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Europejska Rada Zakładowa 
W dniach 9 -10.03. 2022 roku odbyło się Prezydium ERZ Arce-

lorMittal. W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele ERZ zo-
stali zapoznani z wynikami Grupy AM. Prezentację omówili 
przedstawiciele Grupy doradczej Syndex. Niestety w dalszym 

ciągu brakuje przekazywania informacji z poszczególnych Ob-
szarów działania ArcelorMittal. Strona związkowa wysłuchała 
także informacji dotyczącej pomocy naszym kolegom i koleżan-

kom z Krzywego Rogu na Ukrainie. W wyniku dyskusji przyjęto 
Apel i zobowiązanie ERZ AM.    

Apel Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal 
W ostatnich tygodniach cały Świat stał się świadkiem szokujących 
zdarzeń, które wstrząsnęły emocjami ludzi we wszystkich jego za-
kątkach. Przez dekady światowa społeczność w odniesieniu do 
wojen XX wieku powtarzała NIGDY WIĘCEJ! Imperialistyczne zapę-
dy przywódcy Rosji i jego wasali dotyczące powrotu potęgi Rosji z 
czasów zimnej wojny i niezapowiedziany akt agresji przeciwko 
Ukrainie - niepodległemu państwu europejskiemu - wywołały sprze-
ciw zdecydowanej większości Państw Świata i ich obywateli. 
Niewyobrażalne akty brutalnej przemocy jakich dopuściła się armia 
rosyjska w ostatnich dniach, walcząca nie tylko z Żołnierzami Ukra-
ińskimi, ale także z ludnością cywilną przerosły wszelkie wyobraże-
nia opinii publicznej. W całej Ukrainie bombardowane są miasta, a 
w nich niewinni jej  obywatele. Giną dzieci i dorośli, ludzie starsi, 
kobiety i mężczyźni, atakowane są szpitale położnicze, onkologicz-
ne i inne jednostki lecznicze, również przedszkola, szkoły, obiekty 
kultu religijnego – rosyjska brutalność nie zna wieku, płci, religii, 
napada na kalekich i śmiertelnie chorych. W Ukrainie niszczona jest 
infrastruktura mieszkalna i wszelkie dobra mieszkańców tego pięk-
nego europejskiego kraju. Do tego dochodzą niesamowite akty be-
stialstwa wobec cywili, gwałty i realne zagrożenie masowego ludo-
bójstwa – bo jak nazwać sytuację, gdy mieszkańcom okupowanego 
miasta odcina się dostęp do żywności i wody pitnej? 
                              Rosja łamie prawa międzynarodowe! 
Na naszych oczach mocarstwo atomowe jakim jest Rosja próbuje 
poprzez szantaż, wojnę i akty terroru zmienić porządek geopolitycz-
ny świata, który w pokoju i dialogu został wypracowany przez ostat-
nie dziesięciolecia. Wydaje się, że wiara w pokój i wzajemne posza-
nowanie wartości demokratycznych zostają na naszych oczach 
poddane przewartościowaniu i głębokiej refleksji. 
Związki zawodowe działające w ArcelorMittal i ich przedstawiciele w 
Europejskiej Radzie Zakładowej ArcelorMittal wyrażają w związku z 
prowadzoną wojną głęboki ból i eskalujące niezadowolenie, a także 
stanowczy sprzeciw przeciwko łamaniu praw Człowieka oraz wszel-
kich zapisów i konwencji światowych przez jakiekolwiek mocarstwo 
światowe aspirujące do pozycji imperium militarnego. Wzywamy 
wszelkie instytucje państwowe, publiczne, pozarządowe i społecz-
ne, liderów, polityków, a przede wszystkim przywódców państwo-
wych do skutecznych i adekwatnych do zaistniałej sytuacji działań 
na rzecz jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie, gdzie na 
masową skalę cierpi ludność cywilna. Domagamy się kontynuacji 
rozmów pokojowych! Tylko dialog i próba wzajemnego zrozumienia 
potrzeb, wartości i pojmowania świata może budować pokój, a tym 
samym dobrobyt światowy.  

Dość wojnie na Ukrainie! 
Dość niesymetrycznym konfliktom na całym świecie! 

Dość niekontrolowanym zbrojeniom! 
 Zobowiązujemy się – jako ludzie dobrej woli – do pracy na 
rzecz niesienia pomocy ludności Ukraińskiej, która cierpi z powodu 
braku wrażliwości polityków i osób decyzyjnych, którzy doprowadzili 
do tej okrutnej wojny. 
Europejska Rada Zakładowa ArcelorMittal oraz przedstawiciele 

Związków Zawodowych w ArcelorMittal zobowiązują się do pomocy 
w różnych formach zabiegając o takie w instytucjach społecznych i 
państwowych, kręgach biznesowych (w tym także firmy ArcelorMit-
tal), kulturalnych  i artystycznych. Promujemy również wszelkiego 
rodzaju akcje humanitarne, zbiórki i działania charytatywne obejmu-
jące zarówno ludzi pozostałych na terenie Ukrainy, jak i wojennych 
uchodźców. Zróbmy razem  wszystko co w naszej mocy aby pomóc 
najsłabszym! Tylko wspólne systematyczne i konsekwentne działa-
nia mogą spowodować zatrzymanie rosyjskiej agresji i pogłębiające 
się cierpienie  najsłabszych. Tylko tak możemy poprawić sytuację! 

W drugim dniu przedstawiciele poszczególnych Obszarów dzia-
łania Grupy AM przedstawiali informacje na temat wielkości 
produkcji, BHP oraz planów produkcyjnych ArcelorMittal. Zapo-

wiadane sankcje w stosunku do Rosji i Białorusi oraz problemy 
produkcyjne Ukrainy spowodują brak ponad 12 mln ton produk-
cji stalowej na rynku UE. Grupa AM musi przeanalizować 

wszystkie możliwości dostaw oraz możliwości zwiększenia pro-
dukcji. Po rekordowym 2021 roku wszyscy zastanawiają się co 
przyniesie ten trudny czas dla hutnictwa w Europie.       K.W. 

 

Wybory związkowe 
W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne Konferencje Sprawoz-
dawczo-Wyborcze w ramach trwającej kampanii w NSZZ Pra-
cowników AMP S.A. 9 marca przeprowadzona została Konfe-
rencja w naszej Spółce Związkowej UNIHUT S.A. Sprawozdanie 
z działalności Zarządu w upływającej Kadencji przedstawił kol. 
Dariusz Dudek. Skupił się przede wszystkim nad wyzwaniami 
jakie stanęły przed Spółką po decyzji AMP o likwidacji części 
Surowcowej w Krakowie. Decyzja ta spowodowała duży odpływ 
prac, a co za tym idzie spadek dochodów Spółki. Poczynione 
przez Zarząd Spółki inwestycje pozwoliły złagodzić konsekwen-
cje decyzji AMP i w dalszej perspektywie możliwość wyjścia ze 
swoimi pracami poza AMP. Obecnie w Spółce trwają prace nad 
nowym ZUZP, który będzie odpowiadał obecnej sytuacji rynko-
wej. W trakcie obrad wybrano nowy 5-osobowy Zarząd, którego 
Przewodniczącym został kol. Dariusz Dudek. Konferencja wyło-
niła spośród swojego grona czterech Delegatów na majowe 
WZD NSZZ Prac. AMP S.A. W obradach wzięli udział członko-
wie Zarządu NSZZ, którzy odpowiadali na szereg pytań uczest-
ników spotkania. 
 
Kolejna Konferencja miała miejsce 11 marca w Organizacji dzia-
łającej w ZKK. Została ona sprawnie przeprowadzona przez 
Przewodniczącego Zarządu kol. Marka Żelichowskiego. W swo-
im wystąpieniu, które podsumowywało ubiegającą Kadencję, 
skupił się przede wszystkim na osiągnięciach Związku w ostat-
nich 4 latach. Pomimo różnych opinii należy tu przypomnieć 
wynegocjowany nowy ZUZP, ostatnie podwyżki płac czy corocz-
ne dodatkowe świadczenia Świąteczne. Przypomniał również o 
Dniu Kobiet, Mikołaju i o Festynach organizowanych przez 
Związek. Wskazał jednak zagrożenia jakie niesie obecna sytua-
cja, a także na braki w obsadach na newralgicznych odcinkach 
produkcyjnych. Obecni na Konferencji członkowie Zarządu 
Związku odpowiadali na szereg pytań, które zadawali uczestnicy 
wyborów związkowych. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
Przewodniczącym Zarządu ZKK został wybrany ponownie kol. 
Marek Żelichowski. Konferencja wybrała także 6-osobowy Za-
rząd Zakładowy oraz czterech Delegatów na WZD NSZZ Prac. 
AMP S.A. W imieniu Zarządu Związku wszystkim wybranym 
gratulujemy i życzymy owocnej pracy.   T. Ziołek 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 



   2      KURIER     AKTUALNOŚCI   NSZZ   PRACOWNIKÓW      AMP  SA    
KRS 0000052378     Wielu może więcej Podaruj sobie 1%   

Sprawdź przeciwciała SARS-CoV-2 – poczuj się 

bezpiecznie !                                        

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 

zaprasza Darczyńców Fundacji 

/zaszczepionych i tych, którzy przechorowali CoVID/  

na nowe badanie ilościowe przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 

Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia przeciwciał 

neutralizujących w kierunku zbadania odporności przeciw-

ko koronawirusowi  SARS-CoV-2.  

Badania /z krwi/ odbędą się w Punkcie Pobrań Diagnostyki 

Sp.z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16 w Krakowie  

          w dniach od dnia 28 marca – 1 kwietnia 2022 r.  

                   /w godzinach 12.00 – 18.00/ 

 Rejestracja telefoniczna na badania prowadzona będzie w 

dniach 22.03.oraz  24.03. 2022 r., w godz. 9.00-13.00 

tel.: 12 290 41 58 Ilość miejsc ograniczona  /100 badań/. 

                                     Nie trzeba być na czczo !!!! 

 
Nowy program ubezpieczeniowy PZU 

Przypominamy, że od 01.03.2022 funkcjonuje nowy  Program ubez-

pieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA.   

Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej, szerszej oferty i 

nie czekanie ze złożeniem deklaracji, w celu zachowania ciągło-

ści ubezpieczenia. Żeby skorzystać z nowego ubezpieczenia od 

1.04.2022 należy złożyć deklarację w wersji papierowej lub elektro-

nicznej  najpóźniej do 23. 03.2022 r. 

Specjalnie dla Państwa pracownicy PZU ŻYCIE SA będą pełnić 

dyżury informacyjne: AMP Oddział Kraków - Każdy poniedziałek i 

wtorek w godzinach 12:00-15:00 budynek LTT pok. 27 

AMP Oddział Dabrowa Górnicza: 17.03.2022, 18.03.2022, 

21.03.2022 godz. 12.00 – 15.00, budynek Denver, pokój koordyna-

torów kadrowych. AMP Oddział Huta Królewska Chorzów 

15.03.22 w godz. 12:00 – 15:00. AMP Oddział Świętochłowice 

16.03.22 w godz. 12:00 – 15:00. AMP Oddział Sosnowiec 

9.03.2022 w godz. 12:00 – 15:00, 23.03.2022 w godz. 12:00 -15:00. 

W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą tradycyj-

nej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnienie oraz prze-

kazanie odpowiednio do: 

1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o. 

2. Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa Ubezpie-

czeniowa Sp. z o.o. 

3.Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach. 

Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do prze-

kazywania poczty wewnętrznej. 

Poza w/w miejscami deklaracje przystąpienia są również dostępne 

w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicieli PZU Życie 

(podczas dyżurów można również wypełnić deklarację). Aby przy-

stąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, należy zacząć od 

wypełnienia formularza danych osobowych, który znajdą Państwo 

pod linkiem: https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl     

Uwaga ! – formularz wypełnia tylko pracownik. Członkowie ro-

dziny nie wypełniają  formularza.     

Bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza:  

- prawidłowo wybrać oddział AMP, w którym się pracuje; 

- wypełnić i wysłać go tylko jeden raz; podać adres e-mail i numer 

telefonu. 

Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu, zostanie 

wysyłany e-mail (w ciągu ok. 3 dni) z zaproszeniem do założenia 

konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny przez 72 godziny. 

Na dany adres mailowy można założyć tylko jedno konto mojepzu! 

Np. jeżeli małżonkowie mają jeden wspólny adres mailowy, to na 

ten adres będzie mogła założyć konto tylko jedna osoba. 

Deklaracja papierowa – bardzo ważne aby przy wypełnianiu 

deklaracji: 

- nie uzupełniać rubryki III Partner życiowy, jeżeli pracownik ma 

formalnego małżonka, Rubrykę III „Partner życiowy” wypełnia tylko 

osoba, która funkcjonuje w związku nieformalnym 

Apelujemy  o jak najszybsze  składanie nowych deklaracji . 

  

Główna Komisja BHP 

Posiedzenie odbyło się w trybie on-line z wykorzystaniem apli-

kacji Zoom. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Głównej 

Komisji BHP oraz zaproszeni goście. Na Komisji omówiono na-

stępujące tematy: Statystyka BHP, Status realizacji zadań z 

poprzedniej komisji, Omówienie nowych wniosków, Raport o 

stanie zdrowia pracowników (2021), Bezpieczeństwo to MY - 

Take Care2 – informacja o realizacji projektu, Nakazy i wystą-

pienia - PIP, PIS, PSP, Podsumowanie posiedzenia Komisji. 

Posiedzenie Głównej Komisji BHP otworzyła, a następnie popro-

wadziła w dalszej części Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 

ArcelorMittal Poland Teresa Zaręba. Do Głównej Komisji BHP 

przed posiedzeniem nie wpłynęły nowe wnioski. Na początku 

posiedzenia ZSIP Teresa Zaręba przypomniała o wiosennym 

przeglądzie warunków pracy, który będzie zorganizowany przez 

stronę społeczną. 

W kolejnej części spotkania Dyrektor Wojciech Kozak omówił 

wyniki BHP na podstawie Piramidy bezpieczeństwa. Porównując 

Piramidę bezpieczeństwa za dwa miesiące 2021 roku tego sa-

mego okresu 2022 roku należy podkreślić poprawę wyników 

BHP zarówno z Wykonawcami jak i bez nich. Mamy nadzieję na 

utrzymanie tego ‘trendu” zmniejszającego zagrożenie BHP. Na-

stępnie omówiono status realizacji  wniosków z poprzedniej GK 

BHP. Dla O/Kraków ważne było zrealizowanie dwóch zadań.  

Pierwsze dotyczyło analizy obecnego stanu zatrudnienia oraz 

potrzeb w zakresie zaopatrzenia pracowników w posiłki co miało 

przełożyć się na uruchomienie nowej stołówki w Budynku Labo-

ratorium. W końcu po wielu naciskach Strony Społecznej udało 

się doprowadzić w marcu do uruchomienia tej stołówki. Zakoń-

czenie tego wniosku należy uznać za sukces. Kolejny wniosek  

O/Kraków dotyczył kolejnych etapów planu przebudowy 

(modernizacji) bramy nr 5 w Krakowie, które mają uwzględnić 

natężenie ruchu pieszego i samochodowego. W odpowiedzi 

usłyszeliśmy, że wniosek jest w trakcie realizacji. Należy pod-

kreślić zaangażowanie w realizację tego wniosku Służb Nadzoru 

Majątkowego. Sprawa nie jest łatwa, ale bez rozwiązania zmia-

ny organizacji ruchu wokół bramy nr 5 może spowodować ol-

brzymie zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto w bardzo złym 

świetle pokazuje organizację, zaplecze socjalne, parking dla 

odbiorców naszych wyrobów. Oczekujemy, że zapewnienia Pre-

zesa Cz. Sikorskiego w sprawie realizacji tego wniosku zostaną 

zrealizowane. Następnie Pani B. Łęgowiak-Szota przedstawiła 

raport na temat stanu zdrowia pracowników ArcelorMittal Poland 

za 2021 rok. Zaapelowała o zaangażowanie wszystkich służb 

AMP w sprawie wykonywania badań okresowych pracowników. 

Z kolei Pani M. Kowalska przedstawiła realizację szkoleń Bez-

pieczeństwo to MY- Take Care. W tym temacie było trochę 

uwag dotyczących konieczności szkolenia w okresie wzmożonej 

pandemii Covid19. Niestety biorący udział w szkoleniach w kilku 

przypadkach spowodowali przeniesienie koronowirusa na inne 

zdrowe osoby. Pomimo uwag związkowych te szkolenia nadal 

trwają. Na zakończenie spotkania Pan W. Kozak przedstawił 

przypomnienia o zbliżających się terminach odpowiedzi na na-

kazy i wystąpienia PIP, PIS i PSP. Kończąc spotkanie ustalono, 

iż ostateczny termin przesyłania wniosków na kolejną Główną 

Komisję BHP to 18 maja 2022r. Termin następnego posiedzenie 

GK BHP -  1 czerwca 2022. 
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