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Z głębokim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 

iż 13 kwietnia 2021 roku odszedł od nas  

wspaniały człowiek i kolega  

Śp.  Andrzej Senk 
Długoletni pracownik Zakładów BWZ i BTL, członek Zarządu 

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Zastępca Zakła-

dowego Inspektora Pracy w krakowskim Oddziale AMP S.A. 

W osobie kol. Andrzeja tracimy wspaniałego kolegę, przyjaciela  

obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru, a  jednocześnie 

osobę, dla której losy pracowników nigdy nie były obce.  

Za wkład i zaangażowanie na rzecz poprawy stanu BHP oraz 

obrony uprawnień pracowniczych otrzymał wyróżnienie -  

Najaktywniejszego Zakładowego Inspektora Pracy  

w 2020 roku w Polsce. 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa 

Przewodniczący Zarządu Zakładowego BWZ, jego wieloletni 

przyjaciel Mirosław Kopeć, Zarząd Zakładowy,                                                           

Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A oraz koleżanki i koledzy  
„Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią się im płaci ”  

                                        W.  Szymborska 

 

 Przedłużenie etapu "0" w AMP SA 

Zgodnie z informacją w poprzednim mailu, do-

tyczącą wydłużenia etapu 0 do 9 kwietnia, informujemy, że pod-

jęliśmy decyzję o przedłużeniu tego etapu do 4 maja włącznie. 

Podjęliśmy tę decyzję w oparciu o sytuację epidemiologiczną, 

która niestety nie poprawia się, a także w trosce o wszystkich 

naszych pracowników – zarówno tych pracujących w domu, jak i 

w naszych zakładach – by wirus się nie rozprzestrzeniał w na-

szej firmie. 

 Dyrekcja Wykonawcza ArcelorMittal Poland 

 

Rada OPZZ – 31.03.21. Diamenty OPZZ rozdane! 

31 marca odbyło się hybrydowe posiedzenie Rady 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-

wych. Omawiano stan prac nad unijną dyrektywą w sprawie 

adekwatnych płac minimalnych. Rada przyjęła stanowisko doty-

czące Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Posiedzenie pro-

wadził przewodniczący Andrzej Radzikowski. 

Przed rozpoczęciem obrad Andrzej Radzikowski, w towarzy-

stwie członków kierownictwa OPZZ, wręczył nagrody laureatom 

konkursu „Diamenty OPZZ”. Uroczystość w warszawskiej siedzi-

bie Centrali, prowadzoną przez wiceprzewodniczącą OPZZ Bar-

barę Popielarz, transmitowano online. 

Diamenty OPZZ w kategorii „Najlepszy związkowiec” otrzymali: 

- Śp. Stanisław Faber– przewodniczący Opolskiej Rady Woje-

wódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochro-

ny Zdrowia i Pomocy Społecznej, w imieniu zmarłego nagrodę 

odebrała Danuta Wiercińska, 

- Bogdan Kaczmarek - przewodniczący Rady Okręgu Wielkopol-

sko-Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i 

Hutników – w imieniu laureata nagrodę odebrał Mirosław Grzy-

bek, przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, 

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrze-

szająca do 500 członków” nagrodzono: 

- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej przy SPZOZ w Kędzierzynie - 

Koźlu- nagrodę odebrała Danuta Wiercińska, 

- Związek Zawodowy „Metalowcy” WSK „PZL-Świdnik” S.A. – 

nagrodę odebrał przewodniczący Jan Siedlecki i członek Zarzą-

du Robert Wróbel. 

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrze-

szająca powyżej 500 członków” nagrodę otrzymali: 

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A.  

-  Kolegium Związków Zawodowych Orlen-Energa  

W drugiej części spotkania Rada przyjęła informację na temat 

prac UE nad dyrektywą w sprawie adekwatnych płac minimal-

nych. Przedstawił ją wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Pod-

kreślił, że stanowisko dotyczące tej inicjatywy przedstawiły do-

tychczas rządy państw Unii Europejskiej. Opinię wyraziły rów-

nież krajowe i międzynarodowe związki zawodowe oraz organi-

zacje pracodawców. Negatywne opinie o projekcie Komisji Eu-

ropejskiej przedstawiło kilka państw członkowskich UE, w tym 

polski rząd, oraz organizacje pracodawców. Senat RP poparł 

projekt, biorąc również pod uwagę pozytywne stanowisko 

OPZZ. Głównym zarzutem przeciwników uchwalenia dyrektywy 

jest brak podstaw prawnych w przepisach Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla uchwalenia przez UE 

dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych. W związ-

ku z tym Rada Unii Europejskiej poprosiła swoje służby prawne 

o opinię w tej sprawie. 

Rada przyjęła informację o emeryturach pomostowych 

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przestawił działa-

nia OPZZ w tym zakresie w latach 2018 – 2021. Poinformował, 

że z inicjatywy Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecz-

nego ds. ubezpieczeń społecznych powołano podzespół do 

spraw emerytur pomostowych. Zadaniem podzespołu jest przy-

gotowanie projektu nowych rozwiązań w tym przedmiocie. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 marca br. Przedstawicielem 

OPZZ w podzespole jest Sławomir Łukasiewicz, przewodniczą-

cy ZZ „Przeróbka”. Sebastian Koćwin omówił ponadto stan ne-

gocjacji Umowy Społecznej w zakresie nadzoru partnerów spo-

łecznych nad Funduszem Pracy (FP) i Funduszem Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Strona społeczna 

postuluje przede wszystkim powołanie rad społecznych fundu-

szy, składających się z przedstawicieli organizacji  reprezenta-

tywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego. Bogdan Grzybowski, 

członek Rady Nadzorczej ZUS, poinformował o zamiarze umo-

rzenia przez rząd pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficz-

nej na wypłaty 13 i 14. emerytury. Pożyczka została udzielona 

za zgodą dysponenta – ZUS. Jej umorzenie oznaczałoby wyko-

rzystanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew 

intencji dysponenta. Głównym celem utworzenia Funduszu było 

zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń z ubez-

pieczenia emerytalnego  

Ponadto Rada zapoznała się z Komunikatem Komisji Europej-

skiej. W dokumencie tym skierowanym do Parlamentu Europej-

skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów, KE przedstawia plan działa-

nia na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Komunikat dotyczący organizacji ruchu osób i pojazdów 

przez bramy oddziału w Krakowie: 

1.   Bramy nr 1A i 1B – ruchu osób oraz pojazdów osobowych i 

dostawczych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów PTS w 

czasie zamknięcia bramy nr 2, otwarte przez całą dobę we 

wszystkie dni w roku. 

2.   Brama nr 2 - ruch osób oraz pojazdów osobowych i dostaw-

czych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów i uprawnionych 

pojazdów ciężarowych PTS, otwarta okresowo: 

-  w dni robocze: w godzinach od 05:00 do 18:00, w pozostałych 

godzinach zamknięta. W czasie zamknięcia bramy ruch pojaz-

dów osobowych, dostawczych o ładowności do 3,5T oraz auto-

busów PTS przejmuje brama nr 1. Ruch uprawnionych pojaz-

dów ciężarowych PTS, które korzystały z bramy nr 2 w godzi-

nach jej otwarcia, przejmuje brama nr 3, 

- w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale za-

mknięta. Ruch osób i pojazdów osobowych, pojazdów dostaw-

czych o ładowności do 3,5 T oraz autobusów PTS przejmuje 

brama nr 1. Ruch pojazdów ciężarowych przejmuje brama nr 3. 

3.   Brama nr 3 - otwarta przez całą dobę przez wszystkie 

dni w roku: 

-    dla ruchu osób otwarta na łamaniu zmian, 

-    dla ruchu pojazdów wymagających ważenia, awizowanych w 

systemie STRIP oraz przez awizo portal, otwarta od godz. 22:00 

w niedzielę do godz.06:00 w sobotę, 

-   dla ruchu innych pojazdów o ładowności powyżej 3,5 T otwar-

ta od godz. 06:00 w sobotę do godz. 05:00 w poniedziałek. 

4.   Brama nr 4 - ruch osób i pojazdów osobowych oraz pojaz-

dów dostawczych o ładowności do 3,5 T, otwarta okresowo: 

-     w dni robocze: otwarta w godzinach od 05:00 do 07:30; od 

13:00 do 15:30 oraz od 21:00 do 22:30, w pozostałych godzi-

nach zamknięta. 

-     w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: otwarta 

w godzinach od 05:00 do 07:00; od 13:00 do 14:30 oraz od 21-

:00 do 22:30, w pozostałych godzinach zamknięta. 

-     w czasie zamknięcia ruch osób i pojazdów przejmuje brama 

nr 1(całodobowo) i brama 2 (w dniach i godzinach otwarcia). 

5.   Brama nr 5 – ruch osób, pojazdów służbowych oraz pojaz-

dów dostawczych i ciężarowych nie wymagających ważenia; 

otwarta okresowo: 

-     w dni robocze: otwarta w godzinach od 5:00 do 23:00, w 

pozostałych godzinach otwarta wyłącznie dla ruchu pojazdów 

odbierających wyroby z AM DSP, 

-     w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale 

zamknięta. W czasie zamknięcia ruch osób przejmują bramy nr 

1 i nr 3, ruch pojazdów służbowych i dostawczych o ładowności 

do 3,5 T przejmuje brama nr 1, ruch pojazdów ciężarowych 

przejmuje brama nr 3. 

UWAGA: 

1. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 12.04.2021r. od go-

dziny 5:00. 

2. W związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie AMP S.A. 

Oddział Kraków znosi się rejonizację bram wjazdowych wskaza-

nych na zezwoleniach, na wjazd pojazdami prywatnymi. Pra-

cownicy będą mogli korzystać z bram numer: 1, 2 lub 4, w go-

dzinach  ich otwarcia podanych w komunikacie. Zniesienie rejo-

nizacji bram mające na celu upłynnienie ruchu w punktach kon-

trolnych obowiązuje do czasu zakończenia pandemii. 

3. Bramy numer 3 i 5 przeznaczone są do obsługi ruchu towaro-

wego i nie mogą korzystać z nich posiadacze zezwoleń na 

wjazd pojazdami prywatnymi. 
Z pozdrowieniami, Ochrona Kraków 

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19  

Ministerstwo Zdrowia uruchamia rejestrację na szczepienia 

przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników osób, które NIE 

zgłosiły wcześniejszej chęci zaszczepienia poprzez formularz 

online. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, osoby, któ-

re nie wysłały wcześniej formularza zgłoszenia chęci zaszcze-

pienia, będą mogły zarejestrować się na szczepienie zgodnie z 

poniższym harmonogramem. Harmonogram otwarcia rejestracji: 

- 12 kwietnia – rocznik 1962, 

- 13 kwietnia – rocznik 1963, 

- 14 kwietnia – rocznik 1964, 

- 15 kwietnia – rocznik 1965, 

- 16 kwietnia – rocznik 1966, 

- 17 kwietnia – rocznik 1967, 

- 19 kwietnia – rocznik 1968, 

- 20 kwietnia – rocznik 1969, 

- 21 kwietnia – rocznik 1970, 

- 22 kwietnia – rocznik 1971, 

- 23 kwietnia – rocznik 1972, 

- 24 kwietnia – rocznik 1973 

Rejestrować można się: poprzez bezpłatną infolinię 989, przez e

-Rejestrację na pacjent.gov.pl, za pomocą SMS-a wysłanego na 

numer 664 908 556 lub 880 333 333, w konkretnym punkcie 

szczepień, pod warunkiem dostępności terminów 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa 

Zdrowia - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

 

Kończy się czas na rozliczenia z fiskusem.  

W tym roku pojawiły się nowe ulgi. Od dwóch lat jest to prost-

sze, za sprawą uruchomienia usługi Twój e-PIT. Żeby zobaczyć 

przygotowane przez służby skarbowe rozliczenie swojej deklara-

cji, należy zalogować się poprzez profil zaufany, e-dowód albo 

bankowość elektroniczną. Innym sposobem jest logowanie się 

swoimi danymi podatkowymi (PESEL lub NIP) oraz podanie 

kwoty przychodów za poprzedni okres rozliczeniowy. PIT za 

ubiegły, 2020 rok będzie można składać od 15 lutego do 30 

kwietnia 2021 roku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób 

składających PIT-37 oraz PIT-36. W ubiegłym roku termin skła-

dania zeznań był wydłużony aż do 1 czerwca. Zmiana terminu 

była bezpośrednim efektem pandemii koronawirusa.  

 

Zmiana siedziby HFOZiPS  

Biuro Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i  Spo-

łecznej z dniem 12 kwietnia 2021 r. zostało przenie-

sione do budynku TOWARZYSTWA SOLIDARNEJ 

POMOCY, ul. Ujastek 3, bud. „O” (100 m dalej za głównym wej-

ściem do Centrum Medycznego) obok Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego 

 

 Koleżance Grażynie Kwolek 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składa Zarząd Zakładowy CENTRUM NSZZ Prac. AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 

 

Koledze Januszowi Burnetko 

       wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci TATY  

Składa Zarząd Zakładowy Centralnego Utrzymania Ruchu GU 

 NSZZ Pracowników AMP SA oraz koleżanki i koledzy 
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