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Wielki Piec w Krakowie będzie remontowany….  

Nowe inwestycje w  części przetwórczej  

 7 lipca Prezes Zarządu AMP SA Pan Sanjay Samaddar oraz 

dyrektor generalny Pan Geert Verbeeck spotkali się w Krakowie z 

pracownikami Zakładu Wielkie Piece i Stalownia,  Zakładu Energe-

tycznego i Zakładu Koksownia. Celem spotkania było przekazanie 

informacji dotyczącej planowanego remontu Wielkiego Pieca. Pozy-

tywna informacja o remoncie WP daje przyszłość krakowskiemu 

oddziału dodatkowo umacniają naszą hutę planowane nowe inwe-

stycje. Najważniejsza jednak i długo oczekiwana decyzja przez 

pracowników krakowskiego Oddziału dotyczyła właśnie rozpoczęcia 

przygotowań do remontu wielkiego pieca nr 5. Tego samego dnia 

dyrektor generalny poinformował o decyzjach Zarządu Grupy także 

załogę walcowni gorącej i zimnej.  Jak wiemy krakowski piec może 

pracować jeszcze do połowy 2016 roku. Wartość inwestycji w czę-

ści surowcowej szacowana jest na prawie 200 mln zł. Kwota ta 

obejmuje remont wielkiego pieca, modernizację konwertora tleno-

wego nr 3 w stalowni oraz gruntowny remont maszyny COS. Prace 

remontowe rozpoczną się w maju 2016, kiedy to nastąpi wydmu-

chanie wielkiego pieca. Według założeń remont WP ma potrwać 75 

dni. Piec zostanie całkowicie zmodernizowany, odnowiony zostanie 

gar wielkiego pieca, zainstalowany zostanie nowy system chłodze-

nia (częściowo sprowadzony z Gent), zmodernizowany zostanie 

system automatyki. Taki remont pozwoli by krakowski Piec praco-

wał przez wiele kolejnych lat, a co najważniejsze może to przełożyć 

się na zmniejszenie kosztów produkcji po jego remoncie. Ponadto 

zostaną zrealizowane dodatkowe projekty w części przetwórczej 

zakładu. Zdolności produkcyjne walcowni gorącej zwiększą się o 

prawie 1 mln ton rocznie, a zdolności w zakresie ocynkowania – 

prawie o 0,4 mln ton w ciągu roku. Wartość tych dwóch projektów 

znacząco przewyższa 300 mln zł. Tak wiec kwota inwestycji w czę-

ści surowcowej i przetwórczej naszego oddziału przekroczy 500 mln 

zł. "Poprzez te inwestycje ArcelorMittal Europe potwierdza, że rynki 

Europy Środkowo-Wschodniej mają dla koncernu strategiczne zna-

czenie oraz że krakowski oddział stanowi ważny ośrodek produkcji 

wyrobów płaskich, takich jak blachy stalowe w Polsce” - powiedział 

prezes zarządu ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar. 

 Dla przypomnienia w kwietniu centrala koncernu ArcelorMit-

tal zdecydowała o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego 

pieca w Krakowie. Decyzja ta była podyktowana tym, że według 

inwestora - w obecnych uwarunkowaniach polskie hutnictwo nie ma 

możliwości konkurowania z producentami stali spoza granic Polski. 

Koszty energii, gazu oraz innych podatków powodują, iż "polskie" 

hutnictwo nie jest w stanie konkurować z hutami "zachodnimi". De-

cyzja o zamknięciu krakowskiego pieca groziła zwolnieniem wielu 

tysięcy pracowników w samej krakowskiej hucie, Spółkach hutni-

czych oraz wśród kooperantów. Należało zrobić wszystko by tą 

tragiczną w skutkach decyzję odwrócić. Związki zawodowe, pra-

cownicy, władze lokalne, samorządowcy, dziennikarze oraz wiele 

instytucji rozpoczęło "walkę" o byt krakowskiej huty. Bez jednak 

zaangażowania Zarządu Spółki i osobiście Prezesa S. Samaddara 

korzystnych decyzji dla Krakowa zapewne by nie było. Decyzję o 

utrzymaniu części surowcowej w Krakowie wsparł także rządowy 

program „Śląsk 2.0”. W pakiecie dla przedsiębiorstw energochłon-

nych znalazły się m.in. przewidziane przez UE zwolnienia z części 

dodatkowych opłat. Program zakłada zwolnienie firm energochłon-

nych z części kosztów finansowania wsparcia odnawialnych źródeł 

energii (obowiązek zakupu zielonych certyfikatów, od 2016 r. opłata 

OZE) - łącznie do 450 mln zł. Planowane jest też zwolnienie z akcy-

zy na prąd dla tych przedsiębiorstw (w skali kraju ponad 3,5 tys. 

firm). 

 Organizacje związkowe z Krakowa dziękują wszystkim za-

angażowanym osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do 

końcowego pomyślnego finału cofającego widmo zwolnień pracow-

niczych. Poniżej przedstawiamy przyjęte stanowisko Organizacji 

Związkowych krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland SA    K.W 

Biuletyn Informacyjny   
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 Płacowe paski elektroniczne 

Mając na względzie prośby pracowników w zakre-

sie szybszego dostarczania tak zwanych pasków płacowych, jak 

również wyeliminowanie uciążliwości związanych z dystrybucją 

tych dokumentów wdrożyliśmy rozwiązanie, które umożliwi przesy-

łanie pasków płacowych w formie elektronicznej bezpośrednio na 

wskazany przez pracownika adres e-mailowy. Korzyści, jakie przy-

niesie Państwu otrzymywanie paska płacowego w formie elektro-

nicznej (E-pasek) to między innymi: 

 e-pasek trafia wprost do pracownika (bez pośrednictwa 

osób trzecich), 

 e-pasek trafia do pracownika szybciej niż pasek 

„papierowy” (po dokonanym przelewie wynagrodzenia na 

konto), 

 e-pasek zapewnia większą poufność niż pasek 

„papierowy”, (co najmniej podwójne zabezpieczenie hasłem 

tj. dostęp do skrzynki e-mailowej, dostęp do pliku), 

 e-pasek umożliwia utworzenie prywatnego, elektroniczne-

go archiwum, 

 e-pasek umożliwia dostęp do informacji o wynagrodzeniu 

w dowolnym czasie, 

 e-pasek wyklucza ryzyko zgubienia papierowego paska 

płacowego.     

E-pasek przesyłać będziemy w formie pliku PDF. Program pozwa-

lający na otwarcie tego formatu pliku to Acrobat Reader, który jest 

udostępniany za darmo przez firmę Adobe. W celu ochrony pliku 

przed otwarciem przez osoby niepowołane, plik będzie zabezpie-

czony 4-cyfrowym hasłem. Hasło zabezpieczające zostanie udo-

stępnione zainteresowanym pracownikom poprzez uwidocznienie 

go na ostatnim „papierowym” pasku płacowym oraz na e-pasku. 

Na pasku płacowym uwidoczniony zostanie również adres e-mail 

na który będą wysyłane e-paski. 

Wygląd e-paska oraz zawarte w nim informacje będą dokładnie 

takie same jak na „papierowym” pasku płacowym. Każdorazowe 

otwarcie pliku PDF zawierającego elektroniczny pasek wymagać 

będzie wprowadzenia hasła zabezpieczającego. Możliwe też bę-

dzie zapisanie e-paska, a także jego wydrukowane. 

 W następnym etapie wdrożenia planujemy uruchomić do-

starczanie w formie elektronicznej  informacji podatkowych (E-

PIT) oraz rocznej informacji o naliczonych składkach ZUS (E-

RMUA). Dokumenty te oprócz zabezpieczenia hasłem będą rów-

nież podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prze-

widywany termin uruchomienia procesu przesyłania informacji E-

PIT i E-RMUA to  początek 2016 roku.  

Otrzymywanie pasków płacowych w formie elektronicznej wymaga 

zgody wyrażonej na piśmie. Dlatego też prosimy o wypełnienie, 

podpisanie oświadczenia, który otrzymacie Państwo wraz z najbliż-

szym paskiem płacowym i przekazanie go do Kadr, Wynagrodzeń i 

Świadczeń do 24 lipca.  

          Zachęcamy do podpisania oświadczenia. 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania  związane z powyższym 

procesem - zapraszamy do kontaktu z koordynatorem kadrowym.             
Z poważaniem, Kadry, Wynagrodzenia i Świadczenia  

 

 Biuro Dialogu Społecznego informuje, iż w dniu 

14.07.2015r. Państwowa Inspekcja Pracy zarejestrowała Protokół 

Dodatkowy nr 2 do ZUZP ArcelorMittal Poland S.A. Postanowienia 

Protokołu obowiązują z dniem 01.08.2015r.  

Tak więc mamy zmiany w załączniku nr 6 ( Zasady obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia w przy-

padku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą ) do ZUZP 

AMP SA oraz nowy załącznik nr 7 dotyczący Funduszu premiowe-

go, który ma brzmienie: Zasady uruchamiania Funduszu Premio-

wego i dodatkowego Funduszu Motywacyjnego. Treści wspomnia-

nych załączników jeż wcześniej były drukowane w Kurierze Aktual-

ności. Szczegółowe informacje są dostępne u Przewodniczących 

Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników AMP S.A.  

 List Prezes L. Mittala do pracowników... 

 W maju, w moim liście podsumowującym wyniki finansowe 

pierwszego kwartału, pisałem o ośmiu kolegach, którzy w tym roku 

podczas pracy stracili życie. Mimo lepszych wyników, jakie osiąga-

my w zmniejszeniu częstotliwości wypadków z przerwą w pracy, to 

i tak było więcej wypadków śmiertelnych niż w tym samym czasie 

ubiegłego roku. Dzisiaj, po upływie prawie trzech miesięcy, widzi-

my poprawę naszych wyników w zmniejszaniu się wypadków z 

przerwą w pracy, ale liczba wypadków śmiertelnych wzrosła do 15. 

Siedem osób – trzech wykonawców i czterech pracowników zginę-

ło w ciągu ostatnich czterech tygodni:  

● 18 czerwca, zginął pracownik w Ried, Asturia, po tym jak jego 

ciężarówka zjechała z drogi, a kierowca został przygnieciony w 

samochodzie;  

● 25 czerwca, pracownik firmy podwykonawczej spadł z dachu, 

wykonując prace remontowe w zakładzie Zumarraga w Hiszpanii;  

● 27 czerwca, zmarł pracownik w Temirtau w Kazachstanie, został 

przygnieciony pomiędzy wozem technologicznym, a  betonową 

kolumną;   

● 29 czerwca, kolejny pracownik podwykonawcy spadł z dachu, 

tym razem w Vanderbijlpark w RPA;  

● 3 lipca, pracownik podwykonawcy został przygnieciony pomiędzy 

krystalizatorem i podestem roboczym w Sestao w Hiszpanii;  

● 9 lipca, zmarł pracownik, który doznał urazu w wypadku 25 maja 

w Iasi w Rumunii, został przygnieciony przez rury;  

● 13 lipca w Dunkierce we Francji, pracownik podczas przygotowa-

nia do kolejnego spustu surówki w obszarze WP 4, wpadł do koryta 

z płynnym metalem, poniósł śmierć na miejscu.  

Od stycznia do początku lipca 2014 roku zdarzyło się dziesięć wy-

padków śmiertelnych, a dwadzieścia trzy w ciągu całego roku. 

Prawdopodobnie ten rok będzie o wiele gorszy. Każdy wypadek 

śmiertelny jest tragedią – dla rodzin i przyjaciół, dla kolegów oraz 

całego Zarządu ArcelorMittal. Dla mnie jako prezesa i dyrektora 

generalnego firmy te wypadki są jeszcze bardziej bolesne, gdyż 

jestem absolutnie przekonany, że każdego z nich można było unik-

nąć. Jednak tak się nie stało, a to dlatego, że nie uczymy się na 

błędach. Wiemy, że zgniecenia i upadki z wysokości są głównymi 

przyczynami wypadków śmiertelnych w Grupie. Można to zaobser-

wować już od kilku lat. Mimo ciągłych upomnień, globalnie  i lokal-

nie  podejmowanych inicjatyw, by zapobiegać tego typu wypad-

kom, ludzie giną w wyniku tych samych wypadków, którym można 

było zapobiec.  

Czytając ten list, wielu z Was pewnie myśli, że to okropne, że te 

wypadki miały miejsce w naszych zakładach i że Wam się nic nie 

przytrafi, bo wykonujecie tę pracę już od wielu lat i wiecie, co nale-

ży robić. Ale Wasi koledzy, którzy zginęli być może myśleli tak 

samo. Prawdą jest, że możecie być bezpieczni, jeśli będziecie w 

pełni świadomi ryzyka i podejmiecie niezbędne środki zabezpie-

czające, a więc będziecie nosić ubrania ochronne, przestrzegać 

zasad i procedur, będziecie skoncentrowani i czujni w każdej se-

kundzie Waszej pracy, będziecie mówić głośno, jeśli zauważycie 

niebezpieczną sytuację lub zachowanie. To proste kroki, które 

mogą przełożyć się na bezpieczniejsze środowisko pracy, ale  

wymagają pełnego i bezpośredniego zaangażowania wszystkich.  

 Z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Spróbujmy razem po-

prawić wyniki w drugiej połowie roku. Z pozdrowieniami,  
Lakshmi N. Mittal prezes i dyrektor generalny 

 

Spółki hutnicze….. 

 Pracownicy Spółek z wielkim zadowoleniem i nadzieją przy-

jęli decyzję dotyczącą części Surowcowej w Krakowie. Wszystkie 

Spółki czekały na nią z niepokojem tak jak i pracownicy Huty. Brak 

pozytywnej decyzji wiązał się z utratą wielu miejsc pracy w tych 

Spółkach, a dla niektórych było to wręcz „być albo nie być”. Mamy 

nadzieję, że doświadczenie i dotychczasowe zaangażowanie Spół-

ek w świadczenie usług i remontów na rzecz AMP SA przełoży się 

na udział w remontach i inwestycjach związanych z Wielkim Pie-

cem oraz częścią przetwórczą w Krakowie.  

 Niestety nie mamy dobrych informacji jeśli chodzi o zakoń-

czenie rozmów o podwyżkach w hutniczych Spółkach.  cd str nr 3 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader
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cd ze str nr 2… W dalszym ciągu w kilku krakowskich Spółkach jesz-

cze trwają rozmowy w sprawie wzrostu płac w 2015 roku. Nasz Zwią-

zek będzie starał się promować wszystkie Spółki hutnicze pracujące 

na terenie Oddziału Kraków AMP SA, w których osiągnięto porozu-

mienia płacowe, a zatrudnieni tam pracownicy mają zapewnione 

odpowiednie warunki pracy i płacy.    T. Ziołek  

 

Posiedzenie Terenowej Małopolskiej Komisji  

Świadczeń Socjalnych 

  17 lipca odbyło się posiedzenie TMKŚS. Komisja omówiła: 

raport z wykorzystania środków ZFŚS, zapomogi, pożyczki na cele 

mieszkaniowe, wypoczynek po pracy, sprawy różne. Przewodniczą-

ca przedstawiła wykorzystanie środków ZFŚS - Kraków wg danych 

na dzień 30.06.2015 r. oraz wg not na 13.07.2015r. Wykorzystanie 

ogółem środków wynosi około 5,5 mln zł co stanowi 40% stopnia 

realizacji planu wydatków z ZFŚS. Pamiętać należy jednak, iż naj-

większy wypływ środków jest w czasie wakacji. Stąd realne wykorzy-

stanie środków ZFŚS będzie znane po zakończenie okresu wakacyj-

nego. Komisja już zwraca uwagę na konieczność oszczędzania wy-

datków w ostatnim kwartale tego roku. W kolejnej części spotkania 

rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi dla: byłych pracowników 

EiR, pracowników Zakładu Wielkie Piece – PSK1, pracowników Za-

kładu Stalownia – PSK2, pracowników zakładu Koksownia - ZKK, 

pracowników Zakładu Energetycznego – BEK, pracowników Zakładu 

Walcownia Zimna – BWZ, pracowników Biura Transportu i Logistyki 

Wyrobów Płaskich – BTL, pracowników kom. Dyrekcyjnych.  Wydatki 

na pomoc finansową narastająco wynoszą 1 273 960 zł. W ramach 

wypoczynku po pracy przedłużono limity przeznaczone na dofinanso-

wanie pobytów w Jaskółce i Karolince w kwocie 60 000zł na cały rok 

(ustalony wcześniej limit dotyczył I-VI 2015). Podobnie wyrażono 

zgodę na przedłużenie limitów zakupu wejściówek do Parku Wodne-

go oraz biletów do Multikina (3000 szt.) na następne półrocze. W 

sprawach różnych przyznano dofinansowanie do pobytów dzieci 

niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym.          J. Łąka 
 

Ubezpiecz korzystnie siebie, rodzinę, 

swój samochód, mieszkanie, dom 

PZU proponuje bardzo korzystne ubezpieczenia AC samo-

chodu. Posiadając pakiet assistance w przypadku naprawy samo-

chodu otrzymujesz samochód zastępczy, albo ...rower. Jeżeli czas 

naprawy wyniesie co najmniej 7 dni rower staje się Twoją własno-

ścią. PZU oferuje również opcję auto non stop (odbiór uszkodzone-

go samochodu z miejsc wypadku, naprawę samochodu i załatwianie 

wszelkich formalności), auto wartość 100% (odszkodowanie równe 

wartości auta z dnia zawarcia ubezpieczenia), ochrona zniżek 

(nawet po szkodzie nie podniesiona zostanie cena ubezpieczenia, a 

Twoje wypracowane przez lata zniżki będą dalej aktualne).  

 Każdy pracownik ArcelorMittal Poland SA lub hutniczej 

Spółki posiadający kartę PZU Pomoc w Życiu upoważniony jest 

do dodatkowego 10% rabatu przy kontynuacji ubezpieczenia. 

● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, 

*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobro-

wolne 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. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwar-

tek 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. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwar-

tek i piątek w godz. 7.00-15.00. 

 

 Rehabilitacja stacjonarna 

Centrum Rehabilitacji „Cito - Reh” ul. Szybka 27 

(przy Placu Bieńczyckim ), tel. 12 641-65-41lub 696-999-958, zapra-

sza pracowników ArcelorMittal Poland SA oddział w Krakowie na 

zabiegi dofinansowane z ZFŚS. Szczegółowe informacje można 

otrzymać w Biurze Turystycznym Hut - Pus S.A., ul. Mrozowa 1, pok. 

16, tel. 12 643 87 22 oraz na stronie www.edmed.krakow.pl. Przypo-

minamy, że zgodnie z zapisami § 13 aktualnie obowiązującego Re-

gulaminu ZFŚS AMP SA pracownik zatrudniony w Krakowie może 

skorzystać, niezależnie od turnusu wyjazdowego, ze stacjonarnych 

zajęć rekreacyjnych realizowanych przez firmę Edmed Sp. z o.o. - 

nie więcej niż 500 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie). 

 

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat 

działania związków zawodowych. 

Według GUS w 2014 roku do organizacji związkowych 

należało 1,6 mln osób, czyli 11% spośród wszystkich pracujących, 

17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19% pracowników 

przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób.  

 Można też dostrzec wyraźne zróżnicowanie w poziomie 

uzwiązkowienia w zależności od branży. Najwyższy poziom uzwiąz-

kowienia jest w branży górnictwa i wydobywania – 72%, w wytwarza-

niu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę – 31%, w edukacji – 24%, w transporcie i gospodarce magazy-

nowej – 24%, w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 21%. Z 

drugiej strony w branżach, gdzie dominują umowy cywilno-prawne, 

jak w budownictwie czy handlu, poziom uzwiązkowienia nie przekra-

cza 5%. Ponadto z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku pracow-

ników zatrudniało jedynie 2% związków zawodowych. Koszty działal-

ności 64% organizacji związkowych nie przekraczały 5 tys. zł  rocz-

nie. Tylko w 1% organizacji związkowych koszty funkcjonowania 

przekraczały 500 tys. zł. Działalność gospodarczą w 2014 roku pro-

wadziło zaś jedynie 0,6% organizacji związkowych. Ponad 99% 

związków zawodowych utrzymuje się wyłącznie ze składek człon-

kowskich. 

 GUS podaje też, że w zaledwie w 27% zakładów spośród 

tych, w których działają związki zawodowe, istnieje więcej niż jedna 

organizacja związkowa, a tylko w 1% zakładów funkcjonuje co naj-

mniej 5 takich organizacji. W ponad 70% przedsiębiorstw funkcjono-

wała tylko jedna organizacja związkowa. Wreszcie GUS podaje, że 

dwie główne formy statutowej działalności związków zawodowych to 

„reprezentowanie i obrona praw członków jednostki lub grup innych 

ludzi” – 98% organizacji związkowych. Raport NIK obalają więc anty-

związkowe stereotypy rozpowszechniane przez część polityków i 

dziennikarzy.  

• Po pierwsze dotychczasowe raporty dotyczące działalności związ-

ków zawodowych przedstawiane przez liberalnych polityków i anty-

związkowe media, były nieprawdziwe i opierały się na manipulacjach. 

• Po drugie, poziom uzwiązkowienia w Polsce nie odbiega od śred-

niej wysoko rozwiniętych krajów należących do OECD. Natomiast w 

dużej części przedsiębiorstw założenie związku zawodowego jest 

bardzo trudne, a często niemożliwe. Tam, gdzie związki zawodowe 

mogą swobodnie działać, stopień uzwiązkowienia często przekracza 

50%. Ponadto, jak informuje GUS, „związki zawodowe są drugą co 

do liczebności zbiorowością sektora non-profit”. Stanowimy więc 

jeden z głównych filarów społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. 

• Po trzecie, wbrew przekazowi antyzwiązkowych mediów, związki 

zawodowe nie prowadzą działalności gospodarczej, a bardzo nikły 

ich ułamek ma pracowników etatowych. 

• Po czwarte, związki zawodowe wcale nie są rozdrobnione, a w 

zdecydowanej większości zakładów funkcjonuje jedna organizacja 

związkowa. 

• Wreszcie po piąte, związki zawodowe wcale nie są skupione na 

dbaniu o wąsko pojmowany interes własny, a ich główną formą dzia-

łalności jest nieodpłatna walka o prawa pracownicze całej załogi. 

 W związku z powyższymi danymi OPZZ oczekuje sprostowań 

od antyzwiązkowych polityków i dziennikarzy, którzy rozpowszech-

niali nieprawdziwe informacje na temat organizacji związkowych. 
         Piotr Szumlewicz, biuro prasowe OPZZ 
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Tata Steel wchodzi w lotnictwo, a ucieka z Anglii. Tata Steel 
Europe zapowiedziało silniejsze skoncentrowanie się na segmen-
tach o wysokiej wartości dodanej, takich jak przemysł lotniczy. 
Przy okazji zapowiedziano ograniczenie działalności w Wielkiej 
Brytanii ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej. Zmiany 
zapowiedziane przez Tata Steel prowadzą m.in. do zredukowania 
liczby pracowników, głównie w zakładzie Rotherham, koncentrują-

cym się na produkcji prętów. Tata Steel tłumaczy, że to wynik ro-
snącego importu stali, wynikającego z kursu funta i wysokich cen 
energii w kraju. Zainwestowaliśmy w ostatnich latach ponad 20 mln 
funtów w segment stali specjalnych. Jednakże, energia to jeden z 
najwyższych kosztów w segmencie stali specjalnych i prętów, więc 
paraliżująco wysokie koszty energii w Wielkiej Brytanii niekorzyst-
nie odbijają się na naszej sytuacji. Choć rząd brytyjski ogłosił sze-
reg rozwiązań mających zmniejszyć uciążliwość wysokiego opo-
datkowania energii już kilka lat temu, to nie zostały one wprowa-
dzone. Chcemy odegrać swoją rolę w ożywieniu branży wytwór-
czej Wielkiej Brytanii, ale rosnący import i wysokie koszty energii 
podważają konkurencyjne podstawy przemysłu – powiedział Karl 

Koehler, dyrektor operacyjny Tata Steel Europe i wezwał rząd do 
działania, tłumacząc, że podstawowe branże przemysłu wymagają 
poprawy konkurencyjności. Przypomniał, że choć Tata Steel zapo-
wiada zwolnienia w Rotherham, to wciąż będzie w tym rejonie 
zatrudniać 1500 osób, a więc jest o co walczyć. Max Broxholme, 
dyrektor zarządzający segmentu stali specjalnych i prętów Tata 
Steel przypomniał, że działania mające na celu przeprofilowanie 
działalności firmy i mocniejsze skupienie się na segmentach o 
wyższej wartości dodanej zaczęło się już w roku 2009. 

Ulgi w akcyzie poprawią konkurencyjność hutnictwa. Akcyza 
była najważniejszym elementem całego pakietu Programu dla 
Śląska. Oznacza dla nas roczne oszczędności około 120 mln zło-
tych. Firmy już zapowiadają, że zaoszczędzone pieniądze prze-

znaczą na modernizacje – powiedział Stefan Dzienniak, prezes 
Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej. Jak oceniacie zmiany 
wprowadzone w akcyzie? - Przyjmując poprawkę o podatku akcy-
zowym, która w pełni satysfakcjonuje środowisko hutnicze, a mam 
nadzieję, że także górnictwo, rząd dotrzymał słowa. Procesy meta-
lurgiczne zostały całkowicie zwolnione z akcyzy, natomiast inne 
branże energochłonne będą zwolnione z części tego podatku. 
Dziękujemy i liczymy na szybkie procedowanie tej poprawki w 
sejmie, senacie, a także podpisanie przez prezydenta. Akcyza była 
najważniejszym elementem całego pakietu Programu dla Śląska. 
Dlaczego?– Oznacza ona dla hutnictwa zmniejszenie kosztów 
całego sektora o około 120 mln złotych. Hutnictwo zużywa około 
6,5 – 7 TWh energii elektrycznej. Te oszczędności poprawiają 

naszą pozycję konkurencyjną. Pozwoli to na zwiększenie produk-
cji, stopniowe odzyskiwanie utraconego w ostatnich latach rynku, a 
zaoszczędzone pieniądze będą mogły być przeznaczone na inwe-
stycje. AMP niedawno zapowiedział program inwestycyjny. Spo-
dziewamy się, że w ciągu dwóch tygodni z podobną deklaracją 
wystąpi CMC Poland w Zawierciu, które w tej chwili prowadzi ze 
swoją amerykańską centralą rozmowy na temat planowanych in-
westycji w kwocie zbliżonej do oszczędności, jakie da firmie zwol-
nienie z akcyzy. Na ewentualne inwestycje patrzymy z założeniem, 
że wszystkie projekty zapowiedziane w Programie dla Śląska wej-
dą w życie. Jakich kolejnych ruchów się spodziewacie?– NFOŚ i 
Gospodarki Wodnej ogłosiło program kredytów przeznaczonych na 

działania związane z ochroną powietrza. Do końca roku przyjmo-
wane są wnioski na kredyty, które mogą być częściowo umarzane. 
Staramy się także o wprowadzenie przepisów chroniących rynek 
przed nadmiernym i nieuczciwym importem z krajów trzecich.  

JSW sprzeda koks ArcelorMittal za 864 mln zł. Polski Koks, 
spółka z grupy JSW, zawarła umowę na dostawy koksu w latach 
2015-2017 r. do ArcelorrMittal. Wartość umowy to 864 mln zł. Pol-
ski Koks, spółka z grupy JSW zawarła z AMP umowę na dostawy 
koksu do zakładów ArcelorMittal Business Division East oraz in-
nych zakładów w ramach ArcelorMittal. Szacunkowa wartość umo-
wy w całym okresie obowiązywania wynosi 864 mln zł. Umowa 
obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., przy czym 
jeśli nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron do 31 

grudnia 2016 r. Obowiązywanie umowy zostanie przedłużone o 
okres kolejnych dwóch lat, zaś w dalszych okresach, o ile umowa 
nie zostanie wypowiedziana na rok przed zakończeniem jej ważno-
ści, obowiązywanie umowy zostanie każdorazowo przedłużone o 
okres kolejnych dwóch lat. 
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OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!! 

    

● Bośnia i Hercegowina –Neum27.07-5.08.2015 cena 1890 zł 

● Chorwacja - k. Trogiru 3-12.09.2015 cena 1780 zł 

● Czarnogóra 17-26.08.2015 cena 1650 zł 

● Grecja –Agia Triada 9-18.08.2015 cena 1679 zł 

● Grecja –Macedonia 26.08-4.09.2015 cena 1630 zł 

● Perły Bałkanów-OBJAZDOWA 3-10.10.2015 cena 1440 zł 

● Polska –Wisła 13-18.09.2015 cena 730 zł 

● Polska –Karpacz 14-19.09.2015 cena 710 zł 

● Polska – Łeba 5-14.09.2015 cena 1500 zł 

● Polska – Sarbinowo 3-10.10.2015 cena 1200 zł 

● Polska –Międzyzdroje 8-16.08.2015 cena 1350 zł 

● Polska – Licheń 9-11.10.2015 cena 450 zł 

● Polska – Busko Zdrój 14-23.09.2015 cena 1200 zł 

Bilety: 

● Park Wodny – aktualne do 2.03.2016 cena 16 zł 

● Koncert Zespołu Perfect  21.11.2015 cena: 80 zł 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wycieczek można 

otrzymać w Biurze Turystycznym HUT - PUS S.A. 

  

Z prasy: Wsparcie dla firm energochłonnych. Rząd za zmianami 

w akcyzie. Rząd opowiedział się we wtorek za autopoprawką do pro-

jektu nowelizacji ustawy o akcyzie, która przewiduje zwrot części za-

płaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej 

przez nie energii elektrycznej. "Dzięki wprowadzonym zmianom nastą-

pi zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących 

w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach Unii Europejskiej, 

które nie ponoszą kosztów akcyzy od energii elektrycznej. Tym sa-

mym możliwie będzie utrzymanie działalności tych podmiotów oraz 

tworzonych przez nie miejsc pracy na terenie kraju" - wyjaśniono w 

komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. CIR poinformowało, że 

zaproponowane w projekcie nowelizacji zmiany realizują jedno z waż-

niejszych założeń "Programu Śląsk 2.0", przyjętego przez rząd 30 

czerwca tego roku. Przyjęta autopoprawka przygotowana przez resort 

finansów przewiduje dwa rodzaje preferencji podatkowych. Zapropo-

nowano zwolnienie podatników akcyzy od energii elektrycznej wyko-

rzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w 

procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Dru-

gie zwolnienie adresowane jest do zakładów energochłonnych. Miały-

by one otrzymać zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycz-

nej wykorzystywanej przez nie. Zwrotowi ma podlegać akcyza zapła-

cona od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonno-

ści w wysokości 3 proc. Zgodnie z poprawką zwolnieniem objęte będą 

zakłady energochłonne spełniające określone warunki: wykonujące 

działalność gospodarczą spójną z zakresem określonym w ustawie o 

odnawialnych źródłach energii; zakłady energochłonne; prowadzące 

księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości; 

nie korzystające w stosunku do tej energii ze zwolnienia przewidywa-

nego w art. 30 ust. 7a ustawy o akcyzie. Zmiany mają wejść w życie 1 

stycznia 2016 r. Nad przyjętym wcześniej przez rząd projektem zmian 

ustawy o akcyzie pracuje Sejm. Przewiduje on ułatwienia dla firm, ale 

zarazem ma ukrócić nieprawidłowości w obrocie suszem tytoniowym.  

Zaproponowano w nim m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach 

możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego 

w zakresie akcyzy czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla 

zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodar-

czą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. W projek-

cie znajdują się regulacje, które umożliwiają zastąpienie ewidencji 

prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowa-

dzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek 
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