
19 listopada 2004 r., nr 47 (711)12

Nr 375

G£OS SPÓ£EK HUTNICZYCH

BEZROBOTNY
W EUROPIE

«««
Biuro Turystyczne UNIHUT S.A. zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. od 9.00 do 15.00, Centrum Administracyjne HTS, budynek �S�,
klatka D, pokój 125 A, tel. 6-444-666 wewn.41-22, tel./fax: 6-446-816.

Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne UNIHUT zaprasza na WCZASY REGENE-
RACYJNE. Mo¿na wyjechaæ do Wierchomli Ma³ej � o�rodek Wypoczynko-
wy �Chata pod Pust¹� (420,00 z³ plus VAT=449,00), Iwonicza Zdroju � Sa-
natorium Uzdrowiskowe �Sanvit�, o�rodek z krytym basenem (434,00 z³ plus
VAT = 464,38 z³), Krynicy Zdroju � DW �Beskid� (434,00 plus VAT = 464,38
z³), Bartkowej � DW �Stalownik� (434,00 z³ plus VAT = 464,38 z³), Zakopa-
nego � DW �Grañ� (434,00 z³ plus VAT=464,38 z³), oraz do Zawoi � DW
�Górnik� z basenem (427,00 plus VAT = 456,89 z³).

WCZASY
REGENERACYJNE

POLSKIE DROGI

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

BIURO PODRÓ¯Y �GALEON� ZAPRASZA
W Biurze Podró¿y �Galeon� znajdziecie ju¿ Pañstwo zimow¹ ofertê wypoczynku

dla dzieci i m³odzie¿y � propozycje zimowisk i obozów narciarskich podczas szkol-
nych ferii 2005!

Poza tym �Galeon� ma wiele propozycji wycieczek dla szkó³, imprez dla zak³adów
pracy oraz ofertê wypoczynku na ca³y rok.

Biuro Podró¿y �GALEON� 31-959 Kraków os. Górali 5. Telefon (012) 642-26-
20, tel. kom. 606-349-103. Tel. przez centralê HTS: 644-46-66 wewn. 57-60,
www.galeon.krakow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

Dzi� np. fragmenty autostrad i ob-
wodnic maj¹ Kraków, Katowice,
Opole, Poznañ, a niebawem bêdzie
je mia³a £ód�. Natomiast nie ma ich

Osoba bezrobotna z prawem do
zasi³ku, zarejestrowana w powiato-
wym urzêdzie pracy mo¿e poszuki-
waæ zajêcia w ca³ej unii Europej-
skiej oraz w obszarze EOG- Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ka¿dy, kto chce w tych krajach szu-
kaæ zatrudnienia i w tym czasie ¿yæ
z zasi³ku, do którego naby³ prawo,
musi przed wyjazdem wype³niæ od-
powiedni formularz. To on potwier-
dza prawo do transferu zasi³ku do
innego pañstwa. Formularz wydaje
Wojewódzki Urz¹d Pracy � na wnio-
sek bezrobotnego. Pracy poszukuje
za granic¹ coraz wiêcej bezrobot-
nych Polaków m.in. w Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech,
Szwecji, Danii.

Udaj¹c siê za granicê za prac¹,
bezrobotny z prawem do zasi³ku,
musi w ci¹gu 7 dni od daty wyjaz-
du zarejestrowaæ siê w urzêdzie pra-
cy danego kraju. Ma obowi¹zek, po-
dobnie jak w Polsce, poddawaæ siê
procedurom kontrolnym, czyli zg³a-
szaæ siê co miesi¹c do urzêdu. Jego
powinno�ci¹ jest te¿ informowanie o
wszelkich zmianach dotycz¹cych
statusu osoby bezrobotnej (np. o
znalezieniu i rozpoczêciu pracy).

Aby otrzymaæ �wiadczenia poza
Polsk¹, przed wyjazdem nale¿y spe³-
niæ nastêpuj¹ce warunki:

� mieæ uprawnienia do otrzymy-
wania �wiadczeñ z tytu³u bezrobo-
cia,

� nie byæ studentem
� czas zarejestrowania w urzêdzie

pracy musi wynie�æ minimum 4 ty-
godnie (urz¹d ten mo¿e uznaniowo
skróciæ wskazany okres, szczególnie
w sytuacji, gdy z bezrobotnym wy-
je¿d¿a ca³a rodzina),

� trzeba uzyskaæ pozytywn¹ opi-
niê z PUP, w postaci za�wiadczenia.

Po spe³nieniu powy¿szych warun-
ków bezrobotnemu przys³uguje pra-
wo do otrzymywania �wiadczeñ w
kraju poszukiwania pracy, jednak nie
d³u¿ej ni¿ przez 3 miesi¹ce. Je¿eli
powróci on do Polski przed up³y-

wem okresu wskazanego w formula-
rzu, mo¿emy nadal pobieraæ zasi³ek.

Dodatkowe informacje udziela w
tej sprawie Wojewódzki Urz¹d Pra-
cy.

«««
Kraje Unii Europejskiej i Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego to:
Austria, Belgia,  Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holan-
dia, Irlandia, Islandia, Luksemburg,
Niemcy, Norwegia, Portugalia,
Szwajcaria, Szwecja, W³ochy, Wiel-
ka Brytania, Cypr, Czechy, Estonia,
Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owa-
cja, S³owenia, Wêgry.

«««
Zasi³ek w wysoko�ci ustalonej w

kraju, w którym nabyto prawo do
zasi³ku, przeliczany jest na walutê
kraju poszukiwania pracy lub innej
instytucji w³a�ciwej. Przes³anie za-
si³ku dla bezrobotnych do  kraju po-
szukiwania pracy jest mo¿liwe po
wydaniu  odpowiedniego formula-
rza.

W przypadku gdy ostatni okres za-
trudnienia obywatela UE/EOG w
jednym kraju nie jest wystarczaj¹co
d³ugi w celu nabycia �wiadczeñ z
tytu³u bezrobocia, istnieje mo¿li-
wo�æ zsumowania okresów zatrud-
nienia lub ubezpieczenia z dwóch
lub wiêcej pañstw cz³onkowskich.
Okresy takie s¹ brane pod uwagê
przez w³a�ciw¹ instytucjê danego
pañstwa przy ocenie spe³niania wa-
runków uzale¿niaj¹cych nabycie,
zachowanie lub odzyskanie prawa
do �wiadczeñ z tytu³u bezrobocia.
Sumowaniu podlegaj¹ wy³¹cznie
okresy ubezpieczenia lub zatrudnie-
nia nabyte w ramach istnienia sto-
sunku pracy.

Ustawodawstwem stosowanym do
ustalenia prawa do �wiadczeñ z ty-
tu³u bezrobocia jest wy³¹cznie usta-
wodawstwo pañstwa ostatniego za-
trudnienia. Mechanizm sumowania
jest stosowany tylko wtedy, gdy za-
interesowany nie osi¹gn¹³ w miejscu
swojego ostatniego zatrudnienia od-

powiednio d³ugiego okresu pracy
niezbêdnego dla nabycia prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych przewi-
dzianego przez ustawodawstwo da-
nego kraju.

ILE PRACY?
Karoshi, to japoñskie s³owo ozna-

cza �mieræ z przepracowania. Jed-
nak � co mo¿e dziwiæ � statystyki
czasu pracy wskazuj¹, ¿e to mo¿e
groziæ bardziej nam Polakom ni¿
mieszkañcom kraju Kwitn¹cej Wi-
�ni. Okazuje siê, ¿e Polacy przeby-
waj¹ w firmie o ponad 56 godzin
d³u¿ej ni¿ Japoñczycy. Pracujemy
te¿ o jedn¹ trzeci¹ wiêcej od Holen-
drów.

A im wiêcej pracujemy, tym po-
wa¿niejsze staje siê ryzyko tzw. wy-
palenia zawodowego. Przeci¹¿enie,
po�piech i stres to mieszanka zabój-
cza. Nadgodziny, zarwane noce, nie-
umiejêtno�æ powiedzenia szefowi
�nie� wp³ywaj¹ niekorzystnie na
stan naszego zdrowia. Perfekcjo-
nizm, ambicje, maksymalny wysi-
³ek, du¿a odpowiedzialno�æ ruinuj¹
organizm i psychikê. Ci, którzy nie
potrafi¹ znale�æ czasu na odpoczy-
nek, prêdzej czy pó�niej zmuszeni
s¹ znale�æ czas na chorobê.

Syndrom wypalenia zawodowego
polega na zachwianiu równowagi
pomiêdzy obowi¹zkami, a si³ami,
którymi dysponujemy.

Polacy nale¿¹ do spo³eczeñstw w
których syndrom wypalenia zawo-
dowego jest najbardziej widoczny.
Problem ten wystêpuje tak¿e w in-
nych krajach by³ego Bloku Wschod-
niego, a tak¿e w Skandynawii, An-
glii, pañstwach Beneluksu, oraz na
wschodnim wybrze¿u Stanów Zjed-
noczonych.

 W Ameryce jednak odpoczynek
pracownika to rzecz �wiêta. A szef,
który o tym zapomni, mo¿e spodzie-
waæ siê drakoñskich kar. Tymcza-
sem u nas, w ub. roku, w 38 proc.
przedsiêbiorstw, badanych przez
PIP, przekroczono tygodniow¹ nor-
mê czasu pracy. W co drugiej firmie
nie udzielono nale¿nej liczby dni
wolnych wynikaj¹cych z piêciodnio-
wego tygodnia pracy. W 17 proc.
skontrolowanych zak³adów nie pro-
wadzono ewidencji czasu pracy.

Gdy kto� ma prawo do zasi³ku dla bezrobotnych w Polsce, ale chce
siê rozejrzeæ za prac¹ w Europie � �mia³o mo¿e jechaæ, gdy¿ zasi³ek
mo¿e otrzymaæ za granic¹. By to by³o mo¿liwe musi jednak dope³niæ
pewnych formalno�ci.

Jak inne dziedziny ¿ycia, tak i stan naszych dróg bêdziemy musieli do-
stosowaæ do standardów Unii Europejskiej. Dzi� Polska z kawa³kami
autostrady, daj¹cymi w sumie 371 kilometrów, wlecze siê w komunika-
cyjnym ogonie Europy. Dogonienie jej bêdzie wymagaæ nie tylko budo-
wy autostrad i dróg ekspresowych. Unia stawia okre�lone wymagania
tak¿e co do parametrów ju¿ istniej¹cych dróg krajowych: i te stare i
te nowe musz¹ byæ tak budowane i modernizowane, by przenosi³y na-
ciski 11,5 tony na o�. Konieczna jest równie¿ budowa obwodnic miast
i miejscowo�ci, modernizacja dróg i odnowa nawierzchni.

stolica � Warszawa: na A-2 jedyn¹
autostradê, która kiedy� powinna do-
trzeæ do stolicy warszawiacy musz¹
jeszcze poczekaæ, gdy¿ rozpoczyna
siê dopiero lokalizacja trasy i za³a-
twianie urzêdowych formalno�ci!

Budowa dróg to okazja do wyko-
rzystania odpadów hutniczych, cze-
go wzorem mog¹ byæ programy bu-
dowy autostrad na zachodzie. Prak-
tyka potwierdzi³a ¿e kruszywa wy-
produkowane z ¿u¿li hutniczych
znakomicie sprawdzaj¹ siê w budo-
wie dróg. Nam w Krakowie zale¿eæ
powinno szczególnie, by kruszywo
drogowe pozyskiwane z przerobu

¿u¿li stalowniczych trafi³o na auto-
strady: z obopólnym po¿ytkiem.

Firma Slag Recycling prowadz¹ca
eksploatacjê hutniczej ha³dy w Ple-

szowie od dawna dostarcza swój
produkt na inwestycje drogowe.

Firma jest producentem wielu ro-
dzajów kruszyw drogowych i posia-
da du¿e moce produkcyjne � eksplo-
atacja ta jest jednym z najwiêkszych
tego typu przedsiêbiorstw w Euro-
pie. Kruszywa, produkowane s¹ z
¿u¿li hutniczych wielkopiecowych i
dziêki swym w³a�ciwo�ciom s¹ do-
skona³ym materia³em do budowy au-
tostrad oraz dróg innych kategorii.
Stosuje siê równie¿ do budowy par-
kingów, nasypów, do wype³niania
ubytków i wymiany gruntu, a tak¿e,
do zimowego utrzymania dróg.

autostrady w eksploatacji
autostrady oddane do u¿ytku do koñca danego roku
drogi ekspresowe w eksploatacji
drogi ekspresowe oddane do u¿ytku do koñca 2013 r.

Wiking
BEZROBOTNYW EUROPIEBIURO PODR”ØY ÑGALEONî ZAPRASZAW Biurze PodrÛøy ÑGaleonî znajdziecie juø PaÒstwo zimow¹ ofertÍ wypoczynkudla dzieci i m³odzieøy ñ propozycje zimowisk i obozÛw narciarskich podczas szkolnychferii 2005!Poza tym ÑGaleonî ma wiele propozycji wycieczek dla szkÛ³, imprez dla zak³adÛwpracy oraz ofertÍ wypoczynku na ca³y rok.Biuro PodrÛøy ÑGALEONî 31-959 KrakÛw os. GÛrali 5. Telefon (012) 642-26-20, tel. kom. 606-349-103. Tel. przez centralÍ HTS: 644-46-66 wewn. 57-60,www.galeon.krakow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.plOsoba bezrobotna z prawem dozasi³ku, zarejestrowana w powiatowymurzÍdzie pracy moøe poszukiwaÊzajÍcia w ca³ej unii Europejskiejoraz w obszarze EOG- EuropejskiegoObszaru Gospodarczego.Kaødy, kto chce w tych krajach szukaÊzatrudnienia i w tym czasie øyÊz zasi³ku, do ktÛrego naby³ prawo,musi przed wyjazdem wype³niÊ odpowiedniformularz. To on potwierdzaprawo do transferu zasi³ku doinnego paÒstwa. Formularz wydajeWojewÛdzki Urz¹d Pracy ñ na wniosekbezrobotnego. Pracy poszukujeza granic¹ coraz wiÍcej bezrobotnychPolakÛw m.in. w Wielkiej Brytanii,Hiszpanii, Irlandii, Niemczech,Szwecji, Danii.Udaj¹c siÍ za granicÍ za prac¹,bezrobotny z prawem do zasi³ku,musi w ci¹gu 7 dni od daty wyjazduzarejestrowaÊ siÍ w urzÍdzie pracydanego kraju. Ma obowi¹zek, podobniejak w Polsce, poddawaÊ siÍprocedurom kontrolnym, czyli zg³aszaÊsiÍ co miesi¹c do urzÍdu. Jegopowinnoúci¹ jest teø informowanie owszelkich zmianach dotycz¹cychstatusu osoby bezrobotnej (np. oznalezieniu i rozpoczÍciu pracy).Aby otrzymaÊ úwiadczenia pozaPolsk¹, przed wyjazdem naleøy spe³-niÊ nastÍpuj¹ce warunki:ñ mieÊ uprawnienia do otrzymywaniaúwiadczeÒ z tytu³u bezrobocia,ñ nie byÊ studentemñ czas zarejestrowania w urzÍdziepracy musi wynieúÊ minimum 4 tygodnie(urz¹d ten moøe uznaniowoskrÛciÊ wskazany okres, szczegÛlniew sytuacji, gdy z bezrobotnym wyjeødøaca³a rodzina),ñ trzeba uzyskaÊ pozytywn¹ opiniÍz PUP, w postaci zaúwiadczenia.Po spe³nieniu powyøszych warunkÛwbezrobotnemu przys³uguje prawodo otrzymywania úwiadczeÒ wkraju poszukiwania pracy, jednak nied³uøej niø przez 3 miesi¹ce. JeøelipowrÛci on do Polski przed up³ywemokresu wskazanego w formularzu,moøemy nadal pobieraÊ zasi³ek.Dodatkowe informacje udziela wtej sprawie WojewÛdzki Urz¹d Pracy.´´´Kraje Unii Europejskiej i EuropejskiegoObszaru Gospodarczego to:Austria, Belgia, Dania, Finlandia,Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,Irlandia, Islandia, Luksemburg,Niemcy, Norwegia, Portugalia,Szwajcaria, Szwecja, W³ochy, WielkaBrytania, Cypr, Czechy, Estonia,Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owacja,S³owenia, WÍgry.´´´Zasi³ek w wysokoúci ustalonej wkraju, w ktÛrym nabyto prawo dozasi³ku, przeliczany jest na walutÍkraju poszukiwania pracy lub innejinstytucji w³aúciwej. Przes³anie zasi³ku dla bezrobotnych do kraju poszukiwaniapracy jest moøliwe powydaniu odpowiedniego formularza.W przypadku gdy ostatni okres zatrudnieniaobywatela UE/EOG wjednym kraju nie jest wystarczaj¹cod³ugi w celu nabycia úwiadczeÒ ztytu³u bezrobocia, istnieje moøliwoúÊzsumowania okresÛw zatrudnienialub ubezpieczenia z dwÛchlub wiÍcej paÒstw cz³onkowskich.Okresy takie s¹ brane pod uwagÍprzez w³aúciw¹ instytucjÍ danegopaÒstwa przy ocenie spe³niania warunkÛwuzaleøniaj¹cych nabycie,zachowanie lub odzyskanie prawado úwiadczeÒ z tytu³u bezrobocia.Sumowaniu podlegaj¹ wy³¹cznieokresy ubezpieczenia lub zatrudnienianabyte w ramach istnienia stosunkupracy.Ustawodawstwem stosowanym doustalenia prawa do úwiadczeÒ z tytu³u bezrobocia jest wy³¹cznie ustawodawstwopaÒstwa ostatniego zatrudnienia.Mechanizm sumowaniajest stosowany tylko wtedy, gdy zainteresowanynie osi¹gn¹³ w miejscuswojego ostatniego zatrudnienia odpowiedniod³ugiego okresu pracyniezbÍdnego dla nabycia prawa dozasi³ku dla bezrobotnych przewidzianegoprzez ustawodawstwo danegokraju.ILE PRACY?Karoshi, to japoÒskie s³owo oznaczaúmierÊ z przepracowania. Jednakñ co moøe dziwiÊ ñ statystykiczasu pracy wskazuj¹, øe to moøegroziÊ bardziej nam Polakom niømieszkaÒcom kraju Kwitn¹cej Wiúni.Okazuje siÍ, øe Polacy przebywaj¹ w firmie o ponad 56 godzind³uøej niø JapoÒczycy. Pracujemyteø o jedn¹ trzeci¹ wiÍcej od HolendrÛw.A im wiÍcej pracujemy, tym powaøniejszestaje siÍ ryzyko tzw. wypaleniazawodowego. Przeci¹øenie,poúpiech i stres to mieszanka zabÛjcza.Nadgodziny, zarwane noce, nieumiejÍtnoúÊpowiedzenia szefowiÑnieî wp³ywaj¹ niekorzystnie nastan naszego zdrowia. Perfekcjonizm,ambicje, maksymalny wysi-³ek, duøa odpowiedzialnoúÊ ruinuj¹organizm i psychikÍ. Ci, ktÛrzy niepotrafi¹ znaleüÊ czasu na odpoczynek,prÍdzej czy pÛüniej zmuszenis¹ znaleüÊ czas na chorobÍ.Syndrom wypalenia zawodowegopolega na zachwianiu rÛwnowagipomiÍdzy obowi¹zkami, a si³ami,ktÛrymi dysponujemy.Polacy naleø¹ do spo³eczeÒstw wktÛrych syndrom wypalenia zawodowegojest najbardziej widoczny.Problem ten wystÍpuje takøe w innychkrajach by³ego Bloku Wschodniego,a takøe w Skandynawii, Anglii,paÒstwach Beneluksu, oraz nawschodnim wybrzeøu StanÛw Zjednoczonych.W Ameryce jednak odpoczynekpracownika to rzecz úwiÍta. A szef,ktÛry o tym zapomni, moøe spodziewaÊsiÍ drakoÒskich kar. Tymczasemu nas, w ub. roku, w 38 proc.przedsiÍbiorstw, badanych przezPIP, przekroczono tygodniow¹ normÍczasu pracy. W co drugiej firmienie udzielono naleønej liczby dniwolnych wynikaj¹cych z piÍciodniowegotygodnia pracy. W 17 proc.skontrolowanych zak³adÛw nie prowadzonoewidencji czasu pracy.Gdy ktoú ma prawo do zasi³ku dla bezrobotnych w Polsce, ale chcesiÍ rozejrzeÊ za prac¹ w Europie ñ úmia³o moøe jechaÊ, gdyø zasi³ekmoøe otrzymaÊ za granic¹. By to by³o moøliwe musi jednak dope³niÊpewnych formalnoúci.

Wiking
´´´Biuro Turystyczne UNIHUT S.A. zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tkuw godz. od 9.00 do 15.00, Centrum Administracyjne HTS, budynek ÑSî,klatka D, pokÛj 125 A, tel. 6-444-666 wewn.41-22, tel./fax: 6-446-816.Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne UNIHUT zaprasza na WCZASY REGENERACYJNE.Moøna wyjechaÊ do Wierchomli Ma³ej ñ oúrodek WypoczynkowyÑChata pod Pust¹î (420,00 z³ plus VAT=449,00), Iwonicza Zdroju ñ SanatoriumUzdrowiskowe ÑSanvitî, oúrodek z krytym basenem (434,00 z³ plusVAT = 464,38 z³), Krynicy Zdroju ñ DW ÑBeskidî (434,00 plus VAT = 464,38z³), Bartkowej ñ DW ÑStalownikî (434,00 z³ plus VAT = 464,38 z³), Zakopanegoñ DW ÑGraÒî (434,00 z³ plus VAT=464,38 z³), oraz do Zawoi ñ DWÑGÛrnikî z basenem (427,00 plus VAT = 456,89 z³).WCZASYREGENERACYJNE


