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Dotyczy: zawarcia porozumienia społecznego zawiera-
jącego gwarancje ponownego uruchomienia wielkiego pie-
ca nr 3 oraz zapewnienie stabilności zatrudnienia i wyna-
grodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z decyzją czasowego wstrzymania pracy wiel-
kiego pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej (WP3) Związki Za-
wodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A., podpisa-
ne pod niniejszym pismem występują z wnioskiem o zawar-
cie w trybie pilnym porozumienia społecznego zawierają-
cego gwarancje jak najszybszego ponownego uruchomie-
nia WP3 oraz utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabil-
ności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Arcelor-
Mittal Poland S.A. w czasie jego postoju.

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, że
ustne deklaracje składane przez Przedstawicieli Zarządu
AMP o ponownym szybkim uruchomieniu WP3 i braku
redukcji zatrudnienia z powodu jego zatrzymania są trakto-
wane zarówno przez Organizacje Związkowe jak i samych
pracowników ArcelorMittal Poland S.A. jako mało wiary-
godne oraz nie powodują wygaszenia ich obaw o stabil-
ność zatrudnienia i wynagrodzenia. Znacznie ograniczone
zaufanie wynika z podejmowanych przez pracodawcę dzia-
łań oraz przekazywanych w tym zakresie informacji - jesz-
cze kilka dni temu Przedstawiciele Spółki zapewniali, że nie
ma planów wyłączenia wielkiego pieca w dąbrowskim od-
dziale AMP, co więcej nie dalej niż miesiąc temu zapewniali,
że piece w Polsce są niezagrożone ze względu na potrzebę
zapewnienia wsadu krakowskiej hucie podczas planowa-
nego remontu WP2. Dzisiaj realizowane są decyzje wstrzy-
mujące pracę pieca.

Przypominamy, że podobna retoryka stosowana była w
maju 2019 roku, gdy mówiono o czasowym zatrzymaniu
pracy wyremontowanego pieca nr 5 w Krakowie. Jak to się
skończyło – dobrze wiemy, w październiku 2020 roku, tuż
przed jego ponownym uruchomieniem nagle zapadły de-
cyzje o trwałym wygaszeniu WP5 i likwidacji części surow-
cowej w Krakowie. Wobec powyższego mamy wszelkie
podstawy obawiać się, że krakowski scenariusz może po-
wtórzyć się w Dąbrowie Górniczej.

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod ni-
niejszym pismem, deklarując gotowość do rozmów, wystę-
pują o niezwłoczne rozpoczęcie merytorycznych rozmów
celem jak najszybszego zawarcia wnioskowanego porozu-
mienia społecznego i tym samym ustabilizowania nastro-
jów społecznych w Grupie ArcelorMittal oraz w otoczeniu
gospodarczym.

Sanjay Samaddar
Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.

W reakcji na cytowany obok oficjalny komunikat,
związki zawodowe działające w AMP wystosowały do pre-
zesa Sanjay Samaddara pismo o następującej treści:

Oby nie powtórzył się scenariusz krakowski
W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie Kierownictwa Arcelor-

Mittal Poland z przewodniczącymi organizacji związkowych. Odbyło
się ono w formie telekonferencji, a jedynym tematem była podjęta
przez Kierownictwo AMP decyzja o zmniejszeniu produkcji. Skutkiem
powyższego jest kolejna decyzja o tymczasowym zatrzymaniu pro-
dukcji wielkiego pieca nr 3. Taką informację przekazał stronie społecz-
nej Dyrektor Generalny Frederik Van De Velde.

Decyzja ta według dyrektora generalnego została podjęta po wni-
kliwej i dogłębnej analizie. Zarząd AMP uzasadnił konieczność zmniej-
szenia produkcji, a co się z tym wiąże czasowego wstrzymania „trójki”,
wieloma istotnymi czynnikami. Są nimi: spowolnienie aktywności go-
spodarczej w Europie, schodzenie ze stanów magazynowych przez
klientów, rosnący import spoza Unii Europejskiej, wzrost cen gazu i
energii, a także bardzo duży koszt zakupu uprawnień do emisji CO
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.

Na poparcie wspomnianych niekorzystnych czynników dyrektor Fre-
derik Van De Velde przedstawił stosowną prezentację slajdów obrazu-
jących sytuację rynkową w Polsce z uwzględnieniem kontekstu glo-
balnego i Unii Europejskiej.
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Zapraszamy do kolejnej edycji programu:
Schudnij z Nami! 
Aby zgłosić swój udział w programie należy wypełnić

formularz zgłoszenia (dostępny na Studni) i wysłać w formie
skanu lub zdjęcia z telefonu na numer 660 682 430 lub adres
e-mail: zdrowie@arcelormittal.com. Podpisany dokument
można również wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć bez-
pośrednio do Biura BHP w Dąbrowie Górniczej (al. J. Piłsud-
skiego 92, budynek inżynieringu, pok. 214).
Koszty programu Schudnij z Nami, w tym koszt konsul-

tacji i warsztatów, pokrywa w całości ArcelorMittal Poland.
 Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych ponosi

pracownik i zostaną one potrącone przez listę płac. Średni
koszt podatku i ubezpieczeń wyniesie około 92 zł miesięcz-
nie. Dokładna kwota widoczna będzie na pasku płacowym.
Ostateczna wysokość kwoty potrąceń uzależniona jest od
indywidualnych warunków rozliczeniowych pracownika,
wynikających z ustawy podatkowej. 
 Przystąpienie do programu „Schudnij z Nami” jest

równoznaczne z otrzymaniem całości świadczenia wynika-
jącego z programu, tym samym rezygnacja z uczestnictwa w
trakcie trwania programu, jak również brak uczestnictwa w
konsultacjach i warsztatach nie zwalnia z potrącenia podat-
ku dochodowego oraz składek na ZUS przez pracodawcę.

 Program „Schudnij z Nami” jest zunifikowanym pro-
gramem dla grupy 30 pracowników ArcelorMittal Poland,
którzy zostaną zakwalifikowani do programu na podstawie
wskaźnika BMI (powyżej 25). Program realizowany będzie w
terminie od października 2022 roku do marca 2023 roku.

Miejsce realizacji programu
Spotkania ze specjalistami odbywać się będą w gabine-

tach specjalistycznych Centrum Leczenia Otyłości w Kato-
wicach, Krakowie lub Gliwicach w zależności od wybranej
przez Uczestnika programu lokalizacji. Godziny spotkań usta-
lane będą indywidualnie przez Uczestnika i Centrum Lecze-
nia Otyłości.

Warsztaty grupowe realizowane będą na terenie Arcelor-
Mittal Poland w godzinach popołudniowych. Natomiast in-
dywidualne sesje coachingowe realizowane będą w formie
zdalnej przy użyciu dogodnej dla Uczestnika programu for-
my komunikacji (telefon, ZOOM, Whatsup, etc.).

Wskaźniki cząstkowe PMI dla przemysłu w strefie euro dotyczące
zarówno produkcji jak i nowych zamówień spadają. Zapasy wyro-
bów gotowych nadal rosną. Polska gospodarka jest w silnym tren-
dzie spadkowym, znacznie poniżej innych krajów. Aktualnie wskaź-
nik PMI dla Polski oscyluje wokół 40%, co jest złym wynikiem (dobry
to 50 i więcej procent, świadczący o wzroście gospodarczym).

Z kolejnych slajdów wynikało, że nastroje gospodarcze w UE wy-
raźnie wskazują na początek recesji. Lipcowy PMI dla budownictwa
spadł w UE i wyniósł 45,7%. Zarówno PKB Polski i produkcja spadają.
Dotyczy to praktycznie wszystkich branż, począwszy od segmentu
AGD poprzez przemysł ceramiczny i cementowy, samochodowy i spo-
żywczy. Do tego dochodzi kurczenie się rynku kredytów.

Sytuacja jest bardzo trudna i dotyczy całej Unii Europejskiej. Widać,
że nie tylko my w Polsce ogłosiliśmy wstrzymanie pracy wielkiego
pieca. Na dowód dyrektor przytoczył przykłady Zakładów ArcelorMit-
tal w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Belgii, które ogłosiły zatrzymanie
wielkich pieców. Podobnie uczyniły US Steel Kosice oraz Liberty Ste-
el. W takich warunkach ceny stali nie pokrywają kosztów produkcji.

- Zakładany scenariusz przewiduje zatrzymanie dąbrowskiej „trój-
ki” na przełomie września i października br. – stwierdził Dyrektor Od-
działu Surowcowego Grzegorz Maracha. Minimalny czas postoju to
6 tygodni, który może zostać wydłużony do pierwszego kwartału
2023 roku. Niestety, na chwilę obecną nikt z kierownictwa AMP nie
był w stanie określić długości tego czasu. Nie uległ zmianie termin
generalnego remontu wielkiego pieca nr 2 w dąbrowskim oddziale,
który planowany jest na marzec przyszłego roku. Zdaniem dyrektora
jest to największy remont od 20 lat. Dlatego ponowne uruchomienie
„trójki” musi nastąpić przed rozpoczęciem remontu „dwójki”. Taki
kalendarz zapewni produkcję stali w Dąbrowie. Jak to określił odpo-
wiedzialny za proces wygaszania WP 3 Grzegorz Maracha, piec za-
trzymany będzie w sposób strukturalny, nagrzewnice zostaną utrzy-
mane w stanie ciepłym. Takie zatrzymanie pieca będzie gwarantować
100% ponowne uruchomienie. W trakcie spotkania Dyrektor Perso-
nalny Stanisław Ból zapewnił, że obniżenie produkcji stali nie będzie
wiązać się ze zwolnieniami pracowników.

Druga część spotkania była poświęcona zadawaniu pytań. Cytu-
jemy kilka z nich wraz z odpowiedziami w skróconej wersji. Czy bę-
dziemy budować piece elektryczne? Odpowiedź: proces dekarboni-
zacji nie zmienia się w naszej strategii. Będziemy budować piece elek-
tryczne. Czy zamówienia są przesuwane do huty w Eisenhuttenstadt?
Odpowiedź: nie, ponieważ wiele pieców w Europie jest zatrzymywa-
nych. Czy redukcje dotkną produkcji koksu? Odpowiedź: zreduko-
waliśmy już produkcję koksu w Krakowie i Zdzieszowicach, ponie-
waż jest zmniejszone zapotrzebowanie. Koks nie może zalegać długo
na hałdach bo ulega redukcji. Nie zakładamy wyłączeń baterii kok-
sowniczych.

Zarząd AMP deklaruje, że wielki piec nr 3 zostanie ponownie uru-
chomiony. Strona społeczna nie do końca ufa ustnym zapewnieniom,
dlatego wystosowała pismo do Prezesa Zarządu ArcelorMittal Po-
land S.A. Sandjaya Samaddara w sprawie zawarcia porozumienia
społecznego zawierającego gwarancję ponownego uruchomienia wiel-
kiego pieca. Wszyscy pamiętamy jak przebiegał scenariusz czasowe-
go zatrzymania wielkiego pieca nr 5 w Krakowie. Wspomniany piec
przeszedł generalny remont gwarantujący pracę przez kilkanaście lat.
Zarząd AMP również w tym przypadku deklarował ponowne urucho-
mienie pieca, niestety skończyło się to jego likwidacją. Nasuwa się
pytanie, czy ten scenariusz nie powtórzy się w Dąbrowie Górniczej.
Być może „ktoś” stwierdzi, że produkcja WP 3 jest kosztowna i bar-
dziej opłaca się ponownie przywrócić do pracy piece w Europie Za-
chodniej. Oby tak się nie stało.

ciąg dalszy ze str. 1 Zmiany organizacyjne w Wyrobach Płaskich
Dyr. Wojciech Koszuta na spotkaniu z przedstawicielami

trzech największych organizacji związkowych oddziału kra-
kowskiego poinformował o planowanych zmianach organi-
zacyjnych w BTL. Ze zmianami w zakładzie szczegółowo
zapoznał związkowców Szef Zakładu Transportu i Logistyki
BTL Grzegorz Bielski.

W organizacji pracy Wyrobów Płaskich FLAT od 1 stycz-
nia 2023 wdrożona zostanie zmiana procesowo-organizacyj-
na, w której to procesy związane z obsługą logistyki slabów
w całości znajdą się w strukturach komórki Zakładu Trans-
port i Logistyka BTL. Czwarty kwartał roku 2022 będzie okre-
sem przygotowawczym do pełnego wdrożenia funkcjonal-
nych zmian, podziału ról i zadań, w tle realizując bieżące
zadania produkcyjne. W praktyce 40 pracowników z obec-
nie funkcjonującej komórki BWG0 wraz z pracownikami do-
zoru utworzy podproces produkcyjny w ramach zadań
Transportu i Logistyki BTL. Głównym celem takiego działa-
nia jest zbudowanie ukierunkowanego i zadaniowego ze-
społu dla procesów logistyki slabów w Krakowie.
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Coroczne, cykliczne spotkanie polskich oraz niemieckich de-
legacji reprezentujących związki zawodowe metalowców zrze-
szonych w IndustriAll Europe odbyło się kilka tygodni temu w
niemieckim Bautzen (Budziszyn).

W spotkaniu wzięło udział 15 osób, w tym pięć osób z IG
Metall, sześć  osób reprezentujących Sekretariat Metalowców
NSZZ Solidarność, cztery osoby z Fundacji Związków Zawodo-
wych Metalowców i Hutników ,,Metalowcy” OPZZ.

Hutnictwo było reprezentowane przez dwie osoby: kol. An-
drzeja Kucharskiego i niżej podpisanego Czesława Bujaka. Pozo-
stała część delegacji reprezentowała przemysł motoryzacyjny.

Zadaniem każdego z uczestników było przedstawienie i omó-
wienie określonych tematów. Mnie przypadła część hutnicza i
związkowa, z wyszczególnieniem:

- sytuacji w przemyśle metalurgicznym w Polsce,
- aktualnych wyzwań,
- oczekiwania na przyszłość,
- konsekwencji Europejskiego Zielonego Ładu,
- działań i żądań polskich związków zawodowych,
- działań rządu polskiego.
Jedna z poruszanych przeze mnie kwestii dotyczyła gazu, jego

ceny, jak i obaw co do płynności dostaw w sezonie jesienno-
zimowym. Hutnicze związki zawodowe postulują, aby rząd wpro-
wadził sposób postępowania w razie ograniczeń poboru gazu
ziemnego. Chcemy m.in. przewidywalności ograniczeń, to jest
odpowiednio wczesnego powiadomienia tak, aby dany zakład
mógł odpowiednio zareagować i dostosować tok swojej pro-
dukcji.

Kolejna kwestia dotyczy cen energii. Komisja Europejska pod-
niosła cenę uprawnień CO
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 do obecnie 90 euro za 1 tonę, co

wymusza na poszczególnych krajach zmiany technologiczne w
przemyśle i opiera je na zwiększonym popycie na energię elek-
tryczną. Wzrastająca cena energii i gazu nie zachęca do inwe-
stycji w UE, tak więc w zamian można  się spodziewać zaprzesta-
nia zagranicznych inwestycji, a w przyszłości do wyprowadze-
nia się koncernów poza Unię.

Dodatkowo w naszym kraju powstaje problem zaspokojenia
wzrastającego zapotrzebowania na energię. Nowe technologie
w branży hutniczej wymuszą pięciokrotny wzrost na energię.
Skąd wziąć tę energię? Reakcje KE są mocno spóźnione. A do
tego dochodzi wzrost ubóstwa energetycznego mieszkańców
Unii Europejskiej.

Kończąc swoje wystąpienie dodałem, że namacalnym przykła-
dem wzrostu energii i cen CO
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, jest likwidacja Stalowni i nowo

wyremontowanego wielkiego pieca w krakowskiej hucie AMP SA.
Uczestnik spotkania Cz. Bujak

RDS - bez przełomu w sprawie budżetu
Nie doszło do wypracowania wspólnego stanowiska partne-

rów społecznych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego
w sprawie przyszłorocznego budżetu. Wcześniej nie udało się to
również w zespole roboczym RDS.

– Jako „Solidarność” nie zgadzamy się na propozycję rządu co
do przyszłorocznych podwyżek, a szczególnie niedopuszczalne
jest mrożenie wskaźnika odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych – powiedział po plenarnym posiedzeniu RDS
Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” oraz współprzewod-
niczący RDS.

Tak jak można było przewidzieć, nie doszło do wypracowania
wspólnego stanowiska strony społecznej (organizacji pracodaw-
ców i pracowników) w sprawie przyszłorocznego budżetu pod-
czas plenarnego posiedzenia RDS. Pozostają zatem odrębne sta-
nowiska związków zawodowych, organizacji pracodawców i stro-
ny rządowej. Przy czym stanowisko pracodawców jest w dużej
mierze tożsame z propozycją rządu.

– Pozostajemy przy postulacie 20 proc. wzrostu wynagrodzeń
dla państwowej sfery budżetowej oraz innych sfer finansowa-
nych z budżetu państwa. Chcemy dwukrotnego wzrostu mini-
malnego wynagrodzenia do kwoty 3750 zł brutto oraz wyższej niż

Media związkowe donoszą

Huta US Steel w Koszycach gasi wielki piec
Jak donosi portal wnp.pl, 4 września US Steel wygasiła wielki

piec nr 2 w hucie w Koszycach w Słowacji. Powodem są plano-
wane na dwa miesiące prace serwisowe, ale firma poinformowała
serwis Argus Media, że dostosuje swój terminarz prac do „zapo-
trzebowania konsumentów”. Teoretycznie może to oznaczać za-
równo skrócenie jak i wydłużenie prac, ale w obecnej sytuacji,
kiedy coraz więcej producentów stali w Europie gasi piece ze
względu na bardzo wysokie koszty z jednej strony, a niskie ceny
wyrobów i spadek popytu na stal z drugiej.

Należąca od 20 lat do US Steel huta już kilka razy szukała
nowego właściciela. Ostatnie informacje na ten temat pojawiły
się wiosną tego roku. Huta oficjalnie nie potwierdzała ani nie
zaprzeczała informacjom. Poinformowano jedynie, że huta po-
szukuje partnerów, którzy pomogliby osiągnąć neutralność kli-
matyczną do roku 2050.

To może być jedna z przyczyn poszukiwania nowych właści-
cieli. Według informacji z grudnia ubiegłego roku wymuszona
przez dekarbonizację zmiana technologii i zastąpienie wielkich
pieców piecami elektrycznymi wymagałaby inwestycji w wy-
sokości 1,5 mld euro. Huta miała wówczas rozmawiać o ewen-
tualnym wsparciu tych inwestycji przez słowacki rząd. Prace
miałyby ruszyć wiosną. Zamiast informacji o ich rozpoczęciu
pojawiły się w kwietniu kolejne informacje o poszukiwaniu
nowego właściciela.

Zakład w Koszycach to tradycyjna huta surowcowa - ma
własną koksownię i trzy wielkie piece, w których stal wytwarza
się z rudy żelaza. Wielkie piece były budowane w latach 60.
ubiegłego wieku i kilkakrotnie modernizowane. Ma także dwie
stalownie z czterema konwertorami tlenowymi oraz walcownie
zimną i gorącą.

Budowany w czasach komunistycznych zakład jest mocno
uzależniony od surowców z Rosji i Ukrainy - nadal z dostawcami
w tych krajach łączy hutę szeroki tor. (P.Myszor)

Przeczytane w internecieNasz reprezentant na spotkaniu IndustriAll Europe

IndustriAll Europe, reprezentujący 7 milionów pracujących
mężczyzn i kobiet w europejskim sektorze produkcyjnym, górni-
czym i energetycznym, jest bardzo zaniepokojony obecną sytu-
acją. Ceny gazu i energii elektrycznej osiągnęły rekordowy po-
ziom po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inflacja gwałtownie ro-
śnie w całej Europie, napędzana cenami energii, żywności i pod-
stawowych towarów, co ma katastrofalne skutki dla pracowni-
ków. Pracownicy doświadczają ogromnych spadków dochodów,
a ich siła nabywcza spada. Również przemysł europejski znajdu-
je się pod coraz większą presją. Firmy z naszych sektorów zaczę-
ły ulegać wysokim kosztom energii, a wiele z nich musiało całko-
wicie ograniczać, wstrzymywać lub wstrzymywać produkcję.

                                                       (news.industriall-europe.eu) dokończenie na str.4
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Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Partner Projektu ArcelorMittal Poland zapraszają

Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
w ramach Tygodnia Zdrowia w AMP
w dniach od 26 września do 6 października 2022 r.
na bezpłatne przesiewowe badanie laboratoryjne
w kierunku nosicielstwa HCV
(Wirusowego Zapalenia Wątroby typu „C”)

Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
20.09.2022 r., w godz. 9.00-13.00, tel.: 12 290 41 58

Badania będą przeprowadzane w Punkcie Pobrań CM Ujastek
po wcześniejszym zgłoszeniu się w Rejestracji do Laboratorium.

Ilość miejsc ograniczona.

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

Link do zapisów na Bieg Memoriałowy
W sobotę 15 października odbędzie się tegoroczny XXVI Bieg

Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Regulamin biegu opubli-
kowaliśmy na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia do biegu
należy składać internetowo do 13 października 2022 r. do godzi-
ny 20.00 włącznie, poprzez link dostępny na  www.krhhts.pl pod
zakładką Działalność _Bieg memoriałowy.

Krakowska SKOK przygotowała specjalna ofertę pożyczkową
ze stałą stopą procentową! Pożyczkę na specjalnych warunkach
można przeznaczyć na dowolny cel lub konsolidację wszystkich
swoich zobowiązań w innych bankach.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki:
> dokładnie zaplanowany budżet domowy;
> pewność, że oprocentowanie nie zmieni się;
> 0 % prowizji!
> z góry znany koszt całego kredytu;
> możliwość wykupienia ubezpieczenia
Można skorzystać z ubezpieczenia, które pozwoli na spokojny

sen przez okres 6 miesięcy w przypadku utraty pracy lub wyku-
pić atrakcyjne ubezpieczenie na życie, które zapewni wsparcie w
trudnych sytuacjach losowych.

Wystarczy dowód osobisty oraz ostatni odcinek wynagrodze-
nia Nie zwlekaj, przyjdź i złóż wniosek. Oferta ograniczona cza-
sowo do 31 października br. lub do wyczerpania puli.

Parametry pożyczki:
    • Kwota pożyczki do 100 000 PLN
    • Okres kredytowania od 3-60 m-cy
    • RRSO 12,68%
    • Atrakcyjne oprocentowanie
    • Promocja Wiosenna  0% PROWIZJI*  tylko dla Pracow-

ników Huty
*0% prowizji dotyczy pożyczek w kwocie 5000, 10000, 15000,

20000, 30000, 40000, 50000 zł.
Więcej informacji we wszystkich Oddziałach Krakowskiej SKOK

lub pod nr 12 688 69 00.

VIII Marszobieg w krakowskiej hucie
VIII Marszobieg Charytatywny rozpocznie się o godzinie 10:00

przy rondzie za bramą główną nr 1 w dniu 21 września. Środki
uzyskane dzięki udziałowi w marszobiegu zostaną przekazane na
leczenie i rehabilitację dzieci pracowników.

Kto nie weźmie udziału w charytatywnym marszobiegu, lecz
chciałby pomóc dzieciom, może wpłacić datek na konto Fundacji
Nasze Dzieci: 87 1050 0086 1000 0090 3007 3085 z dopiskiem Da-
rowizna - VIII Marszobieg 2022.

Pożyczka ze stałą stopą procentową w SKOK

rządowa waloryzacji rent i emerytur – przypomniał Piotr Duda,
szef Solidarności.

Projekt budżetu, którego elementem są wzrosty wynagrodzeń
dla budżetówki, płaca minimalna i tym podobne wskaźniki, trafi
we wrześniu do Sejmu, a po jego przyjęciu do Senatu i na biurko
prezydenta.

– Będziemy na każdym etapie zabiegać o realizację postulatów
Solidarności, a tym również o odmrożenie wskaźnika, od którego
nalicza się kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych. Z tych pieniędzy można wypłacać m.in. zapomogi lo-
sowe lub wsparcie np. na zakup opału na zimę – powiedział Piotr
Duda. (ml)

Od 22 września br. w każdy kolejny czwartek (za wyjątkiem
29.09 br.) odbywać się będzie sprzedaż koksu opałowego w
oddziale krakowskim ArcelorMittal Poland S.A.

Cena za tonę: 2.300 zł + VAT (tj. 2.829 zł brutto).
Oferta kierowana jest tylko do osób prywatnych, nieko-

niecznie pracowników huty, wyłącznie do użytku w gospo-
darstwach domowych.

Aby dokonać zakupu należy przynajmniej dzień wcześniej
zgłosić się pod nr telefonu: 664 472 446 do p. Marzeny Ziem-
by i ustalić warunki sprzedaży oraz odbioru (należy podać
dane osobowe oraz numer rejestracyjny samochodu odbierą-
jącego zakupiony koks).

Rusza sprzedaż koksu w krakowskiej hucie


