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Dzień Kobiet - 8 marca 
• Międzynarodowy Dzień Kobiet od blisko wieku święto-
wany w dniu 8 marca na stałe wpisał się do kalendarza 
dni świątecznych, aczkolwiek w Polsce nigdy nie był 
dniem wolnym od pracy. Święto to obchodzone jest co-
rocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równo-
uprawnienie kobiet. Dzień Kobiet został ustanowiony dla 
upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabry-
ki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku 
domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków 
pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomiesz-
czeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W 
wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. Po raz pierw-
szy Święto Kobiet obchodzono na apel Clary Zetkin  19 
marca 1911. W Polsce Dzień Kobiet był popularnym 
świętem w okresie PRL. Centralne obchody święta kobiet 
zniknęły dopiero w 1993 roku, kiedy definitywnie zniosła 
je nomen omen kobieta premier Hanna Suchocka. Myśli-
my jednak, że każda okazja jest dobra do tego aby lubia-
nej przez siebie osobie okazać, że się o niej myśli i pamię-
ta. Uczcijmy Dzień Kobiet niekoniecznie goździkiem i 
rajstopami jak to bywało w czasach PRL ale codziennym 
ciepłym słowem, wsparciem tak by wiedziały nasze 
„kochane Baby”, że w trudnych sytuacjach mogą liczyć 
na wsparcie drugiej osoby. „Niejednokrotnie mężczyźni 

zapominają jak wiele Kobietom zawdzięczają……” 

Odpowiedź Pracodawcy w  sprawie  zwrotu  składek 
W nawiązaniu do pisma Organizacji Związkowych z dnia0-

4.02.2010  r., dotyczącego konieczności zwrotu przez Pracow-

ników składek na ubezpieczenie zdrowotne uprzejmie informuję 

i wyjaśniam, że wbrew Państwa  twierdzeniom Strona Praco-

dawcy dopełniła wszelkich należnych do niej - zgodnie z przepi-

sami prawa - czynności związanych z rozliczeniem zwróconych 

pracownikom składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaco-

ne-go wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika za lata 1999-2005. 

Wypełniając postanowienia Ustawy o podatku dochodowym od 

osób  fizycznych z dnia 26  lipca 1991  r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 

- zwanej dalej Ustawą) Spółka, jako płatnik podatku dochodo-

wego od osób fizycznych potrąciła bowiem od zwróconej skład-

ki emerytalnej, rentowej i chorobowej zaliczkę na podatek do-

chodowy, która to zostanie wykazana w „Informacji o docho-

dach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 

okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009”  (PIT-11), jaka 

zostanie przekazana Pracownikom w terminie do 1.03.2010 r. -  

tj. zgodnie z przepisami Ustawy. Integralną częścią ww.  infor-

macji będzie pismo Pracodawcy o kwocie składki zdrowotnej, 

którą należy doliczyć do podatku, jakkolwiek z formalnego 

punktu widzenia Pracodawca nie jest zobowiązany do przeka-

zania tych danych Pracownikowi. Spółka nie może jednocześnie 

ponosić odpowiedzialności za niepodjęcie przez Pracownika 

czynności do  jakich obliguje ich ww. Ustawa. Do wyłącznych 

obowiązków Pracownika jako podatnika, należy bowiem zarów-

no roczne rozliczenie - do dnia 30.04.2010  r.  - podatku docho-

dowego (w  tym również ewentualne dopłacenie kwot wynikłych 

z zastosowania innej skali podatkowej),  jak i  rozliczenie skła-

dek na ubezpieczenia zdrowotne, które to - na podstawie art. 45 

ust. 3a Ustawy - podatki powinien doliczyć do podatku, w ze-

znaniu składanym za rok podatkowy, w którym okoliczność 

zwrotu miała miejsce.   cd str 2 
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UWAGA !!!  Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wyjaśnień w sprawie zwrotu składek ZUS od Karty Hutnika oraz in-
formacją Pracodawcy o doliczeniu składek zdrowotnych do podatku dochodowego prosimy aby kierowali pytania do :        

Dyr.. Personalny AMP SA Pan Andrzej Wypych tel. 032 7768122, Dyr.. Kadr i Płac i Relacji Społecznych Pan Andrzej        
Węglarz tel. 032 7768078,     Z-ca dyr.. Biura Płac i Kadr Pani Bogusława Łapaj tel. 032 7768246  

Drogie Panie !!! Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet  

Najserdeczniejsze przyjmijcie życzenia, zamiarów i marzeń 

spełnienia w działaniu i w pracy- sukcesu. Moc najpiękniej-

szych wrażeń, spełnienia wszystkich marzeń. Niech szczę-

ście pilnuje Waszego adresu, jak wierny cień trwa obok  

stale, niech zawsze sprzyja Wam wytrwale  

życzy 

Męska część Zarządu  

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA 
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cd ze str nr 1...Odpowiedź...W zaistniałej sytuacji nie widzę  

jakichkolwiek podstaw prawnych za równo do wyciągania 

sankcji dyscyplinarnych wobec jakichkolwiek pracowników 

służb HR w Spółce, jak i do wypłaty wnioskowanej przez Stronę 

Związkową rekompensaty z tytułu konieczności doliczenia przez 

pracownika do podatku kwot z tytułu składek na ubezpieczenia 

zdrowotne - jako konsekwencji rocznego rozliczenia podatko-

wego wynikającego z Ustawy, na którą Pracodawca nie ma 

żadnego wpływu, będąc jednocześnie - analogicznie jak Pra-

cownik  - zobowiązanym do jej bezwzględnego przestrzegania. 

Informuję  jednocześnie, iż w przypadku wyrażenia przez Pań-

stwa Organizacje Związkowe zainteresowania, Strona Praco-

dawcy gotowa jest do bezpośredniego wyjaśnienia kwestii po-

trącania składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach 

posiedzenia Centralnego Zespołu Płacowego. 

Z poważaniem - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych 

Andrzej Węglarz 

Zespół Centralny odbył się 23 lutego. Głównym tematem był 
zwrot składek ZUS od Karty Hutnika. Przedstawiciele organi-
zacji związkowych odnieśli się do otrzymanej odpowiedzi Pra-
codawcy na wcześniejsze wystąpienie, krytykując lekceważe-
nie tematu. Pracodawca może rozłożyć spłatę składki zdrowot-
nej dla osób które są rozliczane przez Spółkę (około 800 pra-
cowników) pozostałym osobom proponuje… wystąpić do 
Urzędu Skarbowego o rozłożenie podatku na raty(?). W odpo-
wiedzi związkowcy na stanowisko służb HR zażądali spotkania 
z Zarządem Spółki.  
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zwrotu składki 
ZUS-owskiej z Kart Hutnika i związanym z tym rozliczeniem 
podatkowym wywołującym liczne niepokoje wśród pracowni-
ków,  a powstałym  z winy Pracodawcy  - niżej  podpisane or-
ganizacje związkowe żądają spotkania z całym Zarządem Ar-
celorMittal Poland S.A. w dniu 1 marca 2010 r. o godz. 11.00 
w Sali 120 budynku dyrekcyjnego AMP - Oddział Dąbrowa 
Górnicza. Jednocześnie informujemy Zarząd, iż odpowiedź 
Dyrektora Andrzej Węglarza w przedmiotowym temacie, za-
wartą w piśmie z dnia 15 lutego 2010 r., uznajemy za lekcewa-
żenie istotnych spraw pracowniczych Spółki. Zaznaczamy, iż 
na przedmiotowym spotkaniu zostaną przedstawione Zarządo-
wi inne nurtujące nas tematy społeczne. 

Spotkanie z Zarządem AMP SA 
• 1 marca Zarząd AMP SA na spotkaniu z Zespołem Central-
nym reprezentował…. Członek Zarządu dyr.. Personalny Pan 
A. Wypych, obecni byli także dyr.. A. Węglarz i C. Koziński. 
Głównym tematem spotkania była pomoc tym pracownikom, 
którzy w wyniku zwrotu składek ZUS od Karty Hutnika będą 
musieli zapłacić znaczny podatek do Urzędu Skarbowego. Pra-
codawca po konsultacji ze Stroną Społeczną zaproponował 
pomoc w postaci pożyczek lub zapomóg zwrotnych dla tych 
pracowników, którzy będą mieli kłopoty finansowe z regulacją 
należności podatkowych. Pomoc ta będzie odbywała się po-
przez wypłatę pożyczek lub zapomóg zwrotnych z ZFŚS. Przy 
czym jeśli okazałoby się, że zagrożona jest realizacja wypłat z 
ZFŚS wówczas AMP SA zasili Fundusz odpowiednimi środka-
mi finansowymi. Jak podał dyr.. A. Wypych zwrot składek to 
19,8 ml zł dla przeszło 26 tys osób.  Według służb HR prawie 6 
tys osób nie odebrało tych należności (stosowna kwota jest 
zdeponowana w banku i czeka na odbiorców). Szczegóły wy-
płaty, podział środków oraz zabezpieczenia zostaną ustalone w 

obecności Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych. Czas jed-
nak nagli i takie spotkanie powinno odbyć się jeszcze w tym 
tygodniu tak aby pracownicy mogli podjąć decyzję o skorzysta-
niu z tej pomocy. O szczegółach napiszemy wkrótce.  

Zbiorowa odpowiedzialność według Zarządu AMP SA...  
• Kolejnym poruszonym tematem była ...zbiorowa odpowie-
dzialność pracowników … za wydarzenia, które miały miejsce 
w Krakowie ( awaria WP oraz śmiertelny wypadek w ZK). 
Pracownicy Zakładu Koksownia (cała załoga) oraz około 80 
pracowników Wydziału Gazowego zostali nagrodzeni za swą 
pracę premią w wysokości ...1 zł zamiast maksymalną premią 
miesięczną (około 120 zł)..Taką odpowiedzialność zbiorową 
zastosował jeden z członków Zarządu AMP SA wobec osób, 
które w przypadku ZK winę ponoszą za to, że  pracują w Za-
kładzie gdzie wydarzył się wypadek, a w przypadku pracowni-
ków ZE, że ...pracowali w przy usuwaniu awarii WP nie mając 
nic wspólnego z tą awarią. W telefonicznych rozmowach wielu 
pracowników podkreślało, że kojarzy im się to z odpowiedzial-
nością zbiorową z czasów II wojny światowej. Zadając pytanie 
czy tak ma wyglądać nowa rzeczywistość w Spółce mieniącej 
się liderem w dialogu społecznym i przestrzegającej określo-
nych norm ….żałowali, że przyszło im pracować w takich cza-
sach w hucie rządzonej przez ludzi nie dostrzegających pew-
nych norm etycznych. Wielu pracowników pytało czy członko-
wie Zarządu także zostali pozbawieni premii? Z naszych infor-
macji wynika, że nie zostały podane przyczyny zmniejszenia 
premii. Niestety nawet dyr.. Personalny gubiąc się w cytowaniu 
Zasad premiowych (notabene wspólnie uzgodnionych) potwier-
dził tylko nasze przypuszczenia o dyktatorskim i jednostron-
nym podejściu do uzgodnionych Porozumień przez Zarządu 
AMP SA. Zasady premiowe były tak uzgodnione aby o premii 
decydowali bezpośredni przełożeni nie członek Zarządu, a je-
dynym kryterium przyznania premii Zakładom i komórkom 
były koszty Spółki. Sprawa trafi do Zespołu Roboczego, mamy 
nadzieję, że Pracodawca „zapoznając” się z zasadami premio-
wymi zmieni swe aroganckie stanowisko.   
 

Wybory związkowe….. 
• Wydziałowe zebrania sprawozdawczo wyborcze odbywają się 
w Zakładzie Stalownia, Zakładzie Energetycznym, Walcowni 
Gorącej, Walcowni Zimnej, a także w Spółce KOMEX. Związ-
kowcy z Wydziału PSK Zakładu Stalownia wybrali Zarząd 
Związkowy i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Zakładu 
Stalownia i Wielkie Piece. Przewodniczącym Zarządu Wydzia-
łowego został kol. Kawula Józef. W skład Zarządu weszli: kol. 
Zientara Bogusław, Lenda Bożena, Badurski Krzysztof, Derlat-
ka Roman, Sieradzka Krystyna, Kęsek Dorota, Szałapaj Stani-
sław. W trakcie spotkania związkowcy pytali obecnego na wy-
borach kierownika Zakładu PSK Pana Andrzeja Podsiadło o 
stan techniczny wielkiego pieca i perspektywy jego ponownego 
uruchomienia po awarii. Pan A. Podsiadło omówił przebieg 
prac naprawczych zapewniając zebranych o uruchomieniu WP 
w niedługim czasie ( jak już wiemy WP został uruchomiony i 
będzie powoli odrabiał zaległości produkcyjne). Związkowcy 
pytali o zwrot składek ZUS od Karty Hutnika, o rozmowy na 
temat podwyżek wynagrodzeń ( te tematy są poruszane na każ-
dym zebraniu wyborczym), a także apelowali o twardą postawę 
Zarządu Związku w negocjacjach z Pracodawcą. Zarząd Związ-
ku reprezentował kol. Krzysztof Wójcik.         cd str 3 
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cd ze str nr 2 ….W Zakładzie Energetycznym tym razem Za-
rząd Wydziału Siłownia zdał zebranym członkom związku rela-
cje ze swej czteroletniej działalności. Następnie odbyły się wy-
bory do Zarządu Wydziałowego, a także wybrano delegatów na 
Walne Zabrania Delegatów ZE. Obecny na spotkaniu przedsta-
wiciel Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik przedstawił ze-
branym sytuację ze zwrotem składek ZUS, omówił zaawansowa-
nie w przyjęciu przez PIP ZUZP oraz stan rozmów z Pracodaw-
cą. Związkowcy wybrali pięcio- osobowy Zarząd Wydziałowy w 
składzie: Karbowniczek Zdzisław, Koziński Krzysztof, Honkisz 
Wojciech, Sasnal Krzysztof, Cupiał Marian. Przewodniczącym 
Zarządu Wydziałowego został kol. Zdzisław Karbowniczek. 
Zebrania sprawozdawczo wyborcze w komórkach organizacyj-
nych Walcowni Zimnej i Walcowni Gorącej dobiegają końca . 
Relację z wyborów przedstawimy po Walnych Zebraniach Dele-
gatów tych Zakładów. Także w Spółkach zależnych wybierani są 
delegaci na Walne Zebrania oraz Zarządy Wydziałowe ( KO-
MEX, Stalprodukt). Przypominamy wszystkim organizacjom 
Zakładowym o zakończeniu zebrań sprawozdawczo wyborczych 
do końca Kwietnia.  

 
Przekaż 1 % podatku 

• DARIUSZ HONKISZ to 14– letni syn Wojciecha Honkisza – 
pracownika ZE (Elektrociepłownia). Stwierdzono u niego wadę 
genetyczną, oraz poważne uszkodzenie wzroku (zaćma wrodzo-
na, zez, oczopląs) co sprawiło duże opóźnienie rozwoju rucho-
wego i intelektualnego. Jest po trzech operacjach oczu. Wymaga 
ciągłej i systematycznej rehabilitacji. Realizowanie programu 
rehabilitacji wymaga systematycznej i intensywnej pracy, ale 
związane z tym jest również nabycie niezbędnego sprzętu reha-
bilitacyjnego i pomocy edukacyjnych. DARIUSZ cały czas jest 
pod opieką psychologa, pedagoga i logopedy. Obecnie czeka na 
kolejną operację, mającą na celu ustabilizowanie gałek ocznych 
co ułatwi mu patrzenie na wprost i poprawę ostrości wzroku. Jest 
to warunek, aby Dariusz mógł efektywnie i skutecznie dla dal-
szego rozwoju korzystać z zajęć u specjalistów. Brak możliwości 
koncentracji wzroku nad wykonywaną czynnością lub ćwicze-
niem bardzo utrudnia prawidłową edukację i rehabilitację syna. 
Termin operacji w ramach NFZ to 2012 rok. Ponad dwa lata 
oczekiwania to dwa lata straty w prawidłowym usprawnieniu 
edukacji Dariusza, czynimy starania i zwracamy się tą drogą o 
pomoc, aby uzyskać fundusze i przeprowadzić operację możli-
wie jak najszybciej. Dariusz jest członkiem Stowarzyszenia 
„KONICZYNKA”  FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z PO-
MOCĄ” Gdzie posiada własne subkonto: Bank Pekao S.A. I/
Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362. Z dopiskiem: 
darowizna na leczenie i rehabilitację Dariusza Honkisz. Funda-
cja posiada status organizacji pożytku publicznego w związku z 
tym można również kierować wpłaty 1% podatku: Nazwa OPP: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS: 0000037904 
Informacje uzupełniające: Dariusz Honkisz 

ZA WSZELKĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Halowa Liga Siatkówki 
• 27 lutego ruszyły rozgrywki halowej ligi siatkar-
skiej. Tym razem do rozgrywek przystąpiło 11 

drużyn.  Jak do tej pory faworyci poszczególnych spotkań wygry-
wają swoje mecze. Jednak nie przychodzi im to z łatwością. Tak 
więc czekamy na niespodzianki, o których skrzętnie napiszemy w 
kolejnych wydaniach kurierka. A oto wyniki pierwszych spotkań: 
ZB-1— WP  1:2;  WP— COS-R  2:0;  ZE—COS-R  2:0;  ZE—ZB-
1  2:0;  COS Młodzi—ZB-2  0:2;  UNIHUT—ZB-2  2:0; ZK— 
ZST HTS  2:0;  UNIHUT— ZST HTS  2:0; ZK—ZB-2  2:0;  ZH 
Młodzi— COS Młodzi 0:2; ZH Młodzi— ZB-1  0:2;  Podajemy 
kolejne terminy spotkań:  
1.     ZE 
2.    ZB-1 
3.    COS- R 
4.    ZH- WP 
5.    ZK 
6.    UNIHUT 
7.    ZST HTS 
8.    ZB-2 
9.    OLDBOJE 
10.  ZH MŁODZI 
11.  COS MŁODZI         
   20.03. godz.7.30  godz.10.00 
   2-1 ;  3-9  ; 2-9  ;  3-4          5-6 ; 4-7  
   10.04. godz. 8.00         Zakończenie ligi 
   2-5 ;   8-9  ;  2-6 ;  3-8  ;  1-9   ; 3-7 
 

REKORDOWE BEZROBOCIE - 12,7% 
• Bezrobocie w styczniu wyniosło 12,7 proc. i było o 0,8 proc. 

wyższe niż w grudniu ubiegłego roku - poinformował we wtorek 

Główny Urząd Statystyczny. Na koniec stycznia w pośredniakach 

zarejestrowanych było 2 mln 52,5 tys. osób. Czyli o 418 tys. wię-

cej niż rok wcześniej. W tym czasie odsetek bezrobotnych wzrósł 

w całym kraju o 26 proc., z czego najwięcej - o 62 proc .- na 

Pomorzu. Największy wzrost bezrobocia nastąpił w wojewódz-

twie mazowieckim - przybyło 63,5 tysiąca bezrobotnych, śląskim 

– wzrost o 60 tysięcy i wielkopolskim – przybyło54,9 tysiąca bez-

robotnych. Do tego trzeba dodać, że prawo do zasiłku ma tylko 

co piąty bezrobotny. Tylko taki bezrobotny, który wciągu ostat-

nich 18 miesięcy przepracował 365 dni lub więcej i otrzymywał 

przynajmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowa-

dzano składki ZUS. Te najgorsze od lat wskaźniki wzrostu bezro-

bocia w żaden sposób nie psują dobrego samopoczucia naszego 

rządu, a co więcej, w żaden sposób nie wpływają na różnego 

typu plany rządu i żądania pracodawców. Bo oczywiście w tym 

momencie trzeba się zapytać, co się stanie w wypadku wydłuże-

nia wieku emerytalnego? Gdzie rządzący mają zamiar umieścić 

na rynku pracy ludzi, którzy nie przejdą na emerytury, bo będą 

musieli dalej pracować? Jak ten wskaźnik bezrobocia ma się do 

zamiarów większego otwarcia polskiego rynku pracy dla obco-

krajowców? Co się stało z ambitnymi planami rządu namawia-

nia Polaków, którzy wyjechali pracować do krajów UE? Dlacze-

go rząd, pomimo nacisków związków zawodowych i pracodaw-

ców, tak późno przyjął ustawę antykryzysową? Może Platforma 

Obywatelska oprócz zajmowania się prezydenckimi prawybora-

mi powinna się zająć również problemami Polski? 

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   SA.   Nakład 2000 egz.  

 Tel. Redakcji - 38-11,  sekretariat  Związku 012 290 1532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   

6.03. zbiórka godz. 7.30     godz. 10.00 
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   1-8  5-4 
13.03. zbiórka godz. 7.30   godz. 10.00 
   1-5  4-8 
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   1-6  7-8 
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Z prasy: Euro 2012 - ArcelorMittal chce uczestniczyć w 
przygotowaniach Lwowa. Kompania ArcelorMittal jest 
zainteresowana udziałem w przygotowaniu obiektów do Eu-
ro-2012 we Lwowie - poinformowała w piątek służba praso-
wa Lwowskiej Rady Miejskiej (LRM). Chodzi między inny-
mi o dostawy elementów stalowych produkowanych przez 
ArcelorMittal na budowę stadionu we Lwowie. Do chwili 
obecnej firma ta dostarczyła na budowę przyszłej piłkarskiej 
areny Lwowa ponad 100 ton zbrojenia. "Przedstawiciele 
miasta Lwowa i ArcelorMittal omawiali możliwości dostar-
czania elementów stalowych potrzebnych do budowy obiek-
tów infrastruktury, przygotowywanych na UEFA EURO 
2012 t", - napisano w komunikacie prasowym LRM. Ponadto 
kompania zamierza prowadzić rozmowy w sprawie udziału 
w budowie nowego terminalu na lotnisku we Lwowie. 
W spotkaniu z Lwowską Radą Miejską uczestniczyli przed-
stawiciele "ArcelorMittal Krywyj Rig", "ArcelorMittal Inter-
national", "ArcelorMittal Construction" oraz firmy Grupa 
Handlowa "Zachidstal" . We Lwowie trwa budowa nowego 
stadionu piłkarskiego w związku z przygotowaniami miasta 
do organizacji meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej w 
2012 roku.  Stalprodukt miał 54,00 mln zł zysku netto w 
IV kw. 2009 r., spadek o 25,7 proc. r/r. Spółka Stalprodukt 
miała 54,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisa-
nego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 
roku wobec 72,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk opera-
cyjny na poziomie grupy wyniósł 66,59 mln zł wobec 85,92 
mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wy-
niosły 412,80 mln zł wobec 405,32 mln zł rok wcześniej. 
Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 286,59 mln 
zł skonsolidowanego zysku netto wobec 348,98 mln zł zysku 
rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1657,84 mln 
zł wobec 1780,50 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-IV 
kw. 2009 roku spółka miała 274,04 mln zł zysku netto wobec 
333,70 mln zł zysku rok wcześniej. Rok 2010 będzie dobry 
dla koksownictwa (mówi Włodzimierz Hereźniak) Z jakim 
wynikiem Polski Koks zamknął 2009 rok? - Zdołaliśmy za-
mknąć ubiegły rok z wynikiem lepszym, niż się spodziewali-
śmy. Obecnie trwa audyt, natomiast szacowany wynik za 
2009 rok to około 5,5 mln zł zysku netto. W trudnym, kryzy-
sowym 2009 roku sprzedaliśmy koks na nowe rynki, między 
innymi do Indii, Iranu i Pakistanu. W 2010 roku zamierzamy 
sprzedać około 4,5 mln ton koksu. Będziemy sprzedawać 
koks między innymi na rynki: austriacki, słowacki, czeski, 
rumuński i ukraiński. A także do Niemiec oraz w mniejszej 
ilości na rynki skandynawskie. Rok 2010 zapowiada się do-
brze dla polskiego koksownictwa. Produkcja koksowni ulo-
kowanych w Polsce będzie powoli wracać do poziomu ok. 
10 mln ton koksu rocznie  

 
Uwaga pracownicy Huty  

i Spółek !!!!! 
• Dyrekcja PZU Życie podjęła 

decyzję, że od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia 2010 r. 
wszyscy pracownicy nie należący do grupowego ubezpiecze-
nia w PZU Życie mogą zapisać się bez wymaganego okre-
su karencji. Dotyczy  to  również małżonków dorosłych  
dzieci  pracowników  już  ubezpieczonych w  PZU Życie. 
Biuro obsługi PZU Życie dla pracowników zatrudnionych w 
ArcelorMittal Poland mieści się w budynku administracyj-
nym „S”, kl. A,  II piętro, pok. 206, tel.  (12) 290-39-67, 
wewn. 39-67. 

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 
                            

 Turnus  WIELKANOCNY 
• WILLA TRAM KONINKI  Termin od  01.04-06.04.2010 
Cena od osoby 475 zł W cenie: Nocleg, 3 posiłki dziennie, uroczy-
ste posiłki w dni świąteczne przy wspólnym stole. 
• BYSTRA KRAKOWSKA  Turnus Wielkanocny  2-6.04 
Cena od osoby 380 PLN  W cenie: noclegi, śniadania i obiadokola-
cje, ognisko z pieczeniem kiełbasek i kapelą góralską,  Wiosenny 
kulig za dopłatą 
• RABKA   Turnus Wielkanocny 2-5.04 Pakiet podstawowy – 390 
PLN; W cenie: 2 posiłki dziennie, zwiedzanie Rabki bryczką (w 
dzień), Świąteczne posiłki; Pakiet góralski – 550 PLN W cenie: 
pakiet podstawowy plus: góralska posiada w 1 dzień Świąt, malo-
wanie pisanek i malowanie na szkle, upominkowy pakiet góralski 
na parę 
• WIERCHOMLA  Turnus Wielkanocny 2-5.04 Cena od osoby w 
pokoju z łazienką: od 370 PLN ; W cenie: 3 posiłki dziennie, noc-
legi, Świąteczne posiłki 
 

Narty na weekend: 
• Białka Tatrzańska - soboty i niedziele 
• 06.03.2010 SOBOTA:                   CHOPOK,   ROHACE 
• 07.03.2010 NIEDZIELA:               CHOPOK 
 

Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, inte-
gracyjne  i okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  

w cenie 3 posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, 
muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość 
organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycieczek i innych 

atrakcji – na zamówienie. 
Ośrodek Wypoczynkowy „Chata pod Pustą”     (51 miejsc) 

 
MARCOWA PROMOCJA NA OFERTY JAWORZYNY !!! 

Przy zakupie do 15 marca: 
Grecja, Bułgaria, Turcja, Egipt (samolotem) -150 zł 
Pozostałe imprezy (kraj i zagranica)             -100 zł 
Przy zakupie w terminach 16-31 marca: 
Grecja, Bułgaria, Turcja, Egipt (samolotem)  -100 zł 
Pozostałe imprezy  (kraj i zagranica)              -50 zł 
W ofercie wyjazdy krajowe – oferty z terenu całej Polski, wy-
jazdy dla najmłodszych – Akademia Szkrabusiów, oraz wyjaz-
dy zagraniczne dla młodzieży starszej. 

 
Halowy turniej piłki nożnej o puchar Hutniczych  

Związków Zawodowych 
• W dniu 14.03.2010 r w Sali sportowej w 
Zielonkach rozegrany zostanie XVIII halowy turniej 
piłki nożnej o Puchar Hutniczych Związków 
Zawodowych. Zgłoszenia i informacji udziela 
Kazimierz Pyż tel. 600 360 653 do dnia 10.03.2010 
roku. W tym dniu o godz. 14.30 w siedzibie TKKF 

os. Stalowe 16 odbędzie się losowanie turnieju. 

 


