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Posiedzenie Zespołu do spraw polityki gospodarczej
i rynku pracy
W dniu 17 października 2022 r. odbyło się, w formie hybrydowej, posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział: Pan Waldemar Buda, Minister
Rozwoju i Technologii, Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstw: Rodziny i Polityki Społecznej, Klimatu i Środowiska, Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Finansów. W
pierwszej części spotkania omówiono, a po dyskusji przyjęto
stanowisko partnerów społecznych w sprawie trybu prac nad
projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia
przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii. Strona
społeczna wyraża w nim protest przeciwko trybowi prac nad
uchwałą Rady Ministrów określającą szczegółowe zasady
udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze
wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach
2022 – 2024. Minister W. Buda poinformował, że 10 października 2022 r., Prezydent podpisał Ustawę o zasadach realizacji
programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na
rynku energii. Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia przez
Radę Ministrów programów pomocowych, mających na celu
udzielenie wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców, których działalność gospodarcza jest zagrożona z powodu dynamicznego wzrost kosztów. Zaznaczył, że program
wsparcia, który zostanie przyjęty przez Radę Ministrów zostanie
skierowany do konsultacji publicznych.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie działań strony
rządowej w sprawie realizacji Uchwały nr 116 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie wsparcia przemysłu
energochłonnego. Minister W. Buda przypomniał, że pierwszy
program wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych został
wprowadzony na wiosnę 2022 r. Obecnie w Urzędzie Regulacji
Energetyki kończy się proces weryfikacji wniosków i prawdopodobnie na przełomie września i października zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu na rzecz przedsiębiorstw energochłonnych. Powstanie drugiego programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych zostało zagwarantowane w ustawie
o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w
związku z sytuacją na rynku energii. Program wsparcia powstanie po otrzymaniu wytycznych Komisji Europejskiej. Następnie
zostanie przedłożony Radzie Ministrów oraz do konsultacji publicznych. Ponadto poinformował, że od 1 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona maksymalna cena energii elektrycznej dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie 785 zł za MWh.
W dalszej części spotkania zajęto się omówieniem projektu
ustawy o aktywizacji zawodowej. Przedstawiciel OPZZ poinformował o obszarach projektu ustawy, które budzą wątpliwości.
Należą do nich m.in.: rozszerzenie dostępu do Krajowego Funduszu szkoleniowego, wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych, planów rezygnacji z finansowania studiów podyplomowych, wyłączenia z możliwości finansowania szkoleń z zakresu
kompetencji miękkich oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników urzędów pracy tylko do 2026 r. Pani Ewa

Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poinformowała, że głównym
założeniem projektu ustawy jest oddzielenie statusu bezrobotnego od składki zdrowotnej. Podkreśliła, że dzięki ustawie wzrosną środki przyznawane na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Odnosząc się do kwestii zmiany kwalifikacji zawodowych poinformowała, że zostanie zmieniona klasyfikacja osób bezrobotnych. Następnie w szerokiej dyskusji omówiono prezentowane
tematy.
J. Kawula
40 lecie NSZZ Pracowników AMP S.A.
W grudniu 2022 roku minie 40 lat istnienia naszej organizacji
związkowej. Przez te już prawie 40 lat Związek nasz zmieniał
wielokrotnie nazwę dostosowując się do nazwy obecnie obowiązującej w Zakładzie ale idee pozostały te same obowiązujące do dnia dzisiejszego, a zapisane w naszym Statucie jak
obrona miejsc pracy, obrona praw pracowniczych, udzielanie
pomocy członkom związku i ich rodzinom, współpraca z innymi
organizacjami dla dobra pracowników huty i Spółek hutniczych.
Nasz Związek tak naprawdę merytorycznie zaczął działać od
kwietnia 1983 roku, bo wcześniej całą uwagę i energię trzeba
było skupić na sprawach organizacyjnych, tworzeniu komitetu
założycielskiego, statutu i innych regulacji w tym budowie struktur związkowych. Ogromny wpływ na tworzenie naszej organizacji związkowej wywarła postać pierwszego Przewodniczącego OPZZ, honorowego Przewodniczącego naszego Związku
śp. kol. Alfreda Miodowicza, który będąc w komitecie założycielskim tworzył podwaliny ruchu związkowego w ówczesnej Hucie
im. Lenina. Długa jest lista nazwisk zasłużonych działaczy, wielu jednak odeszło już na zawsze ale zawsze pozostaną w naszej pamięci. Wielu jednak nadal utrzymuje stałe kontakty, nadal działa społecznie, służy swoją wiedzą i doświadczeniem.
Związek to są jednak nie tylko wybitne czy zasłużone jednostki,
ale przede wszystkim jego członkowie, pracownicy, którzy zaufali jakiejś grupie ludzi, bez których nie byłoby organizacji. Siła
Związku to liczba jego członków, ich mobilność, gotowość do
realizacji uchwał, udziału w akcjach, aktywnego uczestnictwa w
działalności nadrzędnych struktur związkowych, otwartość na
zmiany, a nade wszystko zdecydowanie w obronie interesów
pracowniczych, miejsc pracy, godziwej płacy, bezpieczeństwa i
świadczeń socjalnych.
Zarząd Związku podjął decyzję, że zamiast hucznych spotkań
ufunduje wszystkim członkom związku pamiątkowy upominek,
który powinien przypominać o naszej rocznicy. To pierwsza z
niespodzianek związanych z obchodami 40 lecia Związku. Kolejna to decyzja o zakupie cennych upominków pod hasłem „40
cennych upominków na 40 lecie Związku”. Zakupiliśmy telewizory, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy,
tablety, roboty kuchenne i wiele innych przydatnych w domu
upominków. Upominki te zostały rozlosowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 21 października 2022
roku. Pełną listę wygranych przedstawiamy na stronie nr 2.
Upominki będą wręczane od 9 listopada w obecności przewodniczących Zarządów Zakładowych naszego Związku. 40 leciu
Związku poświęcimy jeden z kolejnych wydań Kuriera Aktualności.
K.W.
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UPOMINKI JUBILEUSZOWE 40-LECIE
NSZZ PRACOWNIKÓW AMP SA.
1. MYJKA DO OKIEN KERCHER WV 5 PLUS
PIETRZYK KRZYSZTOF
AM DS.
2. GENERATOR PARY SV6140 (ŻELAZKO PAROWE)
DELEKTA WIESŁAW
AM TP
3. GENERATOR PARY SV6140 (ŻELAZKO PAROWE)
STASIAK MAREK
AMDS
4. ZEWSTAW GARNKÓW TEFAL
ZUWAŁA WOJCIECH
AMDS
5. GENERATOR PARY SV6140 (ŻELAZKO PAROWE)
DZIUBA ZBIGNIEW
AMP BWG
6. KOMPLET KOŁDRA PLUS POŚCIEL GRENO
LUTY AGNIESZKA
AMP BWG
7. BLENDER KIELICHOWY BOSCH
WABIK JOANNA
AMP BWG
8. MIKROWIEŻA PHILIPS TAM 4205/16
ZACHARA ANDRZEJ
AMP BWG
9. GENERATOR PARY SV6140 (ŻELAZKO PAROWE)
BRZĘK GRZEGORZ
AMP BWZ
10. TABLET GALAXY A8
GLIŃSKI ZBIGNIEW
AMP BWZ
11. WALIZKI WITCHEN 3 SZT
MARZEC PAWEŁ
AMP BWZ
12. GENERATOR PARY SV6140 (ŻELAZKO PAROWE
GRZEGORCZYK JANUSZ
AMP PED
13. WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA RAVEN
SZUBA IRENEUSZ
AMP PED
14. MIKROWIEŻA PHILIPS TAM 4205/14
PRZESZŁOWSKI TOMASZ
AMP PED
15. ZEWSTAW GARNKÓW TEFAL
MIERNICZEK SŁAWOMIR
AMP ZKK
16. MIKROWIEŻA PHILIPS TAM 4205/15
ZAŁĘCKI ZBIGNIEW
AMP ZKK
17. TELEWIZOR SAMSUNG 55 CALI
CZERNICH LUCYNA
AMR
18. BLENDER KIELICHOWY BOSCH
DUDA PAWEŁ
AMR
19. TELEWIZOR SAMSUNG 55 CALI
PABIAN MAŁGORZATA
AMR
20. EKSPRESS DO KAWY PHILIPS
SRAGA MIROSŁAW
AMR
21. MIKROFALA SAMSUNG
SUPERNAT SEBASTIAN
AMR
22. TELEWIZOR SAMSUNG 55 CALI
BARAN RAFAŁ
COGNOR
23. MIKROFALA SAMSUNG
ZIEMSKI ROBERT
COGNOR
24. ODKURZACZ KERCHER CLASSIC T 7/4
DAŁKOWSKA DANUTA
EiR
25. ROBOT KUCHENY BOSCH
MORYTO TERESA
EiR
26. MIKROFALA SAMSUNG
KULPIŃSKI PAWEŁ
EKO ENERGIA
27. ROBOT KUCHENY BOSCH
DONIEC AGNIESZKA
KRAKODLEW
28. MIKROFALA SAMSUNG
LITEWKA URSZULA
PSK/ZŁOMEX
29. WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA RAVEN
SANETRA DARIUSZ
PSK/ZŁOMEX
30. MIKROFALA SAMSUNG
BŁASZCZYK JAN
STALPRODUKT
31. ODKURZACZ KERCHER CLASSIC T 7/2
BALTAZA KRZYSZTOF
STALPRODUKT
32. TABLET GALAXY A8

AMP SA

FILIPOWSKI JÓZEF
STALPRODUKT
33. MIKROFALA SAMSUNG
JABŁOŃSKI STANISŁAW
STALPRODUKT
34. ODKURZACZ KERCHER CLASSIC T 7/3
MIGDAŁ MICHAŁ
STALPRODUKT
35. WALIZKI WITCHEN 3 SZT
SROKA JERZY
STALPRODUKT
36. ODKURZACZ KERCHER CLASSIC T 7/1
STANISŁAWCZYK PIOTR
STALPRODUKT
37. KOMPLET KOŁDRA PLUS POŚCIEL GRENO
DZIUBA WIESŁAW
TAMEH
38. MIKROFALA SAMSUNG
PAJĄK JAN
TAMEH
39. MYJKA DO OKIEN KERCHER WV 5 PLUS
CIUŁA ZDZISŁAW
UNIHUT
40. MIKROWIEŻA PHILIPS TAM 4205/13
ŁĘTOCHA ANDRZEJ
UNIHUT

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 18 października odbyło się posiedzenie Komisji ds.
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia głos oddano Prezesowi
HIPH. Prezes Mirosław Motyka omówił sytuację polskiego hutnictwa w świetle światowych zawirowań cenowych surowców, a
także wojny na Ukrainie. Prezentacja opracowana przez Izbę
HIPH odnosiła się między innymi do zdolności produkcji stali w
świecie. NA dzień dzisiejszy wynoszą one 2.5 mld ton przy konsumpcji około 1.9 mld ton czyli pozostała nadwyżka 560 mln
ton będzie mieć wpływ na ceny stali w nadchodzących miesiącach. Kolejną sprawą na jaką zwrócił Pan Mirosław Motyka to
zamykanie Wielkich Pieców w Europie. Podkreślił, że piece w
większości są zamykane w Koncernie ArcelorMittal. Ponadto
Prezes Motyka zwrócił uwagę na sytuację w Polsce. Mówiąc o
hamowaniu produkcji co w zderzeniu z jawnym zużyciem stali
w Polsce na poziomie 15 mln ton do możliwości produkcyjnych
około 8.4 mln pokazuje, że Polska stała się importerem stali. W
dalszej wypowiedzi dodał, że istnieje możliwość zwiększenia
produkcji w Polsce tak aby zmniejszać różnicę między importem a własną produkcją. Przy kolejnych omawianych slajdach
poinformował jak w ostatnich miesiącach w Polsce spadło zapotrzebowania na stal. Spadek jest rzędu 37%, więc można już
mówić o recesji……
Cd str nr 3
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Rynek koksu jeszcze nie odczuwa tych zmian ale
patrząc na rynek złomu i jego cenę wzrostu o 40% rok do roku
ewidentnie widać, że recesja puka do drzwi. Ceny gazu oraz
prądu wzrosły co też ma wpływ na cenę stali. Długoterminowe
trendy pokazują, że w kolejnych latach energia elektryczna w
Polsce będzie droższa niż w innych krajach.
Na kolejnych slajdach HIPH przedstawia postulaty, które będą
pomocne polskiej stali; Pierwszym postulatem jest ustawa cenowa następnie wdrożenie bezpośredniego wsparcia, obniżenie
wysokości tzw. obowiązku OZE do 5% na lata 2023 i 2024 oraz
ujednolicenie poziomu ulgi w kosztach wsparcia OZE i CHP,
dostosowanie ograniczeń w poborze gazu do specyfiki przemysłu, wprowadzenie dobrowolnych ograniczeń zapotrzebowania
na gaz i energie elektryczną za wynagrodzeniem. Ostatni postulat to podjęcie działań w celu zwiększenia udziału OZE i tym samym obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce. Część z powyższych postulatów jest procedowana w Ministerstwie Klimatu.
Do przedstawionych postulatów odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Klimatu oraz Aktywów Państwowych. Na zakończenie
zwrócono uwagę na strategiczne znaczenie złomu dla hutnictwa,
a problem z jego nadmiernym wywozem z Polski i z UE. Drugą
istotną sprawą jest potrzeba utrzymania środków ochronnych w
postaci kontyngentów taryfowych na wyroby stalowe m.in. w
świetle zniesienia ceł na import z Ukrainy.
J. Kawula
Cd ze str nr 2….

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Kombinat”
19 października 2022 roku w Urzędzie Rady Miasta Krakowa,
miało miejsce spotkanie Jerzego Muzyka Zastępcy Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Elżbiety
Szczepińskiej Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego z
przedstawicielami strony społecznej ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Kraków, Krzysztofem Wójcikiem (NSZZ Prac. AMP SA)
oraz Romanem Wątkowskim (KRH Solidarność). Projekt planu
miejscowego "Kombinat", który przygotowali miejscy urzędnicy,
obejmuje ponad 911-hektarowy obszar w Nowej Hucie. Użytkownikiem wieczystym większości terenu jest ArcelorMittal Poland.
Przedstawiciele „Miasta” przedstawili założenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Kombinat”. Plan ten
ma zostać przedstawiony radnym podczas Sesji Rady Miasta
Krakowa. AMP SA zwracając się do Prezydenta o przygotowanie
planu zagospodarowania wnosił o wzięcie pod uwagę ciągłości
produkcji, zagrożeń jakie występują na terenie huty oraz planów
inwestycyjnych, które Spółka będzie wdrażała w Krakowie. Niestety przygotowany plan stanowi duże zagrożenie dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki. Jeśli zostałyby zaakceptowane
proponowane rozwiązania (wprowadzenie terenów usługowoprzemysłowych oraz dróg publicznych przecinających krakowski
Oddział AMP SA wszerz i wzdłuż) to wówczas produkcja Koksowni, a nawet Walcowni stoi pod znakiem zapytania. Całkowicie
pominięto kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego, a
także bezpieczeństwa funkcjonowania Zakładu. Ponadto pod
znakiem zapytania będzie praca Spółek hutniczych i wielu kontrahentów przetwarzających wyroby hutnicze. W dyskusji przypomniano o zagrożeniach chemicznych (amoniak i inne substancje
produkowane przez Koksownię). Nie da się przewidzieć błędów
ludzkich przy produkcji i awarii urządzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia osób np. się po drogach (w założeniu planistów publicznych). Co prawda przedstawiciele Prezydenta za-
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pewniali, że decyzje to daleka przyszłość i powinno dojść do
kompromisu w rozmowach z Zarządem AMP ale po drodze jest
jeszcze Rada Miasta Krakowa, która może np. wprowadzić jeszcze bardziej restrykcyjne zapisy do planu zagospodarowania.
Dlatego też największe organizacje związkowe z krakowskiego
Oddziału AMP wystosowały apel do Radnych Miasta Krakowa
ora Prezydenta by przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego „Kombinat” wzięli pod uwagę nasze obawy.
Szanowni Państwo,
jako organizacje związkowe przy ArcelorMittal Poland SA reprezentujące wielotysięczną załogę pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie kształtem projektu nowego planu miejscowego dla obszarów naszego kombinatu. W naszej opinii projekt ten
ogranicza możliwości inwestowania i rozwoju na tym terenie, ale
stwarza również zagrożenie dla funkcjonowania istniejących zakładów i ryzyko likwidacji miejsc pracy. Po zapoznaniu się z planami, szczególnie ze zmianami dotyczącymi dróg, nikt nie potrafił
nam odpowiedzieć na pytanie kto weźmie odpowiedzialność za
poruszających się po nowych drogach kombinatu. W obecnej
sytuacji spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji oraz zagrożeń wynikających z trwającej wojny na Ukrainie, jak najbardziej uzasadniony lęk przed możliwością utraty pracy, stanowić
będzie znaczne obciążenie dla rodzin hutniczych.
Zwracamy się z apelem do Rady Miasta o uważne przyjrzenie
się zapisom planu pod tym kątem oraz o dokonanie niezbędnych
zmian w celu wyeliminowania tych zagrożeń. Plan miejscowy nie
może stać w sprzeczności z przemysłową tradycją i charakterem
tego terenu. Powinien również stwarzać dobre warunki do rozwoju inwestycji i tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Nowej
Huty i Krakowa.
Z poważaniem, NSZZ Pracowników AMP S.A. - Krzysztof Wójcik; NSZZ „Solidarność” AMP S.A.-Kraków - Roman Wątkowski;
Solidarność`80 Małopolska - Marek Siwak
Nasze obawy niestety potwierdziły się podczas posiedzenia Rady Miasta Krakowa 26 października. Urząd Miasta jak i część
radnych uważała, że AMP chce poprzez stworzenie obszaru
przemysłowego stworzyć strefę, która zezwala działającym na jej
terenie firmom na zwiększenie dopuszczalnych norm jakości
powietrza. Duża grupa radych broniła wystąpień Spółki przywołując wcześniejsze decyzje o likwidacji WP i Stalowni. Obecnie
huta jest ekologiczna i spełnia wszystkie wymogi środowiskowe.
Przedstawiciel AMP Pan Andrzej Morzonek przedstawiał argumentację przemawiającą za podjęciem wspomnianej decyzji tzn
AMP chce inwestować w część przetwórczą (powstaną kolejne
miejsca pracy), chce unormować własność działek z Firmami
funkcjonującymi na terenie huty. Natomiast projekt dróg publicznych zagraża bezpieczeństwu osób postronnych. Nikt nie chce
wziąć odpowiedzialności za przyszłe zaprojektowane drogi. Jedna z nich przecina krakowską Koksownię co praktycznie uniemożliwi jej funkcjonowanie. Po burzliwej dyskusji Pan A. Morzonek w imieniu Zarządu AMP S.A. złożył na ręce Rafała Komarewicza Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pismo sygnowane przez członków Zarządu Tomasza Ślęzaka i Adama Preissa,
w którym wnoszą o dokonanie istotnych poprawek lub jego odrzucenia w głosowaniu przez Radę Miasta Krakowa. Radni otrzymali także sygnowane przez trzy największe Związki wystąpienie
o zmiany w planie zagospodarowania „Kombinat” wnoszonych
uwag by wyeliminować wszelkie możliwe zagrożenia i pozwolić
na produkcję naszej hucie.
K. W.
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Związkowa Akcja - Mikołaj 2022
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zaprasza dzieci
wraz z rodzicami, którzy są członkami naszego Związku, uprawnionymi do paczek mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w
dniu : 3 grudnia 2022 roku (sobota). Spotkanie odbędzie się w
Sali Konferencyjnej HUT PUS SA ul. Mrozowa 1. Rozpoczęcie
spotkania z Mikołajem zaplanowano na godzinę 10.00. W trakcie
spotkania zaproszony Mikołaj wręczy uczestnikom spotkania
słodkie upominki. Dla dzieci przewidziano przedstawienie prowadzone przez krakowskich aktorów. Wszyscy chętni zgłaszają swój
udział do Przewodniczących Zarządów Zakładowych Naszego
Związku. Prosimy o zabezpieczenie obuwia sportowego dla dzieci biorących udział w zabawie mikołajowej.
K.W.
(Uwaga: ilość miejsc ograniczona)

UWAGA !!! Informujemy członków Związku oraz sympatyków, iż
aktualnie prowadzimy prace zmieniające naszą stronę internetową. Zmiany aktualizacyjne oraz nowe informacje powinny zostać
zakończone w listopadzie. Za utrudnienia przepraszamy.
UWAGA !!! Członkowie Związku, którzy nie odebrali upominków
z okazji 40 lecia NSZZ Pracowników AMP SA prosimy o kontakt z
Przewodniczącymi Zarządów Zakładowych, którzy przekażą okolicznościowy upominek.
UWAGA !!! Upominki losowane podczas WZD Związku będą
wydawane po uprzednim ustaleniu dnia od 9.11.2022 roku w siedzibie Związku - Bud. LTT pok. 108
Z głębokim żalem i pogrążeni w smutku
informujemy, że w dniu 1 listopada 2020 roku,
zmarł nagle, nasz nieodżałowany
kolega Zbigniew Hanusiak.
Rodzinie i najbliższym, wyrazy głębokiego współczucia
składa Zarząd Zakładowy Wielkie Piece i Stalownia
NSZZ Pracowników AMP S.A.
oraz koleżanki i koledzy
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Z prasy związkowej: Połączenie ArcelorMittal Poland i
Spółki Moris - UOKiK ma zastrzeżenia. Prezes UOKiK wystosował zastrzeżenia dotyczące koncentracji polegającej na
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez spółki ArcelorMittal
Poland oraz Moris. Zdaniem UOKiK Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży walcowanych szyn kolejowych do odbiorców końcowych.
Przedmiotem koncentracji jest utworzenie przez ArcelorMittal
Poland (AMP) oraz Spółkę Moris wspólnego przedsiębiorcy.
AMP produkuje i sprzedaje wyroby ze stali, w tym walcowane
szyny kolejowe. Moris prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych, również szyn walcowanych, zakupionych od producentów (m.in. od AMP) oraz produkuje i sprzedaje szyny zgrzewane. Szyny walcowane są produkowane w
hucie, natomiast szyny zgrzewane są wytworzone poprzez
zgrzanie w zgrzewalni stacjonarnej dwóch lub więcej walcowanych szyn kolejowych. „Uczestnicy koncentracji są dla siebie
jedynymi istotnymi konkurentami z perspektywy nabywcy końcowego szyn. Z naszych analiz wynika, że utworzenie wspólnego przedsiębiorcy może wyeliminować presję konkurencyjną
oraz z dużym prawdopodobieństwem skutkować podniesieniem cen dla odbiorców końcowych. Koncentracja może ograniczyć także możliwość wejścia na rynek nowych dostawców” to cytat z zastrzeżeń UOKiK. Zastrzeżenia albo zostaną rozwiane albo transakcja nie dojdzie do skutku.
ArcelorMittal będzie łapać dwutlenek węgla ze swoich wielkich pieców. ArcelorMittal rozpoczął współpracę z kilkoma
firmami, mającą na celu stworzenie systemu wyłapywania dwutlenku węgla z gazów procesowych, m.in. gazów wielkopiecowych. Według ekspertów bez tego hutnictwo nie zdoła się całkowicie zdekarbonizować do 2050 roku. ArcelorMittal rozpoczął
współpracę z firmami Mitsubishi Heavy Industries Engineering
(MHIENG), BHP i Mitsubishi Development Pti w zakresie wyłapywania i gromadzenia lub zużycia CO2. Współpraca przewiduje zastosowanie technologii MHIENG do wyłapywania CO2
w hutach ArcelorMIttal. Początkowo pilotażowy program obejmie zakłady w belgijskiej Gandawie i jedną z hut w USA
(nazwy nie podano). W pierwszej fazie instalacja ma wyłapywać dziennie 300 kg CO2 z wielkiego pieca. W drugiej fazie ma
być zbudowana instalacja wyłapująca CO2 z gazów procesowych, powstających w piecu podgrzewającym stal przed obróbką w walcowni gorącej. Temperaturę w tym piecu uzyskuje się
ze spalania mieszanki gazów przemysłowych, m.in. koksowniczych, wielkopiecowych i gazu ziemnego. Technologie wyłapywania CO2 mają być testowane także w instalacji bezpośredniej redukcji (DRI) w jednej z amerykańskich hut. Instalacje
bezpośredniej redukcji mają w przyszłości pracować w oparciu
wyłącznie o zielony wodór, co ma wyeliminować ślad węglowy
z pierwotnej produkcji stali. Na początek jednak pracują w
oparciu o gaz ziemny, a więc wciąż w trakcie ich pracy powstaje CO2. Według statystyk hutnictwo jest odpowiedzialne za 7 –
9 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), chcąc do 2050 roku osiągnąć
0 emisji CO2, hutnictwo musi zacząć „wyłapywać” 700 mln ton
CO2 rocznie, to jakieś 53 proc. emisji powodowanych przez
pierwotną produkcję stali.
25 pazdziernika br. w Krakowie odbyło sie pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Małopolskiego kadencji
2022-2026. Wybrano nowe władze regionu. Rada przyjęła
sprawozdanie i udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu oraz wybrała nowe władze. Nową przewodniczącą Rady
OPZZ Województwa Małopolskiego na kadencje 2022 – 2026
została Monika Miniur (ZZ Prac. Bankowości). Z kolei wiceprzewodniczącymi zostali: Marzena Biel (ZZ Pracowników
ZUS), Małgorzata Jarczyk (ZNP), Zbigniew Karczewski
(Małopolska KZZ), Józef Kawula (FZZMiH w Polsce) i Józef
Król (MZZP Tauron). W zebraniu uczestniczył przewodniczący
OPZZ Andrzej Radzikowski, który przedstawił inicjatywy i biezace działania podejmowane przez Centrale i Radę Dialogu
Społecznego.

