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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji  

Świadczeń Socjalnych 

19.02.2020 roku obyło się posiedzenie MTKŚS. Ze względu na 

pandemię COVID posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem 

komunikatora Teams. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca 

Komisji Pani Jadwiga Radowiecka. W pierwszej części spotka-

nia omówiono wykorzystanie funduszu za m-c styczeń 2021r w 

porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Następnie 

przyjęto Plan wydatków na rok 2021 r. z uwzględnieniem odpisu 

podstawowego, spłaty pożyczek oraz rezerwy finansowej z lat 

ubiegłych ( brak dodatkowego odpisu 10% - ustawa Covidowa ) 

oraz braku odpisu na emerytów i rencistów. W kolejnej części 

spotkania rozpatrzono 78 zapomóg, 21 pracowniczych ( BTL, 

PED, BWZ, BWG, ZKK ) oraz 56 zapomóg emerytów rencistów. 

Rozpatrzona także pozytywnie zapomogę dla żony zmarłe-

go nagle pracownika ZKK. 

W kolejnej części spotkania zatwierdzono wycieczki zgłoszone 

przez koordynatorów z ramienia związków zawodowych. 

W ostatniej części spotkania Komisja podjęła decyzję o przesła-

niu do rozpatrzenia przez GKŚS wniosków pracowników, któ-

rych dzieci przebywały na obozach sportowych, a które zostały 

zorganizowane bez warunków ujętych w & 11 pkt.11 Regulami-

nu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w AMP na 

rok 2021. Przedstawiciele MTKŚS po raz kolejny zaapelowali do 

pracowników o ograniczenie wyjazdów w obecnym trudnym 

czasie.      M. Żelichowski 

  

Komunikat Sztabu Kryzysowego AMP SA  

w sprawie noszenia maseczek 

KOLPREM - rozmowy z dyrekcją 

W ubiegłym tygodniu w Spółce Kolprem odbyło się szereg spo-

tkań Organizacji Związkowych z przedstawicielami Pracodawcy. 

Z powodu obostrzeń sanitarnych rozmowy odbywały się w sys-

temie online. Najważniejsze tematy dotyczyły omówieniu kolej-

nych rozdziałów negocjowanego ZUZP. Ich treść jest tożsama z 

zapisami negocjowanego ZUZP w AMP. Jednakże w kolejnych 

etapach rozmów musi być uwzględniona specyfika pracy w 

Spółce. Tych różnic może nie ma zbyt dużo, jednakże musimy 

ich „pilnować”, ponieważ mają znaczący wpływ na pracę załogi. 

Ciąg dalszy negocjacji w marcu, dla przypomnienia zapisy wy-

powiedzianego jednostronnie przez Pracodawcę ZUZP obowią-

zują w Spółce KOLPREM do sierpnia 2021 r.  

Kolejne rozmowy odbyły się w ramach Komisji Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. W trakcie tego spotkania po-

zytywnie zaopiniowano i przyjęto ofertę Biura Podróży HUT-

PUS. Przedstawione oferty dotyczyły wyjazdów wypoczynko-

wych, wczasów rehabilitacyjnych jak również i innych form wy-

poczynku. Pełna lista zatwierdzonych propozycji jest dostępna 

na stronach internetowych BT HUT-PUS. 

Innym bardzo ważnym tematem, który nurtuje wielu pracowni-

ków Spółki jest wdrażanie systemu informatycznego Railsoft, a 

przede wszystkim sposób w jaki chce się to zrobić pracodawca. 

Od wielu tygodni, odpowiedzialnym za ten program, staramy się  

wskazywać zagrożenia jakie za sobą niosą takie nieprzemyśla-

ne do końca rozwiązania. Nie jesteśmy przeciwni, aby to było 

jasne wprowadzaniu nowych rozwiązań, ale musi to być zrobio-

ne z „głową”. Musimy zadbać zwłaszcza o nasze koleżanki i 

kolegów, którzy w przyszłości będą musieli pracować z tym sys-

temem. Stąd nasze apele o dodatkowe dłuższe szkolenia tak 

prowadzone, aby pracownicy mieli możliwość na bieżąco zada-

wać pytania i uzyskiwać zadawalające odpowiedzi. Kolejnym 

ważnym tematem jest sprzęt komputerowy i jakość połączeń 

internetowych. Nie bez znaczenia pozostaje również poziom 

wdrażania tego systemu w AMP i PKP bowiem jest to system 

zintegrowany, w którym oprócz KOLPREM uczestniczą te dwa 

wymienione podmioty. Mamy nadzieję, że uda nam się przeko-

nać pracodawcę do naszych propozycji, które będą funkcjono-

wały w Spółce.     T. Ziołek 

 

Wielu może więcej - Hutnicza Fundacja Ochrony  

Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-

łecznej działa na rzecz ochrony zdrowia pracowni-

ków krakowskiej huty od 1992 roku, współpracując 

ze środowiskiem medycznym, niosąc pomoc byłym i obecnym 

pracownikom, finansując badania profilaktyczne, refundując 

zakup leków czy sprzetu rehabilitacyjnego. W ubiegłym roku 

plany akcji profilaktycznych Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej pokrzyżowała pandemia. Ze względu na 

ograniczenia z nią związane, liczba akcji uległa drastycznemu 

zredukowaniu. Z różnorodnych badań skorzystało jednak ponad 

1000 osób, przede wszystkim na początku ub. roku, gdy koro-

nawirus jeszcze się nie rozprzestrzenił. Fundacja dołożyła rów-

nież swoją cegiełkę do walki z pandemią. W kwietniu i maju 

2020 roku, ……     Cd str nr 3 
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                              Główna komisja BHP W AMP SA 

 17 Lutego  2021r odbyło się posiedzenie GK BHP Arce-

lorMittal Poland SA. Ze względu na pandemie COVID spotkanie 

to odbyło się zdalnie w nowym programie ZOOM. Spotkanie  

rozpoczął Wiceprezes AMP SA Pan Czesław Sikorski, który 

przedstawił program spotkania oraz zarekomendował zebra-

nym nowego dyrektora generalnego AMP Pana Frederika Van 

De Velde. Witając się pierwszy raz na posiedzeniu Głównej 

Komisji BHP nowy dyrektor i zarazem członek Zarządu Spółki 

przedstawił swoją dotychczasową karierę zawodową. Podkreślił 

w swoim wystąpieniu jak ważne jest dla AMP S.A. bezpieczeń-

stwo pracy oraz zapewnił, że będzie wspierał działania mające 

na celu poprawę warunków pracy. Dziękując za krótkie wystą-

pienie Panu Dyrektorowi, Przewodniczący Komisji Prezes Cze-

sław Sikorski przekazał dalsze prowadzenie spotkania Panu 

Wojciechowi Kozakowi - Dyrektorowi służb BHP w AMP SA, 

który omówił szczegółowo statystykę BHP. Dyrektor służb BHP 

analizując statystykę oparł się na piramidzie bezpieczeństwa 

porównując miesiące zeszłego roku do obecnych miesięcy. 

Niestety sama piramida pokazuje jak pogorszyły się wyniki rok 

do roku. Co prawda ostatni miesiąc jest pozytywny ale jak pod-

kreśla dyrekcja to wynik pracy dozoru oraz pracowników po 

wypadkach śmiertelnych jakie miały miejsce w AMP. 

Piramida Bezpieczeństwa pracy bez Wykonawców 

            1 m-c 2020                                        1 m-c 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Piramida Bezpieczeństwa pracy  z Wykonawcami  
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W kolejnej części spotkania omówiono status realizacji zadań z 

poprzedniej Komisji. Pierwszy temat dotyczył utworzenia sto-

łówki w obiekcie nr.153 w Krakowie oraz zmiana sposobu dys-

trybucji wody i napojów kalorycznych w ArcelorMittal Poland. 

Informacje odnośnie utworzenia stołówki w krakowskim Oddzia-

le w budynku laboratorium przekazała Pani Agnieszka Miernik. 

W obecnej sytuacji projekt utworzenia stołówki został zawieszo-

ny. Według pracodawcy spółka w 2021 roku planuje przelicze-

nie zapotrzebowania na posiłki w odniesieniu do pandemii CO-

VID oraz reorganizacji oddziału Kraków. Natomiast propozycja 

zmiany dystrybucji wody i napojów kalorycznych jest podykto-

wana chęcią zaoszczędzenia środków finansowych oraz wzro-

stem akcyzy na napoje kaloryczne. Te jakże kontrowersyjne 

propozycje zostały przedstawione przez służby zaopatrzenia. 

W dyskusji przewodniczący naszego Związku oraz ZSIP mocno 

skrytykowali omawiane propozycje. Po zamknięciu WP i Sta-

lowni w krakowskim oddziale i zlikwidowaniu tam stołówek  

(decyzje według informacji HUT-PUS) już zapadły, zrobi się 

„pustka” w środkowej części naszej huty jeśli chodzi o umożli-

wienie korzystania ze stołówek pracownikom. Nie mówiąc już o 

umożliwianiu skorzystania z posiłków takim spółkom jak Kol-

prem i Tamech. Już teraz teren WP ma zostać ogrodzony dla 

postronnych pracowników (wstęp tylko ochrona i służby likwida-

cyjne). Dlatego jak najszybciej trzeba otworzyć stołówkę w 

obiekcie nr.153, który też w całości jest pełen pracowników 

zwłaszcza, że obiekt jest przygotowany w 80% (brakuje wypo-

sażenia). Jeśli chodzi o dystrybucje wody to propozycja zaopa-

trzenia jest sprzeczna z zasadami BHP. Proponowane zmiany 

mogą doprowadzić w skrajnych sytuacjach do pozbawienia 

hutników wody w tzw „gorących miesiącach”. Nie wolno zmie-

niać czegoś co dobrze funkcjonuje, a woda smakowa powinna 

dalej być wydawana w okresie letnim ze względów kalorycz-

nych. Z argumentami przedstawionymi przez nasz Związek i 

ZSIP zgodził się Prezes Czesław Sikorski stwierdzając, że za-

kłady nie mają dodatkowych pieniędzy na tworzenie nowej sieci 

dystrybucji wody, a zwłaszcza nie można ograniczyć zasobów 

wody do jednego góra dwóch magazynów jak to proponowano. 

W Krakowie Spółka HUT-PUS robi to dobrze i najważniejsze 

zdrowo i na czas. Mam nadzieje, że ta dyskusja zamyka temat 

stołówki oraz nowej dystrybucji wody.     

Kolejnym zadaniem dotyczącym Oddziału Kraków było przed-

stawienie koncepcji dotyczącej organizacji ruchu przy bramie 

nr. 5 w Krakowie. Dostaliśmy odpowiedz poniższej treści; W 

zakresie budowy bramy nr 5 trwają uzgodnienia projektu wyko-

nawczego tej budowy. Odbyło się dużo spotkań w tym temacie. 

Fizycznie na bramie nic się nie zmieniło. Pilotujemy realizacje 

uzgodnień dotyczących bramy nr 5. W zapewnieniu Prezesa 

Cz. Sikorskiego modernizacja bramy jak drogi i parkingu do niej 

będzie zrobiona. Niestety odpowiedzi podobnej treści słyszymy 

od kilku lat i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Apelujemy do 

decydentów by pojechali w okolice bramy nr 5 w Krakowie i 

zobaczyli jak wyglądają drogi dojazdowe, sam wyjazd bramą nr 

5, warunki socjalne i parking dla parkujących tam ciężarowych 

samochodów. Sądzimy, że po takiej wizycie podjęto by decyzję 

o natychmiastowym zrealizowaniu projektu.  

W kolejnej części spotkania przedstawiono nowe wnioski. 

Wpłynął tylko jeden wniosek Zakładowego Społecznego In-

spektora Pani Teresy Zaręby, która pełni to stanowisko od po-

czątku roku. Wniosek dotyczy remontu sieci oświetlenia dróg w 

Dąbrowie Górniczej. Zły stan oświetlenia pokazany został na 

slajdach co uzmysłowiło członkom Komisji jak duży jest pro-

blem. Prezes Cz. Sikorski wraz z W. Kozakiem natychmiast 

mają się zając tym tematem.  

Kolejny temat omówiony podczas posiedzenia Komisji to Reor-

ganizacja stacji ratownictwa gazowego oraz używanie drage-

rów. Z dniem 26.09.2020r weszło w życie Zarządzenie nr 

2/2020 w sprawie zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy 

przy instalacjach i urządzeniach energetycznych. Zgodnie z 

Zarządzeniem część obowiązków Stacji Nadzoru Gazowego 

PED zostało przejętych przez Straż Pozarną ( w zakresie go-

spodarki sprzętem ODO). Na ten moment jak stwierdzili przed-

stawiciele dyrekcji w Krakowie i Dąbrowie to funkcjonuje w mia-

rę dobrze. Jak chodzi o Dragery to na początku marca br  
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ma się ukazać Zarządzenie Dyrektora Generalnego  dotyczące ; 

stosowania indywidualnych detektorów gazu w ArcelorMittal Po-

land S.A. Wraz z Zarządzeniem wejdą zasady, których należy 

przestrzegać. Zarządzenie to w dużej mierze dotyczy Oddziałów 

Surowcowych i Produkcji Koksu ale też dotyczy stref zagrożenia 

gazowego jakie występują na innych Zakładach. Z przekazanych 

informacji do Komisji, trwają prace nad otwarciem punktu Detek-

torów (Dragerów) w Krakowie tak aby pracownicy nie musieli już 

wysyłać ich do kalibracji do Dąbrowy Górniczej. Taki punkt ma 

według zapewnień dyrekcji już działać o marca br.  

W kolejnej części spotkania został przedstawiony raport o stanie 

zdrowia pracowników w 2020r. Jak wynika z tego raportu to naj-

większy problem mamy z nadwagą wśród pracowników. Przyczy-

niła się do tego w dużej mierze pandemia Cowid19. Kolejnym 

problemem jest pogorszenie wzroku ( tu w dużej mierze praca 

przy komputerze, i korzystanie z telefonów !!!). Zwrócono też 

uwagę na niską liczbę wykonywanych dodatkowych badań poza-

kodeksowych. Należy poinformować i przypomnieć, że za te ba-

dania pracownik płaci tylko podatek!. Pozostała część pokrywana 

jest przez pracodawcę  

Kolejnym tematem omawianym na spotkaniu było Bezpieczeń-

stwo to MY – Take Care. Na koniec Listopada 2020 roku prze-

szkolono 3794 pracowników oraz spółek zależnych jak AMR, 

KOLPREM, AMSG co stanowi 41% zatrudnionych. Z uwagi na 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkie szkolenia zostały 

zawieszone dwukrotnie  w marcu  i październiku. Decyzją dyrek-

cji Spółki od 8 lutego 2021 roku  szkolenia TC-2 zostały wzno-

wione. Szkolenia odbywają się w grupach max 8 osobowych w 

pełnym reżimie sanitarnym. 

Na zakończenie Komisji omawiano zalecenia PIP, PIS i PSP.  

Tylko jedno zalecenie dotyczyło Krakowa, a mianowicie Zakładu 

BTL. Zalecenie to dotyczy natężenia oświetlenia sztucznego na 

stanowiskach pracy i w poszczególnych pomieszczeniach pracy. 

Z uzyskanej informacji od osób odpowiedzialnych za to zadanie, 

wystąpiono o prolongatę terminu jego wykonania. Dyrektor Za-

kładu przedstawił dotychczasową realizację tego zalecenia, a 

mianowicie; wykonano projekt nowego oświetlenia na wydziałach 

B1 i B2. W Zakładzie BWZ jest podpisana umowa z firmą Philips 

na montaż oświetlenia. W 2021 roku zostanie zrobione oświetle-

nie na wydziale B2. Wydział B1 z powodu braku finansowania 

ma kłopoty z realizacją tego zalecenia. W Zakładzie BTL-2 zosta-

ło uzupełnione oświetlenie jednak nie spełnia ono norm. Komisja 

zaakceptowała prolongatę terminu wykonania tego zadania do 

31.12.2022r.   

Temat zaleceń zakończył posiedzenie GK BHP AMP SA. Kolejne  

spotkanie odbędzie się w kolejnym kwartale 2021 roku.   M. Kopeć 

 

Webinarium - Zespołu Trójstronny ds. Społecznych  

Warunków Restrukturyzacji Hutnictw  

 W dniu 3 lutego 2021 na wniosek strony związkowej zo-

stało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Tech-

nologii webinarium Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Wa-

runków Restrukturyzacji Hutnictwa, któremu przewodniczyła pani 

minister Olga Semeniuk. W trakcie spotkania zostały zasygnali-

zowane najważniejsze problemy polskiego hutnictwa od sierpnia 

2019, kiedy to ministerstwo zorganizowała poprzednie posiedze-

nie zespołu. Ten fakt pokazuje jak istotne dla obecnego Rządu 

są zagadnienia tej branży! Spotkanie poświęcone było dostoso-

waniu hutnictwa do polityki klimatycznej, udziału w zielonej trans-

formacji, redukcji emisji CO2, nowej ustawy mocowej i szeroko-

rozumianej przyszłości. Po zamknięciu Wielkiego Pieca w Krako-

wie, najważniejszą kwestią to koszty opłaty mocowej wprowa-

dzonej przez Rząd od 1 stycznia 2021, która powoduje że ener-

gia dostarczana do polskich hut jest blisko 50 zł. droższa za 

MWG od energii z jakiej korzystają np. huty w Niemczech czy 

Czechach! Według wyliczeń Rząd na opłacie mocowej ma 

„zarobić” w tym roku ponad 5,5 miliarda złotych jakie „wyciągnie” 

z polskich odbiorców energii z przeznaczeniem na dofinansowa-

nie energetyki. 

Sporo miejsca w dyskusji zostało poświęcone zagadnieniu wyko-

rzystania techniki wodorowej do wytopu stali, ale jak to posumo-

wał Prezes HIPH S. Dzienniak to daleka przyszłość, a hutnictwo 

oczekuje od Rządu podjęcia działań tu i teraz. Jedyną szansą na 

obniżenie kosztów to jak poinformował minister Dziadzio to para-

metryzacja opłaty mocowej. Niestety nie mamy pewności czy 

następne posiedzenie Komisji się odbędzie, a jeśli tak czy rząd 

RP będą reprezentowały te same osoby, gdyż rotacja na tych 

stanowiskach jest bardzo duża. Obawiamy się, że przemysł cięż-

ki, a zwłaszcza hutnictwo dla obecnej władzy nie jest ważnym 

obszarem ma za to zasilić dużymi kwotami (opłata mocowa) ka-

sę państwową.       FZZMiH 

 

Cd ze str nr 1…  gdy placówki medyczne borykały się z brakiem 

środków ochrony osobistej, HFOZiPS zakupiła i przekazała bez-

płatnie dla personelu medycznego Szpitala Żeromskiego w Kra-

kowie sprzęt ochronny o wartości 20 tys. zł., niezbędny do walki 

z pandemią. 

Akcje profilaktyczne, badania dla kobiet i mężczyzn 

W I kwartale ub. roku w ramach cyklicznej, corocznej akcji, prze-

prowadzono badania dla kobiet. Panie mogły skorzystać z kon-

sultacji ginekologicznych wraz z badaniem cytologicznym i USG 

piersi. Z badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania przewle-

kłej choroby nerek (poziom kreatyniny i eGFR), organizowanych 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Dializowanych, skorzystało 

wielu mieszkańców Krakowa. Jak co roku, wykonywane były 

badania przepływu krwi przez naczynia metodą Dopplera. W 

ramach świadczeń medycznych, także w trakcie roku, szczepio-

no przeciwko żółtaczce oraz prowadzono badania: lipidogram, 

TSH i poziom glukozy. Fundacja przy udziale CM Ujastek oraz 

Diagnostyki planowała na 2020r duże akcje profilaktyczne, w 

ramach których miały zostać wykonane m.in. badania laborato-

ryjne w kierunku nowotworu jajnika oraz prostaty dla pełnoletnich 

kobiet i mężczyzn. Niestety, te i wiele innych zaplanowanych 

akcji musiało być przesunięte na okres po pandemii 

Refundacja leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  

Istniejąca od 1992 roku hutnicza fundacja wspiera finansowo 

osoby chore, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Dofi-

nansowuje zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego i 

refunduje zakup leków. Na działalność statutową fundacja wydat-

kowała w ubiegłym roku kwotę prawie 170 tys. zł. złotych. 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pro-

wadzi również subkonta, dzięki którym podopieczni fundacji zbie-

rają środki finansowe niezbędne na leczenie. Działania prozdro-

wotne, organizowane przez Hutniczą Fundację Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej kierowane są do darczyńców fundacji, 

obecnych i byłych pracowników Grupy ArcelorMittal oraz ich ro-

dzin, a także mieszkańców Krakowa, szczególnie dzielnic nowo-

huckich. Są możliwe tylko dzięki darczyńcom wspierającym fun-

dację finansowo. Warto o tym pamiętać również przy okazji co-

rocznego rozliczania podatku. 

Wesprzyj fundację, przekaż 1 proc. podatku za rok 2020  

- na rzecz fundacji! 
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Rząd wznawia prace nad likwidacją OFE 

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych według 

pierwotnych planów rządu miała nastąpić w 2020 r., lecz 

pandemia spowodowała wstrzymanie prac nad reformą. W 2021 r. 

powrócono do tego tematu - Ministerstwo Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej przygotowało nowy projekt ustawy dotyczącej 

likwidacji OFE. W dniu 15 lutego 2021 r. dokument został opubli-

kowany przez Rządowe Centrum Legislacji i jest obecnie procedo-

wany w Komitecie Stałym Rady Ministrów. 

Projektodawca oczekuje wzrostu oszczędności długoterminowych 

w postaci kapitału emerytalnego Polaków poprzez upowszechnie-

nie IKE oraz jasne oddzielenie systemu dobrowolnego, kapitało-

wego i prywatnego oraz powszechnego, obowiązkowego i publicz-

nego. Projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania 

OFE w następujący sposób: 

1) Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE 

przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), 

zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi 

otwartymi (SFIO). 

2) Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. możliwe będzie złożenie 

deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgroma-

dzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i 

dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgroma-

dzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie po-

bierana opłata przekształceniowa w wysokości 15%. 

3) Jeżeli członek OFE nie złoży deklaracji o przeniesieniu środków 

zgromadzonych w OFE do ZUS, to 100% aktywów netto OFE 

zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) 

prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku 

przeniesienia środków do IKE pobrana zostanie ze środków fun-

duszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wy-

sokości 15%, której płatność zostanie rozłożona na 2 lata. 

Gdy członkowie OFE dostaną możliwość podjęcia decyzji o prze-

znaczeniu środków zgromadzonych na rachunku w OFE, decydu-

jąc o losach środków należy mieć na uwadze, że jeśli ktoś wybie-

rze transfer środków z OFE na konto w ZUS, to środki te będą w 

każdym roku waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji nie może być 

ujemny. Natomiast skutki zarządzania środkami przekazanymi do 

IKE są nieprzewidywalne. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych stoi na stanowisku, że publiczny system emerytalny, 

oparty na zasadzie solidarności społecznej, jest najbardziej spra-

wiedliwym, transparentnym i najmniej kosztownym sposobem 

zabezpieczenia środków do życia po zakończeniu aktywności 

zawodowej. Należy pamiętać, że wypłacalność świadczeń z ubez-

pieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo, publiczny 

system emerytalny jest zatem systemem najbardziej bezpiecznym 

i wiarygodnym. 

Z prasy: Wzrost zysku Stalproduktu. Stalprodukt prezentuje 

wybrane wyniki finansowe przed ogłoszeniem raportu okreso-

wego w przypadku, gdy wyniki wykazują odchylenie w stosun-

ku do średniej z ostatnich dwóch lat o ponad 25 proc. Z taką 

sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do wyników czwar-

tego kwartału 2020 r. Stalprofil informuje, że skonsolidowany 

zysk operacyjny w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. wyniósł 

47,5 mln w porównaniu do kwoty 31,1 mln zł stanowiącej śred-

nią wyników z czwartego kwartału 2018 i 2019 roku. Spółka 

zastrzega jednak, że przyczyną poprawy skonsolidowanego 

zysku operacyjnego w raportowanym okresie była niska baza 

spowodowana utworzeniem wysokich rezerw w czwartym 

kwartale 2019 r., w tym głównie odpisów aktualizujących zapa-

sy oraz rezerw na świadczenia pracownicze w Segmencie 

Cynku. Stalprodukt podaje, że w czwartym kwartale 2020 roku 

wyniósł 43,5 mln zł wobec średniej z poprzednich dwóch lat 

34,9 mln zł. W czwartym kwartale 2019 roku zysk netto wyniósł 

20,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 43,9 mln zł. - 

Zarząd spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przy-

gotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. 

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku zo-

stanie podany do publicznej wiadomości 26 lutego 2021 r., 

natomiast zaudytowany skonsolidowany raport roczny zostanie 

przekazany 30 kwietnia 2021 r 

Zmodernizowano linia wytrawiania w hucie ArcelorMittal 

Poland. Kosztem prawie 8 mln zł spółka ArcelorMittal Poland 

zmodernizowała linię wytrawiania blach w walcowni zimnej w 

hucie w Krakowie. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeń-

stwo procesu, a produkowane wyroby będą posiadały nie-

zmienną jakość. Wojciech Koszuta, dyrektor zarządzający Ja-

kości i Oddziału Wyrobów Płaskich w ArcelorMittal Poland po-

dał, że linia wytrawiania, długa na 250 metrów, służy do 

oczyszczania blachy pochodzącej z walcowni gorącej z wad 

powierzchniowych w roztworze kwasu solnego. Właśnie ta 

część zakładu, a dokładnie stacja regeneracji kwasu, została 

zmodernizowana. Kwas solny wykorzystywany do oczyszcza-

nia blach krąży w szczelnym obiegu zamkniętym. Zużyty roz-

twór trafia do stacji regeneracji, gdzie przywracane są jego 

właściwości, tak, by mógł być ponownie użyty. Prezes zarządu 

ArcelorMittal Poland poinformował, że inwestycja zrealizowana 

w krakowskim oddziale wpisuje się w plan rozwoju części prze-

twórczej tego zakładu "Tak jak deklarowaliśmy, konsekwentnie 

inwestujemy w rozwój części przetwórczej w naszym oddziale 

w Krakowie. Asortyment produkowany w tutejszej walcowni 

zimnej, a także gorącej, jest naprawdę wysokiej jakości, przez 

co jest ceniony nie tylko na rynku lokalnym, ale i zagranicz-

nym". Według niego blachy wytwarzane w Krakowie są używa-

ne do produkcji elementów konstrukcji czy butli gazowych, a 

także przedmiotów codziennego użytku, m.in. produktów AGD, 

takich jak kuchenki, pralki, zmywarki oraz części motoryzacyj-

nych, w tym felg stalowych.  

Polska popiera wprowadzenie podatku węglowego na gra-

nicach UE. Jeżeli sama Unia Europejska będzie prowadziła 

działania zmierzające do redukcji emisji CO2, to w skali świata 

nie będzie miało to dużego znaczenia. Chcąc bronić się przed 

napływem towarów produkowanych w krajach, gdzie restrykcje 

dot. ochrony środowiska nie obowiązują, trzeba wprowadzić 

węglowy podatek na granicach UE. Komisja Europejska pracu-

je nad wprowadzeniem Carbon Border Adjustment Mechanism 

(CBAM), czyli granicznej opłaty wyrównawczej, która miałaby 

zacząć  obowiązywać w 2023 r. Funkcjonowanie tego podatku, 

o ile zostanie wprowadzony, będzie zależało w dużej mierze od 

tego, jakie polityki klimatyczne zostaną wdrożone w innych 

państwach świata. Tym podatkiem byłyby objęte produkty 

sprowadzane z krajów, gdzie nie ma tak wyśrubowanych prze-

pisów dot. ochrony środowiska jak w UE.  


