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Listu prezesa L. Mittala informujący pracowników o wynikiach za drugi kwartał 2015r.
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Ogłosiliśmy wyniki za drugi kwartał roku oraz pierwszą połowę roku.
Oto najważniejsze wskaźniki:
• Wyniki BHP poprawiły się, wskaźnik częstotliwości wypadków z
przerwą w pracy wyniósł 0,68 w porównaniu z 0,88 w pierwszym
kwartale;
• Wskaźnik Ebitda stabilny, na poziomie 1,4 mld dolarów;
• Wysyłka stali wyniosła 22,2 mln ton, wzrost o 3,4 proc rok do roku
• Wydobycie rudy na poziomie 16,4 mln ton w porównaniu do 16,6
mln ton w drugim kwartale 2014 r.; z czego 10,8 mln ton sprzedano
po cenach rynkowych, co dało 2,7 proc. wzrost rok do roku;
• Dług netto na poziomie 16,6 mld dolarów, stabilny w odniesieniu
do pierwszego kwartału 2015 r., udało się go obniżyć o 0,9 mld
USD rok do roku.
Nasz wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy wyniósł
rekordowo niski poziom – 0,68. W normalnych okolicznościach byłby to prawdziwy wyczyn, jednak jest on przyćmiony przez wysoka
liczbę wypadków śmiertelnych, które miały ostatnio miejsce. Niedawno napisałem do Was list, by wyrazić swoje zaniepokojenie tą
sytuacją więc nie będę się powtarzał. Powiem tylko, że musimy ze
sobą wszyscy współpracować, by zapobiegać takim tragediom. To
musi pozostać naszym priorytetem. Wracając do wyników, na koniec pierwszego kwartału wyjaśniałem, że na naszą działalność
mają wpływ niskie ceny surowców oraz wysoki poziom importowanych wyrobów z Chin i innych krajów…….
cd str nr 2
UWAGA!!! Możliwość pracy bez marynarek roboczych
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w związku z bardzo
wysokimi temperaturami wydał zalecenie dyrektorom wszystkich
Zakładów Oddziału Kraków w sprawie warunków pracy oraz zastosowania innych środków poprawiających warunki BHP. Z naszych
informacji wynika, iż Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych takie zalecenia otrzymali od swych przełożonych służba
BHP także.

ZALECENIE
Bardzo proszę o zastosowanie odpowiednich środków i
działań poprawiających warunki pracy pracownikom;
1.Na stanowiskach gdzie są bardzo wysokie temperatury proszę o zastosowanie przerw w pracy wraz z pomieszczeniami
klimatyzowanymi gdzie pracownik będzie mógł regenerować
organizm.
2. W obszarach gdzie nie występują czynniki niebezpieczne
proszę o umożliwienie pracy pracownikom bez marynarek (po
sporządzeniu lekkiej HIRY)
3. Bezwzględnie proszę o zapewnienie wystarczającej ilości
płynów na stanowiskach pracy
ZSIP
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas upałów

Nawet 30 tys. zł kary dla pracodawcy, który nie zapewni
pracownikowi odpowiednich warunków pracy podczas upałów. Pracodawca ma obowiązek zniwelować negatywne skutki, jakie niesie
ze sobą praca w upale. Jeśli temperatura przekroczy dopuszczalną
normę, musi zapewnić pracownikom dostęp do zimnych napojów.
W niektórych sytuacjach pracownik może odstąpić od wykonywania
pracy, a jeśli dojdzie do sporów na tym tle, sprawę rozstrzygnie sąd
pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów Państwowa Inspekcja Pracy
może nałożyć na pracodawcę karę lub skierować sprawę do sądu.
– Upał stwarza bardzo uciążliwe warunki pracy, co nakłada konkretne obowiązki na pracodawców. Jeżeli w pomieszczeniu zamkniętym wykonywana jest praca lekka, na przykład biurowa, temperatura w pomieszczeniu powyżej 28 stopni Celsjusza nakłada obowiązek zapewnienia zimnych napojów dla pracowników. Pracodawca
ma wtedy obowiązek zapewnić nieodpłatnie wszystkim pracownikom zimne napoje w takiej ilości, jaka odpowiada ich potrzebom.
Nie jest to ilość limitowana – tłumaczy rzeczniczka Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska. W pomieszczeniach, w których
nie ma klimatyzacji, pracodawca powinien zaopatrzyć pracowników
w wiatraki, a okna zasłonić, tak, by uchronić pomieszczenie przed
nagrzaniem. Na otwartej przestrzeni praca w warunkach podwyższonej temperatury ma miejsce przy co najmniej….
cd str nr 2
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Jest to w dużej mierze związane z ciągle zmieniającą
się sytuacją gospodarczą w Chinach, gdzie odczuwalny jest spadek koniunktury. Tak jak oczekiwano, sytuacja ta nie zmieniła się w
drugim kwartale i raczej będzie trwała do końca roku bądź dłużej.
Powinniśmy się przyzwyczaić, że obecny poziom cen rudy jest
normalny, nie „niski” i wynika z nadpodaży rudy. Zauważamy również nadpodaż na rynku stali, wynikający z presji cenowej i marży.
Słaby popyt w Brazylii oraz dewaluacja rubla w Rosji są dodatkowym wyzwaniem.
W obliczu powyższego, utrzymanie wskaźnika Ebitda na poziomie
1,4 mld dolarów wymagało sporo pracy. Co więcej, odnotowaliśmy
niewielki zysk netto za ten kwartał wynoszący około 200 mln dolarów. Jest jeszcze kilka pozytywnych wskaźników, które chciałbym
podkreślić. Udało nam się zwiększyć wysyłkę produktów stalowych
oraz sprzedaż rudy po cenach rynkowych o 3,4 proc. oraz 2,7 proc.
rok do roku. Po drugie udało nam się ograniczyć koszty w kluczowych obszarach naszej działalności. W segmencie wydobywczym
zmniejszono koszty bezpośrednie wydobycia rudy o 14 proc. rok
do roku, a wyniki ArcelorMittal Canada robią po raz kolejny wrażenie, wysyłka osiągnęła w drugim kwartale poziom 7 mln ton. Koszty
bezpośrednie w kanadyjskich kopalniach są obecnie o 40 proc.
niższe niż w roku 2013. W krajach Afryki i WNP również odnotowano spory postęp chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia. Europa
również radzi sobie dobrze, wskaźnik Ebitda wzrósł o 10,5 proc. w
porównaniu z pierwszym kwartałem. W Brazylii mimo niepewnej
sytuacji gospodarczej również odnotowano dobre wyniki.
Mieliśmy również mniej problemów operacyjnych w drugim
kwartale. Jak wiecie martwiły mnie nasze problemy związane z
niezawodnością, tak więc cieszy mnie taki wynik i mam nadzieję,
że uda nam się go utrzymać.
Zawsze są jednak obszary, które możemy udoskonalić. W
ostatnim kwartale udało nam się ukończyć analizę naszej strategii,
która koncentruje się na czterech obszarach: w zakładach hutniczych potrzebna jest zmiana; te zakłady, które osiągnęły wysokie
wyniki, można przenieść na kolejny poziom, główne strategiczne
rozwiązania; kluczowe czynniki zewnętrzne.
W pierwszej grupie, musimy skupić się na naszych zakładach w
Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie, RPA. Jeśli chodzi o Stany
Zjednoczone, jesteśmy w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi United Steelworkers i w przyszłym kwartale będę mógł podać
więcej szczegółów. W ostatnich tygodniach ogłosiliśmy szereg
działań dla naszych zakładów w Kazachstanie i RPA, które pomogą nam obniżyć koszty oraz poprawią zrównoważony rozwój.
Wiem, że dla tych z Was, którzy pracują w tych obszarach, niektóre decyzje będą bardzo trudne, ale proszę o zrozumienie, że będziemy je wdrażać tylko tam, gdzie nie będzie już alternatywy.
Jest w firmie szereg dobrze prosperujących zakładów, których
prace należy skierować na kolejny poziom. W Europie dokonano
niesamowitego postępu w zmianie konfiguracji zakładów, wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych oraz zwiększeniu udziału w
rynku. Zastosowano rozsądne podejście, nawet jeśli nie działa to w
przypadku każdego z zakładów. W Europie wdrażany jest teraz
kolejny program, który pomoże osiągnąć jeszcze lepsze wyniki,
szczególnie poprzez program zmian w segmencie produktów płaskich oraz poprzez skoncentrowanie się na rynku produktów o
wartości dodanej w segmencie wyrobów długich. Dofasco opracowuje strategię, by osiągnąć taki sam poziom wyników jak w Gent,
najlepiej działającym zakładzie w Grupie. W Brazylii brane są pod
uwagę różne opcje, by w jak najlepszy sposób wykorzystać sytuację na rynku, który nawet mimo recesji jest nadal atrakcyjny. W
branży motoryzacyjnej staramy się nadal promować nasze gatunki
stali o wysokiej wytrzymałości i mamy nadzieję, że nasz udział
rynku w tym segmencie będzie rósł. Aby udało nam się w pełni
wykorzystać możliwości, każdy powinien wiedzieć co powinno być
zrobione, dlaczego i czego się od niego oczekuje. Każdy segment
powinien odpowiadać za właściwą komunikację z zespołem, tak by
wszystko było jasne. W Europie odbyło się ostatnio spotkanie kierownictwa, by omówić kolejne etapy działania, wyniki dyskusji i
priorytety przedstawiono wszystkim pracownikom. Nie każdy segment musi organizować spotkania kierownictwa, ale istotnym jest
by miała miejsce jasna i regularna komunikacja z pracownikami.
cd ze str nr 1..
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Podsumowując, jest sporo czynników utrudniających nasze
działania, ale dzięki strategii jesteśmy świadomi co powinno zostać
zrobione, by poprawić nasze wyniki w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Jestem pewien, że dzięki zrozumieniu i dostosowaniu
naszych procesów, będziemy osiągać dobre wyniki, bazując na
tym co udało nam się osiągnąć w pierwszym półroczu. Chciałbym
wszystkim podziękować za wysiłki i życzyć udanych wakacji.
Z pozdrowieniami, Lakshmi N. Mittal prezes, dyrektor generalny.
25 stopniach Celsjusza. Wówczas pracodawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie napoje. Przepisy
w żaden sposób nie regulują ani w jakiej ilości, ani w jaki sposób
ma to zrobić. Rodzaj napoju powinien zostać wcześniej skonsultowany ze związkami zawodowymi. Pracownicy, którzy wykonują
tzw. pracę brudzącą na otwartej przestrzeni przy wysokiej temperaturze, mogą liczyć na około 90 litrów wody dziennie na każdego do
celów higienicznych.
(Informacje prasowe)
cd ze str nr 1 (zalecenie ZSIP )

OPZZ chce podwyżki zasiłku dla bezrobotnych
Podniesienia zasiłku dla bezrobotnych do 1057 zł
netto w celu wypełnienia wymagań Europejskiej Karty
Społecznej, domaga się przewodniczący OPZZ Jan Guz w liście
skierowanym do premier Ewy Kopacz. J. Guz informuje w liście
również, że swoje stanowisko w kwestii podniesienia świadczeń
socjalnych dla osób bezrobotnych, OPZZ skierowało do rządu już
w marcu. Wtedy jednak, MPiPS odpowiedziało, że ze względu na
sytuację gospodarczą kraju nie jest to możliwe. Resort argumentował, że nadwyrężyłoby to finanse Funduszu Pracy, a przez zwiększenie kwot na bierne metody przeciwdziałania bezrobociu ucierpiałyby aktywne sposoby walki z bezrobociem. "OPZZ podtrzymuje
żądanie, aby rząd podniósł zasiłek dla bezrobotnych do poziomu
minimum socjalnego tj. do kwoty 1057 zł, co pozwoliłoby Polsce
wywiązać się z zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty
Społecznej". Według niego argumentacja resortu pracy jest wymijająca. Z zaprezentowanych w liście OPZZ danych wynika, że w
2015 r. Fundusz Pracy dysponuje środkami w wysokości ponad 4,1
mld zł, a podniesienie zasiłku dla 16 proc. uprawnionych do niego
osób bezrobotnych do 1057 zł kosztowałoby 1,3 mld. "Tym samym
stan Funduszu Pracy na koniec 2015 r. wyniósłby 2,8 mld zł. A
więc nie byłoby potrzeby zmniejszania środków na aktywne polityki
rynku pracy" - przekonuje J. Guz. Szef OPZZ podkreślił jednocześnie, że polskie zasiłki dla bezrobotnych są najniższe w Europie, a
dodatkowo nie są w żadne sposób powiązane z ostatnimi zarobkami osób bezrobotnych. Ponadto, powołuje się na jedną z konwencji
EKS z kwietnia 2015 r., która określiła minimalną wysokość takiego
zasiłku na 50 proc. ostatniego wynagrodzenia bezrobotnego, albo
"na takim poziomie, który zapewni minimum niezbędne do pokrycia
podstawowych kosztów utrzymania". "OPZZ nie może tolerować
sytuacji, że w Polsce znaczenie mają tylko te umowy międzynarodowe, które przynoszą oszczędności dla budżetu państwa i te są
wprowadzane natychmiast. Inne są ignorowane i odsuwane w czasie. To celowa strategia, która w konsekwencji prowadzi do degradacji praw pracowniczych i społecznych, na które w swoim raporcie
zwraca uwagę Komitet Niezależnych Ekspertów. (informacje PAP)
Premier Ewa Kopacz w Krakowie o wsparciu dla hutnictwa
Pani Premier Ewa Kopacz odwiedziła krakowską hutę ArcelorMittal Poland. Podczas wizyty przedstawiła działania rządu na
rzecz hutnictwa zawarte w Programie Śląsk 2.0. Między innymi
dzięki nim ArcelorMittal zdecydował o zainwestowaniu w krakowskim oddziale ponad 500 mln zł. Rząd przedstawił w czerwcu w
Katowicach Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego
i Małopolski - Śląsk 2.0. Zakłada on m.in. ułatwienia dla przemysłu
energochłonnego, którego największymi odbiorcami są spółki z
branży metalurgicznej i hutniczej. Wśród rozwiązań wspierających
branżę hutniczą premier wymieniła:
- Zwolnienie przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny z części akcyzy wliczonej do ceny energii elektrycznej.
Rozwiązanie to zostanie wprowadzone w formie zmiany Ustawy o
podatku akcyzowym. Ustawa została uchwalona przez Sejm 23
lipca 2015 r. Senat przyjął ustawę bez poprawek 7 sierpnia 2015 r.
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Obecnie oczekuje na podpis prezydenta. Ustawa ma
wejść w życie 1 stycznia 2016 r
- Zwolnienie przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny (w tym przede wszystkim górnictwo, hutnictwo, metalurgię
oraz przemysł chemiczny) z części kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (tj. obowiązku zakupu zielonych certyfikatów
oraz od 2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które
stanowią element składowy kosztów energii elektrycznej.
- Program E-KUMULATOR - wsparcie przedsięwzięć w zakresie
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Mogą skorzystać z
niego firmy przedsiębiorcy, dla których ważnym elementem działalności gospodarczej jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przemysłu na środowisko. Premier Ewa Kopacz przekazała, że firma
ArcelorMittal Poland będzie korzystała z tego rozwiązania.
Na zakończenie spotkania w krakowskiej hucie Premier Ewa Kopacz
powiedziała: Kiedy jest dobre zrozumienie, współpraca między
przedsiębiorcą a rządem, efekty mogą być takie, że stan zatrudniania
nie zmniejsza się, a my stajemy się bardziej konkurencyjni. Import
stali będzie się zmniejszał. Będziemy więcej eksportować.
Z kolei 18 sierpnia Rada Ministrów na wyjazdowym posiedzeniu Rządu spotka się w dawnym Centrum Administracyjnym Huty im. T. Sendzimira w historycznej Sali 157 budynku „Z”. Jak wiemy budynki administracyjne zostały nie tak dawno przejęte przez wojewodę małopolskiego. Mamy nadzieję, że pobyt Rządu w Krakowie - Nowej Hucie zaowocuje w przyszłości wsparciem inwestycji zwłaszcza drogowych, na które obecnie zabrakło środków finansowych w budżecie, a
bez nich trudno będzie je zrealizować.
(AP)
Cd ze str nr 2...

Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PZU proponuje bardzo korzystne ubezpieczenia AC samochodu. Posiadając pakiet assistance w przypadku
naprawy samochodu otrzymujesz samochód zastępczy, albo ...rower. Jeżeli czas naprawy wyniesie co najmniej 7 dni rower
staje się Twoją własnością. PZU oferuje również opcję auto non
stop (odbiór uszkodzonego samochodu z miejsc wypadku, naprawę
samochodu i załatwianie wszelkich formalności), auto wartość 100% (odszkodowanie równe wartości auta z dnia zawarcia ubezpieczenia), ochrona zniżek (nawet po szkodzie nie podniesiona zostanie cena ubezpieczenia, a Twoje wypracowane przez lata zniżki będą dalej aktualne).
Każdy pracownik ArcelorMittal Poland SA lub hutniczej
Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest
do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia.
● BiuroObsługi 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.
C, parter pok. 22 a (obok MPKZP) tel.: 12 390 40 51, 660 544 212,
788 523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek,
środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym
„S”, kl. C, parter pok. 22 b (obok MPKZP), pok. 206, tel. (12) 390-4050 lub 788 655 124 czynne w pon. w godz. 8.00-16.00, we wtorek,
środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
UWAGA!!! Ze względu na zmianę siedziby biur (Biura PZU będą
mieściły się obok pomieszczeń MPKZP w bud. „S” mogą wystąpić
utrudnienia w komunikacji. Prosimy o cierpliwość. Za utrudnienia
przepraszamy.
Nowohucki Centrum Administracyjne
Po przekazaniu budynku adm. „S”, a właściwie po opuszczeniu go przez Związki Zawodowe, których siedziby mieściły się właśnie w tym budynku, wiele osób pyta o przyszłość tych historycznych
budynków. Zarząd Spółki NCA przybliża cel utworzenia nowego pod-
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miotu, który zajmie się zagospodarowaniem tych obiektów.
Jednymi z najbardziej palących problemów współczesnej
administracji publicznej są trudności w zapewnieniu odpowiednich
warunków lokalowych dla obsługi klientów. Problem ten dotyczy w
szczególności Krakowa i Małopolski gdzie siedziby poszczególnych
organów tworzących struktury rządowej administracji zespolonej
częstokroć rozlokowane są w różnych częściach miasta, w budynkach nieprzystosowanych do tego typu działalności, z utrudnionym
dojazdem, czy dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Nowe Centrum Administracyjne jest odpowiedzią na potrzeby
administracji publicznej w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości
obsługi jej klientów. W swym założeniu ma ono być miejscem, w
którym możliwym będzie skorzystanie z jak najszerszego katalogu
usług świadczonych przez administrację publiczną. Dzięki przyjęciu
nowatorskiej, z punktu widzenia dotychczasowych mechanizmów
funkcjonowania administracji publicznej, formuły organizacyjnej możliwym będzie zagospodarowanie w sposób efektywny zbędnych do
wykonywania zadań publicznych składników majątkowych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostaną w całości przeznaczone
na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych dawnego
Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Lokalizacja ta nie została wybrana przypadkowo. Budynki te na
trwale wpisały się w krajobraz miasta i były świadkami historycznych
wydarzeń związanych z transformacją ustrojową. Koniecznym jest
zatem podjęcie pilnych działań w celu nadania im nowej funkcji przy
poszanowaniu ich wyjątkowego charakteru. Planowany remont i modernizacja tych obiektów nie będzie jednak nastawiona na zakonserwowanie istniejącej substancji ale na wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, które mogą wpłynąć na poprawę
jakości obsługi klientów całej administracji publicznej. Obiekty te są
również idealnym miejscem na wyeksponowanie roli zwykłych ludzi,
pracowników kombinatu metalurgicznego w Krakowie, których determinacja i zaangażowanie doprowadziły do przeprowadzenia wolnych
wyborów parlamentarnych i odzyskania przez Polskę suwerenności.
NCA działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest
jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Akt założycielski został podpisany przez Ministra Skarbu Państwa z inicjatywy Wojewody Małopolskiego w dniu 24 października 2014 r. Spółka została utworzona
w ściśle określonym celu. Z tego też względu jej czas trwania jest
oznaczony i wynosi 10 lat. Po zakończeniu czasu trwania spółki ulegnie ona rozwiązaniu a jej mienie stanie się własnością Skarbu Państwa. Prezesem Zarządu został Pan Tomasz Turaj.

Koledze Wiesławowi Porębskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd Zakładowy ZE 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;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
ul. Mrozowa 1 I piętro pok. 15 , 16
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
zaprasza do korzystania z bogatej oferty
OFERTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH
● Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar cena
zawiera: przejazd autokarem, nocleg, wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja, opiekę pilota, przewodników
lokalnych, wycieczki wg. programu: Zadar, Trogir, Split,
Plitvickie Jeziora, ubezpieczenie
● Grecja – Macedonia 26.08-04.09.2015 cena: 1630,00zł./ autokar cena
zawiera: przejazd autokarem,3 noclegi w Macedonii, 4 noclegi w Grecji,
wyżywienie:2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), kuchnia grecka i
macedońska; napoje do śniadania, do obiadokolacji woda, opiekę pilota,
rezydenta na miejscu, ubezpieczenie, podatek VAT.
● Grecja – Chalkidiki – 20-29.09.2015 cena: 1 480,00zł/ autokar cena
zawiera: przejazd autokarem, opieką pilota, noclegi, wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja), ubezpieczenie, podatek VAT, cena nie zawiera:
REJS STATKIEM ok 10 €
● Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena 1440,00 zł / autokar CHORWACJA-BOŚNIA I HERCEGOWINACZARNOGÓRA - ALBANIA - MACEDONIA - SERBIA cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie:
(śniadania, obiadokolacja), wycieczka statkiem po morzu, obsługa pilota,
ubezpieczenie, cena nie zawiera: wstępy do zwiedzanych obiektów ok30 €.
● Francja – Hiszpania – OBJAZDOWA – 12 - 21.10.2015 cena: 1 795,00z/
autokar SAN REMO – CANNES – LLORET DE MAR - BARCELONA – MONTSERRAT – NICEA cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów w hotelach*** (Włochy, Hiszpania), Taxa hotelowa, 7 śniadań – bufet, 7 obiadokolacji /we Włoszech serwowane, w Hiszpanii – bufet z wodą/, opiekę
pilota – przewodnika, ubezpieczenie, VAT, cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Camp Nou ok. 20 euro)
OFERTA WYCIECZEK W POLSCE
● Dźwirzyno 22-29.08.2015 cena 1 150,000zł/ autokar
(ostatnie miejsca!!!) cena zawiera: transport autokarem /
busem, noclegi, całodzienne wieczorek taneczny, grill,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
● Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem / busem, nocleg, wyżywienie: 3 x dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie , podatek VAT
● Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem / busem, nocleg, wyżywienie: 3 x dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie , podatek VAT
● Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar cena zawiera: transport
autokarem, nocleg, wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie, opłatę klimatyczną, opiekę pilota, podatek Vat
● Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar cena zawiera:
transport autokarem / busem, noclegi, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny, 10 zabiegów w
trakcie pobytu, korzystanie z basenu 1 godz. dziennie, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT.
● Licheń 09-11.10.2015 cena 450,00 zł / autokar cena zawiera: przejazd
autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiadokolacja) zwiedzanie z
przewodnikiem bazyliki w Licheniu, opiekę pilota. Świadczenia nie
zawierają: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
● Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200,00 zł / autokar
cena zawiera: przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, 3
zabiegi w czasie pobytu w pobliskim Domu Zdrojowym
Włókniarz (grota solna), „Wieczór Kapeluszy” zabawa przy
muzyce mechanicznej w hotelowej restauracji, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, przejażdżka ,,Słonecznym Expresem”: Świadczenia nie zawarte w cenie: opłata uzdrowiskowa 3,10 doba/osoba
● Bukowina Tatrzańska 04 – 09.10.2015 cena: 610,00zł/ autokar
cena zawiera: przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie ,podatek VAT
● Ustroń 17 - 22.10.2015 cena: 730,00zł/ autokar cena zawiera: przejazd autokarem / busem, noclegi, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie ,podatek VAT
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Z prasy: ArcelorMittal musi ograniczyć produkcję w Polsce. W

związku z ograniczeniem dostaw prądu ArcelorMittal Poland jest
zmuszony ograniczyć produkcję w swych zakładach - podała w
poniedziałek rzeczniczka firmy Sylwia Winiarek. W oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej - dawnej Hucie Katowice - zatrzymano część przetwórczą. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
(PSE) podały, że od poniedziałku od godz. 10. wprowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze
całego kraju. PSE w ubiegły piątek apelowały o ograniczenie zużycia energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania,
tj. w godz. 11-15. Ograniczenia - dotyczące zakładów przemysłowych - związane są z utrzymującą się nad Polską falą upałów, a co
za tym idzie niskim poziomem rzek oraz wysoką temperaturą powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia. "20. stopień zasilania oznacza, że pobieramy ustaloną minimalną moc.
Instalacje, które można bezpiecznie wyłączyć, są wyłączane. W
hucie w Dąbrowie Górniczej zatrzymana została już część przetwórcza, czyli dwie walcownie, a także dwie taśmy spiekalnicze.
Instalacje działające w ruchu ciągłym, których ze względów bezpieczeństwa pracowników i samych urządzeń nie można wyłączyć, są
wyhamowywane" - przekazała PAP Winiarek. Rzeczniczka dodała,
że na razie trudno prognozować, jaki będzie wpływ tej sytuacji na
poziom produkcji - będzie to zależało od ustaleń PSE i od tego, jak
długo potrwają ograniczenia. "Z całą pewnością sytuacja jest trudna, szczególnie jeżeli chodzi o zakłady w części surowcowej, czyli
wielkie piece i stalownie" - podkreśliła. ArcelorMittal Poland jest
największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc.
potencjału polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi
pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze
Zdzieszowice, największy producent koksu w Europie o zdolności
produkcyjnej rzędu 4,2 mln ton koksu rocznie. ArcelorMittal zatrudnia w Polsce ponad 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 14 tys. ArcelorMittal, do którego należy polska spółka, to
największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach.
Nowa fabryka Jaguara powstanie na Słowacji, nie w Polsce.
Polska przegrała ze Słowacją walkę o nową fabrykę Jaguara Land
Rovera. Brytyjska firma motoryzacyjna potwierdziła we wtorek podpisanie listu intencyjnego ze słowackim rządem. Inwestycja będzie
warta około miliarda funtów (5,93 mld złotych). "Dzięki temu, że na
Słowacji już istnieje przemysł motoryzacyjny, to dla nas atrakcyjne
miejsce do dalszego rozwoju" - powiedział prezes Jaguar Land
Rover Dr Ralf Speth, cytowany w komunikacie prasowym potwierdzającym rozpoczęcie studiów wykonalności dla tej inwestycji.
Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że jest "zachwycony
wskazaniem Słowacji jako preferowanego miejsca dla nowej fabryki Jaguara Land Rovera" i podkreślił, że jego rząd jest
"zdecydowany na dalszy rozwój przemysłu motoryzacyjnego". Nowa fabryka ma znaleźć się w czwartym największym mieście kraju,
położonej 100 kilometrów na wschód od Bratysławy, Nitrze i produkować do 300 000 samochodów rocznie, począwszy od 2018 roku.
To będzie pierwsza fabryka Jaguara Land Rovera w Europie poza
Wielką Brytanią. Brytyjska firma motoryzacyjna należy do indyjskiej
grupy TATA. Oprócz Słowacji i Polski, o przyciągnięcie inwestycji
do swojego kraju starały się również rządy Węgier, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Komentując informację o podpisaniu umowy
korespondent "Financial Times" Henry Foy napisał, że to "cios dla
Polski, nie tylko dlatego, że polscy ministrowie przez miesiące
przekonywali, że fabryka trafi tutaj". Brytyjski dziennik jako pierwszy poinformował o tym, że inwestycja trafi na Słowację, jeszcze
przed oficjalnym komunikatem Jaguara. Pod koniec ubiegłego miesiąca indyjska gazeta ekonomiczna "Economic Times of India"
poinformowała, że w wyścigu o nową fabrykę Polska pokonała
Słowację. Media dolnośląskie podawały, że inwestycja koncernu
TATA miałaby powstać w Jaworze, gdzie powstaje Dolnośląska
Strefa Aktywności Gospodarczej, która będzie obejmować ponad
460 ha. Wicepremier Janusz Piechociński potwierdził, że polski
rząd prowadzi rozmowy z "poważnym partnerem z sektora motoryzacyjnego", ale nie podał jego nazwy.

