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Wybory związkowe 

W ubiegły piątek 18 marca 2022 roku odbyły się Konferencje 

sprawozdawczo-wyborcze w dwóch Spółkach Eko-Energia Sp. 

z o.o. i w Spółce AMDS. Konferencję w Spółce Eko-Energia 

poprowadził Przewodniczący Zarządu kol. Artur Kosek. Z ramie-

nia Zarządu NSZZ Pracowników AMP S.A. uczestniczyli w niej 

Przewodniczący kol. Krzysztof Wójcik i Wiceprzewodnicząca 

kol. Halina Szpakowska. Po zatwierdzeniu harmonogramu ob-

rad i wyborze Komisji Wyborczych kol. Artur Kosek przedstawił 

sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu w Kadencji 

2018-2022. Następnie przegłosowano nowy 5-osobowy skład 

Zarządu. Po informacji o prawomocności Konferencji zgłoszono 

kandydatów do Zarządu Zakładowego na nową Kadencję związ-

kową. W trakcie wyborów i liczenia głosów informacji o działal-

ności Związku udzielili kol. Krzysztof Wójcik i kol. Halina Szpa-

kowska. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu Zakłado-

wego Spółki Eko-Energia wybrani zostali: Artur Kosek, Edward 

Molga, Piotr Klimek, Jolanta Sołtys, Tadeusz Wołos. Natomiast 

z grona wybranych członków Zarządu na Przewodniczącego 

wybrany został kol. Artur Kosek. Wybrano także czterech dele-

gatów na WZD NSZZ Pracowników AMP SA. 

 

W Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej w Spółce AMDS 

uczestniczyli Wiceprzewodniczący Zarządu NSZZ Pracowników 

AMP S.A. kol. Józef Kawula i Tomasz Ziołek. Po wyborze pro-

wadzącego obrady, którym został kol. Władysław Kucharski i 

wyborze Komisji Wyborczych sprawozdanie z działalności ustę-

pującego Zarządu przedstawił kol. Robert Janczur. Sprawozda-

nie finansowe omówiła kol. Małgorzata Turbasa. Komisja Man-

datowa stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 

Konferencji. Zatwierdzono 5-osobowy skład Zarządu AMDS i 

dokonano jego wyboru. Z grona wybranego Zarządu Zakłado-

wego Przewodniczącym wybrano kol. Roberta Janczura. Po-

nadto wybrano 5 delegatów na WZD NSZZ Pracowników AMP 

SA. W trakcie wyborów na szereg pytań odpowiadali zaproszeni 

goście jak i również nowo wybrane władze Zarządu Zakładowe-

go AMDS. Po odczytaniu uchwał i wniosków Konferencji obrady 

zakończono .  

Wszystkim nowo wybranym składamy gratulacje i życzymy 

owocnej pracy w nowej Kadencji Związku 2022-2026.     T. Ziołek 

 

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

W dniu 17.03.2022 r. odbyła się Małopolska Terenowa Komisja 

Socjalna. W związku ze stanem epidemii, posiedzenie TKŚS 

odbyło się zdalnie z wykorzystaniem komunikatora Microsoft 

Teams. Członkowie komisji jednocześnie wyrazili zgodę na taką 

formę prowadzenia posiedzenia Komisji, a także zapewnili iż 

podczas posiedzenia zdalnego po swojej stronie zapewniają 

brak dostępu do informacji i danych przez osoby nie będące 

członkami komisji  w celu ochrony danych osobowych, w tym 

danych o stanie zdrowia. Przewodnicząca Małopolskiej Tereno-

wej Komisji Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. 

Pani Jadwiga Radowiecka otworzyła obrady, witając obecnych. 

Przewodnicząca przedstawiła szczegółowe wykorzystanie środ-

ków ZFŚS za 2 m-ce 2022 r. omawiając wydatki na poszczegól-

ne rodzaje świadczeń w porównaniu do roku 2021. W trakcie 

posiedzenia rozpatrzono 20 wniosków o zapomogi pracowni-

ków, oraz 92 wnioski o zapomogi dla byłych pracowników. Ko-

misja wyraziła zgodę ( pod warunkiem nie wprowadzenia ogra-

niczeń w związku ze stanem epidemii ) na propozycję oferty 

wypoczynku po pracy – Rzepedż w terminie 30.04.-4.05.2022r. 

Komisja na Wniosek firmy Hut-Pus wyraziła zgodę na poszerze-

nie listy Biur Podróży ( Hut-Plus, Galeon ), z których można 

wyjechać na wycieczki z dofinansowaniem. Komisja odrzuciła 

wniosek koordynatorów z zakładu BWZ dotyczący otwartej im-

prezy rekreacyjno – sportowej w Zatorze, z uwagi na błędy for-

malne. Komisja rozpatrzyła dwa wnioski o przyznanie pożyczki 

na cele mieszkaniowe, z tego jeden wniosek zaakceptowano 

pozytywnie ( likwidacja zdarzenia losowego -pożar ), a drugi 

wniosek rozpatrzono negatywnie ponieważ nie spełniał wymo-

gów Regulaminu ZFŚS par.18 pkt.c. Komisja negatywnie odpo-

wiedziała na prośbę dwóch pracowników o dofinansowanie wy-

poczynku dzieci z ZFŚS, z uwagi na niespełnienie warunków 

regulaminu par.11 pkt 1 a - brak zgłoszenia do Kuratorium. Do-

datkowo Komisja wnioskuje do Hut Pus, aby Spółka zwróciła 

uwagę EiR czy nie powinni zaktualizować swojego dochodu z 

uwagi na waloryzację w 2022 r., przypominamy, że zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem ZFŚS aktualne dochody (netto) 

dotyczą trzech ostatnich miesięcy. Ponadto jeśli w nowej decyzji 

waloryzacyjnej ujęte są dochody wg nowych zasad „Polskiego 

ładu” to dodatkowe dokumentowanie dochodów będzie zbędne. 

Komisja dopuszcza również inne formy udokumentowania do-

chodów EiR np. zaświadczenie wygenerowane z PUE/ZUS za-

wierające informacje o wypłaconych świadczeniach. czy np.: 

zdjęcie historii operacji bankowych itp..   M. Żelichowski 

 

Zniesienie nakazu noszenia maseczek na zewnątrz  

Biuro BHP informuje o zniesieniu nakazu noszenia maseczek w 

przestrzeni otwartej na terenie ArcelorMittal Poland SA, o co od 

kilku tygodni zabiegały związki zawodowe. Zasłanianie ust i 

nosa za pomocą maseczki nadal obowiązuje: wewnątrz po-

mieszczeń, gdy znajduje się w nich więcej niż jedna osoba (z 

wyłączeniem stołówek w trakcie konsumpcji), w częściach 

wspólnych budynków i zakładów (np. korytarze, aneksy kuchen-

ne), w transporcie autobusowym na terenie ArcelorMittal Poland 

SA, w transporcie samochodowym na terenie ArcelorMittal Po-

land SA, jeśli jedziemy z pasażerami. Przypominamy, że limity 

osobowe w środkach transportu pozostają niezmienne zgodnie 

z aktualnym wydaniem Procedury dotyczącej zapobiegania roz-

przestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie ArcelorMittal 

Poland S.A.  

Cały czas pamiętajmy, że pandemia nadal trwa i musimy zacho-

wać czujność. Dlatego tak ważny nadal jest dystans, dezynfek-

cja oraz zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek w za-

mkniętych przestrzeniach.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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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 

ubezpieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA.   

Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej, szerszej ofer-

ty i nie czekanie ze złożeniem deklaracji, w celu zachowania 

ciągłości ubezpieczenia. Żeby skorzystać z nowego ubezpie-

czenia od 1.04.2022 należy złożyć deklarację w wersji papiero-

wej lub elektronicznej  najpóźniej do 23. 03.2022 r. 

Specjalnie dla Państwa pracownicy PZU ŻYCIE SA będą pełnić 

dyżury informacyjne: AMP Oddział Kraków - Każdy poniedzia-

łek 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 koordy-

natorów 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 pomo-

cą tradycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnie-

nie oraz przekazanie odpowiednio do: 

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

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

pieczeniowa Sp. z o.o. 

3.Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach. 

Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do 

przekazywania poczty wewnętrznej. 

Poza w/w miejscami deklaracje przystąpienia są również do-

stępne w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicieli PZU 

Życie (podczas dyżurów można również wypełnić deklarację). 

Aby przystąpić 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 

rodziny 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 nu-

mer telefonu. 

Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu, zostanie 

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

nia konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny przez 72 go-

dziny. 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 . 

  

Zaświadczenia dla potrzeb ZFŚS 

Informujemy, że oprócz możliwości wygenerowania zaświadcze-

nia dot. nieprzerwanego wypoczynku (co najmniej 14 dni kalen-

darzowych) na potrzeby świadczenia z ZFŚS zwanego „wczasy 

pod gruszą” i dołączenia go do składanego wniosku, wprowa-

dzono kolejną możliwość wygenerowania zaświadczenia na 

potrzeby ZFŚS i dołączenia go do składanego wniosku. Nowa 

możliwość dotyczy zaświadczenia o urlopie na potrzeby 

„wyjazdowego turnusu turystyczno-rekreacyjnego”.  

Są dwa sposoby potwierdzenia faktu przebywania pracownika 

na urlopie na potrzeby wyjazdowego turnusu turystyczno-

rekreacyjnego z ZFŚS: 

Pierwszy sposób to zrobienie zrzutu z ekranu HRapki i zapisa-

ne go jako zdjęcie, lub dokument word / pdf, ewentual-

nie zrobienie zdjęcia ekranu HRapki zawierającego wszystkie 

dane. Sposób postepowania w HRapce dla pracowników jest 

identyczny jak w przypadku generowania zaświadczenia na 

potrzeby świadczenia z ZFŚS zwanego „wczasy pod gruszą” 

Drugi sposób to wygenerowanie przez osobę wyznaczoną w 

danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy (tj. 

przełożony pracownika lub osoba przez niego wskazana) za-

świadczenia z SAP system – 1021/HR (transakcja 

ZHR_GRUSZA_ZASW). Instrukcja postępowania w PTMW dla 

operatorów czasu pracy jest prawie identyczna jak w przypad-

ku generowania zaświadczenia na potrzeby świadczenia z 

ZFŚS zwanego „wczasy pod gruszą” ). Nowa możliwość wyma-

ga jedynie wybrania na stronie startowej typu dokumentu do 

wygenerowania  
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