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KURIER            
AKTUALNOŚCI 

Spotkanie Strony Społecznej ze słuŜbami SprzedaŜy 
• 21 maja w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie 
przedstawicieli strony społecznej z szefami sprzedaŜy 
wyrobów płaskich: Panem Tomaszem Plaskurą i wyro-
bów długich Panem Marcinem Matysiakiem. Obaj Pano-
wie reprezentują luksemburską spółkę zajmującą się 
sprzedaŜą hutniczych wyrobów. Spotkanie było odpowie-
dzią na postawione zarzuty strony związkowej podczas 
spotkania z Radą Nadzorczą Spółki. Obaj Panowie, kaŜdy 
w swoim zakresie, przedstawiali zasady sprzedaŜy wyro-
bów hutniczych na rynku. Uwagę szczególnie skupili na 
wyrobach  stalowych produkowanych w ArcelorMittal 
Poland SA. Związkowcy szczególnie pytali o zamówienia 
związane z EURO 2012 oraz o inwestycje z tym związa-
ne. Oprócz stadionów będą powstawać hotele, drogi, będą 
rozbudowywać się lotniska, a wszędzie tam potrzebna jest 
stal. Obaj Panowie Prezesi zapewniali obecnych na spo-
tkaniu, Ŝe wszystkie projekty związane z EURO 2012 są 
monitorowane przez słuŜby sprzedaŜy. Wszyscy wyko-
nawcy obiektów otrzymują ofertę handlową i jak zapew-
niają jedyną przeszkodą w dostarczeniu wyrobów produ-
kowanych w ArcelorMittal Poland SA moŜe być zbyt ni-
ska cena zaproponowana przez wykonawców. Zwrócono 
uwagę na utrzymanie cen w Grupie w ostatnim kwartale 
co mogło być powodem zmniejszonych zamówień.  
SprzedaŜ poniŜej kosztów w długiej perspektywie czaso-
wej doprowadzi kaŜdą Firmę do upadku, dlatego teŜ 
utrzymanie cen pomimo obniŜki ich (głównie na rynkach 
wschodnich) było priorytetem. Obecnie rynek wschodni 
podnosi ceny wyrobów w granicach 10 do 15%, a to juŜ  
będą ceny, z którymi będą konkurować wyroby Arcelor-
Mittal Poland SA. Spółka handlowa zapowiada takŜe pod-
niesienie cen co związane zaczyna być ze wzrostem za-
mówień. Odnosząc się do inwestycji związanych z EURO 
2012 otrzymaliśmy informacje o dostarczeniu wyrobów 
związanych z wszystkimi budowanymi stadionami, mię-
dzy innym dostarczono: na Stadion Narodowy-grodzice w 
ilości 2tys ton, pręty zbrojeniowe w ilości 15tys ton, na 
Stadion Balic Arena pręty zbrojeniowe –6,5 tys ton... 
Łącznie na obecną chwilę dostarczono lub podpisano 
umowy na wyroby hutnicze w ilości prawie 50tys ton. Z 
kolei wyroby płaskie potrzebne będą na prace wykończe-

niowe. Spółka złoŜyła oferty na dostarczenie materiałów 
związanych z infrastrukturą budowlaną. Dość nieoczeki-
wanie otrzymaliśmy informację o dostarczaniu do Stal-
produktu w Bochni duŜych partii blach gorąco walcowa-
nych. Z przedstawionej prezentacji wynikało, Ŝe ze sprze-
daŜą wyrobów AMP SA jest bardzo dobrze. Jeśli tak „to 

dlaczego jest tak źle”, dlaczego zamyka się zakłady i całe 
ciągi produkcyjne? Niestety po raz kolejny usłyszeliśmy, 
Ŝe wszystkiemu winny jest światowy kryzys gospodarczy. 
Spadek sprzedaŜy wyrobów hutniczych o 50% właśnie 
naleŜy przypisać tym światowym problemom. Obecni na 
spotkaniu związkowcy pytali szczególnie o sprzedaŜ wy-
robów produkowanych w AMP SA, o alokacje zamówień, 
a takŜe o program oszczędnościowy w Spółce. Jak zapew-
niali obaj Panowie dzięki temu, Ŝe Spółka jest w sieci 
sprzedaŜy Grupy moŜliwa była tak dobra produkcja i 
sprzedaŜ wyrobów długich. Według informacji 70% zło-
Ŝonych zamówień z rynku polskiego jest realizowanych w 
AMP SA. Jedynie specjalne zamówienia są kierowane do 
innych hut Grupy. Wiele uwagi poświęcono takŜe czaso-
wi realizacji zamówień. W AMP SA przyjęto załoŜenie, 
Ŝe czas od zamówienia do odbioru towaru nie powinien 
przekroczyć 7 dni. Pomimo kryzysu w Spółce powinna 
być kontynuowana inwestycja związana z elektroniczną 
obsługą klienta. Na koniec spotkania zadeklarowano kon-
tynuowanie spotkań tak aby takŜe pracownicy poprzez 
Stronę Społeczną otrzymywali informacje o sprzedaŜy 
wyrobów ArcelorMittal Poland SA.      
 

Oddziałowa Komisja Świadczeń socjalnych 
▪W poprzednim tygodniu odbyła się Oddziałowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych. Tym razem rozpatrywano zapomogi z 
Zakładu ZB. Ponadto rozpatrzono złoŜone wnioski na 
wypoczynek po pracy, wycieczki zakładowe oraz dofina- 
nsowanie imprez kulturalno-oświatowych. Strona społeczna 
OKŚS otrzymała informację o spotkaniu GKŚS przewidywanej 
na dzień 3 czerwca. Wówczas powinniśmy otrzymać pełne 
informacje dotyczące sprzedaŜy ośrodków wypoczykowych i 
rozdysponowaniu tych środków finansowych. Szczegółową 
relację przedstawimy na łamach kurierka.   

   Premia za m-c Maj 
• Koszty działalności Spółki zostały przekroczone stąd premia 
jest niŜsza od bazowego funduszu premiowego tj. 4% płac za-

sadniczych pracowników Spółki i wynosi (3,64%)   
Średnia wysokość Funduszu Premiowego w Spółce za miesiąc 

Maj 2009r  wynosi 84 zł. 
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Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki na wystąpienie organi-

zacji związkowych do Prezesa Rady Ministrów 
▪ Otrzymaliśmy pismo w sprawie wystąpienia organizacji 
związkowych do Prezesa Rady Ministrów. W swej odpowiedzi 
ministerstwo gospodarki skupiło się jedynie na kwestiach zwią-
zanych z importem wyrobów stalowych z Rosji do UE oraz na 
informacji o kryzysie gospodarczym. Niestety nie otrzymali-
śmy nawet wzmianki o planach Rządu, które mogłyby popra-
wić sytuację Firm działających w Polsce. Slogany cytowane w 
piśmie są wszystkim znane, a ich powtarzanie staje się nudne. 
Nie takich informacji oczekiwaliśmy. Wybiórczo przedstawia-
my tekst odpowiedzi:  
…...Kwestie importu wyrobów stalowych z Rosji do UE są ure-

gulowane w dwustronnej umowie zawartej pomiędzy UE i Fe-

deracją Rosyjską z dnia 26 października 2007 r. Umowa ta 

przewiduje limity w dostępie do rynku unijnego dla rosyjskich 

wyrobów stalowych. Obecnie limit ten dla wszystkich 27 krajów 

członkowskich UE wynosi łącznie ok. 31,1 mln tom. Kwestie 

związane z importem wyrobów stalowych z Rosji do UE na 

bieŜąco są omawiane z przedstawicielami polskiej branŜy stalo-

wej. M.in. zgłaszanych w połowie 2008 r. postulatów strony 

rosyjskiej w sprawie dodatkowego zwiększenia kwot importu do 

UE wyrobów stalowych z Rosji, zgodnie z oczekiwaniami pol-

skiej branŜy stalowej, limit ten nie uległ zmianie. (...)  

Z kolei jeśli informacje przedstawione w odpowiedzi są praw-
dziwe (dotyczące wykorzystania kontyngentów ) to okazałoby 
się, Ŝe dyrekcja Spółki nadmiernie podkreśla wykorzystanie 
napływu wyrobów stalowych z Rosji: 
(…)Posiadane przez Ministerstwo Gospodarki dane statystycz-

ne i analityczne wskazują, Ŝe nastąpił duŜy spadek importu stali 

z Rosji ogółem (spadek o 23,9% w okresie styczeń-luty br.) jak i 

w ramach kontyngentów UE. W skali całej UE wykorzystanie 

kontyngentów za I kwartał jest na poziomie 9,5%, a w Polsce 

ilość stali, na którą wydano pozwolenia importowe spadła o 

62%. Wystąpiły przy tym równieŜ bardzo duŜe spadki produkcji 

stali w Rosji - produkcja gotowych wyrobów stalowych w stycz-

niu i lutym br. spadła o 30%, przy czym produkcja łącznie stali 

i wyrobów gotowych ze stali w lutym spadła o 71,7%, w porów-

naniu do analogicznego okresu 2008 roku. Udział Rosji w im-

porcie stali do Polski utrzymywał się na stabilnym i niskim po-

ziomie. W okresie styczeń-luty br. było to 6,5% wobec 5,2% w 

analogicznym okresie 2008 roku. Fakty te sprawiają, Ŝe nie-

zwykle trudno byłoby obecnie przekonać Komisję Europejską 

oraz pozostałe państwa członkowskie UE do renegocjacji aktu-

alnie obowiązującej umowy celem obniŜenia limitów importu 

rosyjskiej stali w ramach kontyngentów UE. 

NaleŜałoby zadać pytanie kto mija się z prawdą, i komu zaleŜy 
na przedstawianiu błędnych danych. Inną kwestią są analizy 
ceny wyrobów stalowych. Jednak ta kwestia wydaje się być 
mało moŜliwa do ustalenia.  
(...) Przedstawiciele branŜy zostali zachęceni do podjęcia anali-

zy poziomu cen wyrobów stalowych importowanych m.in. z 

Rosji na rynki unijne, w celu ustalenia czy nie ma miejsca 

sprzedaŜ po cenach dumpingowych lub cenach innych niŜ ryn-

kowe z tytułu zastosowanego finansowego wsparcia dla tego 

eksportu, w szczególności w świetle wdraŜanego w Rosji pakie-

tu stymulującego gospodarkę rosyjską i eksport z tego kraju. W 

przypadku stwierdzenia tego rodzaju praktyk naleŜałoby podjąć 

na forum EUROFER wspólną decyzję o ewentualnym wystąpie-

niu do Komisji Europejskiej o wszczęcie odpowiednich unij-

nych postępowań ochronnych. Ewentualna zmiana formuły UE- 

Rosja powinna być wnioskowana przez EUROFER do Komisji 

Europejskiej, ale dopiero po zbadaniu ewentualnych negatyw-

nych skutków obowiązującej aktualnie umowy dla unijnego 

rynku stali….. 

To główne wątki odpowiedzi przesłanej Stronie Społecznej 
przez ministerstwo gospodarki. Wychodzi na to, Ŝe jednak kaŜ-
dy powinien radzić sobie sam nie oglądając się na pomoc pań-
stwa, bo takiej pomocy raczej się nie doczekamy. To smutna 
prawda ale jakŜe w dzisiejszych czasach prawdziwa.  

 
POLSKIE TOWARZYSTWO TURY-

STYCZNO-KRAJOZNAWCZE HUTNI-
CZY ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE 

KOMISJA 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 pra-
cujących 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 inter-
netowej.  
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, ubez-
pieczenie ) - ponoszą jednostki zgłaszające lub turyści zgła-
szający się indywidualnie. Wpisowe za uczestnictwo 
w Rajdzie wynosi:           - 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 
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ArcelorMittal Service Group Spółka z o.o.– negocjacje ZUZP 

oraz porozumienia postojowego. 
• Zarząd Spółki zaproponował podpisanie porozumienia w spra-
wie urlopów postojowych. Zaproponowane porozumienie w czę-
ści dotyczącej gwarantowanej wysokości płacy róŜni się od zapi-
sów uzgodnionych w ArcelorMittal Poland SA. Zarząd Spółki 
proponuje aby  „pracownik otrzymywał 75% wynagrodzenia 

obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, jednak nie mniej niŜ 

120 % najniŜszego wynagrodzenia”, Strona Społeczna jest 
skłonna podpisać porozumienie w sprawie urlopów postojowych 
jednak na takich samych warunkach jak w ArcelorMittal Poland 
SA. Wówczas zapis miałby brzmienie: „pracownik otrzymywał 

będzie 75% wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczyn-

kowy – z płac ………..., jednak nie mniej niŜ  płaca zasadnicza,”. 

Naszym zdaniem jeśli wprowadza się urlopy postojowe to zasa-
dy porozumienia powinny obowiązywać wszystkich, zarówno w 
AMP SA jak i Spółkach zaleŜnych. Kolejny temat, który będzie 
poruszany na spotkaniu to negocjacje ZUZP. Strony negocjujące 
ZUZP są blisko osiągnięcia porozumienia i moŜe się okazać, Ŝe 
w tej największej spółce zaleŜnej ZUZP zostanie wcześniej wy-
negocjowany niŜ zapowiadany ZUZP w ArcelorMittal Poland 
SA. Szczegóły rozmów przedstawimy w kolejnym nr kurierka.  

 
Raport doradcy Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal 
▪ Na ostatnim posiedzeniu sekretariatu Europejskiej Rady Zakła-
dowej ArcelorMittal przedstawiony został raport dotyczący kry-
zysu, zmian zatrudnienia i wyników finansowych. 
Produkcja. W styczniu br. w porównaniu do grudnia 2008 r. 

miał miejsce wzrost światowej produkcji stali, w lutym produk-

cja nieco spadła, by w marcu ponownie wzrosnąć do 96 mln ton. 

Wzrost (8%) to głownie zasługa Chin, gdzie produkcja wzrosła o 

12 %. Produkcja UE, której wzrost w dwóch pierwszych miesią-

cach dało się utrzymać, nadal rośnie, chociaŜ wolno (2%), głów-

nie ze względu na duŜy spadek produkcji w Niemczech. Wyso-

kość produkcji za I kwartał br. powróciła do poziomów z lat 

2004-5, tj. do początku boomu w światowej metalurgii. Z kolei 

ceny z minionego kwartału spadły poniŜej cen z 2004 roku. 

Znaczne ograniczenia produkcji stali w ArcelorMittal, wyŜsze 

aniŜeli u konkurencji, doprowadziły do zamknięcia 15 wielkich 

pieców w Europie. Opracowanie firmy doradczej Syndex zwraca 

uwagę, Ŝe kryteria którymi kierowała się dyrekcja AM pomijają 

aspekt lokalizacji, jaką jest odległość od klienta, natomiast sku-

piły się na stanie wpływu środków pienięŜnych. Spowodowało to 

utratę znacznych udziałów w rynku Unii Europejskiej. Sama 

dyrekcja przyznaje się do utraty 10% rynku europejskiego. Do-

radcy ERZ zastanawiają się, czy reorganizacja zamówień wyni-

kająca z nowej organizacji przepływów kęsisk płaskich nie grozi 

utratą kolejnych klientów. Na początku kwietnia Grupa AM za-

powiedziała skoncentrowanie się na cyt.: „środkach pienięŜ-

nych, kosztach i klientach”. W konsekwencji oznacza to obniŜe-

nie zapasów i ograniczenie inwestycji do minimum. Decyzja o 

rezygnacji z utrzymania instalacji, które w najbliŜszym czasie 

wymagają inwestycji, szkodzi im jeszcze bardziej i zmniejsza ich 

konkurencyjność. 

Zatrudnienie. Grupa ArcelorMittal nie udziela informacji o 

szczegółowych planach dotyczących wysokości ograniczenia 

zatrudnienia. DuŜo wątpliwości nasuwa projekt tzw. Talent Po-

ol, czyli przekazywanie pracowników objętych czasowym za-

mknięciem zakładów i urządzeń hutniczych do biura alokacji 

pracowników. Wg szacunków Syndexu ta liczba moŜe osiągnąć 

12 tys. osób w Europie. W I kwartale 2009 liczba zatrudnionych 

na świecie przez grupę ArcelorMittal spadła o prawie 11,5 tys. 

etatów. Ten spadek zatrudnienia dotyczy w szczególności Euro-

py, poniewaŜ z likwidacją prawie 7 tys. stanowisk, to ona skupia 

61% całości redukcji zatrudnienia. Znaczącym elementem tej 

redukcji jest przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych w 

Europie Wschodniej. (Polska, Rumunia, Czechy). Tutaj redukcja 

wyniosła 4.688 etatów. W ostatnim roku najwięcej zwolnionych 

zostało pracowników w Rumunii (ponad 2.200), Polsce (ponad 

1.350), Czechach (ponad 1.120), Belgii (ponad 680), Hiszpanii 

(ponad 610), Luksemburgu (ponad 330) i Francji (ponad 260). 

W tym okresie zatrudnienie w Niemczech nieznacznie wzrosło - o 

21 etatów.  

Sytuacja finansowa. Mimo znacznego spadku produkcji, głównie 

w ostatnim kwartale, rok 2008 był dla grupy AM wyjątkowo do-

bry. Obroty w stosunku do 2007 r. wzrosły o prawie 20 mld $, a 

EBITA o ponad 5 mld $. Pomimo wzrostu tego ostatniego przy-

chód w ub. spadł o 17,5%. Spowodowane było to tworzeniem 

rezerw nadzwyczajnych, m.in. dotyczących planu dobrowolnych 

odejść pracowników. Zysk netto osiągnięty przez grupę AM w 

2008 r. wynosi ok. 9,4 mld$. ArcelorMittal ujawnia niestety bar-

dzo mało szczegółów związanych z finansową stroną np. wydat-

ków na surowce i materiały, zuŜycie energii, czy koszty związane 

z wynagrodzeniem. W ostatnim kwartale 2008 r. nastąpiło 

zmniejszenie zadłuŜenia o 6 mld $. Pomimo kryzysu i gorszych 

wyników finansowych grupa AM zapowiedziała chęć utrzymania 

w 2009 r. dywidendy na poziomie 1,5 $ za akcję. 

 
Kryzys nie wpłynął na pracownicze programy emerytalne  

• Kryzys finansowy, który ujawnił się w Polsce w drugiej poło-
wie ubiegłego roku, nie miał większego, negatywnego wpływu 
na pracownicze programy emerytalne (PPE) - wynika z raportu 
Komisji Nadzoru Finansowego o rynku PPE w 2008 r. Dane za 
2008 r., w porównaniu z latami 2004-2007, wskazują, Ŝe nie 
odnotowano diametralnych zmian, wywołanych przez kryzys 
finansowy. W ubiegłym roku zarejestrowano 77 nowych PPE, o 
15 więcej niŜ w 2007 r. "Pozytywnym zjawiskiem odnotowanym 
w 2008 r. jest fakt objęcia kolejnych 12,7 tys. osób dodatkowym 
zabezpieczeniem emerytalnym". W 2007 r. było to 20 tys. osób. 
Negatywnym skutkiem kryzysu finansowego jest natomiast spa-
dek wielkości aktywów zgromadzonych w ramach PPE o 5,2 
proc., w porównaniu z 2007 r.; na koniec 2008 r. wyniosła ona 
3,6 mld zł. KNF dodaje, Ŝe spadek ten jest mniejszy niŜ w przy-
padku aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach 
emerytalnych (IKE), który wyniósł 13,4 proc. Pracodawcy pro-
wadzący PPE w 2008 r. odprowadzili na konta swoich pracowni-
ków składki podstawowe w wysokości 806 mln zł, zaś składki 
dodatkowe stanowiły kwotę 26 mln zł.  

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do uŜytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland   SA.   Nakład 2000 egz.  

 Tel. Redakcji 38-76 lub 38-11,  sekretariat 15-32,  012 2901532,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Z prasy: • Konsorcjum Stali dostarczy materiały na budowę 
Stadionu Narodowego. Spółka otrzymała zamówienie na do-
stawę stali prefabrykowanej na budowę Stadionu Narodowego 
o wartości 22,4 mln zł. Zarząd Konsorcjum Stali potwierdził 
przyjęcie realizacji zamówienia firm: Hydrobudowa Polska oraz 
Alpine Construction Polska na dostawę stali prefabrykowanej 
na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Zamówienie 
zostało potwierdzone pod warunkiem podpisania umowy szcze-
gółowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminie do 
dnia 12 czerwca 2009 r. Konsorcjum ma dostarczyć zbrojenia 
budowlane na budowę stadionu do 30.06.2010 r. Szacunkowa 
wartość zamówienia to 22,4 mln zł netto. - To juŜ kolejna umo-
wa Konsorcjum na dostawy stali w związku z Euro 2012 – ko-
mentuje prezes spółki Robert Wojdyna. - Wcześniej podpisali-
śmy kontrakt na dostawy zbrojeń budowlanych na budowę sta-
dionu w Poznaniu. To pokazuje, Ŝe strategia budowy zakładów 
produkcji zbrojeń budowlanych z myślą o inwestycjach infra-
strukturalnych i Euro 2012 była słuszna. Liczymy na to, Ŝe in-
westycje te ruszą pełna parą w ciągu kilku miesięcy –. • Wzrost 
cen wyrobów stalowych napędza koniunkturę. Zdaniem dys-
trybutorów zapowiadane przez producentów podwyŜki cen stali 
mogą ułatwić decyzje zakupowe. PodwyŜki cen nie powinny 
jednak przekroczyć 10-20 procent. - Rozpoczął się sezon bu-
dowlany, co spowodowało oŜywienie rynku - ocenia Robert 
Wojdyna, prezes zarządu Konsorcjum Stali SA.- Drugi kwartał 
rozpoczął się od wzrostu cen prętów Ŝebrowanych, które zdro-
Ŝały w maju o około 20 procent. Klienci obawiając się dalszych 
podwyŜek decydują się na zakup wyrobów stalowych. 
To powoduje, Ŝe sprzedaŜ wyrobów stalowych w kwietniu i 
maju jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do pierwszego 
kwartału tego roku.- Popyt, jaki się pojawił w ostatnim czasie 
na rynku, nie jest jednak związany z odbiciem gospodarki. Pod 
koniec ubiegłego i na początku tego roku większość firm dys-
trybucyjnych „przeczyściła” magazyny i przeszacowała ceny. 
To przyczyniło się do zwiększenia sprzedaŜy wyrobów. 
SprzedaŜ wyrobów hutniczych wzrośnie wraz z realizacją zapo-
wiadanych inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje są szansą 
dla firm dystrybucyjnych, warunkiem ich realizacji są przede 
wszystkim środki finansowe.- Tymczasem banki są bardzo 
ostroŜne w podejmowaniu decyzji kredytowych, dotyczących 
finansowania projektów inwestycyjnych - podkreśla Marek 
śołubowski.- To niestety, nie przyspiesza inwestycji. • Arce-
lorMittal zwalnia obroty w Kazachstanie. Dekoniunktura 
światowego rynku stali coraz bardziej dotyka ArcelorMittal 
Termitau, działający w Kazachstanie. Przedsiębiorstwo zmniej-
sza produkcję wyrobów hutniczych i wydobycie węgla. W 
pierwszym kwartale tego roku ArcelorMittal Termitau przezna-
czył na sprzedaŜ 680 ton produkcji podczas gdy rok temu w 
tym samym okresie zostało sprzedano 800 tys. ton wyrobów. 
Spadło takŜe wydobycie węgla. Podczas trzech pierwszych mie-
sięcy 2009 roku przedsiębiorstwo wydobyło 2,69 mln ton su-
rowca, podczas gdy rok temu w analogicznym okresie zostało 
wydobyto 2,92 mln ton węgla. 

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 

MATKA Z DZIECKIEM  
– pokój z łazienką - 770 zł 

– pobyt następnego dziecka - 
330 zł 

Pobyt drugiej osoby dorosłej – 
wg cennika. W cenie oferujemy: 
Tygodniowy pobyt (obiad sobo-
ta-śniadanie sobota) 

Całodzienne wyŜywienie, Opieka wychowawcy  w godz. 10 – 18. 
 

WYCIECZKA - GNIEZNO - LICHEŃ    3-5.07.2009r   Cena: 245 zł 
▪ W programie: zwiedzanie Bazyliki w 
Licheniu, Lasku Grąblińskiego, Gniezno, 
Ostrów Lednicki i okolice  
Zakwaterowanie: Dom Noclegowy 
Agro, oferuje zakwaterowanie  w poko-
jach 3,4 i 5 osobowych, smaczne domowe 
posiłki. Odległość od Bazyliki ok.1500m.  
CENA DLA PRACOWNIKÓW HUTY : 
105 PLN ; CENA DLA EMERYTÓW I 
RENCISTOW HUTY : 120 PLN  
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, 2 noclegi, 5 posiłków,  
przewodnik w Licheniu i Gnieźnie, opieka pilota. Zbiórka: piątek 6.00 
parking pod b. kinem Światowid, Centrum E, Powrót ok. godz. 22 w 
niedzielę 
 
WYCIECZKA - SANDOMIERZ  25-26.07.2009r     Cena: 210 PLN 
DLA PRACOWNIKÓW HUTY: 125PLN; DLA EMERYTÓW: 135PL  
Cena zawiera: 1 nocleg, 2 posiłki, przejazd autokarem, ubezpieczenie 
nnw i kl, opieka pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza i 
Baranowa Sandomierskiego 
Wyjazd w sobotę  godz. 7.00 parking pod b. kinem Światowid, powrót 
w niedzielę ok. godz. 21.30  
Zakwaterowanie: Motel "Królowej Jadwigi" znajduje się w zabytko-
wym obiekcie, połoŜony jest w obrębie Starówki u podnóŜa zamku, 
przy trasie Sandomierz - Kraków obok wejścia do Wąwozu Królowej 
Jadwigi. Motel posiada pokoje 2 i 3 – osobowe, restaurację o pięknie 
urządzonych stylowych wnętrzach na 120 miejsc i karczmę rycerską na 
58 miejsc. W motelu czynna jest galeria gdzie moŜna kupić dzieła sztu-
ki i antyki. 

 


