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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, do-

biwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju 

 Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm. 

Takie ciche, ciche święto, 

 Rozjarzone świeczkami, 

 Dzień, w którym serce pozdrawia, 

 Pamięta 

 Tych, co rozstali się z nami. 

 Święto rozsnute mgliście 

 Nad jesiennym, zadumanym światem, 

 Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą, 

 Zmiotą z grobu zeschłe liście, 

 Położą kwiatek. 

 Hanna Łochocka "Dzień zaduszny" 

Światełko dla nieobecnych 

Stara legenda głosi, że w noc pomiędzy Dniem Wszystkich Świę-

tych, a Zaduszkami blask zapalonych na grobach zniczy wskazu-

je właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąka-

jącym się pomiędzy niebem a ziemią. Zapadający z wolna je-

sienny zmrok, rozświetlany blaskiem palących się zniczy, zaciera 

granice między światem tych, co odeszli i tych, którzy ciągle o 

nich pamiętają. Przychodzimy na cmentarz, aby pobyć przez 

chwilę z tymi, których już z nami nie ma. Ale nie jest to tylko 

dzień rozpaczy i smutku, bo przecież wierzymy, że nasi najbliżsi 

są w innym, lepszym świecie. Że nie odeszli zupełnie. Są w nas, 

naszej pamięci, sercach, wspomnieniach… 

 

 

 

 

 

 

 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

● 25.10. odbyło się w Krakowie posiedzenie TKŚS. Rozpatrzone 

zostały wnioski o zapomogi dla: byłych pracowników EiR, pra-

cowników Zakładu Walcownia Gorąca BWG, pracowników Zakła-

du Koksownia ZKK, pracowników Zakładu Wielkie Piece i Stalow-

nia PSK1, PSK2, pracowników Zakładu Energetycznego (BEK i 

BEC), pracowników komórek scentralizowanych. Niestety wiele 

osób starających się o pomoc socjalną (zapomoga finansowa) 

zapomniało o przedstawieniu aktualnych informacji o stanie 

zdrowia swoim bądź swoich bliskich, podkreślam aktualnych 

informacji lekarskich. Niektórzy pracownicy albo z rozpędu uzna-

jąc, że „stare” bądź mało konkretne zaświadczenia wystarczą, 

złożyli wnioski oczekując pozytywnego rozpatrzenia składanego 

wniosku. Po analizie niektórych wniosków TKŚS zmuszona była 

odrzucić takie wystąpienia. Jeszcze raz apelujemy do osób stara-

jących się o zapomogi finansowe aby swoją sytuację losową 

możliwie szczegółowo uzasadniali. Od 2014 roku głównym źró-

dłem informacji dla TKŚS o stanie zdrowia starających się o za-

pomogę pracowników będzie informacja od lekarza wpisywana 

do wniosku o zapomogę z numerem ewidencyjnym choroby. W 

szczególnych przypadkach ( np. szpital itp.) będą dopuszczane 

informacje pisemne. Ponadto TKŚS przeanalizowała dotychcza-

sowe wykorzystanie środków na wypoczynek po pracy. Z uwagi 

na znaczne przekroczenie środków w tej pozycji postanowiono 

by jedynie wyjątkowe wystąpienia rozpatrywać. Tak więc ze 

względu na wyczerpanie środków finansowych na wypoczynek 

po pracy dodatkowe wnioski nie będą przyjmowane. TKSS roz-

patrzyła wnioski w sprawie pożyczek na cele mieszkaniowe jedy-

nie pracownikom dotkniętym indywidualnym zdarzeniem loso-

wym. Decyzja w sprawie ewentualnego przyznania pożyczek 

pozostałym osobom, które złożyły wnioski po terminie zostanie 

podjęta na kolejnym posiedzeniu TKŚS.  W kolejnej części spo-

tkania przyznano dofinansowania do wypoczynku opiekunom 

dzieci niepełnosprawnych, korzystających z turnusów rechabili-

tacyjnych. W końcowej części spotkania Komisja omówiła pro-

blematyczne sytuacje dotyczące indywidualnych sytuacji pra-

cowników AMP SA ubiegających się o dofinansowanie z ZFŚS. 

Ponadto Strony wymieniły swe poglądy na temat zaproponowa-

nych zasad współpracy w zakresie wycieczek pomiędzy zakłado-

wymi organizacjami związkowymi, a firmą obsługującą ZFŚS w 

Krakowie oraz obowiązki firmy obsługującej ZFŚS.  

 

Premia w AMP SA za m-c Październik 2013 r. 

• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest 

wyższa od bazowego funduszu premiowego tj. 7% 

płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 8,4% 

 

UWAGA !!!  Następny numer Kuriera Aktualności zostanie  

wydany 13.11. 2013 roku. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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ZFŚŚ - zasady tworzenia - Kto może otrzymać  

dofinansowanie ? 

• Coraz częściej tematem moich szkoleń staje się zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych. Wątpliwości, które są przeze mnie naj-

częściej omawiane w ramach zajęć dotyczą przede wszystkim zasad 

dysponowania pieniędzmi z funduszu, regulaminu funduszu i nad-

zoru związków zawodowych nad funduszem. Co do zasady praco-

dawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku mini-

mum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowią-

zek utworzyć fundusz. Należy jednak pamiętać, że ustawa o ZFŚS 

umożliwia pracodawcy nietworzenie funduszu lub przekazywanie 

mniejszego odpisu na fundusz niż wynika to z tej ustawy. Obecnie 

wartość odpisu na fundusz wynosi 37,5 % średniego wynagrodze-

nia ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 2011 roku wartość odpisu 

nie zwiększyła się pomimo wzrostu tego miesięcznego wynagrodze-

nia. Wynika to z faktu, że ustawodawca, w celu oszczędności wpro-

wadził zapis, że w 2012 i 2013 roku odpis będzie na takim samym 

poziomie jak w 2011. Podstawą tej zmiany jest tak zwana ustawa 

okołobudżetowa. Wobec powyższego powstaje pytanie, kiedy pra-

codawca nie będzie musiał tworzyć funduszu lub będzie mógł 

zmniejszyć wysokość odpisów. Ustawa przewiduje , że takie działa-

nie może mieć miejsce jedynie w razie akceptacji strony społecznej, 

a to oznacza, że postanowienia o nieutworzeniu funduszu lub zmia-

nie wartości odpisu można zawrzeć albo w układzie zbiorowym 

pracy albo w regulaminie wynagradzania. Jeśli w zakładzie funkcjo-

nują związki zawodowe , to wiadomo, że ciężko będzie pracodawcy 

wprowadzić takie zapisy, ponieważ w razie układu zmiana wymaga 

sporządzenia protokołu do układu zaakceptowanego przez wszyst-

kie strony, a w razie regulaminu zgody związków. Jeśli jednak w 

zakładzie nie ma związków, to regulamin wynagradzania wymaga 

podpisu przedstawiciela z załogi. Z mojego doświadczenia wynika, 

że zazwyczaj przedstawiciel załogi nie stawia żadnego oporu przed 

pracodawcą. Celem funduszu jest pomoc socjalna osobom mniej 

zamożnym. Dlatego przyznawanie świadczeń uzależnione jest od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Ozna-

cza to, że nie każdy pracownik będzie mógł z funduszu skorzystać, 

a jeśli już to pracownicy jednego pracodawcy będą otrzymywali 

świadczenia w różnej wysokości w zależności od swojej sytuacji. 

Nie jest również tak, że wartość przyznanych świadczeń na jednego 

pracownika będzie równowartością uiszczanego za niego odpisu. 

Może się okazać, że wartość ta będzie wiele wyższa lub niższa od 

wartości odpisu. Dlatego pracodawcy w regulaminach funduszu 

wprowadzają różne progi, od których uzależniona jest wysokość 

świadczeń. Pracodawca przyznaje środki na wniosek pracownika, 

przy czym wniosek ten musi być uzasadniony, tzn. pracownik powi-

nien wykazać, że jego sytuacja materialna jest podstawą do wypła-

ty świadczenia. Zatem w większości regulaminów funduszu znajdu-

ją się zapisy o tym, że do wniosku należy dołączyć różnego rodzaju 

deklaracje czy PIT. Zaznaczam, że nie narusza to ustawy o ochro-

nie danych osobowych. Przeważnie świadczenia są przyznawane 

nie przez samego pracodawcę (chociaż i takie rozwiązania się zda-

rzają), a przez tak zwaną komisję socjalną. Komisje socjalne to 

wytwór praktyki, ponieważ nie zostały one uregulowane w żadnej 

ustawie. Powoływanie i zasady pracy komisji są uregulowane albo 

w regulaminu funduszu albo w regulaminie komisji, wydawanym na 

podstawie regulaminu funduszu. Nigdzie nie jest powiedziane, że w 

skład komisji muszą wchodzić przedstawiciele związków zawodo-

wych. Jednak zazwyczaj przedstawiciele związków są członkami 

komisji a członkostwo gwarantuje im właśnie regulamin komisji. 

Należy jednak zaznaczyć, że związki zawodowe uzgadniają z praco-

dawcą przyznawanie środków z fundusz, a takie uprawnienie nada-

je im ustawa o związkach zawodowych. Związki zawodowe mają 

prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o zwrot nienależnie wydat-

kowanych środków z funduszu. Tutaj chodzi o wydatkowanie ich w 

sprzeczności z celami ustawy i regulaminem. Środki są wydatkowa-

nie nienależnie, jeśli trafiają do osób, które nie powinny ich otrzy-

mać wcale lub w wydatkowanej wysokości. 

Pracodawca nie może na przykład finansować ze środków funduszu 

szkoleń, imprez firmowych itp. Nie może także wypłacać tak zwa-

nych wczasów pod gruszą wszystkim pracownikom w tej samej 

wysokości. Wracając do regulaminu funduszu, pracodawca nie mo-

że w nim zastrzec, że prawo do korzystania z funduszu przysługuje 

pracownikom z określonym stażem pracy u tego pracodawcy. Jeśli 

u pracodawcy występuje regulamin funduszu i działają organizacje 

związkowej, to pracodawca musi wprowadzić fundusz w uzgodnie-

niu z tymi organizacjami. Oznacza to, że bez ich zgody nie mogą 

wejść postanowienia funduszu. Jeśli jednak u danego pracodawcy 

działa więcej niż tylko jedna organizacja, to od dnia przekazania 

propozycji regulaminu lub jego zmian, organizacje mają 30 dni na 

przedstawienie wspólnego jednolitego stanowiska. Jeśli ich stanowi-

ska będą różne to nie będą dla pracodawcy wiążące, tylko będą 

miały charakter opinii. To z kolei oznacza, że pracodawca będzie 

mógł wprowadzić to co chce, a sprzeciw poszczególnych organizacji 

nie będzie dla niego w żaden sposób wiążący.      FPpP 

 

Tydzień Zdrowia   

W ArcelorMittal Poland SA zakoń-

czył się IV Tydzień Zdrowia. W 

ramach Programu Promocji Zdrowia odbyło się wiele imprez sporto-

wych. Biuro BHP, które było organizatorem Tygodnia Zdrowia, za-

praszało m.in. do udziału w sztafecie wielozadaniowej i Marszobie-

gu Charytatywnym – 4 października w Dąbrowie Górniczej i 8 paź-

dziernika w Krakowie. Oba marszobiegi cieszyły się dużym zaintere-

sowaniem zwłaszcza, iż cel który przyświecał mu (zbiórka środków 

finansowych na leczenie dziecka pracownika AMP SA) był szczytny. 

1022 uczestników i 6742 przebyte kilometry, co w sumie dało 33 

tysiące 710 złotych – tyle udało nam się zebrać dla Sebastiana Mali-

nowskiego, syna naszego kolegi z dąbrowskiej stalowni, podczas 

Pierwszego Wielkiego Marszobiegu Dobroczynnego. W ramach dni 

sportu rozegrano mecze piłki nożnej, piłki siatkowej. Rywalizowały 

drużyny reprezentujące Pracodawcę i Stronę Społeczną. Z tematów 

zdrowotnych dominowała profilaktyka nowotworowa i chorób ukła-

du krążenia. Pracownicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań 

Dopplera i markerów nowotworowych. Inicjatywa i udział w tygo-

dniu zdrowia kadry (Tej zarządzającej też ) jak i pracowników moż-

na uznać za sukces zdrowotny. Takie akcje powinny być w przy-

szłości kontynuowane.  

 

STANOWISKO EKZZ: NIEZBĘDNY JEST 

EUROPEJSKI PROGRAM NAPRAWCZY 

Przyjęte na posiedzeniu Komitetu Wyko-

nawczego EKZZ w dniach 22-23 października 

2013 r. w Brukseli. Obecny wielowymiarowy kryzys wybuchł pięć lat 

temu w sektorze finansowym; wywołał on kryzys gospodarczy, a 

następnie kryzys zadłużenia. Do walki z kryzysem przywódcy Unii 

Europejskiej przyjęli i wdrożyli polityki brutalnych środków oszczęd-

nościowych oraz wewnętrznej dewaluacji. Pogłębiło to kryzys, 

zniszczono działające struktury gospodarcze, zmniejszono kon-

sumpcję, pogłębiły się nierówności i ubóstwo, zaatakowano płace, 

znacząco wzrosły stopy bezrobocia, istnieje zagrożenie dla spójno-

ści społecznej oraz wsparcia dla projektu Unii Europejskiej. Zamiast 

je eliminować, polityki te pogłębiły również różnice gospodarcze i 

społeczne w Unii Europejskiej. Co więcej, rozwój demograficzny, 

niedostatek zasobów naturalnych, perspektywy straconego pokole-

nia, rosnące ceny energii oraz nieustanna niepewność w sektorze 

bankowym są zniechęcającymi wyzwaniami, z którymi mierzymy się 

drugiej dekadzie XXI wieku. Z tych wszystkich powodów, Europej-

ska Konfederacja Związków Zawodowych wzywa Radę do zmiany 

kursu i przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, 

ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w 

ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i 

europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby 

do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia 

Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach 

najbardziej dotkniętych kryzysem. Jest to jedyny sposób, aby nadać 

nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia 

Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, 

który atakuje prawa socjalne. W listopadzie Europejska Konfedera-

cja Związków Zawodowych będzie mobilizowała swoje organizacje 

członkowskie wokół tych żądań. 

http://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/poland/news/amp/Documents/Zadbaj%20o%20zdrowie.pdf
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 Szczepienia ochronne w AMP SA 

Przypominamy, że od 30 września do 30 listopada trwa 

akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia dla pra-

cowników są bezpłatne i ze zwrotem potrąconego po-

datku. W Krakowie szczepienia będą się odbywać w punkcie szcze-

pień Centrum Ujastek pok. nr 22 pawilon B: poniedziałek, wtorek, 

piątek 8.00-14.00, środa i czwartek 8.00 -18.00 

 

   HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ   

OLDBOY’S 2013 

W dniu  9.11.2013r. od godziny 13:00    w  Hali Sporto-

wej w Zielonkach rozegrany zostanie  Halowy Turniej 

Piłki Nożnej OLDBOYS 2013 o puchar  Prezesa TKKF Ar-

celorMittal Poland SA w Krakowie. Organizatorem Turnieju jest Za-

rząd TKKF ArcelorMittal Poland Kraków. Informacji udziela i przyjmu-

je zapisy kol. Kazmierz  Pyż  tel: 600 360 653 do dnia 5.11.2013r. 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Już w październiku rozpoczynamy kolejną edycję 

Climate Survey  Badania Zaangażowania Pracowni-

ków ArcelorMittal 2013. Badanie to pozwoli kierownictwu naszej fir-

my zrozumieć i zmierzyć opinie, postawy oraz poziom zadowolenia 

pracowników w wielu kluczowych obszarach. Poznaniem ich rezulta-

tów jest zainteresowany również prezes naszej firmy, Lakshmi Mittal. 

Wyniki tego badania będziemy chcieli porównać z wynikami z 2008, 

2009 i 2011 roku. W poprzednich latach otrzymaliśmy informacje o 

naszych mocnych stronach, ale co ważniejsze, o obszarach, które 

wymagają poprawy. Wasze opinie okazały się dla nas bardzo cenne. 

Korzystaliśmy z nich podejmując działania zmierzające do poprawy 

funkcjonowania naszej firmy, a także do poprawy bezpieczeństwa i 

komfortu pracowników. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym 

roku. Podczas niedawnego spotkania z 500 menadżerami najwyższe-

go szczebla na temat zaangażowania i równości, prezes Mittal za-

uważył, że najlepsze rezultaty firma osiąga wówczas, gdy jej pracow-

nicy współpracują na równych zasadach i są zaangażowani w sprawy 

firmy. Potwierdzeniem tej opinii są bardzo dobre wyniki osiągane na 

świecie przez te firmy, których załoga wykazuje największe zaanga-

żowanie. Wasz udział w badaniu pozwoli kierownictwu naszej firmy 

na lepsze zrozumienie tego, co trzeba zmienić i jak poprawić funkcjo-

nowanie niektórych procesów. 

Nikt nie musi obawiać się, że jego uwagi czy odpowiedzi zostaną 

upublicznione. Operujemy tylko uogólnionymi wynikami i opiniami. 

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe. Podejmujemy wszelkie kroki, 

by zachować poufność i zapewnić Was, że Wasze anonimowe opinie 

trafią bezpośrednio do kierownictwa. 

W październiku 2013, gdy otrzymacie zaproszenie do wzięcia udziału 

w Badaniu Zaangażowania Pracowników 2013, poprosimy Was o 

zarezerwowanie sobie czasu, tak aby swobodnie odpowiedzieć na 

pytania. Zależy nam bardzo na tym, by w badaniu wzięli udział wszy-

scy pracownicy, do których zaproszenie skierujemy mailem. 

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w badaniu. Licząc na Waszą po-

moc zapewniamy też nieustanne wsparcie. 1 października otrzymacie 

kolejne informacje na temat ankiety. 

Z pozdrowieniami, Monika Roznerska Dyrektor Personalny 

 

Koledze Krzysztofowi Musiałowi 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

MATKI 

składa Zarząd Zakładowy BWG NSZZ Prac. AMP S.A. 

oraz koleżanki i koledzy 

BĄDŹ UBEZPIECZONY - BĄDŹ BEZPIECZNY 

Tych którzy nie są ubezpieczeni informujemy, że do gru-

powego ubezpieczenia w PZU Życie może zapisać się 

każdy z pracowników Huty lub hutniczych spółek. Do 

ubezpieczenia grupowego można również dopisać współmałżonków i 

dorosłe dzieci. Osoby, które starają się o wypłatę świadczenia prosi-

my bt miały przy sobie numer konta bankowego 

-  Biuro Obsługi  PZU Życie, mieści się w budynku administracyj-

nym „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. 

Polecamy korzystne ubezpieczenie domu lub mieszkania. 

Teraz zawierając nową umowę w promocji Bądź z Nami 2013 dosta-

niecie 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. Polecamy także bardzo korzystne ubezpie-

czenia komunikacyjne. Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku ad-

ministracyjnym „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 atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A. 

•  Pamiętajmy o dodatkowym10% rabacie przy kontynuacji ubezpie-

czenia w PZU (posiadacze kart PZU Pomoc w Życiu). Przy ubezpie-

czeniu zwracajmy uwagę wysokość składki połączonej z zakresem 

ochrony, jakością likwidacji szkody, czy też dodatkowych możliwości, 

jakie w tym przypadku oferuje PZU. W wymienionych kwestiach po-

zostałe firmy ubezpieczeniowe nie dorównują ofercie PZU. 

UWAGA! Każda osoba, która ubezpieczy grupowo w PZU Życie sie-

bie wraz z innym, dorosłym członkiem rodziny lub zawrze ubezpie-

czenie komunikacyjne (powyżej kwoty 1000 zł) lub inny rodzaj ubez-

pieczenia (powyżej 400 zł) otrzyma prezent w postaci pendrive 4GB. 

Prezent otrzyma również każda osoba, która ubezpieczy dom lub 

mieszkanie w październiku br. Od kwoty ubezpieczenia 100 zł.  

Miło nam poinformować, że w Programie Edukacyjnym zorganizowa-

nym przez Grupę PZU SA jednym z najlepszych uczestników tego 

programu okazał się Bartłomiej Dziuba (syn naszego członka Związ-

ku, który pracuje w krakowskiej Hucie). Zgłoszenia dokonała Spółka 

POLISHUT Sp. z o.o. prowadząca obsługę ubezpieczenia w krakow-

skim Oddziale ArcelorMittal Poland SA. W nagrodę Bartek pojedzie na 

obóz językowy w przyszłym roku. Nie pozostaje zatem nic innego jak 

pogratulować i zachęcić do uczestnictwa w innych programach, które 

na pewno będą organizowane przez Grupę PZU S    

 

 Szlachetna paczka 

• Szlachetna Paczka jest jednym z projektów pomocowych skierowa-

nych do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, orga-

nizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA - organizację pożytku 

publicznego istniejącą od 2001 roku. Aby pomoc ta była skuteczna 

niezbędni są wolontariusze. To oni odszukują tych najbardziej potrze-

bujących, a potem zawożą przygotowane paczki do rodzin. Wciąż 

potrzebni są wolontariusze. Można nim zostać zgłaszając się tutaj: 

www.superw.pl Już po raz kolejny zachęcamy Państwa do zaangażo-

wania się w tą pomoc.             Zespół Odpowiedzialności Biznesu 

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;   

http://www.superw.pl/
http://wyborcza.biz/finanse/51,105684,11695174.html?i=1
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my, że inwestycje państw Unii Europejskiej w maszyny i urządze-

nia znowu się zwiększą. Jednak wymaga to także złagodzenia 

procedury kredytowej. Poprawa warunków zaciągania kredytów, 

wyższe oczekiwania dotyczące działalności gospodarczej i lepsze 

perspektywy branży powinny wspomagać wyraźne złagodzenie 

warunków zaciągania kredytów w nadchodzących miesiącach - 

mówi Gordon Moffat, dyrektor generalny Eurofer. Według stowa-

rzyszenia osiągnięcie przez gospodarkę Unii Europejskiej wzrostu 

PKB po raz pierwszy od połowy 2011 roku to znak, że UE wycho-

dzi z kryzysu. Rynek stali Unii Europejskiej jest w lepszej formie 

niż przed rokiem: lepsze są perspektywy gospodarcze i poziom 

nastrojów, dowody na poprawę sytuacji gospodarczej, lepsza 

gospodarka zapasami w łańcuchach dostaw i złagodzenie presji 

importu stanowią podstawę scenariusza stopniowej i ostrożnej 

poprawy sytuacji na rynku w roku 2014. Obecnie oczekujemy, że 

popyt na stal wzrośnie o 3 proc. - mówi Gordon Moffat. Zdaniem 

Eurofer w roku 2014 nakłady inwestycyjne wzrosną o 2,5 proc., 

po tegorocznym spadku o 3proc. Jednoprocentowego wzrostu 

produkcji stowarzyszenie spodziewa się w budownictwie. Produk-

cja przemysłu motoryzacyjnego wzrośnie o 2 proc., przy czym w 

Europie środkowej wzrost ma być wyższy od europejskiej śred-

niej. Dwuprocentowego wzrostu Eurofer spodziewa się także po 

produkcji sprzętu AGD. Ożywienie w przemyśle maszynowym 

ma sięgnąć 3 proc. Produkcja rur wzrośnie o 3,5 proc. po czte-

roprocentowym spadku w tym roku. Poprawa ram ekonomicz-

nych spowoduje, że rzeczywiste zużycie stali wzrośnie o 1,5 

proc. a nie jak przedtem prognozowano o 0,5 proc. 

Worldsteel: produkcja stali na świecie wciąż rośnie. Wrze-

śniowe wyniki produkcji stali znowu są lepsze, zarówno kiedy 

porównamy je do sierpnia tego roku, jak i września 2012. Polska 

jest w gronie krajów, w których produkcja rośnie. We wrześniu 

wyprodukowano na całym świecie 133 mln ton stali surowej. W 

porównaniu do września poprzedniego roku oznacza to wzrost o 

6,1 proc. Wielkość produkcji w sierpniu tego roku wynosiła 130 

mln t. Licząc całe 9 miesięcy otrzymano 1,186 mld t, co w porów-

naniu z tym samym okresem roku 2012 oznacza wzrost o 2,7 

proc. W pierwszych trzech kwartałach największy wzrost ( o 5,9 

proc.) zanotowano w Azji, gdzie wyprodukowano 795,1 mln t. 

Reszta obszarów notuje straty od 1,2 proc. w wypadku Ameryki 

Południowej do 4,1 w Ameryce Północnej i 4,2 w Unii Europej-

skiej. W unii wyprodukowane w tym okresie 123,8 mln t . W 

Polsce wyprodukowano 730 000 t stali surowej, czyli o 4,6 proc. 

więcej niż przed rokiem i o 0,8 proc. więcej niż przed dwoma 

laty. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę całe 9 miesięcy otrzy-

mujemy 6,102 mln ton, a to spadek o 8,8 proc. w porównaniu z 

analogicznym okresem minionego roku i o 7,3 proc. w porówna-

niu z wrześniem 2011. Na razie podane przez Worldsteel wyniki 

to dane szacunkowe, utrzymane na takim samym poziomie, jak 

produkcja w sierpniu. Wówczas także oznaczało to wzrost na 

podobnym poziomie - o 4,4 proc. Niemiecka produkcja zamknęła 

się we wrześniu ilością 3,61 mln t i była o 1,4 proc. większa niż 

rok wcześniej, choć jeszcze o 0,9 proc. niższa niż przed dwoma 

laty. Wynik 9 miesięcy to wciąż jeszcze spadek - 31,745 mln t to 

o 2,2 proc. mniej niż przed rokiem. We Francji produkcja wzrosła 

we wrześniu 7,4 proc. do 1,373 mln t. Licząc 9 miesięcy 11,902 

mln ton to jednak niewielki spadek, o 1,3 proc. W Czechach 

wrzesień przyniósł zmniejszenie produkcji do 411 tys. ton, o 9,4 

proc. w porównaniu z wrześniem 2012 , a w przypadku 9 miesię-

cy wyprodukowane w tym czasie 3,924 t oznaczają spadek o 1,1 

proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2012. Na Słowacji 

374 tys. ton to wzrost o 3,3 proc. w porównaniu z wrześniem 

ubiegłego roku. Wynik całych 9 miesięcy, 3,343 mln t oznacza 

spadek o 2,8 proc. We wrześniu wzrosty zanotowano też w Hisz-

panii i Grecji, krajach należących do najmocniej uderzonych kry-

zysem. Hiszpanie zwiększyli produkcję o 5,9 proc. sięgając 1,267 

mln t, a Grecy o 1,9 proc. dochodząc do 110 tys. ton. Jeżeli jed-

nak cofniemy się do roku 2011 to spadek produkcji w Grecji wy-

niesie 40 proc. W skali 9 miesięcy 10,407 mln t wyprodukowa-

nych w Hiszpanii oznacza wzrost o 2,5 proc., podczas gdy greckie 

758 ton to spadek o 22 proc. 

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, noc-

leg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatko-

wo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycie-

czek i innych atrakcji – na zamówienie. 

Zapraszamy na wycieczki z zatwierdzonym dofinansowaniem 

● BOŻE NARODZENIE KRYNICA 23.– 27.12.2013 CENA   930 ZŁ/OS 

 Dofinansowanie dla Pracowników emerytów i rencistów huty i osób 

uprawnionych  400 zł/os. Cena zawiera:  pobyt od 23.12 od obiadu do 

27.12.2013 do śniadania, zakwaterowanie w pokojach 2 os. z łazienką, 

wyżywienie 3 x dziennie, wyżywienie świąteczne, tradycyjna bogata 

Kolację Wigilijną ze świątecznymi wypiekami, koncert kolęd, kulig, 

ubezpieczenie, transport autokarem 

Jarmarki Świąteczne  TANIE ZWIEDZANIE 

- BERLIN + Tropical Island z noclegiem     359 ZŁ    

7.12 – 8.12 

- BUDAPESZT       199 ZŁ     30.11 – 1.12;    7.12 - 

8.12; 14.12 - 15.12 wyjazd potwierdzony  

- PRAGA    199 ZŁ     30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 

14.12 - 15.12 

- PRAGA  z noclegiem 299 ZŁ 30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 14.12 - 15.12 

- WIEDEŃ       199 ZŁ      30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, wyjazdy potwier-

dzone     14.12 - 15.12 

- WIEDEŃ BRATYSŁAWA  z noclegiem  329 ZŁ     30.11 – 1.12, 7.12 

- 8.12, 14.12 - 15.12 

- SALZBURG z noclegiem   389 ZŁ      6.12 – 8.12, 13.12 – 15.12,  

wyjazdy potwierdzone  

- DREZNO    220 ZŁ     30.11 – 1.12, 7.12 - 8.12, 14.12 - 15.12 

Oferta AT ARION   CENA ZAWIERA : 

- przejazd autokarem klasy lux (WC, video, barek, klimatyzacja) lub 

busem (klimatyzacja); opiekę pilota, podatek VAT; ubezpieczenie NNW 

do 7.000 zł, KL do 15.000 EUR, bagażu do 800 zł; w wycieczkach z 

noclegiem nocleg i śniadanie w cenie, dopłata do obiadokolacji: Berlin 

+ wyspa  60 zł, Praga 40 zł, Bratysława –Wiedeń 40 zł, Salzburg 60 zł 

Cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów 

NARTY   SARAJEWO (ośrodek Jahorina)     Cena: 1530 zł  

TERMINY:  24.01.– 2.02.2014;  31.01.– 9.02.2014; 7.02. – 16.02.2014 

14.02 – 23.02.2014;  21.02 – 2.03.2014 

Cena zawiera: transport autokarem, 7 noclegów w hotelu Hollywood 

4*, wyżywienie 2 x dziennie (bogaty szwedzki stół), transfery na stoki 

narciarskie, wycieczkę do Mostaru, opiekę pilota i rezydenta,  

ubezpieczenie KL NNW SKI. Cena nie obejmuje: karnetów na wyciągi: 6

-dniowy ok. 80 euro/os (płatne pilotowi), taksy klimatycznej: 1,5 euro/

os/dzień (płatne na miejscu), szkolenia nauki jazdy na nartach. Zniżki: 

dzieci do 2 l.- gratis, dzieci 2-12 l.: 300 zł mniej (jako 3-cia i 4-ta os. w 

pokoju). 

 

Z prasy: Eurofer podnosi prognozy zużycia stali. Według najnow-

szego raportu Eurofer rzeczywiste zużycie stali w Unii Europejskiej bę-

dzie w przyszłym roku nieco większe niż oczekiwano. Niewielkie wzrosty 

produkcji zanotują wszystkie stalochłonne gałęzie przemysłu. Komitet 

Ekonomiczny Europejskiego Stowarzyszenia Stali Eurofer przewiduje, że 

w tym roku rzeczywiste zużycie stali w Unii Europejskiej zmniejszy się o 

3,5 proc. Stowarzyszenie podaje, że w drugim kwartale roku konsump-

cja stali spadła o 2,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 

2012. Spadek był nieco mniejszy niż przewidywano w lipcu, bo kilka 

branż stalochłonnych, np. motoryzacja zanotowało trochę lepsze wyniki 

od oczekiwanych. Według Eurofer spadek na podobnym poziomie bę-

dzie miał miejsce w trzecim kwartale roku, a w ostatnim będzie on nie-

co mniejszy - zamknie się w rejonie 1 procenta. Eurofer zauważa, że 

słabe nastroje w Europie były jednym z elementów wstrzymujących 

ożywienie europejskiego rynku. Teraz jednak nastroje się poprawiają i 

perspektywy na rok 2014 są coraz bardziej optymistyczne. - Oczekuje-

 


