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PRZEDSTAWIAMY

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
ZWYCIĘZCĄ RANKINGU INNOWACYJNOŚCI!

WYPRZEDZAĆ
OCZEKIWANIA
KLIENTA

„Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki rankingu innowacyjności, który powstał na bazie ankiet dotyczących wydatków na działalność badawczo-rozwojową, liczby zatrudnionych w działach B+R w przeliczeniu na etaty, struktury finansowania w podziale na środki własne, budżetowe i unijne.

ROZMOWA „MH”
Z DARIUSZEM KUBIAKIEM
PREZESEM ZARZĄDU
BIPROMET SA W KATOWICACH
„MH”: Panie Prezesie! Serdecznie
gratulujemy powierzenia Panu kierowania tak zasłużoną dla przemysłu metali nieżelaznych firmą zaplecza rozwojowego. Proszę o przedstawienie drogi
swojej kariery zawodowej.
D.Kubiak: Serdecznie dziękuję. Po
zakończonym postepowaniu kwalifikacyjnym, dzięki pozytywnej rekomendacji rady nadzorczej i decyzji właściciela
KGHM otrzymałem niezwykle odpo-

wiedzialne zadanie pokierowania, jako
prezes zarządu, firmą Bipromet S.A.
To niezwykłe wyróżnienie, ale jednocześnie poważne zobowiązanie, biorąc
pod uwagę historię i obecne znaczenie
firmy. Duże nadzieje w realizacji tej
misji pokładam w doświadczeniu i kompetencjach nabytych w różnorodnych
aspektach drogi zawodowej.

Zwycięzcą za rok 2017 został Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który wyprzedził EC Engineering
Sp. z o.o. Kraków i Comarch S.A. Kraków. Jego wydatki na badania i rozwój stanowiły niemal jedną trzecią
przychodów, a zatrudnienie w działach pracujących nad
innowacjami ponad połowę łącznego zatrudnienia.
Ranking potwierdza pozytywną tendencję wzrostu
wydatków na badania i rozwój. Polska zajmuje 21 pozycję wśród krajów OECD, przeznaczając na ten cel

1,03 PKB, znacznie mniej niż takie kraje jak Czechy,
ale dwa razy więcej jak dziesięć lat temu. Daleko nam
do europejskiej czołówki: Szwecja 3,33 proc. PKB,
Austria 3,16, Dania 3,06 czy Niemcy 3,02 PKB, a także średniej krajów OECD – 2,37 PKB.
W roku 2018 Instytut Metali Nieżelaznych zwiększył przychody ze 115,2 do 125,4 mln złotych i wydatki
na badania i rozwój z 37,7 do 48,8 mln złotych.

(S)

„KIERUNKI ROZWOJU I ZRÓWNOWAŻONEJ INDUSTRIALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI”
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HUTNIK POTRZEBNY OD ZARAZ

NOWA LINIA WALCOWNICZA
W CMC POLAND
Najważniejsze jest szkolnictwo zawodowe tak można podsumować 2 dniowe warsztaty pt. „Kierunki rozwoju Zawiercia i powiatu zawierciańskiego”, których organizatorami byli Starosta
Zawierciański Gabriel Dors i Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Partnerem strategicznym warsztatów był największy pracodawca regionu huta CMC Poland, którą podczas konferencji
podsumowującej spotkanie reprezentował prezes Jerzy Kozicz.
18 godzin dyskusji, ponad 100 uczestników, 32 ekspertów i 60 wniosków wypracowanych podczas warsztatów charette. Taka forma spotkania to próba zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w celu rozwoju danego regionu.
Przeprowadzone w Zawierciu warsztaty były pierwszą tak kompleksową próbą
odpowiedzenia na pytanie co dalej z miastem i jakie ma ono perspektywy rozwoju.
W te działania wpisała się również huta CMC Poland, która jest największym
pracodawcą regionu zawierciańskiego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

W ZAKŁADACH KOKSOWNICZYCH W ZDZIESZOWICACH

ZWIĄZKOWA ZMIANA WARTY!
22 marca odbyło się X Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. Oddział w Zdzieszowicach, podczas którego podsumowano
czteroletnią kadencję, wybrano władze organizacji i przyjęto program działania na najbliższy okres.
Gośćmi zdzieszowickich związkowców byli: Sebastian Koćwin
– przewodniczący Rady OPZZ
Województwa Opolskiego, Grzegorz Bor – wiceprzewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce,
Stanisław Ból – szef dialogu społecznego ArcelorMittal Poland
S.A., Piotr Adamski – kierownik
wsparcia procesów personalnych
i biznesowych w Oddziale AMP

w Zdzieszowicach, Tomasz Olszewski – Zakładowy Społeczny
Inspektor Pracy.
Delegatów i zaproszonych gości
powitał przewodniczący organizacji Joachim Korzeński, na którego
wniosek przewodnictwo obrad powierzono Lesławowi Wilkowi i przystąpiono do wyborów komisji i zatwierdzenia porządku zebrania.
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Konferencja integrująca środowisko nauki i przemysłu metali nieżelaznych zgromadziła liczne grono przedstawicieli instytutów,
uczelni, zakładów przemysłowych zainteresowanych rozwojem przetwórstwa metali nieżelaznych i polskiej gospodarki.

EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA ARCELORMITTAL

DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELI
PRACOWNIKÓW
Podczas Plenarnego Posiedzenia Europejskiej Rady
Zakładowej ArcelorMittal w Luksemburgu podsumowującej działalność koncernu w roku 2018 przedstawiciele strony pracowników wystosowali do prezesa Lakshmi Mittala deklarację następującej treści.
Szanowny Panie Prezesie,
Rok 2018 stanowi punkt zwrotny w działalności grupy ArcelorMittal. Grupa dokonała na całym świecie poważnych
akwizycji zakładów produkcyjnych. W Europie nabycie Ilvy
doprowadziło do równie poważnych transakcji sprzedaży
aktywów. Osiągnięcia te były możliwe dzięki sprzyjającemu
otoczeniu rynkowemu i niespotykanym w przeszłości wynikom finansowym. Kluczowe wydarzenia przykryły normalne
funkcjonowanie spółek, których te strategiczne wybory bezpośrednio nie dotyczą. Plan „Action 2020” jest nadal realizowany z coraz większą skutecznością. Wyniki w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy są coraz lepsze, jednak nie
osiągają zamierzonego celu.
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NOWA FORMA INTEGRACJI

ZWIELOKROTNIENIE TEMPA
BADAŃ I WDROŻEŃ!
Jak już informowaliśmy konsorcjum naukowe w
składzie: Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytut
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra
Krupkowskiego PAN oraz Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Metali Nieżelaznych podjęło inicjatywę
organizowania nowej edycji konferencji pod ogólnym
tytułem: „Kierunki rozwoju i zrównoważonej industrializacji polskiej gospodarki”.
Inauguracyjna konferencja „Nowe rozwiązania,
postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych”, nad którą patronat objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości, odbyła się w dniach 20-22
marca w Krakowie z udziałem przedstawicieli świata
nauki i przemysłu.
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