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Zmiany na stanowiskach
w ArcelorMittal Poland SA.
● Dr Sushil Kumar Jain 16 czerwca 2013 roku
został członkiem Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. Dr. Sushil
Kumar dołączył do ArcelorMittal Poland w lipcu 2005 roku obejmując stanowisko dyrektora SOX, kontroli wewnętrznej oraz
zarządzania ryzykiem. Następnie w 2007 roku objął stanowisko
dyrektora kontrolingu, kosztów oraz zarządzania ryzykiem, a w
2012 roku obowiązki dyrektora finansowego. Przed dołączeniem
do ArcelorMittal Poland SA w 2005 roku, Dr. Sushil Kumar pracował w międzynarodowych firmach działających w branżach
motoryzacyjnej, chemicznej, farmaceutycznej, a także w przemyśle ciężkim. Dr. Sushil Kumar posiada tytuł doktora w zakresie finansów, a także uprawnienia biegłego księgowego wydane
przez Instytut Biegłych Księgowych w Indiach, uprawnienia z
zakresu księgowości wydane przez Księgowych ds. Księgowości
Kosztów w Indiach, dyplom Sekretarza Zarządu wydany przez
Instytut Sekretarzy w Indiach. Dr. Sushil Kumar jest także magistrem ekonomii i ma stopień licencjata z nauk ścisłych. Dr. Sushil Kumar ma 25-letnie doświadczenie w dziedzinach rachunkowości finansowej oraz konsolidacji, zarządzania finansami, planowania strategicznego, SOX i kontroli wewnętrznej, podatków,
zarządzania ryzykiem, a także budżetowania i kosztów.

OŚWIADCZENIE OPZZ W SPRAWIE ATAKÓW
NA ZWIĄZKI ZAWODOWE
W dniu 30 czerwca 2013 r. Platforma Obywatelska,
ustami senatora Jana Filipa Libickiego przypomniała
swoje prawdziwe, antypracownicze, antyzwiązkowe i autokratyczne oblicze. Platforma Obywatelska toleruje finansowanie z
budżetu państwa drogich ubrań, bankietów i alkoholi dla swoich
działaczy, również finansowanie działalności organizacji pracodawców. W zamian za to Platforma Obywatelska atakuje finansowanie związków zawodowych:
• osób, które na co dzień w zakładach pracy informują pracowników o ich prawach, zabiegają o poprawę warunków pracy i
płacy, przeciwstawiają się wykorzystywaniu i mobbingowaniu
pracowników;
• osób, które pokazują rozwarstwienie dochodowe między milionowymi zarobkami kadry kierowniczej, a płacami wielu pracowników, które nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych
potrzeb.
Porażające jest, że w demokratycznym państwie prawa działalność związków zawodowych wywołuje tak wściekłe reakcje polityków. W ostatnich dniach walka z pracowniczą reprezentacją
przybiera wręcz absurdalne i kuriozalne formy.
Zawieszenie udziału strony związkowej w pracach Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
cd str nr 2

UWAGA !!!!! Redakcja Kuriera Aktualności informuje, iż w okresie wakacyjnym nasza gazetka związkowa będzie ukazywała się
raz na dwa tygodnie. W sytuacjach wyjątkowych gdy pojawią się ważne informacje dla pracowników ArcelorMittal Poland SA i
Spółek hutniczych, Kurier Aktualności zostanie wydany częściej.
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cd ze str nr 1…... podyktowane długotrwałym lekceważeniem
naszych wniosków wywołało kompromitujące wypowiedzi polityków. Jeśli oceny pracy instytucji rządowych, wynikające z podstawowych wolności obywatelskich, są sprzeczne z oczekiwaniami rządzących, to związki zawodowe nazywa się gangami. Koalicja PO-PSL kontynuuje swoją linię „nieomylnego”, autokratycznego rządzenia. Do poważnych negocjacji nie skłania polityków
tych partii nawet ogromne bezrobocie i pozostawanie Polski
jednym z najuboższych krajów Unii Europejskiej. Nadal forsowane są tylko propozycje korzystne dla biznesu i niestety najczęściej odbywa się to kosztem pracowników.
OPZZ i jego organizacje członkowskie nie dadzą się zastraszyć i
konsekwentnie będą realizowały działania w obronie podstawowych praw pracowników.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Niepokój pracowników Spółki KOLPREM wywołany
przez Firmy zewnętrzne prowadzace w Spółce ocenę
finansowa przedsiebiorstwa
● Z otrzymanych informacji wynika, iż w Spółce KOLPREM od
kilku tygodni prowadzone są przez podmioty zewnętrzne oceny
finansowe przedsiębiorstwa. Swoją ocenę przeprowadziły już
Firmy między innymi z Czech (AWT) oraz Rail Polska wywodząca
się z USA. Natomiast w ostatnim tygodniu w Spółce bardzo aktywnie pracowała niemiecka Firma DB Schenker, która jak można wyczytać na forum internetowym nie ma dobrych opinii. Kolejną Spółką, która ma przeprowadzić ocenę finansową przedsiębiorstwa będzie PKP CARGO, a w kolejce jak głoszą plotki są
jeszcze dwie Firmy. Pracownicy są zaniepokojeni taką sytuacją,
zadają pytanie jaki los czeka pracującą załogę wykonującą w
całości prace na rzecz AMP SA. Czy prowadzone oceny finansowe przedsiębiorstwa to początek decyzji własnościowych? Czy
nie można wypracować takiego rozwiązania, które nie będzie
zagrażało pracy zatrudnionej załogi, a jednocześnie zapewni
właściwą obsługę przewozową? 17 lipca przewidziane jest spotkanie Zespołu Roboczego działającego w PUK KOLPREM z Zarządem Spółki. Mamy nadzieję, ze związkowcy otrzymają konkretne odpowiedzi na stawiane pytania.
K.W.
Degradacja dialogu społecznego w
firmie ArcelorMittal w Europie
Przedstawiciele pracowników zasiadający w Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal
informują o odmowie zorganizowania zebrania przygotowawczego Prezydium przed spotkaniem przewidzianym 10 lipca 2013
roku. Podczas posiedzeń przygotowawczych przedstawiciele
pracowników mają możliwość:
a) wymiany opinii i informacji lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych na temat polityki przemysłowej i społecznej prowadzonej przez grupę
b) otrzymania informacji i dokonania ich analizy dzięki ekspertyzie konsultanta wyznaczonego przez zespół przedstawicieli pracowników
c) wypracowania podejścia w kwestii zadawania pytań oraz
wspólnego stanowiska różnych narodowości wchodzących w
skład naszego europejskiego organu.
W oczach przedstawicieli pracowników ta nowa sprawa stanowi
potwierdzenie braku zainteresowania naszym europejskim organem dialogu społecznego ze strony dyrekcji. Sytuacja ta trwa od
rozpoczęcia nowej kadencji w 2011 roku, co zbiega się z zapowiedziami definitywnego wyłączenia narzędzi produkcyjnych w
Europie. Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby unikać uruchomienia procedury Informacji/Konsultacji stanowiącej podstawo-
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wy przywilej prawa europejskiego, który został wzmocniony
dyrektywą o europejskich rad zakładowych z 2009 roku. Problem tego typu napotkaliśmy w sprawie Liège w związku z zapowiedzią zamknięcia w dniu 24 stycznia br.
Zmniejszenie środków dla eksperta Europejskiej Rady Zakładowej wpisuje się w schemat ograniczania naszego prawa do informowania i przeprowadzania konsultacji. Zdaniem przedstawicieli pracowników właśnie w najtrudniejszych chwilach należy
wzmocnić dialog społeczny. Wszyscy przedstawiciele pracowników zdecydowanie sprzeciwiają się ponawianym atakom na
funkcjonowanie Europejskiej Rady Zakładowej i nasze prawo do
Informacji/Konsultacji.
Członkowie Prezydium ERZ
Dodatkowy nabór dzieci
do przedszkoli
Fundacja Nasze Dzieci informuje, że do 14 sierpnia 2013
prowadzony będzie dodatkowy nabór dzieci na
rok przedszkolny 2013/2014 do Niepublicznego Przedszkola
ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” zlokalizowanego w
Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kasprzaka 74a oraz do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Akademia Małych Pociech w Krakowie”, zlokalizowanego w Krakowie, na Osiedlu
Centrum A nr 14.
Przedszkola dysponują kilkoma wolnymi miejscami w poszczególnych grupach wiekowych. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane, zostaną umieszczone na tzw. „liście rezerwowej”.
Odpłatność w roku przedszkolnym 2013/2014 za dzieci pracowników nw. spółek wynosić będzie 350 zł./dziecko/miesiąc, a
w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do ww. przedszkoli 300 zł./miesiąc za każdego z rodzeństwa. Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. będą mogli dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie z ZFŚS, które w 2013 r. wynosi100 lub 200 zł.
Do rozpatrzenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie wnioski
dotyczące dzieci urodzonych w okresie od 01.01.2007 r. do
31.12.2010 r., które są jednocześnie dziećmi pracowników
spółek: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Service Group
Sp. z o.o., ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.
, PUK Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o,
HK Cutiron Sp. z o.o., HK Eko-Grys Sp. z o.o. oraz innych spółek
należących do grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę
na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. pracowników spółek MP Services Sp. z o.o. i MP Transactions Sp. z o.o.
Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do dyrekcji odpowiedniego
przedszkola:
„Równe Przedszkolaki” Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,
tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, email: przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl
„Akademia Małych Pociech w Krakowie”, Os. Centrum A nr 14,
tel. 12 349-08-02, email: annawroblewicz@hotmail.com w celu
pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz karty informacyjnej/zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Druki dokumentów zgłoszeniowych można pobierać również ze
strony internetowej: www.fundacja-naszedzieci.pl. Prosimy o
dokładne i czytelne wypełnianie dokumentów.
Ogłoszenie wyników naboru do przedszkoli: na tablicach informacyjnych w przedszkolach oraz drogą elektroniczną na adres e
-mail wskazany przez rodziców w dokumentach zgłoszeniowych.
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad naboru oraz
funkcjonowania i oferty przedszkoli można zapoznać na stronie
internetowej: www.fundacja-naszedzieci.pl
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Hutnicza Fundacja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej
KRS 0000052378 Zaprasza
Pracowników AMP S.A. oraz Darczyńców Fundacji w
lipcu i sierpniu 2013 r. na bezpłatne kompleksowe konsultacje
Fizjoterapeutyczne, po których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż oraz kinezyterapia wraz z instruktażem. Świadczenia te udzielane będą w siedzibie Centrum Rehabilitacji „CitoReh”
w Krakowie, ul Szybka 27 ( okolice Placu Bieńczyckigo) Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu 17 lipca 2013
r., w godz. 9.00-11.00 tel.12 290 41 58 Ilość miejsc ograniczona
• 24 czerwca w siedzibie Fundacji Własności Pracowniczej zawarta została pomiędzy HFOZ i PS a EDMED Sp. z o.o. Umowa Użyczenia wraz z Protokołem przekazania sprzętu rehabilitacyjnego,
zakupionego przez Hutniczą Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej, przy dużym udziale środków przyznanych na ten cel
przez ArcelorMittal Poland S.A. Wśród zakupionego nowoczesnego sprzętu znalazła się aparatura do: krioterapii, magnetoterapii,
elektroterapii oraz wielofunkcyjny laser. Pełne wyposażenie sali
do kinezyterapii /gimnastyka lecznicza/ oraz stoły rehabilitacyjne do badań diagnostycznych, masażu oraz terapii manualnej.
Zabiegi rehabilitacyjne świadczone na tym sprzęcie przeznaczone
będą głównie dla pracowników Grupy ArcelorMittal Poland SA, a
także Darczyńców Fundacji.
BĄDŹ UBEZPIECZONY- BĄDŹ BEZPIECZNY
Przypominamy, że do grupowego ubezpieczenia w
PZU Życie może zapisać się każdy z pracowników
Huty lub hutniczych spółek. Do ubezpieczenia grupowego można również dopisać współmałżonków i dorosłe dzieci.
● 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.
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, finansowe, obowiązkowe i dobrowolne OC,
rolne, wypadkowe i inne. W związku ze zbliżającym się okresem
wypoczynkowym szczególnie polecamy dodatkowe ubezpieczenie
typu Wojażer. Najczęściej biura turystyczne oferują ubezpieczenie, ale zakres jego jest bardzo ograniczony. Dlatego też warto,
za stosunkowo niewysoką składkę, dodatkowo się ubezpieczyć.
Głównie polecamy to osobom wyjeżdżającym za granicę. Ubezpieczenie typu Wojażer to szeroka pomoc na całym świecie. W
momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w
jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe
przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu. Także polecamy korzystne ubezpieczenie domu lub
mieszkania. Teraz zawierając nową umowę w promocji Bądź z
Nami 2013 dostaniecie Państwo aż do 30% zniżki i dodatkowo
Darmowy pakiet usług Assistance - PZU Pomoc w Domu w wariancie Komfort. Zapewnia on szybką pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza lub innego specjalisty, kiedy będzie potrzebny. 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. komórkowy).
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką i bardzo
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atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. Pamiętajmy o dodatkowym 10% rabacie przy kontynuacji ubezpieczenia w PZU
(posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Przy ubezpieczeniu zwracajmy uwagę wysokość składki połączonej z zakresem ochrony,
jakością likwidacji szkody, czy też dodatkowych możliwości, jakie
w tym przypadku oferuje PZU. W wymienionych kwestiach pozostałe firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofercie PZU. Zapamiętaj ten numer telefonu: 801 102 102 UWAGA! Każda osoba,
która od dnia 1 lipca do końca 2013 r. ubezpieczy grupowo w
PZU Życie siebie wraz z innym, dorosłym członkiem rodziny lub
zawrze ubezpieczenie komunikacyjne (powyżej kwoty 1000 zł)
lub inny rodzaj ubezpieczenia (powyżej 400 zł) otrzyma prezent
w postaci pendrive 4 GB.
20 - lecie Firmy PTS SA
• W dniu 5 lipca 2013r Przedsiębiorstwo
Transportu samochodowego Spółka Akcyjna
zorganizowało dla pracowników i zaproszonych gości wyjazdowe
spotkanie z okazji 20 lecia Spółki. Miejscem spotkania był Folwark Zalesie w miejscowości Grajów. Wszystkich przybyłych na
tą uroczystość powitali Prezes Zarządu Spółki Pan Karol Koneczny
i Wiceprezes Pan Wiesław Trzepla. Każdy z przybyłych osób
otrzymał firmową koszulkę i czapeczkę oraz kupon loteryjny biorący udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody głównej. Organizatorzy jubileuszu zadbali nie tylko o „podniebienie” pracowników
ale także zaproponowali udział w ciekawych konkursach sportowych, w których swoją sprawnością wykazywali się zarówno Panowie jak i Panie. Kumulacją jubileuszowego spotkania była uroczysta kolacja, na której Zarząd Spółki wręczył pracownikom jubileuszowe upominki. W trakcie uroczystej kolacji okolicznościowe
wystąpienie wygłosili członkowie Zarządu Spółki dziękując
wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wspieranie działalności Firmy. Po konsumpcji okolicznościowego tortu załoga bawiła się do białego rana.
B. Pawlina
Rada wojewódzka OPZZ w Krakowie
• 11 lipca w siedzibie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ
przedstawiciele Rady omawiali przygotowania do kampanii wyborczej na Kongres OPZZ, który odbędzie się w maju 2014 roku.
Od września ruszą wybory w powiatach następnie w poszczególnych branżach by zakończyć się w radach wojewódzkich. Rada
przyjęła harmonogram wyborów. Gościem spotkania był Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz. Omówił sytuacje związaną z wystąpieniem strony związkowej z Komisji Trójstronnej, przypominając o nie zrealizowaniu żadnego postulatu związkowego przez
Rząd RP. Zaapelował o udział w manifestacjach w obronie praw
pracowniczych planowanych na wrzesień tego roku. Obecni na
spotkaniu zaapelowali by te manifestacje nie przekształciły się w
ruch poparcia dla partii politycznych, głównie dla PiS. Gdyby tak
się działo to niestety licznego udziału w manifestacjach nie należy się spodziewać. Walczmy o swoje ale bez promowania jakiejkolwiek partii politycznej.
Panu Andrzejowi Curyło
Byłemu Dyrektorowi Zakładu Energetycznego AMP SA
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA
składa Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A
oraz koleżanki i koledzy

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;
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem
1. Praga - Kutna Hora 15.08 - 18.08.2013 cena 482 zł* w cenie przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota przewodnika, ubezpieczenie dodatkowo na wstępy około 1200 CZK
2. Dolny Śląsk 27.09 - 29.09.2013 cena 450 zł * w cenie przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie
3.Jastrzębia Góra 07.09 - 14. 09.2013 cena 545 zł * W cenie transport
autokarem, 7 noclegów pokoje z łazienkami , 3 posiłki dziennie, opieka
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT
4. Bułgaria 21.07 - 1.08.2013 cena 1029 zł *. NOWY TERMIN - cena
zawiera: przejazd autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie
(kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej), ubezpieczenie, korzystanie z basenu przy hotelu, podatek VAT
5. Chorwacja Seget Donji k/ Trogiru 1.09 - 12.09.2013 cena 1060 zł *
cena zawiera przejazd autokarem, wyżywienie 2 posiłki dziennie, 9
noclegów, 3 wycieczki w cenie (Split, Trogir, Dubrownik, Plitwice),
ubezpieczenie, podatek VAT
6. Lwów - Olesko - Podhorce - Poczajów - Krzemieniec 3.10 –
6.10.2013 - Cena 832 zł - Dofinansowanie dla Pracowników i Emerytów
ArcelorMittal Poland SA 400 zł/os.
OFERTA WAKACYJNA
Wczasy dla
MATKI Z DZIECKIEM
w Wierchomli 7 dni
pobyty od soboty do soboty
MAMA Z DZIECKIEM do lat
10– pokój z łazienką – 650 zł *
pobyt następnego dziecka do lat 10 - 230 zł
Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cennika
Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł
W cenie oferujemy:

Nocleg w pokojach z łazienkami i TV

3 posiłki dziennie (pobyt od obiadu w sobotę – do śniadania w
sobotę)

Opiekę instruktora (przy grupie min. 4 os.) w godz. 10 -18











Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Pokaz dojenia owiec i robienia oscypków
Wyjście do schroniska „Bacówka nad Wierchomlą”
Wyjście na basen do hotelu Wierchomla
Liczne piesze wycieczki
Na terenie Ośrodka dodatkowo:
zadaszony grill z tarasem widokowym
plac zabaw dla dzieci

parking dla gości ośrodka
* ZAMIAST MAMY MOŻE JECHAĆ TATA, BABCIA LUB DZIADEK
Pobyt rozpoczyna się od obiadu w sobotę a kończy po śniadaniu w następną sobotę. Istnieje możliwość łączenia turnusów.
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Z prasy: Odwrócony VAT w Sejmie. Projekt wprowadzenia
zmian w podatku VAT trafił już do Sejmu. Po pierwszym czytaniu
skierowano go do komisji. Ma wejść w życie od października, a
odwrócone naliczanie VAT może pojawić się już od przyszłego
miesiąca. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze
czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Projekt skierowano
do Komisji Finansów Publicznych. Większość planowanych zmian
może wejść w życie od 1 października, ale według informacji
serwisu puds.pl rząd planuje wprowadzenie odwróconego naliczania VAT już od 1 sierpnia. Ta zmiana nie wymaga bowiem
nowelizacji ustawy, tylko załącznika z towarami objętymi takim
sposobem naliczania podatku. Podczas obrad część posłów chciała odrzucenia projekty, bo zawiera rozwiązania, które są niekorzystne dla podatników. Głównym obiektem krytyki była solidarna
odpowiedzialność. Zakłada ona, że nabywca na równi ze sprzedawcą odpowiada za jego ewentualne zaległości podatkowe wynikające z tej transakcji. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość transakcji dokonanych w ciągu miesiąca bez podatku przekracza 50
tys. PLN. Taki sam próg zastosowano w przypadku skrócenia
okresów rozliczeniowych. Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych, do których zaliczono m.in. niektóre wyroby stalowe, o wartości ponad 50 tys. PLN miesięcznie muszą rozliczać
podatek VAT co miesiąc, a przy mniejszych wartościach pozostają
w kwartalnych okresach rozliczeniowych.
Rynek prętów żebrowanych wraca do normalności? Sama
zapowiedź odwrócenia VAT na stal i zwiększenie aktywności organów ścigania w poszukiwaniu nieuczciwych firm wystarczyły,
żeby rynek prętów żebrowanych zaczął kierować się ku normalności. - Wracają starzy klienci, a znikają z rynku podejrzanie tanie oferty - mówi Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Pierwsze oznaki osłabiania procederu wyłudzania VAT
w handlu stalą zbrojeniową zaczęły się pojawiać już w końcu
ubiegłego roku, kiedy mocno nagłośniono śledztwa prowadzone
w tej sprawie przez prokuraturę. Kolejnym krokiem była zapowiedź odwrócenia VAT na część półwyrobów stalowych.
Nigeria nie chce braci Mittal. Rada klanu Udu zagroziła przejęciem ziemi i urządzeń Delta Steel Company w nigeryjskim Warri, jeżeli będzie próbował wrócić do niej Pramod Mittal. Kierowana przez niego firma GINL przed kilkoma laty kupiła DSC, ale
transakcja została później anulowana przez prezydenta Nigerii.
Sam Odibo, przewodniczący Rady Wodzów Udu, występującej w
imieniu 32 gmin tego klanu, poinformował o tym w liście otwartym, podpisanym przez kluczowych akcjonariuszy firmy. Odibo
zaznaczył, że choć ludzie nie występują przeciw prywatyzacji, to
nie zgodzą się na powrót „osób, które zredukowały firmę do jej
obecnej postaci”. Rada przeciwstawia się powrotowi pod jakimikolwiek warunkami inwestorów z Global Infrastructure Nigeria
Limited, będącej pod kontrolą Pramoda i Vinoda Mittalów, młodszych braci Lakshmiego Mittala, prowadzących działalność na
własny rachunek. Spółka GINL chciała przejąć firmę Delta Steel,
ale transakcję anulował w 2008 roku były prezydent Nigerii Umaru Yar'Adua, zarzucając spółce wyprowadzanie aktywów z Delta
Steel. Według Sama Odibo GINL chce obecnie odzyskać zakład.
Powrotowi GINL do Delta Steel niechętny jest także Sanusi Mohammed, dyrektor afrykańskiego stowarzyszenia żelaza i stali
AISA, który oskarża braci Mittal o upadek innego zakładu, huty w
Ajaokuta. Według Mohammeda wprowadzenie GINL do tej spółki
nie odbyło się na uczciwych warunkach, a grupa nie ożywiła zakładu, w który wcześniej rząd Nigerii zainwestował już 5 mld
USD. Mohammed uważa, że Delta Steel została sprzedana GINL
sporo poniżej wartości – cena wynosiła 30 mln USD, podczas gdy
rząd zainwestował już w zakład 1,5 miliarda USD i wykorzystana
jako zabezpieczenie do podjęcia kredytu w nigeryjskich bankach,
który szybko okazał się niespłacalnym zadłużeniem i musiał być
przejęty przez nigeryjski fundusz gwarancyjny AMCON.

