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Ważne! Wzrasta dopłata do posiłków

BONUS ZA SZCZEPIENIA
-  termin składania oświadczeń do dnia 30.09.2022 r.
(dawka przypominająca)
Informujemy i przypominamy, że do 30 września 2022r. nadal

można składać deklarację razem z certyfikatem potwierdzają-
cym przyjęcie przypominającej dawki szczepionki przeciw CO-
VID-19. Jest to konieczny warunek do wypłaty drugiej części
dodatkowego świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł. Druk
oświadczenia znaleźć można między innymi na www.krhhts.pl.

Zaświadczenie i certyfikat można:
> przesłać na adres polssc@myhr.arcelormittal.com
> złożyć bezpośrednio u wyznaczonej osoby z zakładu
> złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do biura ko-

ordynatorów kadrowych.

Jak informuje Dział HR, od 1 września cena za posiłek wynosić
będzie 17,27 zł netto  tj. 18,65 brutto, a dopłata przez pracownika
do posiłków regeneracyjnych wynosić będzie 1,48 zł.

Na kwotę 1,48 zł składa się dotychczasowa kwota dopłaty w
wysokości 0,65 zł oraz dodatkowo 0,83 zł (50% różnicy nowej
ceny brutto posiłku t.j. 18,65 zł oraz dotychczasowej ceny t.j.
16,99 zł).  

W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadcze-
nia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane) zgod-
nie z załącznikiem najpóźniej do 26 sierpnia. Nowe oświadcze-
nie o posiłkach można pobrać z naszej strony krhhts.pl z plików
do pobrania.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-
łając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez
wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocz-
towej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w da-
nej lokalizacji.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w
dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków
regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminalu, czyli
tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona przez kwotę 1,48 zł
będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia
pracownika z tytułu zakupionych posiłków.

Informujemy, że osoby, które nie złożą oświadczenia w termi-
nie, od 1 września nie będą mogły korzystać z posiłków rege-
neracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie zabloko-
wana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regene-
racyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek
żywieniowych. W przypadku złożenia oświadczenia po 26 sierp-
nia lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia
danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym
dniem kolejnego miesiąca.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez
zmian t.j. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.

Z posiedzenia Zarządu KRH
Poniedziałkowe spotkanie Zarządu KRH poprowadził prze-

wodniczący Roman Wątkowski, który na początku omówił piąt-
kowe (22 lipca) spotkanie TOP 6. Wspomniał, że stronę praco-
dawcy reprezentowali Stanisław Ból, Agnieszka Kukla, Jadwi-
ga Radowiecka i Cezary Koziński.

Cezary Koziński rozpoczął od informacji na temat tzw. men-
torkowego. Aktualnie trwają analizy funkcjonowania mentor-
kowego należnego za prowadzenie szkoleń nowo przyjętych
pracowników. W tej sprawie jest wniosek związków zawodo-
wych, aby rozszerzyć funkcjonowanie mentorkowego o pra-
cowników, którzy zmieniają stanowisko pracy w ramach rekru-
tacji wewnętrznej. Pracodawca rozważa taką możliwość, która
po uzgodnieniu wszystkich stron zostałaby wprowadzona Pro-
tokołem dodatkowym do ZUZP. Jednakże warunkiem, który to
mógłby umożliwić jest konieczność znalezienia odpowiednich
środków finansowych.

Kolejny temat omawiany na TOP 6 dotyczył Aneksu doty-
czącego refundacji kosztów okularów korekcyjnych. Związki
zawodowe zostały poproszone o zaopiniowanie Aneksu w wy-
żej wymienionej sprawie. Ze strony KRH „Solidarność” padł
wniosek o podniesienie kwoty wspomnianego dodatku z do-
tychczasowych 300 zł do 450 zł. Prawie wszystkie związki zawo-
dowe poparły ów wniosek. Strona pracodawcy będzie dążyła
do tego, aby w przyszłym roku znalazły się na ten cel stosowne
środki budżetowe.

Dyrektor S. Ból nawiązał do informacji z ostatniego posiedze-
nia MC o zwiększonej liczbie przypadków stwierdzenia nie-
trzeźwości  wśród pracowników przekraczających bramy oddzia-
łów AMP. Zatrzymywani pracownicy nie chcą poddawać się ba-
daniu trzeźwości, natomiast policja, tłumacząc się nadmiarem obo-
wiązków, nie zgadza się na przyjazd z alkomatem. W związku z
tym na MC podjęto decyzję, że pracownik, który nie podda się
badaniu nie będzie wpuszczony na teren zakładu pracy. Pracow-
nik ten będzie miał tymczasowo zatrzymaną przepustkę do od-
bioru w dniu następnym w biurze HR. W dniu zatrzymania ma
obecność usprawiedliwioną, lecz niepłatną. Aktualnie trwają prace
nad nowym Kodeksem pracy i są spore nadzieje, że ten problem
zostanie jednoznacznie unormowany.

Następne omawiane na TOP 6 zagadnienie dotyczyło pro-
dukcji. Wstępnie zakładano, że sierpień może być najgorszym
miesiącem w tym roku. Jednak sytuacja na rynku stali, a także
głównych odbiorców jest na tyle dynamiczna, że trudno jest
cokolwiek prognozować. To bieżący portfel zamówień, który
domykany jest w ostatniej chwili pozwala na krótkoterminowe
zaplanowanie procesu produkcyjnego. W związku z powyższym
dopiero pod koniec tego tygodnia planowane jest zatwierdze-
nie planu produkcji i postoju w sierpniu na poszczególnych
agregatach.

Dobrą wiadomością jest to, że w ostatnim miesiącu absencja
chorobowa była rekordowo niska, bo na poziomie 3,8%, czyli
najniższa od maja 2019 r.
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Jeśli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19 podano, że 75%
osób jest zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. Na uwa-
gę zasługuje również fakt, że sukcesywnie maleje liczba godzin
nadliczbowych, przy równoczesnym dobrym wykorzystaniu
urlopów.

Współczynnik rezygnacji z zatrudnienia (mowa o pracowni-
kach o stażu pracy do 5 lat) w 2021 r. wynosił  2,95% - było to 67
rezygnacji. W tym roku odnotowano 39 odejść, co stanowi 1,45%.
Jednocześnie od początku 2022 roku przyjęto do pracy 321 osób,
przy czym 23 rekrutacje były rekrutacjami wewnętrznymi.

Po omówieniu TOP 6 Roman Wątkowski zdał relację z Forum
Bezpieczeństwa, które zostało przeprowadzone w tym samym
dniu w formie telekonferencji. Z uwagi na pogarszającą się sy-
tuację covidową ze strony SIP i związkowej padł wniosek o
przywrócenie dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych i szatni.

Stanisław Lebiest poinformował pozostałych członków Za-
rządu KRH o podpisaniu w spółce Kolprem porozumienia w
sprawie nagrody dodatkowej w 2022 r. analogicznego do tego
jakie obowiązuje w AMP.

Na koniec Władysław Kielian przekazał ogólne informacje o
lipcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland
S.A. Podczas tego posiedzenia m.in. nawiązano do realizacji
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Na dzień 31 maja zrealizowa-
no 75% zaplanowanych Take Care. Docelowo ma być przeszko-
lonych 7960 pracowników. Odnośnie działań antycovidowych
realizowanych przez pracodawcę można powiedzieć, że przy-
niosły dobry skutek. Korzystnym posunięciem było wprowa-
dzenie bonusu covidowego.

W trakcie posiedzenia Rady dyrektor generalny Frederik Van
De Velde omówił wyniki firmy za pierwsze półrocze. W I kwarta-
le sytuacja była bardzo dobra. Wyniki II kwartału, choć nie tak
dobre jak w poprzednim, należy uznać nadal za bardzo satysfak-
cjonujące. To pozwala sądzić, że ostateczna produkcja w naj-
gorszym przypadku oscylować będzie na poziomie zakładanym
w biznesplanie. Z kolei Tomasz Plaskura, dyrektor sprzedaży na
Europę Środkowo-Wschodnią ArcelorMittal Europe, poinfor-
mował Radę o wskaźnikach makroekonomicznych, do których
będą przedłożone korekty od ostatnich kwietniowych założeń.

Bogdan Mikołajczyk, do niedawna dyrektor zarządzający Od-
działu Wyrobów Długich ArcelorMittal Poland i członek zarządu
AMP, po ponad czterech dekadach pracy w firmie przeszedł na
emeryturę i pożegnał się ze swoimi współpracownikami.

Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy zdrowia, które oby
służyło jak najdłużej i pozwoliło na intensywne korzystanie z od-
zyskanego wolnego czasu.

Bogdan Mikołajczyk dołączył do firmy w roku 1981. Swoją ka-
rierę zawodową rozpoczął w stalowni w Krakowie.Od roku 1996
do 2001 był kierownikiem linii ciągłego odlewania stali, potem, do
roku 2003, był zastępcą dyrektora części surowcowej w Krako-
wie, a w latach 2003 – 2005 jej dyrektorem. Później objął stanowi-
sko zastępcy dyrektora naczelnego, a następnie dyrektora na-
czelnego huty w Dąbrowie Górniczej (lata 2005 –2009). Do roku
2011 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Oddziału Su-
rowcowego ArcelorMittal Poland. Stanowisko dyrektora zarzą-
dzającego Oddziału Wyrobów Długich zajmował od roku 2011.

Zespół Trójstronny ds. Hutnictwa
We wtorek 19 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstron-

nego ds. Hutnictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
Ministerstw: Rodziny i Polityki Socjalnej, Rozwoju i Technolo-
gii oraz Klimatu i Środowiska, Pracodawców oraz Związków Za-
wodowych. Spotkaniu współprzewodniczyli: przewodniczący
Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego Andrzej Węglarz
oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa „Solidarność”
Andrzej Karol. Krakowską Solidarność reprezentował wiceprze-
wodniczący KSH Andrzej Gębara.

Aktualną sytuację w obszarze hutnictwa przedstawił Miro-
sław Motyka pełniący od czerwca br. funkcję Prezesa Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej. Nowe obowiązki przejął po rezy-
gnacji Stefana Dzienniaka, który w dalszym ciągu pozostał w
Radzie Programowej HIPH. Nawiązując do bardzo dużych zawi-
rowań na rynku energii Mirosław Motyka odniósł się do „chwi-
lowego” wstrzymania przesyłu pierwszej nitki gazociągu Nord
Stream 1 i związanymi m.in. z tym potężnymi wzrostami cen gazu
ziemnego. Mówił o stopniowym przechodzeniu na energetykę
wodorową, która pochłonie potężne koszty, ponieważ jest bar-
dzo droga w wytworzeniu. Jak podkreślił, wiele krajów z tak

wysokimi kosztami sobie nie poradzi dlatego Unia Europejska
musi w nich partycypować. Do produkcji wodoru potrzebne są
potężne ilości energii, jeszcze większe niż dotychczas zużywa
przemysł co nie jest takie proste do osiągnięcia. Dla przykładu w
Egipcie jest bardzo niska cena energii elektrycznej, ponieważ Egipt
ma największe farmy fotowoltaiczne na świecie.

Świat obecnie produkuje 792 mln ton stali surowej i jest to
spadek o 6%. Zauważono także, że niektóre kraje zwiększyły pro-
dukcję stali np. Egipt aż o 25%, a Indie o 6%.

W dalszej dyskusji przedstawiono informację nt. sytuacji hut-
nictwa w świetle potęgujących się zawirowań gospodarczych.
Oceniono reformy EU ETS z punktu widzenia hutnictwa żelaza i
stali, oceniono także rynek stali w świetle wojny rosyjsko – ukra-
ińskiej. Do tej pory z Rosji i Ukrainy sprowadzano najwięcej stali,
nie tylko do UE ale i do Polski. Na wskutek wojny na Rosję nało-
żono embargo, a huty w Ukrainie są sukcesywnie niszczone przez
co brakuje stali. Tą sytuację najlepiej wykorzystuje Turcja. Ana-
lizując powyższe dyskutanci ocenili dostępność surowców i no-
śników energii w szczególności gazu ziemnego potrzebnego do
produkcji. Podkreślono że najtańsza energia elektryczna pocho-
dzi z OZE, szczególnie z lądowych farm wiatrowych. Ocenie pod-
dano międzynarodową konkurencyjność w kontekście kosztów
wytwarzania energii elektrycznej, przedstawiono rozwój lądowej
energetyki wiatrowej i pozytywnie odniesiono się do zmiany prze-
pisów dotyczących budowy wiatraków, w tym liberalizacji tzw.
Ustawy 10 H ułatwiającej instalację farm wiatrowych na lądzie.

Jeden z poruszanych tematów dotyczył rynku złomu. Problemy
ze złomem i jego strategiczne znaczenie dla hutnictwa powiązane
jest nadmiernym jego wywozem z Polski i UE. Głównymi odbior-
cami, jak zazwyczaj są Chiny i Turcja, które skupują każdą ilość
tego surowca z każdego zakątku świata. Np. Białoruś wprowadzi-
ła całkowity zakaz wywozu tego strategicznego surowca z kraju,
a Rosja nałożyła tak potężne cła na wywóz, że nie opłaca się od
nich kupować. Największym światowym graczem na rynku złomu
obecnie jest Turcja.

Na zakończenie omówiono również problemy w branży metali
kolorowych takich jak miedź na bazie KGHM-u. Prezes HIPH przed-
stawił, że rozpoczęły się już rozmowy nt. tych metali, nie tylko
miedzi ale również innych metali strategicznych.

 Na posiedzeniu przyjęto przez aklamację Stanowisko przygo-
towane wspólnie przez stronę pracodawców i stronę społeczną
(treść stanowiska zamieścimy w kolejnym NBS).  Andrzej Gębara

Pożegnanie dyrektora Bogdana Mikołajczyka
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Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa na os. Cen-
trum E 1, zaprasza 27 lipca o 17:00 na otwarcie najnowszej
wystawy przybliżającej historię Nowej Huty. Tym razem bohate-
rem ekspozycji w dawnym kinie Światowid będzie plac Central-
ny. Twórcy wystawy zapraszając na to wydarzenie piszą co na-
stępuje:

W czasie wernisażu planujemy szczególne wydarzenie – wyko-
namy wspólną fotografię mieszkańców placu Centralnego i Nowej
Huty oraz uczestników wernisażu, która później stanie się inte-
gralną częścią wystawy. Będzie to okazja do wyjątkowego spotka-
nia sąsiadów i mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!
***
Nowa wystawa czasowa
„Plac Centralny. W poszukiwaniu centrum”
Plac Centralny w opiniach wielu nowohucian, ale nie tylko, jest

centrum Nowej Huty. Ale czy na pewno?
Właśnie na pytanie o „centralność” placu Centralnego starają

się odpowiedzieć autorzy wystawy, już w jej tytule („Plac Central-
ny. W poszukiwaniu centrum”) sygnalizując tę kwestię. Jednak
odpowiedź na to pytanie pozostawiają zwiedzającym.

Kluczowym problemem wystawy jest to, czym plac Centralny
jest w oczach mieszkańców Nowej Huty; jakie funkcje i role pełnił
oraz pełni on współcześnie w życiu nowohucian – piszą w katalogu
wystawy jej kuratorzy – Bartosz Arkuszewski i Piotr Kapusta.

Pomimo licznych zmian, jakie następowały w jego obrębie, plac
Centralny ciągle trwa jako miejsce istotne dla Nowej Huty. Tutaj
celowo omijamy słowo „centrum”, choć rozważania na jego temat
można odnaleźć w treści wystawy. To, czy plac Centralny jest cen-
trum Nowej Huty, pozostaje pytaniem otwartym. Staraliśmy się
pokazać różne perspektywy postrzegania placu Centralnego, po-
zostawiając widzom rozstrzygnięcie kwestii, czy plac stanowi cen-
trum Nowej Huty. Stąd też doza niepewności i procesualnego poj-
mowania tego miejsca w podtytule wystawy: „W poszukiwaniu
Centrum”. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych poszuki-
wań nowohuckiego centrum i do sprawdzenia, czy plac Centralny,
jak sama jego nazwa sugeruje, był i jest centrum Nowej Huty.

Z pewnością plac Centralny jest dla nowohucian miejscem nie-
zwykle ważnym. Podkreślają to autorzy wystawy, przypominając
historię planowanej zmiany nazwy placu. W 2004 roku krakowscy
radni zaproponowali zmianę nazwy placu Centralnego na plac im.
Ronalda Reagana. Na reakcję społeczną nie trzeba było długo cze-
kać. Mieszkańcy zawiązali Komitet Obrony Placu Centralnego, a
ich działania przyczyniły się do ustalenia satysfakcjonującego dla
obu stron kompromisu. 8 września 2004 roku radni uchwalili ofi-
cjalną nazwę miejsca: plac Centralny im. R. Reagana. Ale przysłu-

Plac Centralny tematem wystawy
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- Miejscem rozmowy o emeryturach jest Sejm i komisja poli-
tyki społecznej, a nie wiece wyborcze. Oczekujemy natych-
miastowego odmrożenia prac nad naszym projektem i rozpo-
częcia procedowania projektu prezydenckiego – powiedział
Piotr Duda, odnosząc się do niedawnego wystąpienia lidera
partii rządzącej. Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyń-
ski na spotkaniu w Koninie 24 lipca powiedział, że „na emery-
tury stażowe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać”.

Podczas spotkania z członkami i sympatykami PiS w Koni-
nie Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie o emerytu-
ry stażowe stwierdził:

-  Ja rozumiem, że jest zniecierpliwienie, ale w tej sprawie
będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.(…) Czas zacząć od
tego, jaki procent PKB przeznaczamy na emerytury. To jest
wysoki procent i zwiększanie tego, żeby pewna grupa ludzi
nawet mając - mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka lat –
miała już w istocie drugą pensję. Bo to nie jest tak, że ci ludzie
nie chcą pracować. Chcą mieć po prostu drugą pensję. A nas
po prostu musi być na to stać.(...) Ja oczywiście wiem, że są
takie przypadki, gdzie jest bardzo ciężka praca fizyczna – w
szczególności dla kobiet zaczynających już od jakiegoś wie-
ku – jest trudna, wręcz niemożliwa. To szanuję i pracujemy
nad tym rozwiązaniem.

Jarosław Kaczyński nawiązując do postulatu sierpnia 1980
roku i roli Lecha Kaczyńskiego w ich tworzeniu, stwierdził
jednoznacznie, że wszystkiego nie da się zrobić od razu. Na
wypowiedź prezesa PiS zareagował Piotr Duda, szef „Soli-
darności”:

- Nie zgadam się z argumentem, że problemem jest możli-
wość dorabiania przez emerytów stażowych. Oni – jak nikt w
Polsce – swoje emerytury już wypracowali i nikt nikomu nie
robi tu łaski – powiedział lider Związku.

Przypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zgodnie z pro-
jektem „Solidarności” warunkiem skorzystania z emerytury sta-
żowej jest wykazanie odpowiedniej wysokości zgromadzone-
go kapitału, w „Polskim Ładzie” funkcjonują też zachęty po-
datkowe dla dłuższej aktywności.

- Nie wolno dyskryminować jednych emerytów, a innych
preferować. Wszyscy, którzy osiągnęli uprawnienia  mogą do-
rabiać, dlaczego nie mieliby stażowi. Ponadto funkcjonują zwol-
nienia podatkowe dla osób pracujących po osiągnięciu upraw-
nień emerytalnych. Trzeba je rozszerzać. To jest właściwa dro-
ga, a nie dyskryminacja ograniczeniami.

Piotr Duda wypomniał również niedotrzymanie uzgodnień z
prezesem PiS w tej sprawie.

- To nie jest tylko kwestia postulatu sierpniowego, ale
przede wszystkim naszych własnych ustaleń, szczególnie
tych z maja 2015 r. Podczas wyborów prezydenckich, gdzie
Jarosław Kaczyński osobiście wyraził aprobatę na zapisanie
w umowie z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą
emerytur stażowych.

Szef „Solidarności” ostro skrytykował zamrożenie prac w
sejmowej komisji polityki społecznej nad obywatelskim pro-
jektem „Solidarności” o emeryturach stażowych, które po
pierwszym czytaniu od wielu miesięcy zalegają w zamrażarce.

- Miejscem debaty nad emeryturami stażowymi jest komisja
sejmowa, a nie wiece partyjne. Oczekujemy natychmiastowe-
go odmrożenia prac nad naszą ustawą, jak również rozpoczę-
cia procedowania ustawy prezydenckiej, która nawet nie mia-
ła jeszcze pierwszego czytania.

Przewodniczący jeszcze raz przypomniał swoją niedawną wypo-
wiedź radiową, aby PiS nie szukał sobie wroga w „Solidarności” i w
imię dotychczasowej wiarygodności, wywiązał się ze swoich zobo-
wiązań. Sprzeciwił się również przeciąganiu tego tematu w czasie.

- Prezes Kaczyński mówi, że na emerytury stażowe trzeba będzie
jeszcze poczekać. Nie – my dłużej czekać nie będziemy.

A do posłów związanych z „Solidarnością” powiedział:
- Oczekuję od posłów wywodzących się z „Solidarności” więk-

szej aktywności na rzecz emerytur stażowych. W pierwszej kolej-
ności odmrożenia sejmowych prac nad obywatelską ustawą, która
jest już po pierwszym czytaniu. (wg tysol.pl)

Walczymy o emerytury stażowe
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Pożyczka hipoteczna
ze stałą stopą procentową przez 5 lat

Zalety:
> Szybka decyzja kredytowa,
> Kwota pożyczki do 350 000 PLN
> Okres kredytowania do 300 miesięcy
> Zapewniamy pomoc w uzyskaniu wyceny nieruchomości
> Możliwość finansowania do 80% wartości nieruchomości
> Oprocentowanie 7,95% - tylko dla pracowników Huty
   oraz spółek (stałe przez 5 lat, po tym okresie kredyt będzie

oprocentowany z wykorzystaniem stawki WIBOR 3M)
> gotówka na dowolny cel - nie trzeba deklarować na, co chce-

my ją wydać, jest to jeden z tańszych sposobów na uzyskanie
wysokiej kwoty pożyczki

> RRSO 7,88%
Pożyczka  hipoteczna z okresowo (przez 5 lat) stałym oprocen-

towaniem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi

7,88%, całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez
kredytowanych kosztów) 150 000,00 zł, całkowita kwota do zapła-
ty 325 306,27 zł, oprocentowanie nominalne zmienne z okresowo
stałą stopą procentową w okresie nie dłuższym niż do dnia spłaty
60 raty pożyczki w wysokości 6,95 %, następnie w kolejnych la-
tach oprocentowanie kredytu zmienne (WIBOR 3M na dzień 30
marca 2022 r. wynoszący 4,74 %, powiększony o stałą marżę Kasy
w wysokości 2,21 %), całkowity koszt kredytu 175 306,27 zł (w
tym: prowizja 7 500,00 zł, odsetki 166 779,27 zł, opłata przygoto-
wawcza 250,00 zł, opłata z tytułu podwyższonego ryzyka na czas
wpisu do Ksiąg Wieczystych na okres 3 miesięcy 315,00 zł, poda-
tek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł, ubezpieczenie
nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesię-
cy wg oferty dostępnej w  Kasie 143,00 zł, opłata za wycenę nieru-
chomości dokona przez Kasę 300,00 zł), w 300 miesięcznych ra-
tach, w tym 299 rat równych w wysokości 1 055,94 zł, ostatnia rata
1 053,21 zł. Pożyczka zabezpieczona będzie hipoteką na nierucho-
mości o wartości 187 500,00 zł.

W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje
ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procento-
wych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referen-
cyjnej WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzro-
śnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetko-
wej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym
wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. W przypadku
gdy stopa referencyjna przyjmie wartość zero lub wartość ujemną
oprocentowanie pożyczki w tym okresie będzie równe wysokości
marży SKOK.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.04.2022 r. na reprezen-
tatywnym przykładzie.

Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodek-
su Cywilnego.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

chując się codziennym rozmowom nowohucian, dalej usłyszeć
można zwyczajową nazwę „plac Centralny” albo po prostu „Cen-
tralny”.

Wystawa składa się z kilku segmentów: „Centrum”, „Centra
miast”, „Nazwy placu Centralnego i Komitet Obrony Nazwy
Placu Centralnego”, „Centrum architektoniczne i urbanistycz-
ne”, „Centrum komunikacyjne”, „Centrum handlowo-usługo-
we”, „Życie codzienne wokół placu Centralnego”, „Centrum
rekreacyjne – słowo o przyrodzie i ekologii” oraz „Zakończe-
nia”. Atrakcją wystawy, szczególnie dla młodszych zwiedzają-
cych, będzie uliczna waga i saturator.

Na wystawie będzie można obejrzeć wiele archiwalnych fo-
tografii, obrazów i rysunków przedstawiających plac Centralny
i najbliższe okolice. Będą też artykuły codziennego użytku, któ-
re można było kupić w sklepach wokół placu – Cepelii, księgar-
ni, Modzie Polskiej, sklepie papierniczym czy filatelistycznym.

Integralną częścią wystawy będzie ekspozycja prac studen-
tów Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej. Projekty zostały wykonane pod kie-
runkiem dr. inż. Przemysława Kowalskiego i dr. inż. arch., arch.
kraj. Miłosza Zielińskiego. Prace przedstawiają wizje dotyczące
wyglądu placu Centralnego, które można sprowadzić do pyta-
nia: Co zrobić, aby zwrócić Plac Centralny mieszkańcom?

Zaprezentowane wizualizacje stanowią fragment całego pro-
jektu. Jest to więc wybór, podyktowany chęcią zwróceniem
uwagi opinii publicznej na serce Nowej Huty, czyli plac Central-
ny. W rzeczywistości studenci opracowywali projekty dla prze-
strzeni obejmującej niemal całą „Starą Nową Hutę” wraz z
Łąkami Nowohuckimi.

Prace pokazują różne podejście, różne rozumienie przestrzeni
miejskiej, różną wrażliwość projektową, jednak ich częścią
wspólną  jest dążenie do integracji poszczególnych wnętrz i
chęć stworzenia spójnej sieci przestrzeni publicznych, z wyraź-
nym udziałem czynnika zieleni oraz rozwiązań proekologicznych
i prospołecznych.

***
„Plac Centralny. W poszukiwaniu centrum”
Wystawa czynna: 28 lipca 2022 r. – 8 stycznia 2023 r.

dokończenie: Plac Centralny tematem wystawy

Zagłębiowski Park Sportowy to nowoczesny multidyscy-
plinarny kompleks sportowy w centrum Zagłębia. To niepo-
wtarzalny i jednocześnie największy tego typu kompleks w Pol-
sce. W jednym miejscu znajdują się obiekty spełniające wymo-
gi polskich i międzynarodowych federacji sportowych: stadion
piłkarski (o pojemności 11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545
miejsc) i hala sportowa (3502 miejsc) - wszystko na obszarze 15
ha. Budowa rozpoczęła się na wiosnę 2019 roku. Do dyspozycji
fanów sportowych będą restauracje, punkty gastronomiczne,
punkty sprzedaży, muzeum sportu i wiele innych atrakcji.

Uzupełniając informację, jaka ukazała się w drukowanym 2
tygodnie temu NBS nr 26/1676, podajemy za Biurem HR, że
ArcelorMittal Poland S.A. nie współfinansuje budowy obiek-
tów sportowych Zagłębiowskiego Parku Sportowego w So-
snowcu, jest natomiast ich sponsorem tytularnym i pozostanie
nim przez kolejne 5 lat.

Sponsoring tytularny, to najwyższa forma sponsoringu, w
którym nazwa sponsora, staje się integralną częścią nazwy
obiektu, wydarzenia, bądź całych rozgrywek.

AMP sponsorem tytularnym


