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Konferencje sprawozdawczo - wyborcze zakończone 

28 marca 2022 roku odbyła się ostatnia Konferencja sprawoz-

dawczo wyborcza w strukturach naszej organizacji związkowej. 

Przypominamy, że w tym roku mija cztero-letnia Kadencja 

Związku. Zarząd Związku przyjmując rekomendację Prezydium 

zdecydował, że nie będziemy korzystać z zapisów Ustawy Covi-

dowej dającej  odłożenia w czasie wyborów miedzy innymi w 

organizacjach związkowych do czasu zakończenia Pandemii. 

Jeszcze w 2021 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu kampanii 

sprawozdawczo– wyborczej na kolejne lata 2022-2026. Zarząd 

Związku wyznaczył Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 

18 maja 2022 roku. Po odbyciu wszystkich Konferencji sprawoz-

dawczo– wyborczych, wybraniu nowych Zarządów Zakładowych 

w Zakładach AMP SA oraz Spółkach hutniczych, wybrano także 

99 delegatów na WZD Związku. Podczas Konferencji związkow-

cy w dyskusjach poruszali tematy związane z zatrudnieniem, 

płacami oraz produkcją w AMP jak i Spółkach. Ważnym punk-

tem dyskusji były także sprawy organizacyjne Związku. Likwida-

cja Części Surowcowej w Krakowie spowodowała zdecydowane 

zmniejszenie zatrudnienia w krakowskim Oddziale AMP, a to 

niestety przełożyło się na uzwiązkowienie w naszej organizacji. 

Co prawda powoli „pracą od podstaw” powiększamy liczebność 

naszej organizacji, ale przed nami wszystkimi długa droga by 

przekonać nie zdecydowanych by zasilili Nasz Związek. To za-

angażowanie wszystkich wybranych na nową Kadencję może 

pozwolić NSZZ Pracownikom AMP SA odzyskać reprezentatyw-

ność w strukturach AMP. Zarząd reaktywował Komisję Uchwał i 

Wniosków, by zebrała i usystematyzowała wszystkie uchwały i 

wnioski podjęte podczas Konferencji sprawozdawczo – wybor-

czych. Pozwoli to na przygotowanie programu działania w nowej 

Kadencji. Wszystkie Konferencje sprawozdawczo– wyborcze 

odbywały się z udziałem ścisłego Zarządu Związku. Przewodni-

czący Związku oraz Wiceprzewodniczący podczas tych spotkań 

wyborczych nie tylko wyjaśniali wiele kwestii zgłaszanych w 

dyskusji, ale także przedstawiali obecny stan ekonomiczno-

produkcyjny AMP jak i Spółek hutniczych.  

Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Konfe-

rencji sprawozdawczo wyborczych jednocześnie zapraszamy 

Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną na ostatnie posiedze-

nie mijającej Kadencji, które odbędzie się 13 kwietnia 2022 roku 

w sali konferencyjnej HUT-PUS o godz. 12.00. 

Wszystkich nowo wybranych Delegatów na Walne Zebranie 

Delegatów NSZZ Pracowników AMP SA informujemy, iż Konfe-

rencja sprawozdawczo wyborcza odbędzie się 18 maja 2022 

roku od godz. 9.00 w sali konferencyjnej HUT-PUS SA ul. Mro-

zowa 1. W pierwszej części spotkania podsumujemy kampanię 

wyborczą, wybierzemy nowy Zarząd Związku, Komisję Rewizyj-

ną oraz Przewodniczącego Związku. Natomiast w drugiej części 

Konferencji podczas uroczystej akademii podsumujemy 40 lat 

działania NSZZ Pracowników AMP SA. Mamy nadzieję, że 

wszyscy wybrani Delegacji oraz zaproszeni goście przybędą na 

nasze uroczystości związkowe.     K.W. 

Zaliczki na podatek dochodowy w 2022 roku 

W ostatnim tygodniu pracownicy AMP SA otrzymali następują-

cego e-maila dotyczącego zaliczek na podatek w 2022 roku: 

Szanowni Państwo, związku z nowelizacją ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych, informujemy o mechanizmie prze-

dłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. 

Pracownik osiągający przychód miesięczny do 12 800 zł brutto ma 

możliwość rozliczenia zaliczki podatku dochodowego na dwa spo-

soby: 

1. Według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie 

Polskiego Ładu – REKOMENDOWANA – koniecznie złożenia 

oświadczenia (w załączniku). 

2. Skorzystać z przedłużenia termin poboru i przekazania zaliczek 

na podatek dochodowy od osób fizycznych w określonej części, 

która jest wyznaczana poprzez porównanie zaliczek na podatek 

obliczonych według dwóch metod: 

- według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie 

Polskiego Ładu, oraz - według zasad obowiązujących w 2021 r. 

Ważne: w przypadku skorzystania z sposobu 2 – nadwyżka pomię-

dzy nowymi a starymi zasadami będzie pobrana w późniejszym 

okresie tj: odroczenie odprowadzenia nadwyżki zaliczki podatku 

trwa aż do miesiąca, w którym z porównania wysokości zaliczek 

obliczonych na dwa sposoby okaże się, że zaliczka na starych za-

sadach jest wyższa od zaliczki na nowych zasadach. 

Finalnie w rozliczeniu rocznym, pracownik będzie zobowiązany do 

samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego uwzględniając 

wszystkie odprowadzone zaliczki miesięczne, a w przypadku niedo-

płaty, uregulowanie zaległości wobec urzędu skarbowego. 

Aby złożyć oświadczenie należy dostarczyć podpisany dokument 

bezpośrednio do koordynatora kadrowego wyznaczonego dla Two-

jej lokalizacji. 

Wyjaśnienia: 

Zaliczka na podatek – jest to jeden z podstawowych obowiązków 

podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych, czyli według 

skali podatkowej. Obowiązek ten polega na wpłacaniu do odpo-

wiedniego organu podatkowego ustalonej wcześniej zaliczki na 

podatek. Zaliczki na podatek za każdy miesiąc zostaną naliczone i 

odprowadzone przez Twojego pracodawcę. Termin płatności mie-

sięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień miesiąca na-

stępujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. 

Podatek – jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz 

bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Jako pracow-

nik podlegasz podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). 

Do Zarządu NSZZ Pracowników AMP SA zgłaszają się pracow-

nicy z pytaniem o wytłumaczenie jak mają rozumieć tą informa-

cje i czy mają wypełniać załączone oświadczenie ?. Związek nie 

chciałby udzielać wiążącej informacji, gdyż Ustawa o podatku 

ulega ciągłym zmianom więc do końca roku może jeszcze ulec 

zmianie. Ponadto nie jest możliwe przedstawienie jednego sta-

nowiska dla wszystkich pracowników ponieważ sytuacja każde-

go podatnika/pracownika w stosunku do Ustawy PDOF jest róż-

na i każdy powinien podjąć decyzję samodzielnie analizując 

swoje dochody. Jednak zgodnie z naszą wiedzą, proponujemy 

wypełnienie załączonego oświadczenia, …. Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 
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 Cd ze str nr 1.. co pozwoli na uniknięcie dopłaty podatku w rozli-

czeniu rocznym za 2022 rok. Po wypełnieniu oświadczenia 

zaliczka na podatek powinna być potrącana zgodnie z obecnie 

obowiązująca Ustawą.        H. Szpakowska 

Uwaga!!! Ostatnie informacja Rządowe w sprawie kolejnej mo-

dyfikacji Ustawy o Podatku dochodowym: Rada Dialogu Spo-

łecznego otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy o podatku 

PIT, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki na konferen-

cji prasowej zapowiadającej kolejną nowelizację tzw. Polskiego 

Ładu. Etap konsultacji społecznych ma potrwać do 2 kwietnia 

2022 r., a planowane wejście w życie nowych rozwiązań to 1 

lipca 2022 r. Najważniejszą zmianą jest obniżenie stawki pierw-

szego progu podatkowego PIT z 17% do 12%. Nowa, niższa 

stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika 

(uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osią-

ganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzy-

skania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy 

też równoczesnego pobierania emerytury. Zlikwidowano tzw. 

ulgę dla klasy średniej.  

 

Wybory  

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Spół-

kach. 25 marca odbyła się Konferencja w NSZZ Pracowników 

AMP S.A. Cognor S.A. oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie. W 

ostatnim czasie nasza Organizacja Związkowa działająca w 

Spółce pozyskała bardzo wielu członków. Dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu i pracy zwłaszcza kol. Romana Pióro liczeb-

ność Związku wzrosła kilkukrotnie. Od dłuższego czasu pra-

cownicy Spółki borykają się z wieloma problemami. Generalnie 

chodzi tu o niezadawalające regulacje płacowe, a także o spra-

wy socjalne. Dziwi nas to bo Firma, która zwiększyła swój zysk 

o 1000%, a jej dochody netto wynoszą ponad 360 mln zł, nie 

potrafi zaoferować pracownikom przyzwoitych warunków so-

cjalnych. Zlikwidowano ciepłe posiłki, zamknięto stołówkę, a w  

zamian ustawiono automaty z batonikami i napojami typu coca 

cola. Pomimo tego, że pracownicy z własnej inicjatywy wyrazili 

chęć partycypowania w kosztach posiłku to Pracodawca pozo-

staje nieugięty. Ci, którzy znają specyfikę ciężkiej pracy w Spół-

ce, a zwłaszcza pracownicy bezpośrednio zatrudnieni na liniach 

produkcyjnych nie mogą się pogodzić z tym stanem rzeczy. 

Zostało to wyartykułowane dobitnie na wspomnianej Konferen-

cji. Poruszano też wiele innych problemów, które nurtują kole-

gów z krakowskiego oddziału Cognor. Na liczne pytania odpo-

wiadali obecni członkowie Zarządu w osobach Przewodniczą-

cego kol Krzysztofa Wójcika i Wiceprzewodniczących kol. Józe-

fa Kawuli i Tomasza Ziołka. Obecni na Konferencji wybrali no-

wy Zarząd, do którego weszli kol. Marek Kopeć, Sebastian 

Miśków i Roman Pióro. Kolega Roman Pióro został wybrany 

nowym Przewodniczącym Zarządu Zakładowego Związku w 

Spółce Cognor. Delegaci wybrali również ze swego grona 5 

osób, które będą reprezentowały tą organizację na WZD NSZZ 

Pracowników AMP SA w dniu 18 maja 2022 roku. 

 

28 marca 2022 roku odbyła się ostatnia Konferencja sprawoz-

dawczo wyborcza w Zakładzie BWG. Konferencję sprawnie 

prowadził kol. Andrzej Kapusta. Decyzją Delegatów powołano 

siedmio-osobowy Zarząd zakładowy w składzie: Jerzy Łąka, 

Grzegorz Palimąka, Bogdan Kapuśnik, Andrzej Kapusta, Maria 

Pfister, Stanisław Gonkiewicz, Mirosław Melnyk. Przewodniczą-

cym na nową Kadencję 2022-2026 został wybrany kol. Jerzy 

Łąka. Ponadto Delegaci wybrali siedmiu Delegatów na WZD 

Związku. Obecni na Konferencji Przewodniczący Związku kol. 

Krzysztof Wójcik oraz Wiceprzewodniczący Kol. Józef Kawula i 

Tomasz Ziołek odpowiadali na pytania Delegatów dotyczące 

miedzy innymi spraw socjalnych, płacowych jak i obecnej sytu-

acji produkcyjnej w AMP SA. Na zakończenie Konferencji Dele-

gaci przyjęli uchwałę oraz wnioski do realizacji przez Zarząd 

zakładowy oraz Związek w nowej Kadencji.              T. Ziołek 

Zmiany na stanowiskach w AMP SA 
- Sebastian Lis, dyrektor Zakładu Wielkie Piece, opuścił firmę 

ArcelorMittal Poland.  

- Radosław Dziedzic 18 marca objął stanowisko dyrektora 

Zakładu Wielkie Piece. Jego przełożonym jest Grzegorz Mara-

cha, dyrektor Oddziału Surowcowego 

- Justyna Kołtonik 18 marca objęła stanowisko dyrektora Za-

kładu Energetycznego ArcelorMittal Poland. Jej przełożonym 

jest Grzegorz Maracha, dyrektor Oddziału Surowcowego. Ju-

styna swoją karierę w ArcelorMittal Poland rozpoczęła w 2011 

roku od programu „ZainSTALujSię”. Od początku jej kariera 

zawodowa związana była z Energetyką, gdzie po ukończeniu 

stażu objęła stanowisko specjalisty w biurze wsparcia odpowia-

dającm.in. za wdrażanie projektów energetycznych i środowi-

skowych. W 2016 roku została szefem biura wsparcia w dwóch 

lokalizacjach zakładu-Dąbrowa Górnicza i Kraków. Odpowiada-

ła za przygotowanie i koordynację projektów energetycznych, 

optymalizacyjnych oraz ciągłego doskonalenia w ramach pro-

gramu Prmiary Boost (2020 –2021). Jako właściciel filaru Skon-

centrowana Poprawa przygotowała z sukcesem zakład do oce-

ny medalowej WCM zakończony uzyskaniem srebrnego meda-

lu. Project Manager budowy stacji zmiękczania wody dla kra-

kowskiego oddziału. Od listopada w ramach rocznego oddele-

gowania do programu Transformacja Biznesu pełniła dodatko-

wo funkcję lidera streamu Power& Utilities, przygotowując plan 

optymalizacji dla wszystkich lokalizacji energetyki ArcelorMittal 

Poland. Od września 2021 Justyna pełniła funkcję kierownika 

liniowego Gospodarki Wodnej w naszym dąbrowskim oddziale, 

jednocześnie pełniąc funkcję zastępcy dyrektora zakładu. Ju-

styna jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Poli-

techniki Krakowskiej oraz ukończyła studia podyplomowe z 

zakresu zarządzania na Akademii Górniczo Hutniczej w Krako-

wie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

MUZEM W W KOMBINACIE ? 

Radny Miasta Krakowa, Pan Łukasz Sęk, skądinąd znany z 

szeregu cennych inicjatyw, przynoszących wiele korzyści 

mieszkańcom i samej dzielnicy Nowa Huta, tym razem wystąpił, 

z budzącą sprzeciw pracowników AMP S.A O/Kraków i spółek, 

rezolucją skierowaną do premiera RP, marszałka województwa 

małopolskiego, wojewody małopolskiego i prezydenta miasta 

Krakowa, mającą na celu utworzenie muzeum, na terenie cał-

kowicie zamkniętego, w październiku 2020 roku, wielkiego pie-

ca nr 5. No cóż, sama inicjatywa może i bardzo ciekawa, bo 

takich muzeów techniki hutnictwa jest sporo w Polsce, np. w 

Chorzowie - Muzeum Hutnictwa, w Maleńcu – Zabytkowy Za-

kład Hutnictwa, w Katowicach – Muzeum Hutnictwa Cynku, 

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, w Nowej Słupi - Mu-

zeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, w Samsono-

wie - ruiny wielkiego pieca huty Józef, czy też wielki piec w hu-

cie żelaza w Chlewiskach, będący częścią Narodowego Mu-

zeum Techniki w Warszawie i największy ( 8 razy mniejszy od 

WP nr 5 w Krakowie) oraz najbardziej znany w Polsce wielki 

piec, udostępniony do zwiedzania, znajdujący się w Staracho-

wicach. Podobnie jest w Europie i na świecie, a te najczęściej 

odwiedzane to min.: największy w Czechach ( Ostrawa) skan-

sen przemysłowy, powstały na bazie zamkniętej huty Vitkovice, 

gdzie pozostawiono aż trzy wielkie piece, z restauracją na kon-

strukcji nadgardzielowej i wyciągiem skipowym oraz kompleks 

poprzemysłowy ( Park Krajobrazowy Duisburg-Nord)) w Duis-

burgu, zaprojektowany już w 1991 roku, powstały na terenie 

byłej huty Thyssen Duisburg-Mederich, z imponującym oświe-

tleniem neonowym, salą koncertową, basenem dla nurków, 

drogami wspinaczkowymi dla alpinistów, parkiem linowym, a 

przede wszystkim z zapierającą dech w piersiach 70 metrową 

platformą widokową, umieszczoną na szczycie byłego wielkie-

go pieca. Samo Zagłębie Ruhry jest prekursorem takich rozwią-

zań rewitalizacyjnych w Europie i na świecie, bo podobne  
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obiekty powstały również w USA, Kanadzie, Japonii, czy w Mek-

syku. Jest tylko jedno poważne ale. Wszystkie te obiekty, po-

wstały na bazie zamkniętych, czyli nieczynnych hut stali. Tym-

czasem rezolucja z 16 lutego 2022 roku, Rady Miasta Krakowa, 

w sprawie „Zachowania wielkiego pieca i utworzenia ścieżki edu-

kacyjnej” w krakowskiej hucie, dotyczy utworzenia na terenie 

byłego zakładu Wielkie Piece i Stalownia, części turystyczno-

kulturalnej, ale w kombinacie metalurgicznym, który nadal produ-

kuje wyroby hutnicze. Byłby to ewenement na skalę światową, 

ponieważ nikt rozsądnie myślący nie tworzy tego typu muzeów, 

czy parków krajobrazowych, wewnątrz pracującej huty. Chyba, 

że ktoś z pomysłodawców rezolucji zna już dokładnie lub przewi-

duje w najbliższej przyszłości całkowitą likwidację AMP Oddział 

Kraków. Po zamknięciu części surowcowej sam napisałem, w 

jednym z artykułów, że czarno widzę przyszłość krakowskiej huty 

i w tej sprawie zdania nie zmieniam, ale nie dajmy właścicielowi 

na tacy kolejnych argumentów, by ten proces przyspieszyć. Na 

terenie byłego zamkniętego WP nr 5, w dalszym ciągu pracują 

pracownicy PCI (mielenie węgla na pył węglowy) oraz stacji zała-

dunku pyłu węglowego, a z kolei wokół samego zakładu Wielkie 

Piece i Stalownia funkcjonuje Zakład Koksownia. Na tym samym 

terenie zlokalizowane są również spółki okołohutnicze, powstałe 

na bazie restrukturyzowanych zakładów huty. W przeważającej 

liczbie to byli pracownicy huty, z bardzo dużym doświadczeniem, 

wiedzą i stażem pracy, którzy w wyniku przekształceń oraz roż-

nego rodzaju zmian organizacyjnych, przeszli do pracy w spół-

kach typu TAMEH POLSKA Sp. z o.o. ( produkcja mediów dla 

huty), AMDS (cięcie na wymiar i sprzedaż blachy produkowanej 

w hucie), ArcelorMittal Refractories ( materiały ceramiczne dla 

hutnictwa). To przede wszystkim oni są ogromnie zaniepokojeni i 

pełni obaw o swoją przyszłość i dotychczasowe miejsca pracy, w 

związku z pomysłem Radnych Miasta Krakowa, by na obszarze 

byłego wielkiego pieca nr 5 utworzyć ścieżkę edukacyjną. Ich 

hale produkcyjne, czy obiekty przemysłowe nie są jakąś enklawą 

lub samotną wyspą na morzu, ponieważ szereg linii energetycz-

nych, elektrycznych, przesyłowych, telekomunikacyjnych, czy 

gazowych przebiega właśnie przez teren byłego 

wielkiego pieca nr 5. Nie da się go wydzielić i bezpiecznie odgro-

dzić dla zwiedzających, a jedocześnie zagwarantować prawidło-

we realizowanie cyklu produkcyjnego huty i firm zależnych. Je-

steśmy, jako pracownicy huty i spółek, ogromnie wdzięczni 

wszystkim osobom oraz instytucjom w Krakowie i w Polsce, za 

wsparcie jakie nam udzielano od 2019 roku, w bardzo nierównej 

walce, o istnienie części surowcowej krakowskiej huty. Dziękuje-

my również za pomoc, w późniejszym okresie, gdy staraliśmy się 

o w miarę bezbolesne dla pracowników części surowcowej, 

przejście procesu transformacji, związanej z likwidacją zakładu 

Wielkie Piece i Stalownia. Wśród radnych miasta Krakowa, 

wspomagających nas w tej batalii, był również radny miasta Kra-

kowa Pan Łukasz Sęk i chwała mu za to. Tym razem, jako inicja-

tor rezolucji, zapomniał o dwóch podstawowych zasadach przed-

stawiciela samorządu krakowskiego, czyli reprezentanta społe-

czeństwa lokalnego. Po pierwsze najważniejszy jest człowiek i 

jego potrzeby, a po drugie: nic o nas, bez nas. Jako pracownicy 

huty i spółek oraz ich przedstawiciele, zrzeszeni w rożnego ro-

dzaju organizacjach związkowych, zadajemy sobie pytanie: czy 

radny Pan Łukasz Sęk lub radni RMK, którzy poparli tą rezolucję, 

konsultowali ten temat z bezpośrednio zainteresowanymi, czyli 

pracownikami AMP S.A. i spółek ? Odpowiedź brzmi: NIE. Jak 

można przeczytać w „Głosie Tygodniku Nowohuckim” (nr 8 

(16611) z dnia 25.02.2022) konsultacje, prawdopodobnie, obyły 

się w formie objazdowej, czyli jak pisze Pan Łukasz Sęk:… „W 

2021 r., w związku z przygotowaniem miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego „Kombinat” odbyliśmy wraz z inny-

mi radnymi wizję lokalną „za płotem huty”. Wizja pokazała 

uczestnikom jak ten teren zmieniał się w ostatnich latach. Obec-

nie działa tam wiele firm już niezwiązanych bezpośrednio z Arce-

lorMittal”. Nie wiem jak praktycznie wyglądała ta wizja lokalna i 

kto służył radnym za przewodnika, ale cytując tylko fragment z 

tekstu Pan radnego można się domyślić, że nie jest on zbyt do-

brze poinformowany, bo w otoczeniu wielkiego pieca nr 5, czyli 

„za płotem”, działają - wymienione przeze mnie wyżej - stricte 

hutnicze firmy oraz Zakład Koksownia. Podkreślam jeszcze raz: 

to pracownicy tego zakładu oraz spółek, zlokalizowanych dooko-

ła WP nr 5, czują się najbardziej zagrożeni, w przypadku realiza-

cji pomysłu radnych miasta Krakowa. „Dobrymi chęciami piekło 

jest wybrukowane” i tak chyba jest w tym przypadku, bo sam 

pomysł, by kiedyś utworzyć na terenie huty jakieś muzeum lub 

ścieżkę edukacyjno-turystyczną nie jest zły, ale czas i miejsce są 

niewłaściwe. Biorąc pod uwagę fakt, że wieki piec nr 5 został w 

styczniu 2022 roku wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

(tempo iście ekspresowe, a co z pracownikami wokół WP nr 5, a 

co z bezpieczeństwem zwiedzających teren pracującej huty ? - 

takich pytań jest dziesiątki ), organizacje związkowe, działające 

w AMP S.A Oddział Kraków, zaniepokojone rozwojem sytuacji, 

wystosowały do prezydenta miasta Krakowa, Pana Jacka Maj-

chrowskiego, stosowne pismo poniżej:   K. Bąk 

 

Pan Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 

Uzyskaliśmy informacje na temat szczegółowych rozwiązań norma-

tywnych, jakie są proponowane podczas procedowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „KOMBINAT”. Po ich mery-

torycznej analizie, jesteśmy mocno zaniepokojeni potencjalnymi pro-

blemami, jakie mogą powstać po wejściu w życie tego planu o treści 

w wersji nam dostępnej. Widzimy, że plan miejscowy o obecnie pro-

cedowanym kształcie spowoduje potencjalne ograniczenia lub nawet 

zagrożenia w następujących kluczowych aspektach funkcjonowania i 

rozwoju Zakładu:  

- funkcjonowanie ArcelorMittal jako Zakładu Dużego Ryzyka Wystą-

pienia Awarii Przemysłowej,  

- utworzenie strefy przemysłowej, podnoszącej istotnie wartość inwe-

stycyjną obszarów wyłączanych z działalności hutniczej, dla firm już 

znajdujących się na obszarze Zakładu, jak i dla firm planujących tu 

rozpoczęcie działalności,  

- realizacja inwestycji rozwojowych i koniecznych modernizacji dla 

ArcelorMittal jak również dla firm prowadzących działalność na tere-

nie ogrodzonym Zakładu,  

- modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych podziemnych i nad-

ziemnych biegnących po estakadach,  

- prowadzenie technologicznych przewozów kolejowych lub drogo-

wych pomiędzy poszczególnymi obiektami produkcyjnymi.  

Bardzo istotnym ograniczeniem w prowadzeniu efektywnej działalno-

ści gospodarczej i pozyskaniu inwestycji będzie również zakładane 

objęcie ochroną, jako zabytków, ponad 20 hal i budynków. Planowa-

ne regulacje oznaczają dla nas potencjalne zagrożenie dla tysięcy 

miejsc pracy i stabilności życia tysięcy rodzin pracowników Arcelor-

Mittal i innych firm prowadzących na tym obszarze swoją działalność. 

Oznaczają również zaprzeczenie idei przekształcania zwalnianych 

przez Hutę terenów w nowoczesny obszar przemysłowy z nowymi, 

atrakcyjnymi miejscami pracy. Brak uwzględnienia specyfiki terenu 

przemysłowego, brak elastycznego otwarcia na przyszły rozwój, w 

sporządzanym planie miejscowym, musi się spotkać ze stanowczą 

reakcja wszystkich organizacji związkowych, które zdecydowane są 

protestować w tej sprawie. Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o 

zwrócenie szczególnej uwagi na procedowane przyjęcie planu miej-

scowego „KOMBINAT” i uwzględnienie uwag do tego planu wniesio-

nych przez firmy prowadzące tutaj swoja działalność.  

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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 Szanowni Państwo 

          W imieniu Rady i Zarządu Hutniczej Fundacji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej serdecznie 

dziękujemy za okazane wsparcie finansowe, które 

traktujemy jako wyraz niesienia pomocy. 

        Fundacja w roku 2021 dzięki wsparciu Państwa i innych Dar-

czyńców, m.in. zorganizowała 

 i sfinansowała  profilaktyczne akcje prozdrowotne, z których 

skorzystało ponad 1000 osób. W roku ubiegłym – ilość akcji uległa 

niestety drastycznemu zmniejszeniu, co spowodowane było ogra-

niczeniami związanymi z pandemią koronawirusa  COVID -19.   

       W roku 2021 udało się przeprowadzić 11 akcji profilaktycz-

nych w tym: badania dla kobiet – w ich ramach konsultacje gine-

kologiczne z cytologią i USG piersi, badania laboratoryjne w kie-

runku  wykrywania przewlekłej choroby nerek (poziom kreatyniny i 

eGFR). Z badań tych, organizowanych wspólnie ze Stowarzysze-

niem Osób Dializowanych skorzystało wielu mieszkańców Krako-

wa. Wykonywane były  jak co roku - badania przepływu krwi przez 

naczynia metodą Dopplera. W ramach świadczeń medycznych 

prowadzone były także w trakcie roku m.in.  szczepienia p/grypie, 

badania TSH, lipidogram, badanie poziomu glukozy. 

W tym roku Fundacja  przy udziale Centrum Medycznego Ujastek 

wykonywała także badania markerów nowotworowych w kierunku 

raka jajnika, jelita grubego oraz prostaty dla pracowników AMP  

w ramach Tygodnia Zdrowia, a także dla Darczyńców Fundacji. 

Wykonywano również USG jamy brzusznej i tarczycy.  

      W roku 2022 wykonano już 5 akcji profilaktycznych,  które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 Generalnie badania kierowane były do Darczyńców Fundacji, 

obecnych i byłych pracowników Grupy ArcelorMittal oraz ich ro-

dzin, a także innych mieszkańców Krakowa, a szczególnie dzielnic 

nowohuckich. 

          Fundacja udzielała finansowej pomocy indywidualnej 

osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

(poprzez refundację wydatków na leki oraz sprzęt medyczny lub 

rehabilitacyjny). Prowadzimy również subkonta, dzięki którym 

podopieczni Fundacji zbierają środki finansowe niezbędne na le-

czenie. 

         Na wyżej wymienioną działalność statutową Fundacja wy-

datkowała w bieżącym roku kwotę prawie 150 tys. zł. złotych. W 

kwietniu br. Fundacja wspólnie z AMP S.A.  przekazała darowi-

znę w wysokości 40 tys. zł.  na zakup  sprzętu medycznego - 

przenośnego aparatu usg do szybkiej diagnostyki i bezinwazyjne-

go monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia życia , leczo-

nych w ramach Odcinka Intensywnej Opieki Medycznej Oddziału 

Chorób Wewnętrznych Szpitala Żeromskiego w Krakowie. 

      Jeszcze raz dziękując za dotychczasowe wsparcie, zwra-

camy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2021 - na 

rzecz Fundacji. 

         Jednocześnie informujemy, że dla ułatwienia rozliczenia się z Urzę-

dem Skarbowym, na stronie internetowej Fundacji zostanie zamieszczony 

link do programu do rozliczania PIT za rok 2021, udostępniony przez Mini-

sterstwo Finansów. Będzie także możliwość skorzystania z pomocy  Fun-

dacji przy rozliczaniu PIT za pośrednictwem Biura. 

  

Dobrych Świąt Wielkiej Nocy 

Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą              

KRS 0000052378 

                Rada i Zarząd 

   Hutniczej Fundacji Ochrony  

  Zdrowia i Pomocy Społecznej 

                 w Krakowie 

  

Nowy program ubezpieczeniowy PZU 

Przypominamy, że kwiecień to ostatni miesiąc, w któ-

rym  można bez okresu karencji przystąpić do  „Nowego pro-

gramu ubezpieczeniowego dla pracowników ArcelorMittal Po-

land SA”. W związku z tym pracownicy, którzy jeszcze nie zło-

żyli nowej deklaracji ubezpieczeniowej proszeni są o jak naj-

szybsze dopełnienie formalności.  

Podajemy ostateczne terminy złożenia deklaracji: 

- wersja papierowa – 14.04.2022 r. 

- wersja elektroniczna -  22.04.2022 r. 

Bardzo ważne! Deklaracje złożone po wyżej wymienio-

nym  terminie skutkować będą przystąpieniem do nowego 

programu z karencją. Dotychczasowy program wygasa 

31.05.2022 

Specjalnie dla Państwa pracownicy PZU ŻYCIE SA będą peł-

nić dodatkowy dyżur informacyjny:  

AMP Oddział Dąbrowa Górnicza 12.04.2022 godz. 12.00 – 

15.00, budynek Denver, pokój koordynatorów kadrowych. 

AMP Oddział Kraków - Każdy poniedziałek i wtorek (do 

12.04.2022)  w godzinach 12:00 – 15:00 budynek LTT pok. 27 

Podczas dyżuru można również wypełnić deklarację i ją złożyć 

W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą 

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 

Ubezpieczeniowa 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 deklara-

cję). 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 

numer telefonu. 

Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu, zosta-

nie 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 jed-

no 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 wypełnia-

niu 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 . 

  

    Koledze Sławomirowi Adamkowi 

      wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

        śmierci Mamy składa 

Zarząd Zakładowy Centralnego Utrzymania Ruchu DTM 

       NSZZ Pracowników AMP SA 

           oraz koleżanki i koledzy 
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