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Informacja z posiedzenia
Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP SA
W dniu 29.05.2015 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej
Komisji Świadczeń Socjalnych które prowadziła Przewodnicząca
Pani Jadwiga Radowiecka. Rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla:- byłych pracowników EiR - pracowników Zakładu Walcownia
Gorąca – BWG - pracowników komórek dyrekcyjnych
Komisja rozpatrzyła 251 wniosków o udzielenie pożyczki na cele
mieszkaniowe na podstawie § 18 pkt 1 ppkt b) Regulaminu ZFŚS w
2015 r. ( jeden z pracowników złożył 2 jednakowe wnioski) Przyznano 245 pożyczek na łączną kwotę 1 824 500 zł według poniższego
zestawienia:

Ilość wniosków
Ilość nie przyznanych
Ilość przyznanych w tym:
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Pożyczek nie przyznano: w trzech przypadkach z uwagi na
to, że wnioskodawcy na dzień przyznawania pożyczek nadal byli
zadłużeni w ZFŚS z tytułu niespłacenia poprzedniej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. Jeden wniosek z uwagi na zawieszenie
świadczeń z ZFŚS nie może zostać zrealizowany. Jeden wniosek z
uwagi na fakt, że pracownik zatrudniony jest na czas określony do
8.12.2015r.również nie może być zrealizowany.
Komisja rozpatrzyła 26 wniosków o udzielenie pożyczki na
cele mieszkaniowe na podstawie § 18 pkt 1 ppkt a) Regulaminu
ZFŚS w 2015 r. Przyznano 9 pożyczek w wysokości po 30 000,00
zł na łączną kwotę 270 000 zł. Pięciu pracownikom nie przyznano
pożyczki, z uwagi na nie spełnienie warunku § 18 Regulaminu
ZFSS. Osoby te posiadają lokal na własność. W tych przypadkach
Komisja postanowiła przyznać pożyczkę jednak na cele remontowe
po ponownym złożeniu wniosku. W przypadku 12 wniosków pracowników o udzielenie pożyczki, wstrzymano się z decyzją z uwagi
na brak oświadczenia o nieposiadaniu na własność lokalu mieszkalnego Oświadczenia należy uzupełnić do 15.06.2015r. Wyżej wymienionym osobom można przyznać pożyczkę na cele remontowe bez
konieczności ponownego złożenia wniosku. Uzgodniono terminy
podpisywania umów nie później niż do 30.09 br.
Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) dokonuje Hut-Pus S.A. sukcesywnie do 30 dni
od daty podpisania umowy. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we
wskazanych terminach ostatecznych jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.
Komisja upoważniła Przewodniczącą Komisji do jednoosobowego
podpisania wniosków.
W ostatniej części spotkania Komisja przeanalizowała wnioski w
sprawie wypoczynku po pracy i postanowiła wstrzymać się z decyzją - w sprawie rajdów : Rajd Stalowników – do Małe Ciche oraz
Rajd Koksowników – Muszyna, a także w sprawie wycieczek październikowych do Bukowiny Tatrzańskiej oraz Ustronia - do września gdy zostaną rozliczone „wakacje”.
J. Łąka

Rozmowy płacowe w Spółce KOLPREM
Jest już koniec czerwca, a w wielu spółkach nadal prowadzi
się negocjacje płacowe. Niestety są i takie Spółki, w których rozmów o podwyżkach jeszcze nie rozpoczęto. Zostało to spowodowane nie tylko przedłużającymi się negocjacjami w AMP SA, ale również brakiem planów „podwyżkowych” Zarządów tych Spółek. Dotyczy to także Spółki Kolprem. Rozmowy Zarządu z przedstawicielami
Związków Zawodowych rozpoczęły się dopiero w ubiegłym tygodniu. Wtedy to odbyły się dwa spotkania w Dąbrowie Górniczej,
które niestety nie przyniosły oczekiwanych przez Organizacje
Związkowe efektów. Trudno bowiem oczekiwać zgody strony społecznej na propozycje Zarządu Spółki znacząco odbiegające od
tego co zostało wynegocjowano w AMP SA. Dodatkowo podpisanie
porozumienia o podwyżkach powiązane ma być ze zmianą regulaminu premiowego, wypłaty nagrody za wzmożony wysiłek za rok
2014 i zmiany dopłat do zasiłku chorobowego. O ile zmiana regulaminu premiowego idzie w dobrym kierunku o co zabiegała Strona
Społeczna (premia wypłacana proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danym miesiącu, dzielona na zmianach i nie zabierania
jak było do tej pory za 1 dzień chorobowego), to obniżenie chorobowego do 80 % (zapisy KP) bez względu na staż i wiek pracownika
jest nie do przyjęcia. Nie trzeba po raz kolejny przypominać o wieku
załogi w Spółce Kolprem i o problemach z zaliczeniem badań okresowych. Argument o konieczności dostosowania dopłat do Zdzieszowickiej części Spółki nie przekonuje Strony Społecznej.
Pytamy dlaczego nie możemy wdrażać rozwiązań podpisanych w AMP SA? Nie chcemy rezygnować z ostatnich już przywilejów pracowniczych, które funkcjonują w Spółce KOLPREM. Przy
okazji każdych rozmów o podwyżkach Spółka zamiast zbliżać się w
swoich rozwiązaniach płacowych do poziomu płac AMP SA znowu
się oddala. Nie chcemy być pracownikami drugiej kategorii. Nasza
ciężka praca i jej znaczenie dla AMP SA powinna być wreszcie
doceniona. Czekamy na to od lat i od lat słyszymy, że nie ma na to
środków finansowych. Może wreszcie należy powiedzieć dość.
Strony będą prowadziły rozmowy ale końcowego efektu dziś
przewidzieć nie można. Na pewno nie należy w takiej „patowej”
sytuacji podejmować pochopnych decyzji. O przebiegu kolejnych
rozmów będziemy pisać na łamach Kuriera Aktualności. T. Ziołek
Spotkanie Związków Zawodowych
z Zarządem TAMEH Polska Sp. z o.o.
W dniu 23.06.br. doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji Związkowych działających w Spółce z
Zarządem. Spotkanie było odzewem na pismo, które Związki złożyły wcześniej w tej sprawie. Zarząd stawił się na tym spotkaniu w
komplecie, czyli Prezes Zarządu Pani Krystina Cervenkowa, członkowie Zarządu Manfred Wawrzynosek, Andrzej Curyło, Rafał Zawada. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć, także Dyrektora Personalnego Andrzeja Węglarza upoważnionego przez Zarząd do prowadzenia wszelkiego rodzaju spotkań ze Związkami Zawodowymi.
Zaproszono także Andrzeja Nowaka Dyrektora Elektrociepłowni
Kraków. Omówiono następujące kwestie: BHP-powołano Komisję
Główną, która będzie prowadzić politykę strategiczną oraz 3 komisje terenowe, które będą rozwiązywać bieżące problemy. Dużo
czasu poświęcono sprawie dodatkowego zatrudnienia w EC-Nowa
gdzie od zaraz potrzeba 5 osób i do końca roku….
Cd str nr 2
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Cd ze str nr 1...jeszcze kilka ponieważ będą odejścia na emeryturę.
Najchętniej widziano by pracowników z Elektrociepłowni Blachownia, której stan techniczny nie wróży dłuższego funkcjonowania.
Problem jest jednak w odległości jaka dzieli obie Elektrociepłownie,
gdzie dojazd do pracy stanowi duży problem. Sprawa PPE- w okresie od 10.12.14r. do 17.03.br. składki nie były odprowadzane. Teraz regulowane są już na bieżąco. Pieniądze za okres kiedy nie
były przekazywane na fundusz nie przepadły. W jaki sposób trafią
one do pracowników jeszcze nie wiadomo Zarząd przedstawi Stronie Społecznej projekt w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Regulamin
Organizacyjny, to jest już gotowy ale jako dokument, żeby wszedł
w życie musi być zaakceptowany przez Zarząd Spółki. Jak poinformował Dyrektor Personalny ubogi fundusz ZFŚS zostanie jeszcze
w tym miesiącu zasilony, następnych odpisów można się spodziewać w lipcu i sierpniu. Ze spraw socjalnych dotyczących Krakowa
usługi żywieniowe i sprzątanie będą obsługiwane Przez HUT-PUS
do końca roku. Kto będzie wykonywał te czynności później jeszcze
nie wiadomo. Przed zakończeniem spotkania podpisano dokument
dotyczący Porozumienia Społecznego. Celowo na konie zostawiłem sprawy dotyczące ruchów płacowych w Spółce TAMEH. Organizacje Związkowe wystąpiły do Pracodawcy z pismem o przystąpienie do negocjacji wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2015 r.
strona społeczna proponuje: podwyższenie z dniem 01.05.2015 r.
miesięcznych płac zasadniczych wszystkim pracownikom Spółki
250 zł netto. Nagroda urlopowa w wysokości 800 zł. Termin wypłaty wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec. Nagroda z
okazji dnia Energetyka w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w kraju z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc lipiec. Nagroda
świąteczno-noworoczna w wysokości 800 zł z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc listopad. Na te propozycje Strony Społecznej
Członek Zarządu Pan Rafał Zawada odpowiedzialny za sprawy
finansowe Spółki odpowiedział krótko - w roku 2015 żadnych ruchów płacowych Spółka nie przewiduje. Związki Zawodowe działające w TAMEH Polska uznają, że gdy załoga pracuje bezawaryjnie
przyczyniając się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego
przez Firmę to na zmiany płacowe pracownicy jak najbardziej zasługują i o to będziemy się stanowczo upominać. A. Bączkowski

Główna Komisja BHP
Spotkanie rozpoczął Pan G. Verbeeck Dyr. Generalny AMP
SA, witając zebranych. Następnie statystykę BHP przedstawiła
Pani T. Godoj, omówiła wskaźnik FR dla wypadków z przerwą w
pracy; wskaźnik FR dla wypadków z przerwą w pracy i z przesunięciem; wskaźnik częstotliwości dla wypadków poważnych. Następnie poddała analizie piramidę bezpieczeństwa za 5 miesięcy 2014 i
2015 r :
bez wykonawców
z wykonawcami

W kolejnym punkcie spotkani Dyr. P. Deforche oraz Pani T. Godoj
omówili statystykę wypadków poważnych w AMP SA.
Zdrowie - realizacja wniosków, Tydzień Zdrowia to kolejno
omawiane zagadnienia podczas spotkania GK BHP. Omówiono
działania: Medycyna Pracy i Zdrowie. Przedstawiono zadania i stan
ich realizacji. W ramach tego punktu omówiono planowany tydzień
zdrowia w 2015 roku w AMP SA. TERMIN : 05. 10 - 11.10.2015
DZIAŁANIA:
● III Marszobieg Charytatywny (w ramach korporacyjnego programu Ruch To Zdrowie)
● Wielka Akcja Krwiodawstwa
● Pierwsza Pomoc – pierwsza osoba na miejscu wypadku
● II Edycja projektu „Schudnij z nami”
● Badania – zależnie od potrzeb pracowników
● Szczepienia przeciwko grypie

AMP SA

Z kolei Pani J. Wojakowska podsumowała Dzień Bezpieczeństwa . W dniu bezpieczeństwa czynnie uczestniczyło 10 548
pracowników łącznie z podwykonawcami. W trakcie obchodów
Dnia Bezpieczeństwa udało się:
● Wszystkie zaplanowane na ten dzień pokazy i atrakcje zostały w
pełni zrealizowane.
● Dobra wizualizacja Zakładu ( banery, flagi, plakaty )
● Znaczna część szkoleń i akcji zostało przygotowane i przeprowadzone przez pracowników zakładu
● Bardzo duże zaangażowanie pracowników w budowanie symbolu bezpieczeństwa
● Liczny udział pracowników w szkoleniach i konkursach
● Zaangażowanie podwykonawców, którzy sami przygotowali akcje na dzień bezpieczeństwa dla pracowników
W kolejnym punkcie omówiono realizację zadań z poprzedniej komisji BHP oraz przedstawiono nowe wnioski. Przy omawianiu nowych wniosków przedstawiciele z krakowskiej Huty zwrócili
uwagę na duże zagrożenie wjazdu i wyjazdu bramą nr 4 wynikające z budowy drogi S7 i przebudowy ulicy Igołomskiej. Związkowcy
zaapelowali do Dyrekcji Spółki o jak najszybsze rozwiązanie tego
zagrożenia. Strona związkowa przedstawiła propozycję rozsądnych rozwiązań tego nabrzmiałego problemu. Prezes Cz. Sikorski
zapewnił zebranych, że odpowiednie służby w najbliższym czasie
postarają się rozwiązać przedstawiany problem biorąc pod uwagę
sugestie Strony Społecznej. O efektach podjętych decyzji poinformujemy czytelników Kuriera Aktualności.
Apel do samorządów o zatrudnianie na etacie
w przetargach publicznych
W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od 19 października 2014 roku, zwracamy się z apelem do organów administracji
samorządowej o stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych oraz o odejście od kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty.
Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający może wymagać od wykonawcy
zatrudniania na podstawie umowy o pracę, kiedy charakter zamówienia tego wymaga. To podstawowe zmiany, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak
pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego
podejścia, właściwych procedur oraz - co najważniejsze - dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.
Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w
systemie zamówień publicznych, dlatego apelujemy do zamawiających o uwzględnianie klauzul społecznych w przetargach publicznych. Pracodawcy i związki zawodowe od 2009 roku postulowali
wprowadzenie wymogu zatrudniania na etacie w ramach zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpiecza nie tylko interes pracowników, ale pozwoli na
zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy wyeliminowanie
praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Niemniej istotną kwestią pozostaje uwzględnienie w przetargach pełnej waloryzacji zgodnej z intencją ustawodawcy. Konieczne jest, by zamawiający zakładał w swoich kalkulacjach wynagrodzenia pracowników według stawek brutto. Koszt wynagrodzenia obejmuje bowiem nie tylko kwotę wypłacaną pracownikowi, ale także odprowadzane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
Wypracowanie standardów i uwzględnianie klauzul społecznych w przetargach publicznych będzie milowym krokiem dla
bezpieczeństwa pracowników. Dzięki takim działaniom uda się nie
tylko ustabilizować sytuację na rynku pracy, ale również doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz
zapewnienia pracownikom godziwych warunków wynagradzania, a przedsiębiorcom długoterminowy rozwój.
Apel podpisali: Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław
Kosiniak-Kamysz, Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Jan Guz Przewodniczący OPZZ.
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Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę,
swój samochód, mieszkanie, dom
PAMIĘTAJMY! Każdy pracownik AMP SA lub hutniczej
Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia. Do takiego dodatkowego rabatu uprawnione są w Polsce tylko
dwie grupy pracowników, w tym pracownicy AMP SA. Rabat udzielany jest wyłącznie w ww. Biurze Obsługi PZU.
● Biuro Obsługi 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. A, II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, 788 523
796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę,
czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z pracownikiem biura (tel. kom.).
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym
„S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124
czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30,we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.

AMP SA
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Zamiana ziemi ma być także krokiem w kierunku uratowania miejsc
pracy w hucie, która ostatnio ma problemy. - Transakcja ta pomoże
nam na obniżenie kosztów działalności w tym mieście. To z kolei ma
pozwolić na lepszą konkurencyjność krakowskiego oddziału naszej
firmy - stwierdził Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal
Poland. Na terenach, które przeszły na własność firmy obecnie znajdują się budynki, magazyny i hale produkcyjne.

OPZZ interweniuje u Ministra Finansów w sprawie
wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej
Ostatnie Prezydium OPZZ (9 czerwca br.) było
poświęcone między innymi dyskusji na temat wielkości
makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r. Warto przypomnieć OPZZ,
FZZ i NSZZ „Solidarność" w odpowiedzi na informację Rady Ministrów przygotowali wspólne stanowisko, w którym w oparciu o te
wskaźniki proponują wzrost wynagrodzeń, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę i w sferze budżetowej oraz wzrost emerytur i
rent w kolejnym roku. Posiedzenie Prezydium OPZZ zbiegło się z
obradami Rady Ministrów, która ustaliła, by średnioroczny wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2016 r. w
Informacja
ujęciu nominalnym był ustanowiony na poziomie 100,0% a na wynadla emerytów dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira
Od dnia 1.07.2015 r. emeryci Huty będą mogli skorzystać ze spe- grodzenia pracowników sfery budżetowej zostało przeznaczone dodatkowe 2 mld zł. Stąd, Prezydium OPZZ zdecydowało o potrzebie
cjalnej oferty HUT- PUS S.A. :
zwrócenia się do Ministra Finansów w wnioskiem o wyjaśnienie poPOSIŁKI BAROWE ( dostępne w Kasynie )
wodów, dla których rząd podjął przedmiotową decyzję, przedstawieCena 6,50 zł za 1 posiłek
nie szczegółów tej decyzji, w szczególności wysokość kwot bazoPrzykładowe menu:
wych, które będą obowiązywać dla poszczególnych grup zawodo- fasolka po bretońsku
wych sfery budżetowej w kolejnym roku. W piśmie odniesiono się
- flaczki
także to polityki wynagradzania pracowników sfery budżetowej i kwe- kluski śląskie z sosem mięsnym
stii dialogu społecznego.
OPZZ
- kopytka z sosem pieczarkowym
- placki ziemniaczane z sosem mięsnym
Pismo OPZZ w sprawie Planu dla Śląska
- pierogi ruskie
Pani Ewa Kopacz
W danym dniu proponowany będzie 1 rodzaj dania barowego. WyPrezes
Rady
Ministrów RP
magany jest zakup abonamentu na cały miesiąc oraz przestrzeganie
Szanowna Pani Premier.
dat przy realizacji bloczków
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca
ZESTAWY OBIADOWE (dostępne w Kasynie i Stołówce 1)
się
z
wnioskiem
o wyjaśnienie na jakim etapie znajdują się prace
Cena 13,50 zł za 1 zestaw
rządu prowadzone w ramach Międzyresortowego Zespołu ds.
Na zestaw obiadowy składa się : zupa , II danie, kompot
Nie ma wymogu zakupu abonamentu na cały miesiąc. W przypadku wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska. Przedmiotowym
zakupu miesięcznego abonamentu konsument otrzymuje 1 zestaw zagadnieniem zainteresowane są zarówno zrzeszające pracowników
organizacje związkowe, jak i instytucje samorządowe, społeczne
obiadowy gratis
oraz lokalne organy administracji państwowej.
W swoich wystąpieniach Pani Premier zadeklarowała potrzebę
Z prasy: Kraków - Huta zostanie uratowana? Czas na KRK NH 2
Blisko 500 hektarów na własność otrzyma ArcelorMittal, właściciel ratowania podstawowych gałęzi przemysłowych aglomeracji śląskiej,
kombinatu w Nowej Hucie, od Skarbu Państwa. W zamian odda 300 takich jak: górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo i branże przemyhektarów nieużywanego terenu. Umowę w tej sprawie podpisali wo- słu energochłonnego.
Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć miała nastąpić
jewoda małopolski Jerzy Miller, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezes zarządu AMP SA Pan S. Samaddar. Skarb Państwa poprzez stworzenie specjalnego planu gospodarczego dla Śląska
otrzyma tereny niewykorzystane przez firmę na własność. Znajdują oraz konkretnych propozycji rozwiązań najważniejszych problemów
się one na terenie zakładu wzdłuż ulic Igołomskiej i Ujastek. W za- gospodarczych i społecznych. Jesteśmy zaniepokojeni brakiem informian państwo odda 490 hektarów. Do tej pory teren ten był w użytko- macji o postępach prac Zespołu. Deklarowane terminy prezentacji
waniu wieczystym firmy, a za taką formę posiadania trzeba płacić konkretnego programu to marzec br., a następnie kwiecień i maj
gminie. Wartość rynkową obydwu obszarów wycenia się na ok. 90 2015 roku.
Mając na względzie sytuację w poszczególnych branżach zlomln zł. Część dawnych budynków administracyjnych przekazanych
przez ArcelorMittal trafi pod zarząd Nowego Centrum Administracyj- kalizowanych na terenie województwa śląskiego rzutującą na warunnego, spółki Skarbu Państwa. Resztą ma zarządzać zupełnie nowa ki życia pracowników oraz ich rodzin, Ogólnopolskie Porozumienie
spółka. Powstanie ona najprawdopodobniej pod koniec roku. - Po- Związków Zawodowych wnosi o przedstawienie informacji o działazwoli to na zrealizowanie unikatowego projektu inwestycyjnego "KRK niach podejmowanych w ramach prac Międzyresortowego Zespołu
NH 2" zakładającego, że ten teren stanie się przestrzenią współpracy ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i deklaruje gotośrodowiska akademickiego z biznesem w zakresie kreowania i wdra- wość współpracy w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej
Z poważaniem Jan Guz
żania najnowocześniejszych technologii - mówi Tomasz Turaj, pre- na Śląsku.
zes Nowego Centrum Administracyjnego.
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Z prasy : Wicepremier Janusz Piechociński: W Polsce trzeba
Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
zwiększyć produkcję stali. W najbliższych latach będzie rosło zużycie
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16 stali, więc trzeba zwiększyć w Polsce jej produkcję – przekonywał podul. Mrozowa 1 I piętro pok. 15 , 16
czas sobotniej wizyty w Zakładach Koksowniczych na Opolszczyźnie
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Wicepremier i
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
minister gospodarki odwiedził zakłady koncernu ArcelorMittal w ZdzieBiuro Turystyczne HUT- PUS S.A. zaprasza
szowicach, gdzie mówił, iż mają one znaczenie strategiczne i są zakładami „z pierwszej półki światowej”. Tłumaczył, że celem jego wizyty
do korzystania z bogatej oferty
było m.in. zapoznanie się ze stanem modernizacji linii oczyszczania
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!
Bośnia i Hercegowina – Neum 6-15.07.2015 cena 1890,00 gazu koksowniczego, czyli tzw. węglopochodnych, w tym przedsiębiorstwie. Według Piechocińskiego w najbliższych latach będzie rosło zuzł / autokar
życie stali, bo – jak przytaczał – „jeszcze przed światowym kryzysem w
Bośnia i Hercegowina – Neum 27.07-05.08.2015 cena 1890,00 zł /
roku 2008” szacowano, iż w Polsce w roku 2020 będzie zużywanych
autokar
20 mln ton stali. Podał, że w ub. roku zużytych zostało ponad 12 mln
Hiszpania – Costa Brava 10-19.07.2015 cena: 2110,00 zł / autokar
ton i przekonywał, że "jest potrzeba, perspektywa i nakaz chwili, aby
Bułgaria – Kitten/Primorsko 02 - 11.08.2015 cena 1729,00 zł / autokar zwiększyć w Polsce produkcję stali”. Zaznaczył, że aby tak się stało
Bawaria 22-29.08.2015 cena 1950,00 zł/ autokar
trzeba m.in. mieć środki na modernizację zakładów. Uznał też, że
Chorwacja - k. Trogiru 03-12.09.2015 cena 1780,00 zł / autokar
należy „stworzyć warunki, w których nastąpi modernizacja wielChorwacja – Tisno 10-19.07.2015 cena 2100,00 zł / autokar
kiego pieca w hucie (ArcelorMittal - przyp. PAP) w Krakowie”. „Po
to, żeby w Polsce, w obszarze Mittala, dwa najbardziej zmodernizoCzarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650,00 zł / autokar
wane piece (…), a więc i Dąbrowa Górnicza i Kraków miały perGrecja – Agia Triada 09-18.08.2015 cena 1679,00 zł / autokar
spektywę 30 lat eksploatacji (…)” – dodał. W połowie maja podGrecja – Macedonia 26.08-04.09.2015 cena 1630,00 zł / autokar
czas spotkania z władzami spółki oraz władzami Krakowa i MałoGrecja – Korfu 08-15.09.2015 cena 1979,00 zł / samolot
polski Piechociński oceniał, że perspektywa modernizacji wielkieTurcja 25.08-03.09.2015 cena 2500,00 zł / samolot
go pieca w hucie ArcelorMittal w krakowskiej Nowej Hucie "staje
Perły Bałkanów – OBJAZDOWA – 03-10.10.2015 cena
się pewna". Europejska centrala koncernu zdecydowała na początku
1440,00 zł / autokar
kwietnia o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w
Polska – Wisła 13-18.09.2015 cena 730,00 zł / autokar
Krakowie. Jego cykl technologiczny zakończy się w połowie 2016 r.
Polska – Karpacz 14-19.09.2015 cena 710,00 zł / autokar
Decyzja związana jest z tym, że - wg inwestora - w obecnych uwarunPolska – Łeba 05-14.09.2015 cena 1500,00 zł / autokar
kowaniach polskie hutnictwo nie ma możliwości konkurowania z produPolska – Sarbinowo 03-10.10.2015 cena 1200,00 zł / autokar
centami stali spoza granic Polski. Producent postuluje zniesienie poPolska – Warmia i Mazury 30.08-04.09.2015 cena 899,00 zł / autokar datku akcyzowego na energię elektryczną i pełne uwolnienie rynku
gazu. Uważa też, że przemysł stalowy powinien móc skorzystać ze
Polska – Krynica Zdrój 15-22.08.2015 cena 990,00 zł / autokar
środków dostępnych w ramach funduszy unijnych. Zatrzymanie wielPolska – Krynica Morska 09-18.08.2015 cena 1500,00 zł / autokar
kiego pieca oznaczałoby zamknięcie całej części surowcowej krakowPolska – Licheń 09-11.10.2015 cena 450,00 zł / autokar
skiej huty, czyli wydziałów: wielkiego pieca, stalowni oraz koksowni, jak
Bilety:
również części zakładu energetycznego. Wzbudza to obawy związkowMultikino 3D – aktualne do końca roku cena 21,00 zł
ców, którzy szacują, że spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys.
Koncert Zespołu Perfect 21.11.2015 cena: 80,00 zł
miejsc pracy w tych wydziałach oraz kilku tysięcy w firmach kooperujących z krakowskim kombinatem. Piechociński dodał, że duże inwestycje w sektorze stalowym w ostatnich latach zwiększyły jego konkurencyjność, ale też „wytworzyły określony popyt na węgiel”, szczególnie
koksujący. „Z tego właśnie względu w swoich strategiach w ciągu 3
najbliższych lat Jastrzębska Spółka Węglowa musi dotrzeć do ścian z
najlepszym węglem koksującym, którego jest 40 mln ton (…)” – mówił
Piechociński. Piechociński – jak zaznaczył, jako lider PSL - zadeklarował też w sobotę, iż będzie postulować „wprowadzenie mechanizmu
wyrównawczego w podziale podatku dochodowego od osób prawnych”. „Bo bardzo często jest tak, że centrale firm przeniosły się do
Warszawy. W efekcie – do dużych miast płyną wszystkie dochody z
lokalizacji często uciążliwych zakładów. Tak być nie powinno” – mówił.
Polska w europejskiej czołówce produkcji stali. Według danych
Worldsteel w maju produkcja stali na świecie spadła o 2 proc. rok do
roku. W Unii Europejskiej zanotowano kosmetyczny wzrost - o 0,7
proc. W Polsce wzrost był już całkiem wyraźny - wyniósł 10 proc. i był
jednym z najwyższych w UE. Światowe hutnictwo wyprodukowało 139
mln ton stali, co w zestawieniu z majem ubiegłego roku oznacza spadek o 2,1 proc. Zmniejszyła się produkcja w Azji (o 1,8 proc.), w Ameryce Północnej (6,7 proc.), w Afryce (2,2 proc.) oraz na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw (7,6 proc.). Unia Europejska, Ameryka
Południowa i Bliski Wschód osiągnęły wzrost, ale nigdzie nie przekroczył on 1 procenta. Wyniki UE poprawiły się o 0,7, a dwóch pozostałych kontynentów o 0,6 proc. W Unii żaden kraj produkujący więcej stali
niż Polska nie osiągnął większego wzrostu niż my. Niemcy z produkcją
3,71 mln ton notują spadek o 5,4 proc. Spadek włoskiej produkcji to aż
12,6 proc., co sprawiło, że Włochy ledwo utrzymały się powyżej 2 ton produkcja wyniosła 2,002 tony. Francja wyprodukowała 1,446 mln ton,
a więc o 5,8 proc. więcej niż przed rokiem. Hiszpania zwiększyła produkcję o 1,9 proc., do 1,377 mln ton. Brytyjscy hutnicy wyprodukowali
1,111 mln ton, o 10,2 proc. więcej. Skandynawia także na wzrostach Szwecja o 11,5 proc, a Finlandia o 7,4 proc. Produkcja wyniosła odpowiednio 0,457 mln ton i 0,362 mln ton. Polska, z produkcją na poziomie
0,805 mln ton notuje wzrost o 10,9 proc. Za naszą południową granicą
Czechy zwiększają produkcję o 6,5 proc., do 0,495 mln ton, a Słowacja
obniża o 11,3 proc, do 0,381 mln ton. Kraje WNP zmniejszyły produkcję o 7,6 proc.

