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Szkolenie związkowe
• W dniach 4-5 października w naszym ośrodku związkowym „Chata
pod Pustą” w Wierchomli odbyło się szkolenie, w którym udział
wzięli Przewodniczący Zarządów Zakładowych naszego Związku,
członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Pierwszą część szkolenia poświęcono omówieniu bieżącej działalności
związkowej. Obecni na szkoleniu przedstawili swoje problemy i spostrzeżenia dotyczące działalności związkowej. Wszyscy jednomyślnie
podkreślali, że poprawę niektórych działań należy rozpocząć od najniższych szczebli związkowych. Niestety co wykazała dyskusja nie
obyło się w dotychczasowym działaniu bez mniejszych czy większych błędów. Mamy jako Zarząd Związku zadanie poprawić te działania, które szwankują. Koleżanki i koledzy zwrócili także uwagę na
większą aktywność w pracy na rzecz uzwiązkowienia naszej organizacji związkowej. Wszystkie uwagi urzędujący Zarząd Związku odnotował, mając nadzieję, że do kolejnego szkolenia zostaną one wyeliminowane. Związkowcy oprócz uwag przytaczali także wiele pozytywnych działań, zwłaszcza w obronie pracowników. Podkreślali
także bardzo dobrą współpracę z działem socjalnym, a także organizowane przez Związek imprezy, jak nasz coroczny Festyn związkowy, Dzień Kobiet czy spotkanie z dziećmi z okazji dnia św. Mikołaja.
Na zakończenie wewnętrznej związkowej dyskusji przedstawiono
zebranym pomysły do rozważenia, które członkom Związku ułatwiłyby sytuacje życiowe. Prezydium Związku będzie pracowało nad
szczegółami oraz zabezpieczeniem finansowym tych inicjatyw. Po
szczegółowym opracowaniu przedstawimy te propozycje członkom
NSZZ Pracowników AMP SA. W drugiej części spotkania udział wzięli
Dyr. Kadr i Relacji Społecznych AMP SA Pan Andrzej Węglarz oraz
Szef ds. Kadr i Relacji Społecznych Pan Cezary Koziński. Przedstawili
aktualną sytuację produkcyjną oraz proponowane zmiany organizacyjne w strukturach AMP SA. Dyr.. A. Węglarz przypomniał założenia
Spółki dotyczące planu zatrudnienia na rok 2012 oraz omówił stan
zatrudnienia w poszczególnych oddziałach. Przypomniał także strukturę organizacyjną pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
w AMP SA oraz tych zatrudnianych przez Firmy zewnętrzne (lizing).
W dyskusji dotyczącej Emerytur Pomostowych przypomniał tzw
„siedem kroków” decydujących o otrzymaniu EP. . Prawo do emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie
następujące warunki: 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2.ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przy czym
przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym; 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał
prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; 6.
po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy o emeryturach pomostowych; 7. nastąpiło z nim rozwiązanie
stosunku pracy. Omówił ilość przyznanych EP w poszczególnych
Oddziałach AMP SA oraz system odwoławczy. Pan Cezary Koziński

przypomniał wdrożone zmiany w systemie żywienia oraz aktualnie
wynegocjowane zmiany w Porozumieniu żywieniowym, dotyczące
między innymi wykreślenia obowiązku współfinansowaniu przez
pracowników podwyżek posiłków. W dyskusji związkowcy pytali
między innymi o sprawy porządkowe dotyczące obowiązku trzeźwości, zatrzymań pracowników prze służby ochrony oraz rozwiązań,
które mogą być stosowane w kolejnych latach. Niestety nie mamy
dobrych wieści w tym temacie, Pracodawca …….
Cd str nr2
OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W
SPRAWIE KRYZYSU W POLSCE
W związku z:
• narastaniem kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce,
• postępującego wzrostu bezrobocia i spadku produkcji przemysłowej,
• rosnącego rozwarstwienia społecznego,
• wzrostu liczby osób żyjących poniżej minimum egzystencji,
• braku skutecznych rozwiązań na rzecz godnego zatrudnienia
– braku rozwiązań w zakresie umów śmieciowych,
• powolnego demontażu struktur państwa w zakresie m.in. ochrony
zdrowia, nauki i oświaty, sądownictwa,
• braku skutecznego dialogu społecznego, który pozwoliłby zatrzymać te niebezpieczne tendencje,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa rząd i partnerów społecznych do natychmiastowego
podjęcia rozmów na rzecz zawarcia II Pakietu Antykryzysowego, szerszego niż w 2008 roku, który skutecznie osłoni polskie
społeczeństwo – zarówno pracowników, jak i pracodawców – przed
skutkami kryzysu.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmie działania w sprawie zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności budżetu państwa na 2013 rok z Konstytucją RP, w
związku z tym, że w obecnym kształcie nie realizuje on konstytucyjnej zasady mówiącej o tym, iż „władze publiczne prowadzą politykę
zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i
wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.”
(art. 65. ust. 5 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.).
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Spotkanie Dyr. Generalnego Pana Manfreda Van Vlierberghe
z kadrą i przedstawicielemi zw. zawodowych na BWZ
• 9 października na Walcowni Zimnej odbyło sie spotkanie Dyr.
Generalnego AMP SA Pana Manfreda Van Vlierberghe z kadrą i
przedstawicielemi Zwiazków Zawodowych. Celem spotkania było
przedstawienie aktualnej sytuacji produkcyjnej BWZ, poziomu
wdrożenia programu KOS oraz prezentacja modernizacji kulturowej w ramach programu WCM. W trakcie spotkania obecni na sali
przedstawiciele związków zawodowych pytali przede wszystkim o
planowane wydzielenie wykańczalni. Po raz kolejny usłyszano, iż są
to tylko plany, decyzja w dalszym ciągu nie jest podjęta. Szczegóły
spotkania przedstawimy w kolejnym wydaniu Kuriera Aktualności.
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cd ze str nr 1…zamierza bardzo restrykcyjnie realizować obowiązek trzeźwości w zakładzie pracy. W dyskusji udział brali także
przedstawiciele Spółek, którzy pytali o problemy z jakimi spotykają
się w pracy codziennej w Spółkach zależnych oraz tych już
„niezależnych”. W trzeciej części spotkania udział wziął mecenas
Andrzej Szuperski pełniący obowiązki prawnika w Radzie wojewódzkiej OPZZ. Głównym tematem była sprawa funkcjonowania w zakładzie pracy ZFŚS, odpisów pracowniczych oraz możliwości przekazania w administrowanie ZFŚS do podmiotu zewnętrznego. W spotkaniu wykorzystaliśmy obecność przedstawicieli Pracodawcy, którzy
usłyszeli stanowisko związkowe w tym zakresie poparte argumentami prawnymi. Uważamy, iż propozycja aby administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych powierzyć zewnętrznemu
podmiotowi jest sprzeczna z prawem, godzi to w dotychczasową
praktykę dialogu pracodawcy ze związkami zawodowymi i standardy
społecznej odpowiedzialności biznesu, której orędownikiem był
dotychczas Koncern ArcelorMittal. Poszukiwanie oszczędności w tym
zakresie powinno ustąpić trosce o wysoki standard prawny i merytoryczny załatwianych spraw. Standard taki może zapewnić zdaniem
związkowców uczestniczących w szkoleniu jedynie własna jednostka
organizacyjna działająca w ramach struktur organizacyjnych pracodawcy. Jednostka dotychczas istniejąca działająca w strukturach
organizacyjnych pracodawcy pod nazwą Działu Socjalnego, dysponuje zarówno wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z pracownikami i związkami zawodowymi jak i wiedzą i umiejętnościami posługiwania się obowiązującymi procedurami administrowania ZFŚS.
W gorącej dyskusji związkowcy obawiali się, że dostęp do świadczeń zostanie zdecydowanie zmniejszony przy proponowanych
zmianach strukturalnych w HR. Nasz prawnik popierając związkowe
zastrzeżenia przywołał kilka ustaw, które będą przez Pracodawcę
„łamane” gdy zdecyduje się na zapowiadane rozwiązania. Prawne
zastrzeżenia co do zmian strukturalnych sa powiązane z: Ustawą o
ZFŚS Art. 8 , Ustawą o Związkach Zawodowych, Ustawą o ochronie
danych osobowych, a w końcu następuje ingerencja w zapisy kodeksu pracy. Wiele uwag Pracodawca usłyszał także w dyskusji,
które dotyczyły szczegółowych zapisów regulaminu ZFŚS. Tu jednak
widzimy pole do wzajemnych negocjacji i kompromisu. W ostatniej
części szkolenia poruszono sprawę mobbingu w pracy oraz dyskryminacji i molestowania. Dla wielu osób te zagrożenia albo są obce
albo nie zdają sobie sprawy, że występują obok. Andrzej Szuperski
zwrócił szczególnie uwagę na prowadzenie takich działań by wcześnie wykrywać przedstawione zagrożenia i w porę przeciwdziałać
ich rozwinięciu.
W dyskusji podsumowującej wszyscy zgodnie opowiedzieli się za
kontynuacją tych spotkań i jeśli to możliwe do odbycia co najmniej
dwóch szkoleń w roku w dużo szerszym gronie związkowym. Zarząd
Związku został upoważniony do realizacji tych postulatów.

ArcelorMittal Poland otwiera w krakowskiej hucie inwestycję
o wartości 100 mln zł
ArcelorMittal Poland kontynuuje program inwestycyjny, otwierając
w krakowskiej koksowni instalację oczyszczania gazu koksowniczego. Projekt o wartości 100 mln zł ograniczy wpływ zakładu na środowisko dzięki zmniejszeniu zużycia energii i redukcji ilości powstających w procesie technologicznym odpadów. Łączna wartość projektów, które wkrótce zakończą się w krakowskiej hucie to220mln zł
Każda inwestycja w zrównoważony rozwój i ukierunkowana na
ochronę środowiska naturalnego jest ważna, zarówno z punktu
widzenia państwa, obywateli, jak i biznesu. Dlatego doceniamy, że
ArcelorMittal Poland kontynuuje projekty proekologiczne nawet w
okresie recesji, którą sektor stalowy odczuł szczególnie mocno –
powiedziała Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska.
Kontynuujemy program inwestycyjny niezależnie od trudnych warunków ekonomicznych, gdyż jesteśmy przekonani, że to on przesądza o naszej przewadze konkurencyjnej i gwarantuje utrzymanie

AMP SA

czołowej pozycji na rynku – powiedział Manfred Van Vlierberghe,
dyrektor generalny i wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Poland.

Otwarta właśnie inwestycja wraz z projektami, które w najbliższym
czasie zrealizujemy w krakowskiej hucie to niemal ćwierć miliarda
złotych wydanych na bezpieczeństwo i ochronę środowiska – dodał
Manfred Van Vlierberghe.
Modernizacja koksowni za 100 mln zł…
Budowa instalacji oczyszczania gazu koksowniczego powstającego
w trakcie produkcji koksu trwała od 2010 r. Przestarzała, arszenikowo-sodowa technologia oczyszczania gazu z siarkowodoru i amoniaku została zastąpiona nowoczesną metodą amoniakalną. W rezultacie powstaje siarka o niemal stuprocentowej czystości, która stanie
się produktem handlowym. Nowa hermetyczna instalacja przyczyni
się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu
przemienników częstotliwości na większości energochłonnych urządzeń. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i metod
diagnostyki parametrów procesowych gwarantuje też bezpieczeństwo. Z kolei zastosowanie nowego sposobu oczyszczania gazu
pozwala wyeliminować z procesu produkcji liczne substancje niebezpieczne, a także redukuje ilość powstających w procesie technologicznym odpadów.
… i 120 mln zł na inne projekty modernizacyjne huty w Krakowie
Poza budową nowej instalacji do oczyszczania gazu koksowniczego,
ArcelorMittal Poland zrealizuje w najbliższym czasie także szereg
innych projektów ukierunkowanych na zagwarantowanie bezpieczeństwa, ochronę środowiska oraz podniesienie efektywności kosztowej zakładu.
W styczniu 2012 r. w krakowskiej koksowni rozpoczęła się budowa
biologicznej oczyszczalni o mocy przerobowej 40 m 3 ścieków procesowych na godzinę. Instalacja ta, spełniająca wymogi środowiskowe i wymagania najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Techniques), zostanie dostosowana do aktualnych parametrów
produkcji oraz do wymagań nowej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. Pochłonie w sumie 24 mln zł.
Kolejno wymienione zostaną również dwie nagrzewnice podgrzewające dmuch do wielkiego pieca. Jedno ze starych urządzeń zostało
już zdemontowane, wkrótce zainstalowane zostanie nowe. Operacja
ta, o wartości 50 mln zł, przyniesie wzrost efektywności produkcji, a
także przyczyni się do obniżenia emisji tlenku i dwutlenku węgla
oraz tlenków azotu.
Część surowcową huty zasili także dziewięć nowych kadzi torpedo,
którymi przewożona będzie surówka z wielkiego pieca do stalowni.
Wyeliminowanie kadzi typu otwartego, używanych do tej pory,
zmniejszy straty ciepła podczas transportu, a w efekcie ograniczy
potrzebę dodatkowego podgrzewania surówki na stalowni, co z
kolei pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Koszt tej
inwestycji to 40 mln zł.
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GRYPA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
dla pracowników ArcelorMittal Poland, Manpower
(MPS i MPT) oraz ABC. Kim jest wróg? Grypa to
ostra, wirusowa i wyjątkowo zaraźliwa choroba. W
wyniku powikłań pogrypowych umiera od 250 tys. do
500 tys. osób rocznie! W Polsce na sezonową grypę zapada od kilkuset tysięcy do kilku milionów osób. Najskuteczniejszym sposobem
uniknięcia infekcji są szczepienia. Teraz jest na nie najlepszy moment!!! Grypa przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas
kichania, kaszlu czy rozmowy z osobą zakażoną. Pamiętaj! Grypa
często mylona jest z przeziębieniem lub innymi infekcjami układu
oddechowego.
HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ
Kraków CM Ujastek Sp. z o.o., Pawilon B, pokój 22, 17.09.2012 do
31.10.2010; poniedziałek, wtorek i piątek 8.00 – 14.00; środa i
czwartek 8.00 – 18.00
Pracownicy są proszeni o zabranie na szczepienie legitymacji
pracowniczej!!! Bez okazania dokumentu NIE ZOSTANĄ zaszczepieni!!!
Biuro BHP i Ochrony

1. Koncert Jubileuszowy Jerzego Połomskiego , który odbędzie się w
Piwnicy pod Baranami 25 października 2012r. o godz.18.30. Ceny biletów 60 zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych
do korzystania z ZFŚS wynosi 30zł za bilet
2. Koncert „ Wspaniali artyści zapraszają w niezwykłą podróż muzyczną”, który odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej , 14 października 2012 o godz. 17.00 W programie m.in. najpopularniejsze hity
muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej w wykonaniu Krystyny
Tyburowskiej , Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej, Jana Zakrzewskiego,
Tadeusza Szlenkiera , Salonowej Orkiestry Camerata pod dyrekcją
Wiesława Murzańskiego . Ceny biletów 90 zł i 50 zł ; odpłatność dla
pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi
odpowiednio 45 i 25 zł za bilet.
3. Koncert Kasi Kowalskiej , który odbędzie się w Auli Audytorium
Maximum 4 listopada 2012r. o godz.19.30 .o godz.19.30 . Ceny biletów 45 zł ; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 22 zł za bilet.
4. Koncert „Przystanek Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury”,
który odbędzie się w Auli Audytorium Maximum UJ , 18 listopada br.
o godz.18.00. Ceny biletów 120 zł, 100zł , 60 zł; odpłatność dla
pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi
Wielu może więcej
odpowiednio 60, 50, 30 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmoPodaruj sobie 1%
wane będą w pok.39, bud „Z” tel. 99 28 74.
KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofinansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym w ramach wySpołecznej zaprasza
na następujące bezpłatne badania laboratoryjne organizo- poczynku po pracy, w tym nie więcej niż do 3 wycieczek wielodniowane przy wykorzystaniu środków finansowych z grantu, wych oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez gdzie dofinansowanie nie
przyznanego przez ArcelorMittal Fundation, na działania re- przekracza 10 zł do biletu
alizowane na rzecz profilaktyki zdrowia:
UWAGA PRACOWNICY UBEZPIECZENI
- 18.10.2012 r. PSA i eGFR - dla mężczyzn w ramach profilaktyki
W PZU ŻYCIE
raka prostaty oraz przewlekłej choroby nerek /PChN/
Każdy z pracowników AMP i niżej wymienionych spół- 19.10.2012 r. TSH i eGFR - dla kobiet w ramach profilaktyki
ek hutniczych ubezpieczony w PZU Życie i posiadająchorób tarczycy oraz przewlekłej choroby nerek /PChN/
cy kartę „Klub PZU Pomoc w Życiu” od dnia 1.06.br
Badanie eGFR , czyli badanie poziomu kreatyniny we krwi, pozwala
Uprawniony jest do dodatkowych zniżek w zakresie
na wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniej terapii, która ma na ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Dodatkowy rabat stocelu ochronę funkcji nerek. W stadium I i II znajdują się osoby sowany będzie poza już przysługującymi zniżkami np. z tyt. bezszkoz eGFR powyżej 60 ml/min. Z nefrologicznego punktu widzenia dowej jazdy albo dobrego zabezpieczenia mieszkania czy domu. Aby
można je uznać za osoby zdrowe. Natomiast badani, którzy znaleźli móc skorzystać z Karty „Klub PZU Pomoc w Życiu” należy ją aktywosię w stadium III i IV budzą niepokój z powodu wskaźnika eGFR wać dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 i podając nr znajdująponiżej 60 ml/min (stadium III) lub poniżej 30 ml/min cy się pod kodem kreskowym. UWAGA- Jeżeli karta będzie nie aktyw(stadium IV) i powinni zostać poddani dalszej diagnostyce, mającej na lub nie będzie znany nr karty przy wykupie polisy, nie będzie można celu ustalenie rodzaju schorzenia nerek lub układu moczowego. na otrzymać dodatkowego rabatu. Szczegóły: www.pzu.pl/pomoc w
Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono wskaźnik eGFR na poziomie życiu. Podmioty, których pracownicy ubezpieczeni grupowo w PZU
poniżej 60 ml/min, powinni to odczytać jako sygnał alarmowy Życie mogą korzystać z dodatkowego rabatu: ArcelorMittal Poland,
i zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ten z kolei skieruje ich na konsul- PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, PPUH Eko-Energia, Unihut,
Ujastek, ArcelorMittal Tubular Products Kraków.
tację nefrologiczną.
Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. A,
Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się w dniach
II piętro, pok. 207, tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, od 1 czerwca br.
8 i 10 października 2012 r., w godz. 9.00-14.00 pod numerami:
czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwarPSA i eGFR 787 610 696 , TSH i eGFR – tel. 12 290 41 58
tek i piątek w godz. 7.00-15.00. Istnieje możliwość indywidualnego
Do badań należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie do Rejestracji
umówienia się z pracownikiem biura (tel. komórkowy).
Laboratorium Analitycznego / nie trzeba być na czczo/
w siedzibie Centrum Medycznego Ujastek Spółka z o.o. Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyjnym „
S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, czynne w ponie(ul.Ujastek 3)
Dla osób, których wynik badania PSA i TSH przekroczy wskazaną działek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w
godz. 7.00-15.00.
normę - Fundacja planuje zapewnić w kolejnych akcjach - konsulta10% dodatkowego rabatu z kartą „Klub PZU Pomoc w Życiu”
cję właściwych Specjalistów.
Uwaga pracownicy AMP i hutniczych spółek! Dla Klientów, którzy w
Wypoczynek po pracy
tym roku zawrą w ww. Biurze Obsługi PZU S.A. ubezpieczenie komuUWAGA!!!! Do wszystkich zainteresowanych:
nikacyjne (powyżej kwoty 800 zł) lub pozostałe (powyżej 200 zł)
Uprzejmie informujemy, że dla pracowników AMP SA Oddziału Kraprzygotowano atrakcyjne upominki. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ków, Dział Socjalny „HUT-PUS” S.A. sprzedaje bilety na :

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;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

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
„Chata pod Pustą” w Wierchomli

• 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.
U W A G A !!!!!!
Do wszystkich zainteresowanych: Dział Spraw Socjalnych i
Bytowych uprzejmie informuje, że dla pracowników AMP SA Oddziału
Kraków Związkowe Biuro Turystyczne „UNIHUT” S.A., przyjmuje zapisy
na wycieczki:
POZNAŃ + BERLIN 19 -21.10.2012
Dla pracowników ArcelorMittal, Emerytów i Rencistów Huty oraz uprawnionych członków rodziny cena: 360zł/os. (pełny koszt 720PLN)
Cena obejmuje: transport autokarem, 2 noclegi,2 obiadokolacje,2 śniadania, 1 obiad w drodze
powrotnej, opiekę pilota, przewodników,
bilety wstępu po stronie polskiej, ubezpieczenie. Cena nie zawiera biletów wstępu w Berlinie do zwiedzanych obiektów – ok.45 EUR

Panu Jarosławowi Dzierżędze
wyrazy głębokiego współczucia,
z powodu śmierci żony Elżbiety,
Składa Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA
członkowie Zarządu Zakładowego PSK
oraz pracownicy Zakładu Stalownia
EPITAFIUM DLA ELI

…Wszystko umarło, wszystko umarło,
ale nie powinienem się smucić,
z czasem to przyjdzie do każdego.
Wszystko umarło, wszystko umarło,
ale w nadziei wciąż oddycham i oczywiście nie wierzę
że tak po prostu umarłaś i odeszłaś...
..... Przyjaciele pozostaną przyjaciółmi.
Kiedy potrzebujesz miłości poświęcają ci troskę i uwagę,
przyjaciele pozostaną przyjaciółmi,
kiedy masz dość życia i porzuciłeś wszelką nadzieję
wyciągnij dłoń, przyjaciele pozostaną przyjaciółmi
do samego końca…
Nie wierzę, nie wierzę i po trzykroć nigdy nie uwierzę, że ciebie już
nie ma. Odeszłaś tak cicho i nagle. Już nigdy nie napiszesz: miłego
dnia. Nie porozmawiamy o naszych kłopotach i radościach. Nie posłuchamy twojej uwielbianej muzyki. Nie skomentujemy wydarzeń
sportowych. Duduś nie dostanie kolejnej ciuchci od cioci. To nie
może być prawda, że Pan Bóg potrzebuje tylko dobrych ludzi, bo
tych złych jest nadmiar.
To nie może być prawda, że opuściłaś nas Ty, która kochałaś życie.
Nigdy się z tym nie pogodzę. Morze łez nie wróci nam Ciebie, ale w
naszych sercach i umysłach pozostaniesz na zawsze. Elizabeth, bo
tak lubiłem do Ciebie mówić, żegnam Cię fragmentami piosenek
jednego z twoich ulubionych zespołów muzycznych.
Niech Cię prowadzą „Schody do nieba”.
Krzysztof Bąk
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Z prasy: Droga energia wykończy polskie huty?. Zbyt wysokie koszty polityki energetycznej ponoszone przez firmy energochłonne mogą doprowadzić zamykania wielu takich firm. Tylko
w hutnictwie może to oznaczać utratę nawet 200 tys. miejsc
pracy. - Sektor hutnictwa stali zatrudnia ok. 25 tys. pracowników.
W roku 2011 w Polsce wyprodukowano 8,8 mln ton stali, prognozowana produkcja w roku 2012 ma wynieść wyniesie 8,9 mln
ton, z czego ok. 30-40 proc. przeznaczana jest na eksport. W
ostatnich 10 latach sektor wydał ok. 7 mld zł na inwestycje i dziś
należy do najbardziej nowoczesnych w Europie. Branża stalowa
płaci co roku ok. 1,5 mld zł za energię elektryczną, rocznie kupując ok. 5 TWh energii elektrycznej - wylicza Stefan Dzienniak,
członek zarządu ArcelorMittal Poland. Jego zdaniem, w ciągu
najbliższych 3-4 lat regulacje dotyczące polityki energetycznej
mogą doprowadzić do tego, że polskie hutnictwo stali przestanie
być konkurencyjne, w efekcie właściciele mogą zamknąć swoje
firmy w Polsce. Przedstawiciele sektora hutniczego przekonują,
że w Polsce w latach 2007-2011 ceny energii elektrycznej dla
dużych odbiorców wzrosły o 100 proc. Branża wskazuje, że dużą
winę za tak wysoką cenę energii ponosi polityka państwa. Bogusław Ochab wskazuje, że w Polsce wszystkie firmy, także energochłonne, płacą 20 zł (czyli blisko 5 euro) akcyzy za każdą MWh.
Tymczasem w innych krajach, jak Belgia, Holandia i Niemcy,
firmy energochłonne akcyzy nie płacą, lub płacą ją w mniejszej
wysokości jak Francja (ok. 1 euro za MWh) czy Hiszpania (ponad
2 euro za MWh). Inne obciążenia to zakup energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce firmy energochłonne ponoszą koszty
wsparcia OZE na poziomie blisko 10 euro na 1 MWh. Tymczasem
we Francji i Holandii firmy energochłonne są z tego obowiązku
zwolnione, a w Hiszpanii obciążenia te wynoszą ok. 2,5 euro za
MWh, w Niemczech i Belgii ok. 1 euro za MWh
Tata Steel inwestuje w Indiach i Europie. Tata Steel, ósmy
światowy producent stali, uzyskał w indyjskich bankach 6,6 miliarda dolarów kredytu na budowę nowej huty we wschodniej
części Indii. Zapowiedziano także zainwestowanie 400 milionów
dolarów w Tata Steel Europe. Koncern Tata ma już we wschodnich Indiach hutę o zdolności produkcyjnej 10 milionów ton rocznie. Nowy obiekt ma produkować rocznie 6 mln ton stali. Na koniec czerwca tego roku Tata Steel było obciążone kredytami w
wysokości 9,3 miliarda dolarów, które w większości stanowiły
zadłużenie spowodowane zakupem przed 6 laty firmy Corus,
obecnie Tata Steel Europe. Podczas dorocznej konferencji Construction Industry Institute dyrektor zarządzający Tata Steel, H.
M. Nerurkar powiedział, że koncern zamierza w swój europejski
oddział zainwestować do marca przyszłego roku 400 milionów
dolarów. Choć w drugim kwartale tego roku przychody Tata Steel
Europe wyniosły tylko 111 milionów dolarów, podczas gdy rok
wcześniej wynosiły 343 miliony dolarów, Nerurkar ma nadzieję,
że podjęte przez europejskie rządy działania antykryzysowe pozwolą w najbliższym czasie odczuć poprawę sytuacji na europejskim rynku.
Nowa huta rusza na Ukrainie. W Dniepropietrowsku na Ukrainie otwarto nową hutę stali grupy Interpipe. Huta ma produkować 1,32 mln ton stali rocznie, zaspokajając niemal w całości
zapotrzebowanie firmy, która należy do największych światowych
producentów rur i kół kolejowych. Możliwe, że część jej produkcji
trafi także na eksport do krajów Unii Europejskiej. Oficjalnie hutę
już otwarto, ale rozpoczęcie produkcji jest planowane na koniec
października lub początek listopada. Zakład wybudowany w ciągu
5 lat kosztem 700 milionów dolarów to pierwsza od pół wieku
nowa huta na Ukrainie. Zastosowano w niej elektryczne piece do
produkcji stali ze złomu. Są one znacznie bardziej energooszczędne niż stosowane dotąd przez Interpipe piece wykorzystujące gaz. Mimo to, jak donosi serwis Bloomberg Oleksandr Kiriczko,
dyrektor generalny Interpipe zapowiedział wystąpienie do rządu
Ukrainy o zmniejszenie cen energii elektrycznej dla huty. Nowa
huta ma produkować rocznie 1,32 mln ton stali, co powinno pokrywać 90 proc. zapotrzebowania Interpipe na stal. Ewentualne
nadwyżki produkcyjne mają być sprzedawane na zachodzie Europy.

