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ArcelorMittal Poland odkłada w czasie ponowne  

uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie  
ArcelorMittal Poland informuje, że Dyrekcja Wykonawcza podję-

ła decyzję o odłożeniu w czasie procesu uruchomienia wielkie-

go pieca w Krakowie. Decyzja o nieuruchamianiu instalacji w 

zakładanym wcześniej terminie, czyli w drugiej połowie marca, 

wynika z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w 

Europie COVID-19 oraz z faktu, że nie jesteśmy w stanie prze-

widzieć, jak rozwinie się sytuacja. Widzimy, że część naszych 

klientów zamyka zakłady bądź ogranicza zamówienia (głównie 

koncerny samochodowe).  - Chciałbym serdecznie podziękować 

całemu zespołowi części surowcowej w Krakowie za energię i cięż-

ką pracę, którą włożył w przygotowanie instalacji do uruchomienia. 

Jednak musimy działać odpowiedzialnie – dbać o naszych pracow-

ników i nasze instalacje. Biorąc pod uwagę niepewność, z którą 

mamy do czynienia i fakt, że nie wiemy, jak COVID-19 będzie się 

rozprzestrzeniał w Europie, to jedyna słuszna decyzja. Jednocze-

śnie chciałbym podkreślić, że monitorujemy rozwój sytuacji i pozo-

stajemy przy naszej wcześniejszej deklaracji dotyczącej ponownego 

uruchomienia części surowcowej w Krakowie jak tylko sytuacja się 

unormuje – mówi Marc De Pauw, dyrektor generalny i prezes 

zarządu ArcelorMittal Poland.  

Wiadomość o wstrzymaniu rozruchu WP otrzymaliśmy na po-

rannej elektronicznej konferencji z Prezesem AMP. Jednak de-

cyzję dotycząca wstrzymania rozruchu pieca podjęła dyrekcja 

wykonawcza w Luksemburgu. Z olbrzymim żalem przyjmujemy 

tą decyzję uważając, że niestety nie potrafiono obronić intere-

sów Polski i krakowskiej huty. Po raz kolejny pracownicy kra-

kowskiego oddziału AMP SA są wystawieni na stres i niepew-

ność „jutra”. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia 

pracowników WP i Stalowni oraz urządzeń tego zakładu poda-

my w kolejnych numerach Kuriera Aktualności.               K.W. 

 

UWAGA !!!!       

 Przekazujemy komunikaty MPKZP, HUT-PUS, POLISHUT, CM 

UJASTEK , AMP dotyczące funkcjonowania placówek  

obsługujących pracowników: 

 

1. Zarząd MPKZP o/Kraków  podjął decyzje o całkowitym za-

mknięciu Punktu Obsługi MPKZP. Zarząd podjął też decyzję, że 

Walne Zebranie Delegatów planowane w dniu 20.03.2020r. jest 

odwołane i zostało przeniesione na 16.04.2020 roku. 

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawiru-

sa oraz zaleceniami Dyrekcji AMP S.A.  dot. organizacji pracy i 

ochrony pracowników, dbając o bezpieczeństwo członków 

MPKZP oraz pracowników AMP i BCoE .  Zarząd MPKZP Od-

dział Kraków podjął decyzję o całkowitym zamknięciu punktu 

obsługi MPKZP oddział Kraków ul. Mrozowa 1 od 16.03.2020 do 

29.03.2020 roku. Ponadto informujemy, że: 

1. Pracownicy BCoE będą w punkcie obsługi, jednak bez możli-

wości bezpośredniego kontaktu z interesantami. 

2. Przesuwamy termin wpłaty na ,,kasę pośmiertną ‘’ do 

30.04.2020 roku. 

3. Umożliwiamy wpłatę na rachunek bankowy wszelkich operacji 

finansowych, związanych z MPKZP ( spłata raty pożyczki, wpła-

ta składki  ). 

Numer rachunku: PKO BP 42 1020 2906 0000 1302 0013 8966. 

Odpowiednia ilość druków i numery kont bankowych wystawio-

ne będą przed drzwiami kasy. 

Podajemy też numery telefonów oraz adres mailowy w przypad-

ku kontaktu z MPKZP, celem uzyskania niezbędnych informacji: 

Tel. 12 290 37 16,  12 290 37 17,  12 290 38 47, 

      e-mail: malgorzata.szumilas@arcelormittal.com 

Walne Zebranie Delegatów MPZP oddziału Kraków, które miało 

odbyć się w dniu 20.03.2020 roku zostaje odwołane. Kolejny 

termin WZD MPKZP O/Kraków to 16.04.2020 r. 

Powyższe informacje proszę przekazać podległym pracownikom 

huty i spółek, w sposób przewidziany dla danej firmy. 

 

2. HUT-PUS. W związku z wprowadzeniem ograniczeń mają-

cych na celu zapobieganie ryzyku związanemu, z możliwością 

rozprzestrzeniania się wśród pracowników ArcelorMittal Poland 

S.A., i spółek hutniczych wirusa COVID-19, od dnia 17.03.2020 

r. do odwołania obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych oraz Biura Turystycznego, prowadzona przez pra-

cowników HUT – PUS S.A. odbywać się będzie bez bezpośred-

niego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze 

świadczeń. Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu 

należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefo-

nu lub tradycyjnej poczty (adres: HUT-PUS S.A. | 31-752 Kra-

ków, ul. Mrozowa 1.) 

Informujemy również, że przed budynkiem HUT-PUS S.A. 

będzie zamontowana skrzynka pocztowa, w której będzie 

można zostawiać wnioski dot. ZFŚS. 

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej 

www.hpturystyka.pl  - zakładka dokumenty  

Wnioski (zahasłowane)  i zapytania należy przesyłać mailowo 

na adres turystyka@hutpus.com.pl 

Kontakt telefoniczny pod numerami:  12 643 - 87- 41, 12 643 - 

87- 44, 12 643 - 87 - 43, 12 643 - 87- 42, 12 643 - 87- 22, 

12 643 - 87- 16 

 

3.  Drodzy klienci! Firmy POLISHUT: 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

w naszym kraju, informujemy że Biuro Obsługi PZU i PZU 

Życie zostaje zamknięte do 27 marca 2020 r. – będziemy 

pracować zdalnie. 

Wszystkie pilne sprawy będziemy starali się załatwić z Pań-

stwem drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

- W celu przystąpienia do kontynuacji ubezpieczenia PZU, 

dla pracowników odchodzących z AMP i Spółek, prosimy o 

kontakt telefoniczny 

- Odnośnie zgłoszenia roszczenia do PZU przypominamy, 

że macie na to Państwo 3 lata – świadczenie nie przepad-

nie! 

Ponadto informujemy, że PZU udostępniło specjalną infolinię dla 

osób z objawami koronawirusa: 22 505 11 88 pod którą każdy 

będzie mógł uzyskać poradę lekarską. Lekarz skonsultuje się z 

pacjentem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultację. 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWIA I SZYBKIEGO POWROTU 

DO NORMALNOŚCI!    Cd str nr 2 
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Kontakt z Biurem Obsługi PZU Życie: 

E-mali:   polishut@interia.pl 

Tel.:   788  655  124, 788  523  796 

Kontakt z Biurem Obsługi PZU: 

E-mail:   bwlodarczyk@agentpzu.pl 

Tel.:   660  544  212 

PRACUJEMY W GODZINACH OD 08:00 – 16:00 

 

4.  Zarząd Centrum Medycznego Ujastek podjął decyzję o 

zawieszeniu pracy Działu Profilaktycznej Medycyny Pracy od 

dnia 16.03.2020 r. co najmniej do dnia 20.03.2020r.. Mam na-

dzieję, że w najbliższych godzinach lub dniach pojawią się wy-

tyczne jak powinni postąpić w takiej sytuacji Pracodawcy. Pra-

cownicy, którzy są już zapisani w harmonogramie na dzień 

16.03.2020 r wyłącznie na badania okresowe (którym ważność 

kończy się w najbliższych dniach) zostaną przyjęci jedynie przez 

lekarza. 

 

5. AMP (HR) informuje, że od poniedziałku tj. 16 marca biura 

koordynatorów kadrowych zostają zamknięte do odwołania. Aby 

usprawnić Państwu kontakt z działem kadrowo płacowym za-

chęcamy do kontaktu mailowego bądź bezpośrednio na infolinie. 

W przyszłym tygodniu pojawią się tez specjalnie zabezpieczone 

skrzynki przed wejściem do kadr gdzie będą mogli Państwo 

pozostawić formularze. W celu ułatwienia kontaktu z działem HR 

poniżej podajemy adres internetowy, na który można przesyłać 

skany   dokumentów lub zgłaszać sprawy wymagające naszej 

realizacji. E-maile powinny być wysyłane z sieci firmowej Arce-

lorMittal na adres :  

POLSSCE@myHR.arcelormittal.com 

Aby sprawa została prawidłowo przyjęta i zapisana w systemie 

konieczne jest prawidłowe wpisanie nazwy w tytule wiadomości. 

I tak ,odpowiednio dla poszczególnych lokalizacji i spółek, tytuł 

powinien wyglądać w następujący sposób: 

HR AMP DG <nazwisko> pracownicy AMP zatrudnieni w lokali-

zacji Dąbrowa Górnicza 

HR AMP KR <nazwisko> pracownicy AMP zatrudnieni w lokali-

zacji Kraków 

HR AMP S-c <nazwisko> pracownicy AMP zatrudnieni w lokali-

zacji Sosnowiec 

HR AMP Św <nazwisko> pracownicy AMP zatrudnieni w lokali-

zacji Świętochłowice, Chorzów 

HR ZKZ <nazwisko> pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji 

Zdzieszowice 

HR KOL <nazwisko> pracownicy zatrudnieni w KOLPREM  

HR GS <nazwisko> pracownicy  zatrudnieni w Grupie Serw. 

HR BCOE <nazwisko>  pracownicy   zatrudnieni w BCOE 

HR AMFCE <nazwisko> pracownicy zatrudnieni w AM FCE P 

HR TAMEH <nazwisko> pracownicy zatrudnieni w Tameh. 

HR AMCL <nazwisko> pracownicy zatrudnieni w AM CLP 

HR AGSP <nazwisko> pracownicy   zatrudnieni w Alliance Gre-

en Services Polska 

PY AMR <nazwisko> pracownicy zatrudnieni w AM Refracto-

ries 

PY CUT <nazwisko>  pracownicy   zatrudnieni w Cutiron  

PY TUBULAR <nazwisko> pracownicy   zatrudnieni w AM Tu-

bular Products Kraków Sp. z o.o. 

Jednocześnie przypominamy, że w firmie funkcjonuje infolinia, 

na którą można dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 07.00 - 15.00. Numer telefonu infolinii: 32 784 48  

- Służby HR AMP SA informują, że w ramach przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzamy prewencyjne 

kontrole na bramach oddziałów. Kontrolą zostaną również obję-

te wejścia do budynków i obiektów należących do ArcelorMittal 

Poland znajdujących się poza bramami. 

Kontrole polegają na pomiarze temperatury osób wchodzących i 

wjeżdżających na nasz teren. Pomiar będzie się odbywał za 

pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. 

Kontrole wykonywane będą przez odpowiednio wyposażonych i 

przeszkolonych pracowników ochrony. 

Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 stopni C, nie 

będą wpuszczane na teren oddziałów ani obiektów Arcelor-

Mittal Poland S.A. Pracownik ochrony wręczy im ulotkę zawie-

rającą informacje o dalszym sposobie postępowania, a tak-

że numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Każdy pracownik jest zobowiązany do zawiadomienia o nieo-

becności swojego bezpośredniego przełożonego. 
Dyrekcja Wykonawcza 

 

- W związku z potrzebą ograniczenia przemieszczania się pra-

cowników ArcelorMittal Poland transportem zbiorowym, podjęto 

decyzję o dodatkowej puli wjazdów pojazdami prywatnymi. Jeśli 

w kierowanych przez Was zakładach istnieje taka potrzeba pro-

szę przysłać listy pracowników p. Anny Strzemiecznej, p. Beaty 

Kostki w Dąbrowie Górniczej , a także p. Agnieszki Piotrowskiej i 

p. Grażyny Sokół w Krakowie. Będziemy nadawać uprawnie-

nia  wjazdu do 30.04.2020.                     Biuro Ochrony 

 

Akcja Fundacji na Światowy Dzień Zdrowia kierowanej  

do pracowników AMP i mieszkańców Nowej Huty.  
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