KURIER
AKTUALNOŚCI
Nr 34/ 10 / (897)

22. 09. 2010 r.
Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Kolejny Festyn Związkowy zakończony. Tym razem pogoda dopisała, pogodny dzień oraz atrakcje festynu sprawiły, że dopisali hutnicy i ich rodziny. W tym roku równolegle z naszym związkowym festynem odbywały się dwie
znaczące imprezy rekreacyjno - sportowe. II Nowohucki
Biathlon Rowerowy oraz otwarte dni Centrum Rozwoju
Com– Com Zone. Organizatorów cieszy z roku na rok coraz większa frekwencja. W trakcie Festynu odwiedziło nas
kilka tysięcy osób. Zarząd AMP SA reprezentowali Pan
Andrzej Wypych członek Zarządu oraz Pan Janusz Kantor
Dyr.. TOP. Urząd Miasta reprezentował Z-ca Prezydenta
Pan Kazimierz Bujakowski. Uczestnicy Festynu wypatrzyli
wśród gości Festynu naszą mistrzynię olimpijską Panią
Justynę Kowalczyk. Jak zawsze znaczną grupę uczestników Festynu stanowili nasi związkowcy.
Miting zarządów zakładowych Związku rozpoczął niedzielne rekreacyjne spotkanie pracowników huty, tym razem
startowało 16 zespołów. Ciekawe konkurencje oraz cenne
nagrody sprawiły, że rywalizacja była ostra i wyrównana,
jednak z dużą dawką humoru. Zawody sportowe w tym
roku wygrał jednym punktem Zarząd Zakładowy Stalowni
i Wielkich Pieców, drugie miejsce przypadło Zarządowi
EKO-ENERGII, trzecie miejsce zajął Zarząd Zakładowy
BWG. Indywidualnie wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła
kol. Borek Elżbieta (AM GS) , drugie miejsce zajęła kol.
Gut Lucyna (HUT-PUS), trzecie miejsce zajęła kol. Kęsek
Dorota (PPK i PSK), wśród mężczyzn pierwsze miejsce
przypadło kol. Józefowi Wortmanowi (PPK i PSK), drugie
miejsce zajął kol. Fundament Wiesław (HUT-PUS), trzecie
kol. Sałata Grzegorz (DA).
Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła „ciotka

Klotka”, natomiast sportowe zmagania hutniczy TKKF.
Koledzy z TKKF przygotowali także liczne konkursy zręcznościowe dla pracowników naszej huty. Do rzutu wałkiem
ustawiły się panie w długiej kolejce, były także konkursy
zręcznościowe i siłowe dla mężczyzn. Oprócz indywidualnych konkursów swe umiejętności sportowe mogły wykazać całe rodziny w takich konkurencjach jak: rzut rodzinny
do kosza, rzut rodzinny lotką do tarczy ( tym razem nagrody w tej konkurencji ufundował AHZZ) oraz sztafeta
rodzinna. W trakcie Festynu organizatorzy zapewnili
wszystkim dzieciom atrakcje jakimi były: Ciotka Klotka
prowadząca, oraz koordynująca całą imprezę, szczudlarze,
pokaz mini i mega baniek, stanowisko do malowanie buzi
(malowano nie tylko dzieci, w kolejce ustawiali się także
hutnicy). Wesołe miasteczko w tym roku składało się z
bungee, dużej zjeżdżalni, zamku do skakania, suchego
basenu. W wesołym miasteczku dzieci mogły „poszaleć”
bezpłatnie do woli. Atrakcje te przyciągały wielu milusińskich. Dla naszych hutników natomiast zaprezentowano:
Pokaz Żonglerki Barmańskiej z konkursami w wesołym
stylu (każdy biorący udział mógł skonsumować przygotowany przez siebie „napój”, Śpiewać każdy może … biesiadne karaoke dla wszystkich uczestników wesołej zabawy, oraz orientalną Rewię Taneczną (mistrzynie polski w
tańcu). Dużą atrakcją był udział grupy „Galicja” na swych
Harleyach Dewidsonach, którą prowadził Prezes Madrohutu Pan Bronisław Matuszczyk. Z kolei Prezes Sekcji Żużlowej „Speedway” Wanda Pan Paweł Radzikowski zaprezentował zebranym jak wyglądają i jakie dźwięki wydają motocykle żużlowe. Właściciele tych „ryczących maszyn”
umożliwili krótkie przejażdżki chętnym dzieciom. Nie zapomnieliśmy także o „podniebieniu” uczestników Festynu.
Smaczne dania serwowała Spółka PUS HUT-PUS cd str 2

2

KURIER

AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW

cd ze str 1 Prowadzący festyn kol. Bogdan Miller zachęcał wszystkich do udziału w konkursach, losował także z
pośród zebranych zaproszeń, wspólnie z wybraną
„sierotką” ciekawe nagrody. A było ich w tym roku dużo.
Wszystko to między innymi dzięki licznemu udziału w
sponsorowaniu naszego Festynu przez Firmy związane z
Hutą. Przewodniczący Związku kol. Janusz Lemański podziękował sponsorom: ZFŚS O/Kraków ArcelorMittal Poland S.A., Spółkom: KRAKODLEW, UNIHUT, AM GS, Remobud, Madrohut, Metalodlew, Sed-hut, PTF, Centrum
Medyczne „Ujastek”, DB-24, PKO BP, Complex, Kolhut,
PTS, Fundacji Własności Pracowniczej, KUNSZT, EKOENERGIA, AMP Tubular Products, Polishut, HUT-PUS,
HFOZiPS, TKKF, UNIQA, SKOK, EuroTrade, SPEEDWAY
Wanda oraz Com-Com Zone operatorowi obiektów sportowych na których odbywał się nasz związkowy Festyn,
bez których trudno byłoby zorganizować tak udaną imprezę sportowo– rekreacyjną. Pełna relacja w następnym
Kurierku Aktualności, przedstawimy listy uczestników w
poszczególnych konkurencjach.
UWAGA !!!!
• Rusza akcja szczepień przeciwko grypie. W
najbliższym wydaniu "Jedynki" znajdziecie Państwo ulotkę informacyjną w tej sprawie.
Poniżej harmonogram szczepień na rok 2010:
• Dąbrowa Górnicza „Unimed” Sp. z o.o., Poradnia Medycyny Pracy, 15.09.2010 do 29.10.2010, w godzinach od 8.00 do 14.00
• Sosnowiec Ambulatorium, 20 – 22.09.2010 i 18 – 20.10.2010
w godzinach od 12.00 do 16.00 lub „Unimed” Sp. z o.o., Poradnia Medycyny Pracy w Dąbrowie Górniczej, 15.09.2010 do 29.10.2010, w godzinach od 8.00 do 14.00
• Kraków CM Ujastek Sp. z o.o., Pawilon B, pokój 22, 13.09.2010 do 29.10.2010; poniedziałek, wtorek i piątek 8.00 – 14.00; środa i czwartek 8.00 – 18.00
• Świętochłowice „PORAD – MED” Sp. z o.o., parter, pokój zabiegowy, 13.09.2010 do 29.10.2010, w godzinach od 8.00 do
16.00
• Chorzów – Huta Królewska Budynek Dyrekcji, parter (były
punkt medyczny), 22.09. i 04.10.2010 od godziny 12.00 lub w
„PORAD – MED” Sp. z o.o. w Świętochłowicach, parter, pokój
zabiegowy, 13.09.2010 do 29.10.2010, w godzinach od 8.00 do
16.00
• Chorzów – WBG Batory budynek szatni (punkt medyczny),
24.09. i 06.10.2010 od godziny 12.00 lub w „PORAD – MED” Sp.
z o.o. w Świętochłowicach, parter, pokój zabiegowy, 13.09.2010
do 29.10.2010, w godzinach od 8.00 do 16.00
Prosimy o zabranie legitymacji pracowniczej
na szczepienie!

Podziękowanie…..
Na ręce Przewodniczącego
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Janusza
Lemańskiego, Małopolski
Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie składa serdeczne podziękowanie za darowiznę pie-

AMP SA

niężną przekazaną na rzecz powodzian. Dzięki tak ofiarnym gestom darczyńców możemy nieść oczekiwaną pomoc ludziom doświadczonym tragedią - bez niej byłoby
dużo trudniej. Ofiarowana pomoc w największej dana
potrzebie to bezcenny dar nadziei na powrót do normalnego życia. I za to proszę przyjąć wdzięczne wyrazy podziękowania, szacunku i uznania wraz z najserdeczniejszymi życzeniami. Podziękowanie w imieniu MZO PCK w
Krakowie składa Rafał Rostecki
OŚWIADCZENIE OPZZ W SPRAWIE
WRZEŚNIOWYCH AKCJI
PROTESTACYJNYCH
Organizowane we wrześniu 2010 roku przez
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
manifestacje są odpowiedzią na niskie płace wielu grup
zawodowych, redukcje zatrudnienia, szukanie oszczędności kosztem emerytów i rencistów, niewłaściwą, naszym
zdaniem, polityką gospodarczą państwa. Współorganizatorem manifestacji nie jest żadna partia polityczna. Manifestacja w dniu 22 września 2010 r. jest organizowana
przez związkowców działających w sferze budżetowej.
Jest ona protestem przeciwko zaplanowaniu na 2011 roku
budżecie państwa zerowego wzrostu płac tej grupy pracowników oraz dalszym redukcjom zatrudnienia. Manifestacja w dniu 28 września 2010 r. jest organizowana
przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w skład którego
wchodzą związkowcy z transportu kolejowego z trzech
reprezentatywnych central związkowych (Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność”) i dotyczy
postulatów tego środowiska. Manifestacja w dniu 29
września 2010 r. jest fragmentem ogólnoeuropejskiego
protestu zorganizowanego przez Europejską Konfederację
Związków Zawodowych. W tym dniu odbędzie się europejska manifestacja w Brukseli, w której wezmą również
udział kilkusetosobowe delegacje OPZZ i NSZZ
„Solidarność”. Związkowe manifestacje w tym dniu odbędą się również w wielu stolicach europejskich. Będzie to
protest przeciwko ponoszeniu kosztów obecnego kryzysu
ekonomicznego przez pracowników i ich rodziny, protest
przeciwko przerzucaniu odpowiedzialności za kryzys na
najsłabszych. Decyzja o przeprowadzeniu manifestacji w
krajach członkowskich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych zapadła w czerwcu 2010 r. Manifestacje w dniach 22, 28 i 29 września 2010 r. wynikają z trudnej sytuacji pracowników w Polsce i Europie. Próba wpisania ich w jakiś domniemany schemat walki politycznej
w Polsce jest oczywistym nadużyciem i dziennikarską fantazją. Jest to kolejna próba zdyskredytowania rzeczywistych problemów społecznych i pracowniczych poprzez
nadanie im politycznego piętna i zdyskredytowania w
oczach opinii społecznej.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych protestuje przeciwko tego typu praktykom, wzywa media do
rzeczowego i merytorycznego opisywania problemów
społecznych w Polsce i Europie, oddzielania rzeczywistych
konfliktów społecznych od bieżącej walki politycznej.

KURIER AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW

AMP SA

3

47 Rajd Walcowników
Jak co roku we wrześniu odbył się Rajd Walcowników zorganizowany przez Kierownictwo oraz
Związki Zawodowe Zakładu Walcownia Zimna.
Rajd w tym roku cieszył się jak zawsze dużym
zainteresowaniem, stąd udział 183 osób (4 autokary). Miejscem tego rajdu była Solina i DW „Halicz”. W drodze
do Soliny uczestnicy Rajdu zatrzymali się w uzdrowisku Rymanów
Zdrój, gdzie skorzystali z wód leczniczych oraz zwiedzili piękne
uzdrowisko.
Następnie dotarli do DW „Halicz” gdzie zostali zakwaterowani, a
wieczorem czekało na nich ognisko, gdzie przy muzyce uczestnicy
piekli kiełbaski oraz świetnie się bawili. Następnym punktem Rajdu była duża pętla bieszczadzka, która w pełni nie została zrealizowana ze w względu na pogodę. Uczestnicy rajdu nie zaliczyli
trasy Przełęcz Wyżniańska, przejście na Małą Rawkę. W zamian
byli w ośrodku w Myczkowcach i oglądali przepiękne makiety
cerkwi w miniaturze oraz mini ZOO. Zwiedzali też przepiękną
cerkiew oraz w Cisnej karczmę Zakapiorów Bieszczadzkich
„Siekierezada”.
Po powrocie i krótkim odpoczynku uczestnicy zaczęli biesiadować
na wieczorku zwanym „Bieszczadzka Noc”. W trakcie zabawy
odbyła się jak zawsze konkurencja tańca towarzyskiego, która
KRS 0000052378
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nagrodzono zwycięzców
Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
oraz ufundowano nagrody dla dwóch par dwuwiązkowych.
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
Uczestnicy wspaniale się bawili do rana.
i Pomocy Społecznej
Następny dzień był dniem odpoczynku i spaceru po zaporze solińzaprasza: Darczyńców Fundacji
skiej. Na zakończenie rajdu wręczano najmłodszym uczestnikom
w dniu 30-go września 2010 roku (czwartek)
upominki oraz uhonorowano długoletniego organizatora rajdów,
na bezpłatne badania wraz ze specjalistycznymi
a teraz gościa na 47 Rajdzie Kolegę Zbigniewa Przybylskiego.
konsultacjami:
Po obiedzie zakończono 47 Rajd Walcowników i wyruszono w
- badanie przepływu krwi przez naczynia krwiono- drogę powrotną. Uważamy 47 Rajd za udany.
śne metodą Dopplera
Mirosław Kopeć

KONTROLUJ PRĘDKOŚĆ
Realizując zalecenia audytu korporacyjnego, od 15 września 2010 r., we
wszystkich lokalizacjach ArcelorMittal
Poland prowadzone będą radarowe
kontrole prędkości pojazdów mechanicznych.
Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników Biura BHP i Ochrony. Wszystkie
naruszenia przepisów z zakresu przekraczania dopuszczalnych prędkości, określonych w przepisach wewnętrznych
spółki na 40 km/ godz., dokumentowane będą w postaci
cyfrowych zdjęć fotograficznych.
Każde zarejestrowane naruszenie ograniczenia prędkości
obowiązującego w poszczególnych lokalizacjach spółki lub
złamanie zasad prowadzenia pojazdów obowiązujących w
ArcelorMittal oraz przepisów ruchu drogowego skutkować
będzie cofnięciem uprawnień do wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ArcelorMittal Poland SA.

- badanie tonometryczne w kierunku wczesnego
wykrywania zagrożenia jaskrą
Posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej SIP
Rejestracja telefoniczna (w Biurze Fundacji)
• Obecni na spotkaniu byli Przewodniczący GKW Krzysztof Stypuw dniach 20-22 września br. w godz. 9-14, tel.:
ła, Wice Przewodniczący GKW Jerzy Łąka, sekretarz GKW Euge12 290 41 58
niusz Hlek., oraz Andrzej Grabski (SIP). Członkowie Komisji zapo-

Oraz wszystkich zainteresowanych
w dniu 1-go października 2010 roku (piątek) w
godz. 9-14 na bezpłatne:

znali się z informacją o stanie zgłoszeń zakładowych komisji Wyborczych. Następnie omówiono sprawy techniczne związane z
przygotowaniem do wyborów tj. spotkanie GKW z komisjami Zabadanie videodermatoskopowe w kierunku wcze- kładowymi, uściślono zapisy ordynacji wyborczej, ustalono wzory
snego wykrywania zagrożenia czerniakiem skóry
formularzy zgłoszeń kandydatów na SIP, przygotowano wzory
Rejestracja telefoniczna (w Rejestracji Spółki Ujastek)
protokołu z wyborów oraz technikę rozpowszechniania wiadomotel.: 12 683 38 44
ści o wyborach SIP, pomoc SIP w organizowaniu wyborów, na

Badania i konsultacje odbędą się
w siedzibie Ujastek Spółka z o.o. sp. k.
(Kraków ul Ujastek 3)

koniec określono harmonogramu wyborów. Przewodniczący

GKW poinformował, że wszystkie Zakłady w Oddziale Kraków zgłosiły swoje Komisje Wyborcze. Ze Spółek otrzymano zgłoszenie z: Krakodlew, Profil, Kolprem, Tubular Prdukts, Eko-Energia. Wybory na szczeblu Zakładów odbywać się będą w terminie 27 września do 12 listopada 2010r

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 Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3 posiłki,
nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna.
Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.

ZFŚS proponuje...
• Dział Spraw Socjalnych i Bytowych ( pokój 31 bud.
Z” ,tel.16-76 lub 16-31) rozprowadza wejściówki do Parku
Wodnego w Krakowie , ul. Dobrego Pasterza 126
Formy zajęć do wykorzystania w ramach wejściówki:
- basen – możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji za
wyjątkiem barku wodnego i zespołu saun i solarium przez
okres 100 minut od momentu przekroczenia bramki przy
kasach do powrotu do
kas. W przypadku oddania 1 kuponu i wydłużenia pobytu powyżej 100 minut wymagana będzie dopłata wynikająca z aktualnie obowiązującego cennika
zgodnie z zasadami z Regulaminu Parku Wodnego ( sauna w
ramach 100min. płatna dodatkowo w kasie 5 zł po okazaniu
leg. pracowniczej) lub - siłownia – jednorazowe wejście bez
ograniczenia czasu – uczestnik sam decyduje ile czasu spędzi
na siłowni lub - fitness oraz zajęcia taneczne (zgodne z
aktualnym harmonogramem, dostępnym w Recepcji Wellness Club Park Wodny i na www.ParkWodny.pl)– jedne zajęcia – czas pobytu jest równoznaczny z czasem zajęć prowadzonych przez instruktora
Cena wejściówki - 14 zł; odpłatność dla osób uprawnionych
do korzystania z ZFŚS – 7 zł.
Jednocześnie informuję, że pracownik może wykupić nie więcej niż 20 szt. wejściówek w cenie ulgowej, przy czym 10
wejściówek liczone jest jako jedna impreza w ramach tzw.
„wypoczynku po pracy”(w roku kalendarzowym można skorzystać z dofinansowania do nie więcej niż 10 imprez ).
Uwaga pracownicy Huty
i spółek hutniczych
W dalszym ciągu można zapisywać siebie, jak i swoją najbliższą rodzinę, do grupowego ubezpieczenia, w PZU Życie. Do grupowego ubezpieczenia na życie, którego składki są znacznie niższe od ubezpieczenia
indywidualnego, mogą zapisywać się pracownicy ArcelorMittal Poland SA i hutniczych spółek. Prosimy wszystkich
pracowników Huty, którzy przychodzą po świadczenia do
biura obsługi PZU o posiadanie przy sobie aktualnego numeru konta bankowego.
Biuro obsługi PZU Życie dla pracowników zatrudnionych w ArcelorMittal Poland SA mieści się w budynku
administracyjnym: „S”, kl. A, II piętro, pok. 206,
tel. (12) 390-40-50, wew. 99 40-50.
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Z prasy: Nowe zasady ustalania cen rud żelaza w ArcelorMittal. Wyzwaniem dla firm działających w sektorze
stalowym, jak i ich klientów, jest nowy model ustalania cen
rud żelaza. ArcelorMittal, we współpracy z klientami, wypracowuje metody dostosowania się do niego. Polityka koncernu
zakłada utrzymanie rocznego cyklu kontraktowania z zastrzeżeniem możliwości dokonania rewizji cen po okresie sześciu
miesięcy. W grupie ArcelorMittal funkcjonuje wyspecjalizowana jednostka - ArcelorMittal Distribution Solutions, która zajmuje się m.in. obsługą centrów serwisowych i dystrybucją
produktów kierowanych do sektora budowlanego. Taki podział odpowiedzialności w ramach koncernu pozwala odpowiedzieć na potrzeby konkretnego rynku. Ma to kluczowe
znaczenie zwłaszcza w okresie pokryzysowym, w którym koncern skupia się na wzmacnianiu relacji z klientami. W ostatnim czasie oddziały Distribution Solutions zawarły umowy
partnerskie na rynkach wschodzących, m.in. z Dhamm Processing w Indiach, Kiswire w Azji, Gonvarri w Brazylii czy np.
Carminati Distribuzione we Włoszech.
ArcelorMittal zwiększy wydobycie rud żelaza. Zdaniem
ekspertów sektor stalowy odnotuje do końca 2010 roku 10procentowy wzrost, który zawdzięczać będziemy w znacznej
mierze rosnącemu popytowi ze strony krajów rozwijających
się. Postępujący wzrost notowany jest też na rynkach dojrzałych, będących głównymi odbiorcami produktów ArcelorMittal,
choć poziom zamówień pozostaje na nich w dalszym ciągu
niższy niż w 2008 roku. Można przypuszczać, że poziom
sprzed kryzysu zostanie osiągnięty dopiero w 2012 roku. ArcelorMittal spodziewa się, że wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2010 roku dla całej spółki ArcelorMittal będzie oscylował
między 2,1 a 2,5 mld dolarów, odzwierciedlając tym samym
zmiany cen surowców, sezonowe wahania popytu związane z
okresem wakacyjnym oraz relatywne spowolnienie obserwowane w Chinach. Reagując na tę sytuację rynkową, ArcelorMittal zamierza do końca roku podnieść o ponad 10 mln ton
poziom wydobycia rud żelaza, realizowanego przez firmę na
własne potrzeby. Już w drugim kwartale 2010 roku poziom
wydobycia rudy żelaza wzrósł o 21 procent. Koncern będzie
również kontynuować realizowane na całym świecie inwestycje.
Prawa do emisji CO2: huty i cementownie zyskują
najwięcej. Europejski przemysł może zarobić 14 mld euro
na zaoszczędzonych prawach do emisji - wynika z raportu
grupy Sandbag. Brytyjski Sandbag zajmuje się monitorowaniem emisji i handlu CO2. W najnowszym raporcie stwierdził,
że europejski system handlu emisjami (ETS) jest bardzo mało
efektywny. Jak oceniają eksperci Sandbag europejski program w latach 2008-2012 pozwoli zmniejszyć emisję o marne
32 mln ton, podczas, gdy obejmuje on aż 12 tysięcy instalacji
mających na koncie łącznie 1,9 mld ton emisji rocznie. Jak
opisuje Sandbag w raporcie, odpowiednie uregulowanie emisji jednej elektrowni dałoby większe efekty. Do tak mikroskopijnych redukcji emisji dojdzie głównie przez kryzys gospodarczy, który znacząco zmniejszył aktywność niektórych instalacji. W efekcie wiele branż przemysłu ma niższą emisję niż
przyznane jej darmowe limity. Największe oszczędności mają
huty i cementownie. Zdecydowanym liderem wśród posiadaczy niewykorzystanych limitów jest ArcelorMittal. Jak podaje
Sandbag hutniczy gigant zgromadzi do 2012 r. około 102 mln
praw wartych łącznie trochę ponad 1,4 mld euro.

