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 Wybory związkowe 

4.02.2022 roku odbyła się kolejna Konferencja Sprawozdawczo 

– Wyborcza. Tym razem w Zakładzie Energetycznym - PED 

Kraków. Zarząd Związku reprezentowali: Krzysztof Wójcik - 

Przewodniczący Zarządu Związku oraz Wiceprzewodniczący: 

kol. Józef Kawula. Po sprawnym wyborze Komisji: mandatowej, 

skrutacyjnej, wyborczej oraz Komisji ds.. Uchwał i wniosków, 

sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowego za lata 2018

-2022 przedstawił kol. Grzegorz Ragan. Przypomniał najważ-

niejsze problemy i wyzwania jakie stały przed Zarządem Zakła-

dowym w mijającej Kadencji oraz przedstawił szczegółowe rozli-

czenie wydatków związkowych z mijającej Kadencji. Kolega 

Grzegorz Ragan podjął decyzję o zaangażowaniu się w pracy  

na stanowisku powierzonym przez pracodawcę. Obecny na 

spotkaniu Przewodniczący Związku podziękował kol. G. Raga-

nowi za dotychczasową pracę, za Jego zaangażowanie związ-

kowe. Słowa podziękowania złożyli także obecni na spotkaniu 

delegaci. Kolega G. Ragan zapewnił, że nadal będzie wspierał 

działania Związku i w miarę swoich możliwości będzie wspierał 

nowy Zarząd zakładowy. Następnie obecni na spotkaniu Dele-

gaci zadecydowali o ilościowym składzie Zarządu Zakładowego 

Zakładu Energetycznego (PED). W wyniku przeprowadzonych 

wyborów powołany został nowy pięcio osobowy skład Zarządu 

Zakładowego. W skład nowego Zarządu weszli: Marek Łoś, 

Tomasz Przeszłowski, Jadwiga Sterkowiec, Marta Koperczak, 

Janusz Rypel. W kolejnej turze głosowań wybrano Przewodni-

czącego Zarządu Zakładowego PED. W wyniku głosowania 

Przewodniczącą została wybrana kol. Jadwiga Sterkowiec. Po-

nadto wybrano delegatów na WZD Związku. W trakcie obrad 

głos zabrał kol. K. Wójcik, który omówił najważniejsze tematy, 

które czekają do realizacji przez naszą organizację związkową. 

Omówił także szczegółowo stan negocjacji płacowych i możliwe 

scenariusze gdy Strony nie osiągną porozumienia. Następnie 

odpowiadał na pytania zadawane przez delegatów. Pytania z 

sali dotyczyły między innymi: spraw pracowniczych, zmian orga-

nizacyjnych, a przede wszystkim możliwej redukcji zatrudnienia. 

Kończąc swe wystąpienie zaapelował o wsparcie nowego Za-

rządu. Delegaci na zakończenie obrad przyjęli uchwałę Konfe-

rencji. 

 

18 lutego 2022 roku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-

Wyborcza w Zakładzie Walcownia Zimna - BWZ . Organizacja 

zakładowa BWZ NSZZ Pracowników AMP S.A. jest jedną z naj-

większych w strukturach naszego Związku. Konferencję rozpo-

czął Przewodniczący Zarządu Zakładowego kol. Mirosław Ko-

peć witając delegatów i zaproszonych gości: Przewodniczącego 

NSZZ Pracowników AMP S.A. kol. Krzysztofa Wójcika, Wice-

przewodniczącego kol. Józefa Kawulę. Obecna sytuacja zwią-

zana z pandemią COVID-19 spowodowała, iż przedstawiciele 

Zakładów nie zawsze mogą uczestniczyć w naszych Konferen-

cjach. Delegaci wybrali prowadzącą Konferencję kol. W. Kra-

marz oraz skład Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i 

Wniosków. Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowego 

BWZ NSZZ Pracowników AMP S.A. przedstawił kol. Mirosław 

Kopeć. Przypomniał najważniejsze problemy z jakimi musiał się 

zderzyć Zarząd w mijającej Kadencji, a mianowicie z brakami w 

zatrudnieniu, z problemami dotyczącymi pracowników leasingu-

jących z realizacją ZFŚS. Działalność Zarządu to także organi-

zacja wyjazdów integracyjnych dzięki, którym członkowie Związ-

ku poznali szereg pięknych zakątków Polski. Zarząd organizuje 

także doroczne obchody Dnia Dziecka, a członkowie Zarządu 

czynnie uczestniczą w organizacji Dnia Kobiet, Festynu czy 

Mikołajkach. W dalszej części Konferencji głos zabrał Przewod-

niczący Związku NSZZ Pracowników AMP SA kol. Krzysztof 

Wójcik. Przedstawił przebieg negocjacji płacowych, które nie-

dawno zakończyły się w AMP. Wyjaśnił jakie były przesłanki do 

podpisania porozumienia w przyjętym kształcie. Porozumienie 

nie zadawala wszystkich pracowników ale także nie zadawala 

pracodawcy gdyż jak twierdzi dyrekcja na podwyżki zostały wy-

dane wszystkie środki finansowe zaplanowane w funduszu płac. 

Omówił najważniejsze plany i zadania jakie stoją przed obec-

nym i przyszłym Zarządem Naszego Związku. W dyskusji pyta-

no o szczegóły negocjacji, poruszono także tematy związane z 

ZFŚS oraz żywieniem pracowników. W dalszej części Konferen-

cji Delegaci wybrali 9-osobowy skład Zarządu do którego w wy-

niku wyborów weszli: Mirosław Kopeć, Zbigniew Jarosz, Rafał 

Kępa, Robert Kołodziej, Wiesława Kramarz, Tomasz Kucharski, 

Jan Nosal, Ewa Polus, Paweł Synowiec. W kolejnym głosowaniu 

Delegaci wybrali Przewodniczącego Zarządu Zakładowego. Prze-

wodniczącym ponownie został wybrany kol. Mirosław Kopeć. W 

ostatnim głosowaniu wybrano delegatów na WZD Związku. Na za-

kończenie obrad przyjęto uchwałę Konferencji.  

 

Także w piątek 18.02.2022 roku odbyła się kolejna Konferencja 

Sprawozdawczo – Wyborcza, tym razem w Spółce Kolprem 

Sp. z o.o. Zarząd Związku reprezentowali: Krzysztof Wójcik - 

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący: kol. Józef Kawula.  

Konferencję poprowadził Przewodniczący Zarządu Zakładowe-

go kol. Tomasz Ziołek. Po sprawnym wyborze Komisji, przed-

stawił sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za lata 

2018-2022. Przypomniał najważniejsze problemy i wyzwania 

jakie stały przed Zarządem Zakładowym w mijającej Kadencji. 

Problemów było wiele, a wynikały głównie ze zmian organizacyj-

nych i kadrowych jakie były wprowadzane w Spółce. Następnie 

obecni na spotkaniu członkowie Związku zadecydowali o ilościo-

wym składzie Zarządu Zakładowego KOLPREM Sp. z o.o. W 

wyniku przeprowadzonych wyborów powołany został nowy sied-

mio-osobowy Zarząd zakładowy. W skład Zarządu weszli: To-

masz Ziołek, Wiesław Niewiadomski, Czesław Strączek, Marek 

Nowak, Marzena Tracz, Roman Roszczypała, Robert Wójcik. 

Przewodniczącym Zarządu Zakładowego został kol. Tomasz 

Ziołek. Ponadto wybrano delegatów na WZD NSZZ Prac. AMP 

SA. W trakcie obrad głos zabrał kol. K. Wójcik, który omówił  

zakończone negocjacje płacowe, a także aktualną sytuację w 

AMP SA. O dodatkowych rozwiązaniach zapisanych w Porozu-

mieniu płacowym poinformował Delegatów kol. Tomasz Ziołek, 

który bezpośrednio uczestniczył w negocjacjach. Ważnym no-

wym rozwiązaniem była decyzja o wprowadzeniu do ZUZP do-

datku mistrzowskiego, którego ta grupa pracowników w Spółce 

nie miała. Konferencja zakończyła się przyjęciem Uchwały. 
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Nowe korzystniejsze polisy w PZU Życie 

Jak już pisaliśmy od dnia 1 marca br. wchodzą nowe ubezpie-

czenia grupowe dla pracowników ArcelorMittal Poland prowa-

dzone przez PZU Życie. Oferta skierowana jest do pracowników 

AMP, ale pracownik ma także możliwość ubezpieczenia współ-

małżonka, partnera życiowego, czy dorosłych dzieci. Z dotych-

czasowych 5 wariantów ubezpieczenia grupowego pracownicy 

mogą wybierać jeden z 4 podstawowych, korzystnie zmodyfiko-

wanych wariantów P Plus. Na przykład obniżona została z 4 do 

3 dni ilość dni kiedy PZU Życie wypłaci świadczenie za pobyt w 

szpitalu. Oferta została znacznie rozbudowana i daje możliwość 

dodatkowych pakietów ubezpieczenia.  

Pierwszym z nich jest możliwość ubezpieczenia dziecka. W Pa-

kiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną objęte są 

wszystkie dzieci ubezpieczonego do 18. roku życia, a jeśli 

się uczą – do 25. roku życia. Obecnie wiele szkół czy przed-

szkoli odchodzi od ubezpieczeń w szkole pozostawiając tę decy-

zję rodzicom. Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie wypła-

ca się z każdej zawartej polisy. 

Drugim zaproponowanym pakietem jest pakiet onkologiczny. 

Jest to dodatkowe wsparcie na wypadek nowotworu, który w 

ostatnich latach jest chorobą dominującą w społeczeństwie. 

Można wybrać jeden z dwóch zaproponowanych wariantów lub 

obydwa skumulować (to trzeci wariant). 

Trzecią ofertą pakietową jest pakiet wypadkowy (WRW), który 

zapewnia wsparcie finansowe pracownika i jego najbliższych w 

razie śmierci, wypadku, czy trwałego inwalidztwa. 

Każdy z pracowników ma możliwość zapoznania się ze szcze-

gółami oferty ubezpieczenia. Deklaracje przystąpienie do nowe-

go ubezpieczenia można wypełnić poprzez #mojePZU, u osób 

w zakładzie gdzie jesteśmy zatrudnieni (i tam można pobrać 

formularze deklaracji oraz uzyskać pomoc), bądź też w Biurze 

Obsługi PZU prowadzonym przez firmę Polishut na ul. Mro-

zowej 1 (bud. Hut-Pus). Zawsze najpierw deklarację musi wy-

pełnić pracownik, a następnie współmałżonek lub partner życio-

wy. 

Przypominamy, że PZU Życie przygotowało filmiki instruktarzo-

we na YouTube: 

- przystąpienie do ubezpieczenia PPlus – https://youtu.be/

EWnauVr8Oho  

- rejestracja konta z zakładem pracy - https://youtu.be/

dtugxnfmAr8 

- korzyści z posiadania mojePZU - https://youtu.be/

t2WBYirvVAQ 

Dotychczasowe polisy wygasną z końcem maja 2022 r. Osta-

tecznym terminem podpisania nowej polisy ubezpieczenia jest 

połowa kwietnia br. ponieważ muszą one jeszcze zostać wpro-

wadzone do systemu wynagrodzeń pracodawcy oraz do syste-

mu obsługi w PZU Życie, a jest to o tyle skomplikowane, że każ-

dy z pracowników będzie miał możliwość wybrania własnej, in-

dywidualnej oferty, często składającej się z kilku polis.  

Warto zatem już teraz, jeszcze bez natłoku osób składających 

deklaracje, zapoznać się z ofertą i przystąpić do nowego, ko-

rzystniejszego ubezpieczenia. Oferta członka rodziny może być 

różna od tej jaką wybrał sam pracownik - w tym miejscu warto 

doprecyzować, że członek rodziny może wybrać pakiet podsta-

wowy z pakietem dziecko nawet jeżeli nie wybrał go pracownik 

(nie tak jak dotychczas), ale pakiet WRW lub ONKOLOGCZNY 

może wybrać wtedy kiedy przystąpi do niego główny ubezpie-

czony i wtedy może wybrać inny wariant oraz inną wysokość 

składki. 

I najważniejsza informacja: przystąpienie do ubezpieczenia 

od marca do maja br. dla nowo przystępujących pracowni-

ków i ich najbliższych nie będzie objęte karencją (karencja 

obowiązuje jedynie w nowym, dodatkowym pakiecie onkologicz-

nym). 

Terminy: w celu zmiany pakietów ubezpieczeniowych od 1 mar-

ca, deklarację należy dostarczyć (lub wygenerować poprzez 

mojePZU) do dnia 25 lutego i adekwatnie zmiana od 1 kwietnia 

– deklaracja dostarczona do dnia 25 marca.  

Zmiana pakietów ubezpieczenia grupowego na życie typ P Plus 

nie wpływa na pakiety Opieki Medycznej. 

 

Spółki hutnicze 

W ostatnich tygodniach w wielu Spółkach toczyły się lub nadal 

toczą rozmowy na temat regulacji płac na rok 2022. Spółki za-

leżne czekały na finał negocjacji w AMP. Nie jest niczym no-

wym, że to Spółka „Matka” wyznacza kierunki i poziom podwy-

żek płac. Porozumienia zawarte w AMP są także brane pod 

uwagę w pozostałych Spółkach hutniczych. W Spółce Kolprem 

zawarto porozumienie, które jeżeli chodzi o wysokość podwyżek 

i nagród, a nawet terminy wypłat są dokładnie takie jak w AMP.  

Dodatkowo od 01.06. zwiększone będą dopłaty do kart przed-

płaconych na posiłki i dodatki do obsługi lokomotyw zdalnie ste-

rowanych. Najważniejszą sprawą, która została wynegocjowana 

to „dodatek mistrzowski”. Do tej pory nie funkcjonował on w 

Spółce. Dodatek ten będzie wpisany do ZUZP, a jego wysokość 

będzie zależała od ilości pracowników podległych danemu Mi-

strzowi. Istniejący w ZUZP dodatek brygadzistowski pozostaje 

bez zmian. W Spółce AMRefractories oraz Spółkach AMTubular 

czy AMDS, których właścicielem jest Grupa ArcelorMittal, nie 

zostały jeszcze podjęte decyzje na temat regulacji płac, ale jak 

wynika z naszych informacji możliwe jest przyjęcie takich sa-

mych rozwiązań jak w AMP. Będziemy o nich sukcesywnie infor-

mować. Spółki działające na terenie AMP albo już przeprowa-

dziły podwyżki lub są w trakcie takich rozmów ze Stroną spo-

łeczną. Tam gdzie takie negocjacje nie zostały podjęte NSZZ 

Prac. AMP SA wystąpił o ich niezwłocznym rozpoczęcie. W 

Spółce Hut-Pus udało się uzgodnić wysokość odpisu Zakłado-

wego na Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wielkość środków 

pozwoli na wypłatę dodatkowych świadczeń świątecznych i 

wczasów „pod gruszą”. W tej Spółce czekamy na rozmowy o 

ZUZP. Po przedstawieniu bardzo skromnego projekty ZUZP 

przez Zarząd Spółki, Strona Związkowa przedstawiła swój pro-

jekt, który zawiera szereg zapisów obowiązujących we wcze-

śniejszym Układzie oraz nowe propozycje. Dalsze prace nad 

treścią Układu zaplanowano w kolejnym miesiącu po analizie 

finansowej propozycji związkowej. 

Także w Spółce UNIHUT prowadzone są rozmowy na temat 

zmian do ZUZP. Analizowane są przez Strony zaproponowane 

rozwiązania dotyczące premii czy dodatków zapisanych w Ukła-

dzie. Strona związkowa wystąpiła także podczas jednego ze 

spotkań o rozpoczęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń. 

W pozostałych Spółkach funkcjonujących na terenie AMP to jest 

Eko-Energia, Krakodlew, Metalodlew, Tameh czy Cognor obec-

nie rozmowy płacowe albo zostały zakończone albo zbliżają się 

do finału. Mamy nadzieję, że we wszystkich Spółkach hutni-

czych zostaną wdrożone korzystne dla pracowników rozwiąza-

nia płacowe. O zakończonych rozmowach będziemy informować 

na łamach Kuriera Aktualności.    T. Ziołek 
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