziemnym. Nikt teŜ do końca nie 
odpowiedział na pytanie co stanie się z załogą Koksowni 
gdy faktycznie dojdzie do „uśpienia” baterii 
koksowniczych. Na te i inne pytania oczekujemy 
odpowiedzi od władz Grupy i Spółki. Okazją będzie 
zaproszenie na spotkanie z Radą Nadzorczą i Zarządem 
Spółki, które ma się odbyć właśnie 6 maja w Dąbrowie 
Górniczej. Szczegóły spotkania i stanowisko władz 
Spółki przedstawimy w następnym numerze kurierka.             

 
Wystąpienie w sprawie Ocynkowni Ogniowej  

Niepokojące informacje w sprawie Ocynkowni Ogniowej 
powodują, Ŝe zarówno Związki Zawodowe jak i przedsta-
wiciele pracowników w Radzie Nadzorczej zwracają się z 
interwencją w sprawie wyjaśnienia całej skomplikowanej 
sytuacji wokół tego zakładu. Wspólne wystąpienie Strony 
społecznej zostało przesłane na ręce Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Spółki: 
• W ostatnim okresie czasu pojawiają się niepokojące 
wiadomości o zamiarze przenoszenia produkcji z Ocyn-
kowni Ogniowej w Krakowie do Ocynkowni Ogniowej w 
Świętochłowicach. 
 Pracująca w sposób ciągły od 1961 roku Linia 
Ocynkownia Ogniowego, mając zawsze pełen portfel za-
mówień, terminowo realizowała narzucone plany produk-
cyjne, a jej głównym atutem był zawsze krótki czas reali-
zacji zamówień. Największymi odbiorcami blachy cynko-
wej ogniowo są: „Budmat” – Płock, „Pruszyński” – Kra-
ków, „StalAdam” – Szczyrzyc, „Murbert” – Ełk oraz 
„Florian Centrum” – Kutno. Odbiorcy znając jakość 
oraz terminowość realizacji swoich zamówień w dalszym 
ciągu podtrzymują chęć współpracy z Krakowem na co 
dowodem jest lokowanie u nas zamówień, pomimo trud-
nej sytuacji rynkowej, na przyszłe miesiące. W chwili 
obecnej obciąŜenie zamówieniami naszej linii jest najwyŜ-
sze w odniesieniu do pozostałych innych agregatów w 
AMP. 
 Produktem tej linii jest wyrób specyficzny tzn. bla-
cha z powłoką cynkową z kwiatem, pasywowana roztwo-
rem chromu sześciowartościowego (Cr+6). Plany przenie-
sienia produkcji do Zakładu w Świętochłowicach wiąŜą 
się z koniecznością dopracowani technologii tej produkcji 

na ich linii. KaŜdorazowe rozpoczęcie kampanii produk-
cji blach ocynkowanej z kwiatem w Zakładzie w Święto-
chłowicach wymaga postoju linii w celu jej przezbrojenia 
co obniŜa sumaryczną jej wydajność oraz zwiększa moŜli-
wość powstania wad. Ponadto w przypadku wzrostu za-
potrzebowania na blachy powlekane ze względu na ko-
nieczność zabezpieczenia wsadu dla linii powlekania wy-
konywanie blachy ocynkowanej z kwiatem będzie przesu-
wane w czasie co wydłuŜy termin realizacji zamówień 
klienta. Obecnie w Krakowie realizujemy zamówienia 
klienta danego miesiąca nawet w przypadkach gdy są one 
przyjmowane do 15-go dnia miesiąca realizacji. 
  Od dwóch lat wychodząc naprzeciw wymaganiom 
rynku rozpoczęto produkcję blach ocynkowanych ognio-
wo w gatunkach zgodnych z euro-normami EN-10326 i 
EN-10327 w miejsce dotychczas produkowanej blachy 
wyłącznie wg polskiej normy PN-89/H-92125. Ponadto 
dla obniŜenia kosztów produkcji i spełniania wymagań 
klienta rozszerzono zakres grubości powłok w kierunku 
ich obniŜenia z grubości 275gZn/m2 do 100gZn/m2. 
 Nadmieniamy, iŜ linia przystosowana jest do cyn-
kowania wsadu w niŜszych i gorszych gatunkach niŜ wsad 
przeznaczony dla Floriana, co pozwala na zagospodaro-
wanie „nie trafionych” przez stalownie wytopów. Zaprze-
stanie produkcji grozi gromadzeniem się zapasów slabów 
przed Walcownią Gorącą z powodu ich nieprzydatności 
do dalszego przerobu we Florianie. 
 Mając na uwadze obecny stan techniczny linii uwa-
Ŝamy, Ŝe jest ona wstanie produkować do 13000 Mg 
blach ocynkowanych miesięcznie w zakresie grubości od 
o,45mm – 2,5mm w szerokościach od 700mm – 1250mm. 
 Zaniechanie produkcji blachy ocynkowanej ognio-
wo z kwiatem w Krakowie w przypadku wzrostu zapotrze-
bowania na blachy powlekane oraz blachy ocynkowane z 
kwiatem uniemoŜliwi ich pełną realizację w Zakładzie w 
Świętochłowicach w tym samym doprowadzi do realizacji 
tych zamówień poza Polską. 
 Istniejąca Ocynkowania Ogniowa winna pracować 
do czasu wybudowania nowej Linii Ocynkowania Ognio-
wego i być wyłączona dopiero z eksploatacji po osiągnię-
ciu pełnej mocy produkcyjnej nowej Ocynkowni Ognio-
wej. 
 W związku z wcześniejszym wyłączenie z eksploata-
cji Linii Elektrolitycznego Cynkowania obecnie podejmo-
wane kroki wyłączenia Ocynkowni Ogniowej są bardzo 
źle odbierane przez pracowników. Mówi się nawet o po-
wolnej likwidacji Oddz. Krakowskiego, co moŜe być po-
wodem do duŜych niepokojów społecznych i wpłynie bar-
dzo negatywnie na wizerunek firmy. 
 Z uwagi na powyŜsze zwracamy się z prośbą o po-
zostawienie produkcji blach ocynkowanych ogniowo z 
kwiatem z Linii Cynkowania Ogniowego w Krakowie. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO TURY-

STYCZNO-KRAJOZNAWCZE HUTNI-
CZY ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE KO-

MISJA I KLUB TURYSTYKI  
GÓRSKIEJ  

organizuje w dniach 11 - 14 czerwca 2009 r. 
47 CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW 

"POKRZYWNA 2009"  
CELE RAJDU:  
- integracja pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracu-
jących na rzecz hutnictwa  
- propagowanie czynnego wypoczynku po pracy  
- poznanie piękna regionu „Gór Opawskich” i „Jeseników”  
- rozpowszechnianie turystyki górskiej i krajoznawczej 
GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:  
- Klub i Komisja Turystyki Górskiej Hutniczego Oddziału PTTK 
w Krakowie oraz Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie  
UCZESTNICTWO:  
1. Uczestnikami Rajdu mogą być druŜyny zgłoszone przez Od-
działy, Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady 
pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni.  
2. DruŜyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we wła-
snym zakresie przejazd, noclegi, wyŜywienie i ubezpieczenie. 
Informację o noclegach moŜna znaleźć na naszej stronie interne-
towej.  
3. Dzieci i młodzieŜ do lat 16 moŜe uczestniczyć w Rajdzie pod 
opieką dorosłych.  
4. Kierownictwo druŜyny ma obowiązek zapoznania uczestni-
ków z „Regulaminem 47 CRH POKRZYWNA – 2009” 
ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA: 
Zgłoszenie udziału w 47 CRH "Pokrzywna - 2009" prosimy 
przesyłać na adres: Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie 
31 - 922 Kraków, os. Stalowe 16 / 2 wraz z deklaracją wpłaty 
wpisowego w terminie do 15 maja 2009 r.  Informacje telefo-
niczne: tel/fax   (012) 680 48 20        
 OPŁATY:  
Koszty uczestnictwa: ( wpisowe, noclegi, przejazdy, ubezpie-
czenie ) - ponoszą jednostki zgłaszające lub turyści zgłaszający 
się indywidualnie. Wpisowe za uczestnictwo w Rajdzie wyno-
si:  

- dzieci i młodzieŜ szkolna do lat 16 - 10 zł.  
- pozostali - 16 zł. 

koszty uczestnictwa naleŜy wpłacić na konto: 
PKO BP II O/Kraków 43 1020 2906 0000 1202 0013 5699 
z adnotacją:  Centralny Rajd Hutników "Pokrzywna - 2009" 
Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 13 czerwca 2009 r. 
w Kompleksie Turystyczno-Wypoczynkowym Chrobry – 
Złoty Potok w POKRZYWNEJ 
Jak co roku nasi związkowi organizatorzy turystyki LTE- A. 
Bączkowski, ZG– J. Łąka, ZH– J. Kawula, Koło EiR– M. Czaj-
kowski  organizują druŜyny. Zapraszamy chętnych do licznego 
udziału w CRH.  
Z prasy: 

Huty oczekują rządowego wsparcia 
Jeśli rząd nie będzie wspierać sektora stalowego potencjalni in-

westorzy mogą wycofać się z planowanych inwestycji i prze-
nieść je za granicę. Producenci ze względu na trudną sytuację 
rynkową zmuszeni będą do redukcji zatrudnienia. Czy kryzys na 
rynku stali spowoduje, Ŝe inwestorzy zrezygnują z inwestycji? 
W opinii przedstawicieli branŜy hutniczej takie zagroŜenie ist-
nieje, jeśli rząd polski nie będzie wspierać inwestorów. - JuŜ 
teraz obserwujemy wstrzymanie niektórych inwestycji, a nawet 
rezygnację z planowanych wcześniej przedsięwzięć. Jeśli rząd 
nie podejmie zdecydowanych kroków te inwestycje mogą juŜ do 
nas nie wrócić, nawet gdy skończy się kryzys. W opinii przedsta-
wicieli sektora hutniczego trudna sytuacja na rynku powoduje 
wiele obaw przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych i 
prywatyzacyjnych. Pracownicy firm hutniczych obawiają się 
zwolnień. Zdaniem K. Bramorskiego redukcja zatrudnienia jest 
nieporozumieniem. Opinię tę potwierdza Przemysław Sztucz-
kowski prezes zarządu Złomreksu SA. Zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmów chroniących 
zatrudnienie, takich jak choćby moŜliwość dopłat do postojowe-
go. Takie rozwiązania z powodzeniem stosowane są od lat w 
krajach Unii Europejskiej. Przykładowo rząd bawarski wprowa-
dził ponad 75 procentowe dopłaty do postojowego. - To komfor-
towa sytuacja zarówno dla pracodawcy jak i pracowników - 
uwaŜa P. Sztuczkowski. - Rząd pomaga firmom, pokrywając 
koszty postojowego, a pracodawca nie stoi przed koniecznością 
zwolnień pracowników. U nas niestety nie ma takich moŜliwo-
ści. Szkoda, bo mamy środki finansowe, tyle, Ŝe trzeba je odpo-
wiednio „przekierować” na inne cele choćby na wspomniane 
dopłaty do postojowego. Dlatego teŜ pracodawcy wnioskują o 
wprowadzenie do polskiego prawa pracy tzw. kont czasu pracy 
wzorowanych na rozwiązaniach stosowanych od wielu lat w 
Niemczech. Jak twierdzą pracodawcy stworzenie prawnych 
moŜliwości zastosowania indywidualnych kont czasu pracy 
sprzyjać powinno zdecydowanej poprawie elastyczności zatrud-
nienia i to z korzyścią tak dla pracodawcy jak i dla pracowni-
ków. Pracodawcy w okresie mniejszego zapotrzebowania na 
zatrudnienie - na przykład w czasie osłabienia koniunktury mo-
gliby dostosować czas pracy pracowników do rzeczywistych 
potrzeb firmy. To, w opinii pracodawców, gwarantowało by pra-
cownikom utrzymanie stałego zatrudnienia. 
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Z prasy: Krótszy tydzień pracy słowackich hutników. W 
maju i czerwcu słowaccy hutnicy będą przychodzili do pracy 
tylko cztery dni w tygodniu. Za wolny dzień otrzymają 60 proc. 
normalnej pensji. Skrócony tydzień pracy będzie dotyczył 14 
tys. osób – pracowników US Steel Koszyce i spółek zaleŜnych 
koncernu.- PoniewaŜ nie jest moŜliwe wyznaczenie tego same-
go dnia wolnego dla wszystkich pracowników, będzie on przy-
sługiwał rotacyjnie. Część pracowników będzie miała wolne 
poniedziałki a inni wtorki, czy inne dni tygodnia - mówi Jan 
Baca rzecznik spółki. Krótszy tydzień pracy to efekt gorszej 
koniunktury. Ocenia się, Ŝe zapotrzebowanie na stal u naszych 
południowych sąsiadów spadło o kilkanaście procent, dodatko-
wo spadł równieŜ eksport. 
Stal powróci, by zająć znaczące miejsce w gospodarce. 
Wprawdzie obecne wyniki światowego hutnictwa nie są najlep-
sze, zdaniem analityków sytuacja poprawi się i wkrótce stal 
powróci, by zająć znaczące miejsce w gospodarce. Z analiz 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, Ŝe w styczniu 
tego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku nastąpił spadek produkcji stali o 40,4 proc., w lutym o 
42,6 proc., natomiast w marcu - o około 45,1 proc. Ogółem w 
Unii Europejskiej było to odpowiednio 44,4 proc. w styczniu, 
41,5 proc. w lutym i 39 proc. w marcu. Na świecie spadek pro-
dukcji stali wyniósł 20-23 procent. - ChociaŜ krótkoterminowe 
prognozy przewidują spadki produkcji, długoterminowe analizy 
wskazują wzrost - mówi Romuald Talarek, prezes Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej.- Sądzę, Ŝe w perspektywie roku 
czy dwóch lat sytuacja poprawi się i wkrótce stal powróci, by 
zająć znaczące miejsce w gospodarce. Hutnictwo - takŜe krajo-
we- zwiększy produkcję i sprzedaŜ stali. Producenci dostrzegają 
korzystne zmiany na światowym rynku stali. Przykładowo w 
Brazylii konsumpcja stali była w pierwszym kwartale tego roku 
o 40 procent niŜsza w porównaniu do pierwszego kwartału 200-
8 roku, ale w marcu nastąpił wzrost o 24 procent w stosunku do 
lutego. Największą fabryką świata nadal pozostają Chiny - pod-
kreśla R.Talarek.- Chiny wyprodukowały około 500 mln ton 
stali w 2008 roku. Docelowo tam właśnie będzie realizowana 
największa produkcja i inwestycje. Jak dodaje R.Talarek rząd 
chiński wspiera swoją gospodarkę - w tym hutnictwo - kwotą 
600 mld USD, co ma pomóc w utrzymaniu PKB. 
ArcelorMittal liczy straty. ArcelorMittal, światowy gigant 
stalowy rozpoczął rok na minusie. W pierwszym kwartale tego 
roku jeden z największych światowych producentów stali stracił 
816 mln euro, podczas gdy rok temu w analogicznym okresie 
koncern zarobił 1,58 mld euro. W tym okresie sprzedaŜ spółki 
spadła o 41,7 proc. i wyniosła 11,61 mld euro. MenadŜerowie 
giganta stalowego podają, Ŝe odnotowane straty są związane ze 
światowym kryzysem gospodarczym. ArcelorMittal działa w 
ponad 60 krajach, spółka zatrudnia około 320 tys. osób.  

 
SUPER PROMOCJA!!! 

Zakład Koksownia ArcelorMittal 
oferuje do sprzedaŜy: 

- koks groszek – 10-25 mm – cena 640 zł brutto 
- koks koksik – 0-10 mm – cena 570 zł brutto 

Odbiór codziennie od godz. 7 do 11 w Koksowni. 
(wjazd bramą nr 3 ul. Mrozowa) 

Kontakt: 12/2902459, 12/2905718, 12/2905720 

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE  
UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 
tel. 012-644-68-16          012-390-35-64  

   turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 

WIERCHOMLA 
 

● OBÓZ ŁUCZNICZY WIERCHOMLA : turnusy 7 dniowe 
( 630 zł/os)  i 14 dniowe (1265 zł/os) 
terminy turnusów: 
I –  od 21.06.2009 r do 05.07.2009 r 
II –  od 05.07.2009 do 19.07.2009 r  
III – od 19.07.2009 r do 02.08.2009 r 
IV – od 02.08.2009r do 16.08.2009 r    
Turnusy rozpoczynają się obiadem godz. 13:30 – kończą śniada-
niem. Przyjazd i powrót własnym transportem. 
● Zapraszamy MATKI Z DZIEĆMI do Wierchomli– szczegóły 
w Związkowym Biurze Turystycznym UNIHUT SA 

 

Wakacje dla najmłodszych 
Akademia PodróŜ-
nicza Bułgaria 
Złote Piask 

Sa-
molo 

AKADEMIA Z RODZI-

CAMI 
11-12 
dni 

Od 1535 
PLN 

Akademia Antycz-
na Grecja Korinos 

Auto-
kar 

AKADEMIA Z RODZI-

CAMI 
11 dni od 1400 

PLN 

Roztańczona Aka-
demia Włochy 
Anzio Rzym 

Auto-
kar 

AKADEMIA Z RODZI-

CAMI 
10 dni Od 1450 

PLN 

Lesko Auto-
kar 

AKADEMIA DETEK-

TYWISTYCZNA 
12 dni 1160 PLN 

Rancho Adama Auto-
kar 

AKADEMIA WESTER-

NOWA Z J. KONNĄ 
10-12 
dni 

Od 995 
PLN 

Zwardoń Auto-
kar 

AKADEMIA POLICYJ-

NA 
12 dni 960 PLN 

Węgierska Górka Auto-
kar 

AKADEMIA OLIMP –

SPORTOWA;  AKA-

DEMIA ARTYSTYCZ-

NA AKADEMIA Z 
RODZICAMI 

12 dni Od 930 
PLN 

Burzenin Auto-
kar 

AKADEMIA WOJ-

SKOWA 
12 dni 995 PLN 

Poronin Auto-
kar 

AKADEMIA AUDIO-

WIZUALNA 
12 dni 1070 PLN 

Białka Tatrzańska Auto-
kar 

AKADEMIA ROZMA-

ITOŚCI 
10 dni 890 PLN 

Murzasichle Auto-
kar 

AKADEMIA BIZNE-

SOWO – MARKETIN-

GOWA, AKADEMIA Z 
J. KONNĄ 

12 dni Od 995 
PLN 

Sielpia Auto-
kar 

AKADEMIA PREHI-

STORYCZNA 
10 dni 995 PLN 

Jantar PKP AKADEMIA MARY-

NARSKA 
14-
16dn 

1350 PLN 

Sztutowo PKP AKADEMIA WIKIN-

GOWA 
14-
16dn 

1300 PLN 

Poddąbie PKP AKADEMIA NIE Z TEJ 
ZIEMI 

16 dni 1320 PLN 


