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Rosja napadła na Ukrainę - WOJNA 

W czwartek 24.02.2022 roku nad ranem Władimir Putin ogłosił 

w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w 

Donbasie". Tym samym rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Rosja-

nie wkroczyli do Ukrainy z każdego dostępnego im kierunku, w 

tym z Białorusi i okupowanego Krymu. Doszło do ataku na sze-

reg miast w całym kraju, w tym na Kijów. Prezydent Ukrainy 

ogłosił stan wojenny i zerwanie stosunków dyplomatycznych z 

Rosją 

Siódma doba wojny Rosji z Ukrainą upływa pod znakiem coraz 

brutalniejszych ataków sił Putina na  ukraińskie miasta. 

Na Kijów, Charków czy Czernihów spadają rakiety. Giną niewin-

ni cywile w tym dzieci. Unia Europejska oraz Wielka Brytania i 

USA nałożyły sankcje gospodarcze, które mają zmusić reżim 

Putina do zaprzestania ataków na Ukrainę. Większość cywilizo-

wanego świata przeciwstawiła się tej brutalnej agresji. Należy 

mieć nadzieję, że do protestów włączy się sam naród rosyjski i  

powstrzyma swego dyktatora i jego popleczników. W tych cięż-

kich chwilach dla narodu ukraińskiego polskie społeczeństwo 

zdaje egzamin pomocy uciemiężonemu sąsiadowi. Oprócz 

słownego wsparcia Polacy czynnie włączyli się do pomocy ucie-

kającym z Ukrainy. To głównie matki z małymi dziećmi i osoby 

starsze. Zdecydowana większość mężczyzn pozostała walczyć 

za wolność „Swoją i Naszą” bo dziś nie wiemy jak nieobliczalne 

może być „myślenie” o podboju Europy Putina. W tych tragicz-

nych dla wolnej Europy chwilach musimy być razem, musimy 

odpowiedzialnie postępować broniąc wolności i demokracji.  

OPZZ wystosował apel o udzielanie pomocy obywatelom Ukrai-

ny. Natomiast Zarząd Związku na swoim dzisiejszym posiedze-

niu podjął decyzję o wsparciu pomocy finansowej jak i rzeczo-

wej dla  Ukrainy. Wiele z naszych koleżanek i kolegów wolonta-

riatowo udziela pomocy, włączyło się w zbiórkę darów dla po-

trzebujących obywateli Ukrainy. Jesteśmy otwarci na pomoc. Do 

Zarządu Związku można zgłaszać potrzebę wsparcia dla ucie-

kających przed wojną sąsiadów z Ukrainy. My ze swej strony 

postaramy się w miarę możliwości spełnić te oczekiwania.     

 Apel Prezydium OPZZ 

 o udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, obradujące na nadzwyczajnym posie-

dzeniu 1 marca 2022 r., potępia bezpodstawny, terrorystyczny 

atak Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę. Prezydium 

OPZZ popiera również działania rządu, zapewniającego 

uchodźcom wojennym z Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do 

Polski oraz kompleksową pomoc. 

Wzywamy Rosję do zakończenia bezsensownej wojny i wycofa-

nia swoich wojsk z wolnej Ukrainy! 

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, prze-

bywających zarówno w swoim kraju, jak i tych którzy przekro-

czyli granicę z Polską, apelujemy o udzielanie im wszechstron-

nej pomocy. 

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium 

Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano m.in. temat 

wsparcia dla obywateli Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

uznał, że dla jak najlepszej koordynacji wsparcia, optymalne są 

działania scentralizowane, stąd sugerujemy, aby w miarę możli-

wości nasze inicjatywy w tym zakresie odbywały się za pośred-

nictwem źródeł rządowych i były tam zgłaszane. Dostępna jest 

już strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl, na której moż-

na znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Wszyscy chcemy 

pomagać, ale chcemy również, aby ta pomoc była skuteczna i 

optymalnie dostosowana do potrzeb. 

Informujemy również, że w OPZZ powstał punkt informacyjny 

POMOC DLA UKRAINY (tel. +48 572426485, e-mail: po-

moc.ukraina@opzz.org.pl). 

Apelujemy o pomoc w ramach naszych możliwości. 

 

Spotkanie z Członkiem Zarządu AMP  

Panem Tomaszem Ślęzakiem   

25.02. 2022 r odbyło się spotkanie z Dyr.. Tomaszem Ślęzakiem 

Członkiem Zarządu AMP, odpowiedzialnym za zarządzanie 

majątkiem Spółki. Dyr.. T. Ślęzak skupił się głównie w swej wy-

powiedzi na zagospodarowaniu terenów krakowskiego Oddziału 

Spółki. Jak okazuje się nie są zakończone rozmowy w sprawie 

sprzedaży budynków „Z” i „S” oraz budynku ZA Spółce NCA, 

która miała dokonać rewitalizacji kompleksu budynków dawnego 

Centrum Administracyjnego AMP. Obecnie budynek „S” wynaj-

mowany jest Policji. Wynajem zakończy się we wrześniu, a 

wówczas jeśli nie będzie najemcy obiekty wrócą do AMP. Już 

obecnie wymagają napraw i gruntownego odnowienia. Obawia-

my się, że gdy nie będzie odpowiedzialnego właściciela obekty 

te mogą ulec zniszczeniu. Kolejny poruszony temat dotyczył 

sprzedaży gruntów i obiektów. Jak do tej pory dwie Firmy sfinali-

zowały zakup terenów. Jedną z nich jest Spółka EkoEnergia, 

która sfinalizowała zakup jeszcze w grudniu 2021 roku. W kolej-

ce czekają kolejne Spółki jak Krakodlew, Blachmix, Metalodlew, 

Cognor czy Techgrup. Jednak jak informował dyr. T. Ślęzak 

sprzedaż terenów i obiektów dla wymienionych Spółek jest 

skomplikowana. W dużej części brak jest unormowanych decyzji 

co do działek, podziału terenu czy uregulowania zadłużenia. A 

ponadto Właściciel obecnie zbyt dużo oczekuje za tereny i 

obiekty. Poza tym w AMP zostało uwolnionych w ostatnim cza-

sie dużo terenów, które według nowej decyzji „Londynu” mają 

być zagospodarowane na farmy fotowoltaiczne. Praktycznie 

wszystkie wolne tereny w całej Spółce, także w Dąbrowie Górni-

czej mają służyć temu celowi…………..     Cd str nr 2 

  

Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet  

Najserdeczniejsze przyjmijcie życzenia,  

Zamiarów i marzeń spełnienia  

W działaniu i w pracy samych sukce-

sów.  

Moc najpiękniejszych wrażeń,  

Spełnienia wszystkich Waszych marzeń.  

Niech szczęście pilnuje Waszego adresu  

Jak wierny cień trwa obok stale,  

I niech zawsze sprzyja Wam wytrwale  
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Cd ze str nr 1….AMP do tego celu ma także wykorzystać uwolnio-

ne tereny po Hałdzie Żużla gdzie teoretycznie około 130 ha mo-

głoby zostać wykorzystanych do wspomnianego celu. Byłaby to 

jedna z największych farm fotowoltaicznych w Europie. Ogólnie 

jest chęć zbycia niepotrzebnego majątku, ale sprawa nie jest 

prosta, bo wiele działek ma nieunormowany prawnie status 

prawny. W okolicach ulicy Igołomskiej jest około 470 sztuk wą-

skich, małych działek, które stanowią tylko kłopot ponadto są do 

sprzedania działki w okolicach ulicy Mrozowa. Przed sprzedażą 

należałoby je scalić i unormować aktualną sytuację prawną. 

Strona Społeczna wytknęła błędy jakie pojawiły się przy decy-

zjach dotyczących „pozbycie się niepotrzebnych terenów”. Ze-

spół Transformacja widzi w zbyciu tych terenów przede wszyst-

kim środki finansowe, nie analizując problemów z całą sferą 

logistyki i samej możliwości zbycia terenów AMP. Te problemy 

zderzymy na spotkaniu z Dyrektorem Ł. Skorupą na zapowiada-

nym od dłuższego czasu spotkaniu o czym poinformujemy na 

łamach Kuriera Aktualności. 

Kończąc spotkanie dyrekcja Spółki przekazała informacje o sta-

bilności pracy wszystkich urządzeń technicznych, a także o za-

bezpieczeniu naszych Oddziałów w niezbędne środki do pro-

dukcji. Powołany Zespół Kryzysowy ds. zaopatrzenia ma za 

zadania zabezpieczyć zakłady produkcyjne we wszystkie po-

trzebne surowce. Obecnie pomimo działań wojennych jest jesz-

cze dostarczana ruda żelaza z Ukrainy. Spółka ma zapas po-

trzebnych surowców na dość długi okres czasu.         K.W. 

 

Posiedzenie Zarządu Związku 

2.03 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związ-

ku. Głównym celem spotkania było przyjęcie preliminarza wydat-

ków na 2022 rok oraz rozliczenie kosztów działalności za 2021 

rok. Zanim jednak został przedstawiony preliminarz wydatków 

Przewodniczący Związku omówił sytuację związaną z niesie-

niem pomocy obywatelom Ukrainy. Przedstawił zakres pomocy 

jaką deklaruje Grupa i Spółka oraz nasze możliwości w tym te-

macie. Następnie omówił zakończone rozmowy płacowe, przed-

stawił poziom dodatkowych środków finansowych, które otrzy-

mają pracownicy z rozbiciem na poszczególne miesiące. Przy-

pomniał o podpisanych Porozumieniach (transformacja, doty-

czące posiłków regeneracyjnych itp.). W kolejnej części spotka-

nia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarekomendował zarzą-

dowi przyjęcie uchwały w sprawie akceptacji Preliminarza wy-

datków na 2022 rok oraz rozliczenie kosztów działalności związ-

kowej za 2021 rok. Zarząd Związku przyjął uchwałę jednogło-

śnie.   

W kolejnym punkcie spotkania głos zabierali Wiceprzewodniczą-

cy. Kol. J. Kawula omówił przeprowadzone do tej pory zebrania 

sprawozdawczo - wyborcze, przedstawił harmonogram wyborów 

pozostałych Zarządów zakładowych. Chcielibyśmy zakończyć 

wybory w Zakładach do końca marca tak by na ostatnim posie-

dzeniu Zarządu Związku tej Kadencji 13.04 2022 roku zapropo-

nować kilka rozwiązań na nową Kadencję Związku. Przypomina-

my WZD Związku jest zaplanowane na 18 maja 2022 roku.  

W kolejnej części spotkania kol. T. Ziołek omówił prowadzone 

rozmowy w Spółkach hutniczych dotyczące wzrostu płac oraz 

stan negocjacji wypowiedzianych ZUZP. Pomimo zapowiedzi 

tylko Spółka KOLPREM zrealizowała zapowiedzi wdrożenia 

podwyżek płac na takim samym poziomie jak w AMP. W dal-

szym ciągu czekamy na przełom w rozmowach w AMDS oraz 

AMTP, a także AMR. Wszystkie te Spółki powiązane są z Arce-

lor Mittal. Trochę inaczej wygląda poziom rozmów w Spółkach 

hutniczych. Mimo trudności liczymy na pozytywne zakończenie 

rozmów płacowych we wszystkich podmiotach gospodarczych 

pracujących na terenie AMP.  

Na zakończenie spotkania kol. M. Zelichowski omówił stan roz-

mów GKŚS na temat przyznania bonów na święta wielkanocne. 

Komisja w tej sprawie ma zadecydować na kolejnym spotkaniu. 

Będziemy informować o tym zdarzeniu na łamach Kuriera Aktu-

alności.      KW 

 

Tymczasowa zmiana miejsca obsługi socjalnej  

HUT-PUS S.A.  

Spółka informuje, iż: od dnia 1 marca br. zmianie ulega miejsce 

obsługi Biura Turystycznego oraz obsługi socjalnej prowadzonej 

przez pracowników Hut-Pus. Począwszy od 1 marca 2022 r. aż 

do zakończenia remontu korytarza i pomieszczeń biurowych, 

powyższe usługi realizowane będą na stanowiskach zlokalizo-

wanych w Sali Konferencyjnej HUT – PUS S.A. ul. Mrozowa 1 

(przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego). Numery 

kontaktowe oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.  

Przepraszamy za utrudnienia  

 

Badania okresowe 

Mając na względzie poprawiającą się sytuację epidemiczną w 

kraju i naszej firmie, rekomendujemy realizację badań okreso-

wych. Stan epidemii spowodował wycofanie się społeczeństwa i 

zaniedbanie profilaktyki zdrowotnej związanej z innymi zagroże-

niami niż COVID-19. Pamiętajmy, że badania pomagają we 

wczesnym wykrywaniu chorób, dlatego warto już dzisiaj pomy-

śleć o uzupełnieniu badań okresowych. W Centrum Medycznym 

„Ujastek”, świadczenia z zakresu medycy pracy realizowane są 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną 

lub mailową: medycynapracy@ujastek.pl ;  

tel.: 533 711 118 lub 12 683-38-38.  

Należy pamiętać, że:  

- Skierowanie na badania profilaktyczne musi być aktualne, tj. 

wystawione maksymalnie na miesiąc przed datą badania. 

- Badania kontrolne należy wykonać w pierwszym dniu robo-

czym po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (L4). Rekomendu-

jemy rejestrację telefoniczną lub mailową, która pozwoli uniknąć 

oczekiwania na wizytę od wczesnych godzin porannych. Na 

badania kontrolne należy dostarczyć zaświadczenie lekarza 

prowadzącego o zakończeniu leczenia. 

- Kopię skierowania na badania należy niezwłocznie przekazać 

koordynatorowi kadrowemu w celu dołączenia do akt osobo-

wych pracownika. 

W placówce CM Ujastek obowiązują zasady reżimu sanitarnego 

w zakresie dezynfekcji dłoni, stosowania maseczek zakrywają-

cych nos i usta, dystansu społecznego 1,5 m od innych osób. 

Rekomendujemy posługiwanie się własnym długopisem przy 

podpisywaniu dokumentów. 

 

Dyrektorowi Witoldowi Dymkowi 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca 
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