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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

 Posiedzenie GKŚS AMP SA 

 W związku ze stanem epidemii, posiedzenie GKŚS w 

dniu 25.02.2021r. odbyło się zdalnie z wykorzystaniem komuni-

katora Microsoft Teams. Członkowie komisji jednocześnie wyra-

zili zgodę na taką formę prowadzenia posiedzenia Komisji. Po-

siedzenie otworzyła Przewodnicząca Pani Jadwiga Radowiecka 

GKŚS zapoznała się z ustalonymi przez TKŚS planami przycho-

dów i wydatków z ZFŚS i zatwierdziła „Plan przychodów i wy-

datków z ZFŚS AMP w 2021 r ”  

GKŚS na wniosek MTKŚS wyraziła zgodę na jednorazowe 

uprawnienie do korzystania z ZFŚS zgodnie z  § 10 pkt. 1, ppkt 

c) Regulaminu ZFŚS na 2021 r. oraz udzielenie pomocy finan-

sowej wdowie po zmarłym pracowniku. Wniosek wraz z decyzją 

GKŚS został przekazany do Hut-Pus do realizacji. 

GKŚS na wniosek DTKŚS oraz MTKŚS  o ustalenie wytycznych 

dla TKŚS w zakresie wypoczynku dzieci w formie obozu sporto-

wego organizowanego w czasie zimowej przerwy w nauce, który 

z powodu pandemii nie mógł być zgłoszony do kuratorium 

oświaty. GKŚŚ działając na podstawie § 19 pkt 1 a) oraz § 21 

Regulaminu ZFŚS z uwagi na wyjątkową sytuację, uwzględnia-

jąc informacje zawarte w mailu z dnia 15.12.2020 r. Naczelnika 

Wydziału Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie ustaliła, 

że wypoczynek dzieci zorganizowany w czasie zimowej przerwy 

w nauce w styczniu od 4 do 17 może zostać dofinansowany z 

ZFŚS jeśli obóz sportowy został zgłoszony w Polskim Związku 

Sportowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (nie dotyczy to więc okręgowych, 

wojewódzkich, regionalnych i innych struktur zrzeszonych w 

polskich związkach sportowych), co z kolei umożliwia skorzysta-

nie z usługi hotelowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdze-

nie organizacji obozu sportowego wystawione przez Polski 

Związek Sportowy. 

GKŚS zapoznała się z przygotowanymi przez firmę Hut-Pus 

aktualizacją 1 oferty oraz dodatkowymi 3 ofertami wyjazdowych 

turnusów turystyczno-rekreacyjnych realizowanych w ramach 

świadczeń turystyczno-rekreacyjnych organizowanych w 2021 

roku. Komisja, po przeanalizowaniu, wyraziła zgodę na propo-

nowane oferty pod warunkiem nie prowadzenia obostrzeń pań-

stwowych w terminach turnusów. 

GKŚS zapoznała się z przygotowanymi przez firmę Sanpro Sy-

nergy aktualizacją 5 ofert oraz dodatkowymi 8 ofertami wyjazdo-

wych turnusów turystyczno-rekreacyjnych realizowanych w ra-

mach świadczeń turystyczno-rekreacyjnych organizowanych w 

2021 roku. Komisja, po przeanalizowaniu, 2 ofert nie przyjęła, a 

na pozostałe wyraziła zgodę pod warunkiem nie prowadzenia 

obostrzeń państwowych w terminach turnusów.  

GKŚS podjęła działania zmierzające do uruchomienie dodatko-

wego świadczenia socjalnego na Święta Wielkanocne ze środ-

ków ZFŚS AMP S.A., o którym mowa w § 17 Regulaminu ZFŚS 

w 2021 r. Z uwagi na nie osiągnięcie porozumienia pomiędzy 

Stroną społeczną, a Pracodawcą, ewentualna decyzja w spra-

wie uruchomienia dodatkowego świadczenia socjalnego ze 

środków ZFŚS AMP S.A została przeniesiona na kolejne posie-

dzenie GKŚS.  

Przewodnicząca Komisji przedstawiła informację na temat wy-

korzystania środków ZFŚS według stanu na 31.01.2021 r. w 

podziale na poszczególne rodzaje świadczeń oraz w porówna-

niu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przewodnicząca 

GKŚS przedstawiła i omówiła nowy druk, który będzie załączni-

kiem do informacji o dochodach w rodzinie i dotyczyć będzie 

oświadczenia rodziców/opiekunów dzieci o niepobieraniu świad-

czenia 500+. Komisja przyjęła dodatkowy druk. Uzgodniono, że 

druk zostanie przekazany do stosowania do firm obsługujących 

fundusz oraz zostanie przekazany do uzupełnienia do tych 

osób, które złożyły już w tym roku informację o dochodach w 

rodzinie, a nie mają wpisanego świadczenia 500+ mimo praw-

nego uprawnienia do tego świadczenia.  M. Żelichowski 

 

Spotkanie z Dyrektorem Obszaru Wyrobów Płaskich  

2 kwietnia 2021 roku z wykorzystaniem komunikatora „Teams” 

odbyło się comiesięczne spotkanie z Panem Wojciechem Ko-

szutą dyrektorem Obszaru Wyrobów Płaskich. W pierwszej czę-

ści spotkania dyr.. W. Koszuta omówił sytuację produkcyjną 

Wyrobów Płaskich, informując dodatkowo o domykaniu zapo-

trzebowania na nasze wyroby na II kwartał tego roku. Jeśli 

wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone to czeka nas prak-

tycznie 100% obłożenie linii produkcyjnych. Takie informacje 

powinny cieszyć bo to oznacza umocnienie krakowskich wal-

cowni w Spółce i Grupie AM. Jednak by linie pracowały bezawa-

ryjnie i bez zbytnich uszczerbków materiałowych potrzeba jest 

obsadzenia wszystkich stanowisk i dobrego przygotowania zało-

gi do takiej produkcji. Tymczasem pracownicy zgłaszali do orga-

nizacji związkowych problemy z obsadami stanowisk, problemy 

z organizacją pracy oraz z problemami związanymi z obsługą …  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom 

życzę pogody ducha, spełnienia pragnień, 

samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia 

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela, 

zielonych świateł na drodze, 

radości z małych spraw, które Was ucieszą na co dzień. 

i grona szczerych przyjaciół! 

 

W imieniu NSZZ Pracowników AMP SA życzenia składa 

Przewodniczący Związku 

Krzysztof Wójcik 
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Informacja sztabu kryzysowego w sprawie 

wydłużenia tzw „etapu 0” 

Niestety w ostatnim czasie obserwujemy przy-

rosty w liczbie zachorowań na COVID-19, zarówno w kraju, jak i 

w naszej firmie. Jak wiecie, w dobie pandemii chcemy ograni-

czyć do minimum ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa w naszej 

firmie i chronić naszych pracowników przed zachorowaniem. 

Dlatego też, Dyrekcja Wykonawcza firmy podjęła decyzję o wy-

dłużeniu tzw. „etapu 0”, czyli utrzymaniu pracy zdalnej, tam 

gdzie to możliwe - do 5 kwietnia włącznie. 

Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do 

pracy lub w przypadku konieczności dalszego utrzymania pracy 

zdalnej – będziemy Was informować.  
Czesław Sikorski wiceprezes Zarządu Szef sztabu kryzysowego 

 

 Cd ze str nr 1.. pulpitów sterowniczych. W ostatnim czasie wstrzy-

mano także przenoszenie pracowników PSK (tych którzy pracu-

ję w Dąbrowy Górniczej) do zakładów krakowskiego Oddziału 

AMP. Załoga krakowskich walcowni z niepokojem przyjmuje 

decyzje dyrekcji AMP dotyczące dalszego zatrudniania pracow-

ników INTERIM. Te problemy zostały przedstawione dyr.. W. 

Koszucie. Odpowiadając na pytania dyr. W. Koszuta porównał 

stan zatrudnienia w BWZ w kolejnych trzech latach: 2019– 582 

pracowników, 2020– 591 pracowników 2021– 610 pracowników, 

stwierdzając, iż BWZ ma w stosunku do tzw „normoobsad” prze-

kroczenie o 15 osób. Potwierdził co prawda wstrzymanie do 

końca marca alokacji pracowników PSK, ale jak stwierdził już w 

kwietniu kolejna grupa hutników zostanie przyjęta do krakow-

skich walcowni. Kolejny temat który starał się nam wyjaśnić to 

obsada czwartej zmiany na tzw „Powlekaniu” gdzie pracownicy 

byli przyjmowani do pracy w systemie 4BOP i takie mają jak 

zapewniał dyrektor angaże, otrzymują także stosowny dodatek 

zmianowy. Obecnie gdy jest zapotrzebowanie na tą część pro-

dukcji Zakład musi uruchomić czwartą zmianę. Według informa-

cji dyrektora stan zatrudnienia pozwala na realizację takiej decy-

zji organizacyjnej by spośród zatrudnionych utworzyć brakującą 

zmianę. Nie ulega wątpliwości, że ważnym ogniwem w pracy 

Walcowni są pracownicy INTERIM. Wielu z nich pracuje już na 

liniach produkcyjnych kilka lat. Są bardzo dobrze wyszkoleni, 

mogą zastępować nieobecnych na wielu pulpitach sterowni-

czych, są dla średniego dozoru w dużej części niezastąpieni. 

Ponadto z uwagi na swój wiek są pracownikami perspektywicz-

nymi i można by było opierać produkcję na ich zaangażowaniu i 

chęci pozostania w AMP SA. Decyzje w sprawie rezygnacji z ich 

„usług” uważamy za duży błąd dyrekcji Spółki. Strona Społeczna 

uważa, że można organizacyjnie stworzyć takie warunki by pra-

cowali zarówno pracownicy PSK jak i pracownicy INTERIM. 

Mamy nadzieję, że uda się przy dobrych chęciach wszystkich 

zainteresowanych ten problem rozstrzygnąć kompromisowo. 

Mamy zapewnienie Pana dyrektora, że dołoży wszelkich starań 

by ten problem rozwiązać. Ostatnim poruszonym tematem była 

sprawa wzrostu zachorowań na COVID19. Niestety dotknęło to 

krakowską walcownię. Mamy nadzieję, że przypomnienia doty-

czące „reżimu covidowego” poskutkują i pracownicy będą zwra-

cali uwagę na swoje kontakty z osobami, które mogą wykazy-

wać oznaki zachorowania, a nade wszystko będą stosować od-

powiednie zabezpieczenia czyli maseczki, dezynfekcję własną i 

urządzeń, a także będą utrzymywać odpowiedni dystans do 

kolegów w pracy. Kończąc spotkanie dyrektor W. Koszuta zapo-

wiedział także przeprowadzenie rozmów przypominających o 

zabezpieczeniu pracowników na innych Zakładach.         K.W.  

Rekrutacja do przedszkoli 

 Uprzejmie informujemy, że od 1 do 26 

marca prowadzony będzie nabór dzieci do przed-

szkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przed-

szkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Po-

ciech w Krakowie. 

- Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN, 

codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć 

muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, nauko-

wych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, 

koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logo-

pedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci 

jako aktorów. 

- Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z grupy 

ArcelorMittal ok. 300 zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 

zł. Kwoty te mogą ulec zmianie. 

- Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy spo-

łecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Po-

land dodatkowo ze środków ZFŚS. 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 

- Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,  

tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753,  

e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl 

 - Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a, 

tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940,  

e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl  

Na stronie internetowej: 

 https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą Państwo: 

- szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto 

może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka; 

- dokumenty rekrutacyjne do pobrania; 

- link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla ro-

dziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przedszkoli. 
Zapraszamy Fundacja Nasze Dzieci 

 

Informacja MPKZP przy AMP SA Oddział w Krakowie  

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczko-

wa przy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie informuje 

swoich klientów, że w dniach:  

1. 02.04.2021 (Wielki Piątek)  

2. 14.05.2021 (piątek)  

3. 24.05.2021 (poniedziałek)  

4. 04.06.2021 (piątek)  

księgowość MPKZP i okienko kasowe będą nieczynne.  

Jednocześnie Zarząd MPKZP przypomina o zbliżającym się 

Walnym Zebraniu Delegatów, które jest planowane 26.03.2021r. 

Zebranie odbędzie się pod warunkiem gdy na to pozwolą obo-

wiązujące z racji pandemii COVID19 przepisy, dotyczące spo-

tkań w grupie do 50 osób.    M. Kopeć  

 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej zaprasza z okazji Światowego Dnia Ne-

rek na bezpłatne badania umożliwiające wykrycie 

Przewlekłej Choroby Nerek tj. badania poziomu kre-

atyniny we krwi (wraz z wyliczeniem wskaźnika GFR) dla pełno-

letnich KOBIET i MĘŻCZYZN. 

Badania rozpoczynają się od 11 marca 2021 r. aż do wyczerpa-

nia puli (100 badań) w Centrum Medycznym Ujastek Sp. z o.o. 

ul. Ujastek 3 bezpośrednio w Rejestracji Głównej – badania la-

boratoryjne.  
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