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Kraków

Zebranie Przewodniczących

dokończenie na str. 2

W ostatnim czasie w Radzie Miasta Krakowa został wyłożony
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „KOMBI-
NAT”. Dotyczy on przekształcania zwalnianych przez hutę tere-
nów i utworzenia nowej strefy przemysłowej.

 Od samego początku  ArcelorMittal Poland S.A. i spółki hut-
nicze wnosiły wiele zastrzeżeń do rozwiązań zaproponowanych
przez planistów Rady Miasta  Nie uwzględnienie propozycji zmian
zgłoszonych przez środowisko hutnicze w istotny sposób wpły-
nie na ograniczenie działalności gospodarczej i pozyskanie no-
wych inwestycji. Niestety, wnoszone do tej pory zastrzeżenia
nie zostały uwzględnione. W związku z powyższym organizacje
związkowe funkcjonujące w krakowskim oddziale AMP oraz w
spółkach hutniczych wystosowały 17 marca br. do prezydenta
Miasta Krakowa oraz przewodniczącego RMK pismo popierają-
ce uwagi wniesione przez władze AMP oraz spółek.

Poniżej zamieszczamy treść pisma adresowanego do przewod-
niczącego RMK Rafała Komarewicza:

Kontrowersje wokół planu „KOMBINAT”

Szanowny Panie Przewodniczacy,
Uzyskaliśmy informacje na temat szczegółowych rozwiązań

normatywnych, jakie są proponowane podczas procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOM-
BINAT”.  Po ich merytorycznej analizie, jesteśmy mocno zanie-
pokojeni potencjalnymi problemami, jakie mogą powstać po
wejściu w życie tego planu o treści w wersji nam dostępnej.

Widzimy, że plan miejscowy o obecnie procedowanym kszta-
łcie spowoduje potencjalne ograniczenia lub nawet zagrożenia
w następujących kluczowych aspektach funkcjonowania i roz-
woju Zakładu:

- funkcjonowanie ArcelorMittal jako Zakładu Dużego Ryzyka
Wystąpienia Awarii Przemysłowej,

- utworzenie strefy przemysłowej, podnoszącej istotnie war-
tość inwestycyjną obszarów wyłączanych z  działalności hutni-
czej, dla firm już znajdujących się na obszarze Zakładu, jak i dla
firm planujących tu rozpoczęcie działalności,

- realizacja inwestycji rozwojowych i koniecznych moderniza-
cji dla ArcelorMittal jak również dla firm prowadzących działal-
ność na terenie ogrodzonym Zakładu,

- modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych podziemnych
i nadziemnych biegnących po estakadach,

- prowadzenie technologicznych przewozów kolejowych lub dro-
gowych pomiędzy poszczególnymi obiektami produkcyjnymi.

Bardzo istotnym ograniczeniem w prowadzeniu efektywnej
działalności gospodarczej i pozyskaniu inwestycji będzie rów-
nież zakładane objęcie ochroną, jako zabytków, ponad 20 hal i
budynków.

Planowane regulacje oznaczają dla nas potencjalne zagroże-
nie dla tysięcy miejsc pracy i stabilności życia tysięcy rodzin
pracowników ArcelorMittal i innych firm prowadzących na tym
obszarze swoją działalność. Oznaczają również zaprzeczenie idei

W ostatnim tygodniu na naszym hutniczym podwórku nie dzia-
ło się zbyt wiele, dlatego też zebranie przewodniczących trwało
krócej niż zwykle. Rozpoczął je Władysław Kielian informacją ze
spotkania związkowej „szóstki”.

Na skutek wnoszonych przez pracowników reklamacji odno-
szących się do pewnych nieprawidłowości wyłapanych na pa-
skach wypłat, podjęte zostały działania wyjaśniające. Dokonano
stosownej korekty, o czym poinformowano w komunikacie skie-
rowanym do zainteresowanych pracowników (patrz str. 2). Żeby
nieco przybliżyć sprawę: rzecz dotyczyła zawyżonego z powodu
zaliczenia bonu covidowego do dochodu podawanego na po-
trzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dyr. Agnieszka Kukla poinformowała związkowców, że w AMP
uruchomiony został proces wydawania nowych angaży, zgodnych
z Porozumieniem płacowym podpisanym w ubiegłym miesiącu.

Kolejny gorący temat to działania podejmowane ostatnio w
ramach transformacji biznesu. Mowa o badaniach efektywności
pracy na stanowiskach robotniczych. Efekt tych badań zapisy-
wany jest w specjalnych ankietach, które mają posłużyć do ewen-
tualnych zmian i przesunięć, a być może nawet likwidacji niektó-
rych stanowisk. Generalnie działania te są negatywnie oceniane
przez związki, które będą się temu procesowi bacznie przyglądać.

Zgodnie z zapisami nowego ZUZP dotychczas obowiązująca
3,5% składka na PPE utrzymana będzie do czasu likwidacji tzw.
jubilata. Po tym czasie „jubilata” zastąpi nowa podwyższona do
7% składka na PPE. W związku z faktem, że jedna organizacja
związkowa nie podpisała porozumienia dot. zwiększenia składki,
prawdopodobnie w kwietniu zostanie uruchomiona procedura,
na podstawie której ostateczną zgodę na wprowadzenie zapisów
układowych podejmą reprezentatywne organizacje związkowe
działające w AMP S.A. Wolą stron jest zakończenie tej procedu-
ry do końca roku.

Na koniec zebrania głos zabrał Andrzej Gębara, który przedsta-
wił kalendarz zaplanowanych spotkań Zespołu Trójstronnego
na rok bieżący. Termin najbliższego posiedzenia wyznaczono na
12 kwietnia. Następnie kol. Gębara zapoznał przewodniczących z
protokołem Komisji Wyborczej KRH, który określa zasady wy-
borów podczas czwartkowego Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” krakowskiego oddziału.

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru NBS, gdzie publi-
kować będziemy relację z XXV WZD. Jak już nadmieniliśmy,
odbędą się na nim wybory nowego przewodniczącego Związ-
ku, ponieważ Władysław Kielian ogłosił, że składa rezygnację z
tej funkcji. Po zakończeniu WZD, delegaci wchodzący w skład
Komisji Robotniczej Hutników udadzą się na posiedzenie, w
trakcie którego nastąpi ukonstytuowanie Zarządu KRH w no-
wym składzie.

W najbliższym czasie (6 kwietnia) także Towarzystwo Solidar-
nej Pomocy zwołuje Walne Zebranie Członków. W porządku ob-
rad ujęto wybory do władz Towarzystwa.
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dokończenie ze str. 1

przekształcania zwalnianych przez Hutę terenów w nowoczesny
obszar przemysłowy z nowymi, atrakcyjnymi miejscami pracy.

Brak uwzględnienia specyfiki terenu przemysłowego, brak ela-
stycznego otwarcia na przyszły rozwój, w sporządzanym planie
miejscowym, musi się spotkać ze stanowczą reakcja wszystkich
organizacji związkowych, które zdecydowane są protestować w
tej sprawie.

Uprzejmie prosimy Pana Przewodniczącego o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na procedowane przyjęcie planu miejscowego
„KOMBINAT” i uwzględnienie uwag do tego planu wniesionych
przez firmy prowadzące tutaj swoja działalność.

Porozumienie w sprawie podatku węglowego
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Prezydent Emmanuel

Macron poinformował we wtorek, że państwa UE osiągnęły po-
rozumienie w sprawie podatku węglowego, który jest nakładany
na produkty importowane do Wspólnoty, a które są wytwarzane
z mniej rygorystycznymi normami klimatycznymi.

Państwa UE zatwierdziły tzw. mapę drogową dotyczącą projek-
tu podatku węglowego na granicach Wspólnoty w ubiegły wto-
rek, ale bez decydowania o kilku kluczowych warunkach, które
pozostają przedmiotem sporu, m.in. opodatkowania sektora pro-
dukcji wodoru.

Europejscy ministrowie finansów zatwierdzili we wtorek w Bruk-
seli kompromis w sprawie tego podatku, który Francja uczyniła
priorytetem na sześć miesięcy swojej rotacyjnej prezydencji w
UE - poinformował francuski minister gospodarki i finansów Bru-
no Le Maire.

KE zaproponowała w lipcu 2021 r. ustanowienie unijnego „me-
chanizmu dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla”, aby
opodatkować import niektórych dóbr od 2023 r. (stal, aluminium,
cement, nawozy, energię elektryczną) w zależności od emisji zwią-
zanych z ich produkcją.

Zatwierdzony wstępnie tekst legislacji unijnej uwzględnia pro-
pozycje KE dotyczące sektorów, których miałaby dotyczyć ten
mechanizm oraz harmonogramu jego wprowadzania (stopniowe
wdrażanie w latach 2023-2025).

„To ważna decyzja dla UE” - ocenił Le Maire. „Nasze wysiłki na
rzecz dekarbonizacji naszego przemysłu, naszej metalurgii, ce-
mentowni są adekwatne, bo nie chcemy ich stracić przez importo-
wanie w dużej mierze wysokoemisyjnych i tańszych produktów,
które prowadzą do nieuczciwej konkurencji” - dodał.

Od 2023 roku żadnych zakupów gazu z Rosji
Po zakończeniu kontraktu jamalskiego z końcem 2022 r., nie

będziemy więcej kupować gazu z Rosji - zadeklarował w czwartek
pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycz-
nej Piotr Naimski. Pełnomocnik rządu przyznaje, że obecnie gaz
rosyjski ma duży udział w imporcie Polski, ale PGNiG jest w stanie
go zastąpić. Podkreślił też, że polski rząd jest za tym, aby wprowa-
dzić natychmiastowe embargo na dostawy ropy z Rosji.

Deklaracje odejścia od rosyjskich surowców padają ze stolic
wielu europejskich krajów.

Przykładem eliminowania produktów rosyjskich z rynków eu-
ropejskich jest decyzja Unii Europejskiej wprowadzająca zakaz
importu stali z Rosji. W ocenie Komisji Europejskiej zakaz sprze-
daży stali na unijnym rynku oznacza dla Rosji utratę przychodów
w wysokości 3,3 mld euro.

Przeczytane w Internecie

Komunikat dot. zawyżonego dochodu do ZFŚS
Poniżej publikujemy komunikat wysłany przez Zespół HR

do pracowników, którzy mieli zawyżone wartości dochodów
na potrzeby ZFŚS.

Szanowni Państwo,
W związku z wygenerowaniem nowego paska płacowego za

okres 02.2022, z uwagi na Pani/ Pana niższy dochód do ZFŚS
informujemy, że w przypadku osób, które złożyły (w okresie od
9.03 do dnia wygenerowania nowego paska płacowego) dane o
dochodach na potrzeby ZFŚS w firmach obsługujących, na
podstawie zawyżonych dochodów (tych wygenerowanych
9.03.3022), Pracodawca przekaże bezpośrednio do ww. firm (od-
powiednio Hut Pus, Sanpro Synergy) poprawne dane o docho-
dach na potrzeby ZFŚS w celu ewentualnej aktualizacji docho-
du w rodzinie. Aktualizacja nastąpi wtedy, gdy średni dochód w
rodzinie będzie miał wpływ na wysokość dofinansowania lub
refundacji wg zasad Regulaminu ZFŚS).

Nowe prawidłowe paski płacowe zostały wygenerowane
17.03.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany organizacyjne w obszarze surowcowym
Jak informuje Dział HR
 Sebastian Lis, dyrektor Zakładu Wielkie Piece, opuścił firmę

ArcelorMittal Poland. W związku z tym następujące zmiany
weszły w życie:

Radosław Dziedzic 18 marca objął stanowisko dyrektora Za-
kładu Wielkie Piece. Jego przełożonym jest Grzegorz Maracha,
dyrektor Oddziału Surowcowego.

 Justyna Kołtonik 18 marca objęła stanowisko dyrektora Za-
kładu Energetycznego ArcelorMittal Poland. Jej przełożonym
jest Grzegorz Maracha, dyrektor Oddziału Surowcowego.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla ogło-
siło zbiórkę pieniędzy na rzecz obywateli Ukrainy, którzy pomi-
mo niebezpieczeństw wojny, pozostali w swojej ojczyźnie.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty na konto: PKO BP
88 1020 2906 0000 1202 0108 2288 z dopiskiem UKRAINA.

Liczy się każda, nawet niewielka kwota. Wszystkim, którzy
odpowiedzą na nasz apel, serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy udostępnia
swoje konto na wpłaty dla ludności Ukrainy

Od ubiegłej środy tj. od 16 marca uchodźcy z Ukrainy, którzy
znaleźli się na terytorium Polski i chcą tu pozostać, mogą skła-
dać wnioski o uzyskanie własnego numeru PESEL, co pozwoli
im w sposób legalny podjąć pracę na terenie naszego kraju.

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zapewnił, że osoby
te otrzymają pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną oraz
wsparcie socjalne od dnia, w którym przekroczyły granicę. Na-
tomiast Polacy, którzy goszczą w swoim domu uchodźców z
Ukrainy, będą mogli składać wnioski na refinansowanie ponie-
sionych kosztów. Przyjęta 12 marca Ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z toczącym się w tym kraju konfliktem
zbrojnym, przyznaje 40 zł/os. za każdy dzień pomocy. Wnioski
należy składać w gminach. Pieniądze będą przekazywane wstecz,
od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.

Pomoc rządowa dla uchodźców z Ukrainy
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Ministerstwo odpowiada na pismo hutniczych związków

Szanowni Panowie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pisma z 17 stycznia oraz 22 lutego br. dotyczące

wzrostu cen energii elektrycznej oraz proponowanych działań w za-
kresie obniżenia kosztów wynikających z funkcjonowania systemu
świadectw pochodzenia proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na rynku świadectw pochodzenia, na których oparty jest najstarszy
w Polsce, zamknięty dla nowych podmiotów, system wspierający pro-
dukcję energii elektrycznej z OZE, na przełomie sierpnia i września
2021 r. rozpoczął się gwałtowny, bezprecedensowy wzrost cen zielo-
nych certyfikatów, które w październiku osiągnęły pułap 300 zł/MWh.

Choć w listopadzie ceny świadectw pochodzenia spadły o kilka-
dziesiąt zł/MWh (cena średniomiesięczna - 251,81 zł/MWh), to w
grudniu ponownie wrosły, osiągając cenę średniomiesięczną w wy-
sokości 277,18 zł/MWh, by następnie ustabilizować się na poziomie
255-265 zł/MWh.\

Zjawisko tak dynamicznego wzrostu cen zielonych certyfikatów
jest efektem nałożenia się na siebie kilku czynników. Wśród tych
trzeba wyróżnić przede wszystkim niską wietrzność w ujęciu rocz-
nym (w roku 2021), która przełożyła się na niewielką podaż certyfika-
tów, popandemiczny nasilony popyt na energię (a tym samym na
certyfikaty kontraktowane na zapas z uwagi na rosnącą cenę ener-
gii), a także zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicz-
nych, które dodatkowo skłoniły grupy energetyczne do wzmożo-
nych zakupów certyfikatów w obrocie giełdowym.

Warto dodać, że ceny certyfikatów są znacząco niższe na notowa-
niach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. W
momencie szczytowego wzrostu cen zielonych certyfikatów w paź-
dzierniku 2021 r. kształtowały się one na poziomie 230-256 zł/MWh,
zaś na ostatnim notowaniu (07.03.2022 r.) ich cena znacząco spadła,
osiągając wartość 177,24 zł/MWh.

Mając na uwadze poziom cen na OTC, w dniu 24 grudnia 2021 r.
weszła w życie, przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska, ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r. poz.2269), w której znowelizowane zostały przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz.1129 z późn.zm.).

Dzięki tej nowelizacji przywrócono możliwość zawierania, w okre-
ślonych przypadkach, transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przepro-
wadzenia postępowania przetargowego na zakup świadectw pocho-
dzenia. Warto podkreślić, że to właśnie na rynku pozasesyjnym od-
bywa się znacznie większy obrót świadectwami pochodzenia.

Jednocześnie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje dal-
sze działania mające na celu obniżenie ceny zielonych certyfikatów,
których efektem jest przygotowanie propozycji modyfikacji zasad
uiszczania opłaty zastępczej, która „uwalnia” faktyczną możliwość
jej wnoszenia. Propozycja ta znalazła się w projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw  (UC99), który obecnie znajduje się na etapie konsultacji pu-
blicznych i uzgodnień międzyresortowych

(https://www.gov.pl/web/klimat/minister-klimatu-i-srodowiska-skie-
rowal-do-konsultacji-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze-wspierajacej-
min-rozwoj-biometanu-i-klastrow-energii).

Zaproponowane brzmienie art. 47 ust. 2  ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r.  poz.610 z

Pan Mirosław Grzybek, Przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych Metalowców i Hutników w  Polsce
Pan Andrzej Karol, Przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnic-
twa NSZZ „Solidarność”

późn.zm.) ma na celu porównywanie jednostkowej opłaty
zastępczej wyłącznie do ceny miesięcznej, usuwając odnie-
sienie do ceny rocznej, co w kontekście  art. 56 ust. 1 tejże
ustawy ma umożliwić podmiotom zobowiązanym jej wno-
szenie.

Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska
rozpoczęło także prace nad projektem rozporządzenia w spra-
wie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elek-
trycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odna-
wialnych źródełenergii w 2023 r., który będzie zawierać pro-
pozycję obniżenia obowiązku umorzenia zielonych certyfi-
katów, do poziomu adekwatnego do zaistniałej sytuacji ryn-
kowej.

Projekt w ciągu kilku tygodni zostanie przekazany do kon-
sultacji publicznych, w ramach których liczymy także na Pań-
stwa aktywny udział.

Reasumując, należy podkreślić, że bieżąca sytuacja na ryn-
ku zielonych certyfikatów w istocie prowadzi do nadmierne-
go obciążenia odbiorców przemysłowych i indywidualnych,
co wymaga podjęcia działań korygujących, szczególnie istot-
nych w przypadku obserwowanego  obecnie zjawiska wzro-
stu cen energii elektrycznej oraz inflacji. Nie zwalnia to jed-
nak  Ministra Klimatu  i Środowiska z obowiązku spojrzenia
na system zielonych certyfikatów i  poziom przychodów
wytwórców w długiej perspektywie czasu. Należy także pa-
miętać o prawach nabytych uczestników rynku energii, w
tym inwestorach z sektora OZE, oraz udzielonych w tym
zakresie gwarancjach przez państwo.

Dziękując za głos w dyskusji na temat poziomu wsparcia
wytwórców energii z OZE, pragnę podkreślić, że w ocenie
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, podjęte dotychczas de-
cyzje, ale także prowadzone obecnie i planowane działania, z
pewnością pozwolą na znalezienie kompromisowego rozwią-
zania i dalszą transformację polskiej energetyki bez nadmier-
nego obciążania uczestników rynku.

Z poważaniem
Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 Zielone certyfikaty - są to cyfrowe świadectwa, które
potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej za pomocą Od-
nawialnych Źródeł Energii. Nie są dokumentem w postaci
fizycznej, ale bardzo dokładnym i wiarygodnym zapisem w
świecie wirtualnym.
 Odnawialne Źródła Energii (OZE)  - energia pochodzą-

ca z ruchu wiatru, wody oraz ta, która wywodzi się ze słońca.
 Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki

środowiskowej Unii Europejskiej. Mają na celu ujawnienie i
poświadczenie dla odbiorcy końcowego, że określona ilość
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych
źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji
(CHP – Combined Heat and Power).
 Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Urząd Re-

gulacji Energetyki w formie elektronicznej na określony wo-
lumen wyrażony w MWh (wyjątkiem są białe certyfikaty, dla
których jednostką jest toe – tona oleju ekwiwalentnego).

Wyjaśniamy, co znaczą takie terminy, jak:

dokończenie na str. 4
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Biuro Podróży „Galeon” wznawia organizowanie kolonii i obo-
zów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przypominamy, że Biuro „Gale-
on” jest laureatem nagrody ODYS za najlepszą ofertę własną w
turystyce młodzieżowej. Dzieci pracowników AMP korzystają z
dofinansowania z ZFŚS na zasadzie: zaliczka, zaświadczenie do
funduszu socjalnego, dopłata.

Szczegółowe programy kolonii i obozów znajdą Państwo na:
www.galeon.krakow.pl. Zapisy w biurze os. Górali 5 lub tel./fax:
12/642 26 20, tel.: 12/684 01 48, kom: 511 440 930; e-mail: gale-
on@galeon.krakow.pl

Wakacje 2022 z „Galeonem”

(5 TRAS dla każdego - do wyboru, do koloru)
Rzeszów, Biała PKS - Grybów PKP
Ustrzyki Górne - Roztoki Górne - Balnica - Nowy Łupków -
Jasiel - Czeremcha - Barwinek
TERMIN:
od 30 kwietnia do 4 maja 2022 r.
od soboty do środy
5 dni / 4 noclegi
KOSZT UCZESTNICTWA
545 zł
W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ:
Przejazdy autokarem, opłaty parkingowe, ubezpieczenie

NNW, 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiady oraz informacja tury-
styczno-krajoznawcza.

ZAKWATEROWANIE:
 O.W. „Pod Suliłą” - Rzepedź 71
pokoje z łazienką i WC (plus 1 ręcznik/os.), możliwość sko-

rzystania z czajnika bezprzewodowego.
ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
- w sobotę 30 kwietnia br. o godz. 6.15 na Pętli Autobusowej

w Mistrzejowicach
WYJAZD – o godz. 6.30
POWRÓT – w środę 4 maja br. ok. godz.20.00
INFORMACJA  i  REZERWACJE
Rezerwacja miejsc osobiście, telefonicznie lub za pomocą

poczty elektronicznej (każdą dorosłą osobę prosimy o podanie
swojego nr telefonu oraz adresu e-mail)

w dniach: 23 marca - 10 kwietnia br. lub do wyczerpania
miejsc TYLKO i WYŁĄCZNIE u prowadzącego wycieczkę.

ZAPISY / WPŁATY:
wyłącznie w dniach: 11 - 13 kwietnia 2022 r. (ani wcześniej,

ani później)

Wątpliwa etycznie polityka Nestlé
Firma Nestlé poinformowała, że zostaje w Rosji, ponieważ nie

uważa za nieetyczne kontynuowanie pracy w tym kraju.  Nestlé od
wielu lat zasila budżet Rosji całkiem sporą kwotą, np. w 2020 roku
firma zapłaciła w tym kraju 502 mln dolarów podatków.

Rok temu ponad 50 organizacji z 18 krajów zwróciło się do Ne-
stle z listem otwartym nawołującym do zaprzestania sponsorowa-
nia reżimowych mediów białoruskich, w których koncern według
obliczeń wydawał ok. 1,5 mln dolarów miesięcznie. Od tamtej pory
nie pojawiły się żadne informacje, aby ten apel był skuteczny. 

Dobrze wiedzieć, że w Polsce do tej firmy należą takie marki jak:
Nałęczowianka, S.Pellegrino, Perrier, Nestle Pure Life, kawy Ne-
scafe i Starbucks (sprzedawane w sklepach detalicznych), przy-
prawy Maggie, produkty Winiary, w tym budynie i kisiele, a ze
słodyczy: KitKat, Aero, Princessa, Lion, Smarties, AfterEight, Jojo.
Ponadto firmuje produkty dla niemowląt: Nan2, Little Steps, Ger-
ber, Bobofrut, także płatki śniadaniowe Nestle: Corn Flakes, Cini
Minis, Lion, Fitness, Chocapic i Cheerios, Nesquick, Owsianki
Nesvita. Do tej firmy należy również marka Purina produkująca
karmę dla zwierząt.

Wszystkie certyfikaty wydane przez URE trafiają do Rejestru
Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Gie-
łdę Energii (TGE). Z każdego wczytanego do systemu świadec-
twa wynikają prawa majątkowe (PM), będące przedmiotem ob-
rotu na Rynku Praw Majątkowych (RPM).
 Towarowa Giełda Energii SA (TGE) – jedyna licencjono-

wana giełda towarowa w Polsce, posiadająca od lutego 2015
zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego.
 Zakłady energetyczne w naszym kraju są zobowiązane do

wykazania się odpowiednim udziałem zielonej energii w bilan-
sie ogólnym pod względem energii elektrycznej, którą dostar-
czają do odbiorców. Zakład energetyczny może zakupić zieloną
energię bezpośrednio od któregoś z producentów energii od-
nawialnej lub zakupić zielone certyfikaty na tzw. Towarowej
Giełdzie Energii. W przypadku braku wykazania się odpowied-
nią ilością zielonych certyfikatów skutkuje koniecznością uisz-
czenia tzw. opłaty zastępczej. Inaczej na zakład energetyczny
może zapłacić karę. W ten sposób, systemowo, wymusza się
działania bardziej proekologiczne, a jednocześnie wspiera ideę
Odnawialnych Źródeł Energii.

dokończenie ze str. 3

„Aby się rozwijać wybieraj drogę trudniejszą i taką, której
nie znasz”, dlatego...

...Zapraszamy do uczestnictwa w wyprawie
w Beskid Niski i w Bieszczady Zachodnie

       z przejściem Karpackiego Szlaku Niebieskiego

w B.T. HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, pok. nr 10 - otwarte w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00.

Informacji udziela, zgłoszenia przyjmuje oraz wycieczkę prowa-
dzi: Ryszard Wawiórko, tel. 793 539 904

Dziś zamieszczamy propozycję wakacji nad morzem.
1/ STEGNA K/ KRYNICY MORSKIEJ  + MALBORK + WAR-

SZAWA (13 dni) - kolonia i obóz młodzieżowy,  dla sportowców i
wędrowców; dla chętnych  zajęcia sportowe i zabawy świata. Ter-
min:  01.08. - 13.08. oraz cena: 2.290 zł (dojazd autokarem)

2/ SIANOŻĘTY i POMERANIA FUN PARK (13 lub 12 dni) -
kolonia letnia i obóz młodzieżowy, dla sportowców i wędrowców,
dla chętnych zajęcia sportowe, zabawy świata, atrakcje dla obie-
żyświatów i leniuchów. (Autokar)

Terminy dwóch turnusów:
t.1:  13.07. – 25.07. cena: 2.250 zł
t.2:  23.07. – 03.08.  cena: 2.150 zł
3/ ŁUKĘCIN K/ POBIEROWA + NIEMCY + TRUSKAWKOWE

MIASTECZKO KOSEROW (13 dni) - kolonia i obóz młodzieżowy,
rozgrywki i zajęcia sportowe, taneczne, fotograficzne, plastyczne
i muzyczne, zabawy świata. Dojazd autokarem.

Termin: 19.07. - 31.07.   Cena: 2.280 zł
Za tydzień dalsza część wakacyjnej oferty.


