
Nr   11/ 22/ (1376)                                                                  13. 04. 2022 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

 Nowy program ubezpieczeniowy PZU  

Dział HR przypomina, że kwiecień to ostatni miesiąc, w którym 

można bez okresu karencji przystąpić do „Nowego programu 

ubezpieczeniowego dla pracowników ArcelorMittal Poland SA”. 

W związku z tym pracownicy, którzy jeszcze nie złożyli nowej 

deklaracji ubezpieczeniowej proszeni są o jak najszybsze dopeł-

nienie formalności. Podajemy ostateczne terminy złożenia de-

klaracji: - wersja papierowa – 14.04.2022 r. - wersja elektronicz-

na - 22.04.2022 r. Bardzo ważne! Deklaracje złożone po wyżej 

wymienionym terminie skutkować będą przystąpieniem do no-

wego programu z karencją. Dotychczasowy program wygasa 

31.05.2022 r. Dodatkowe dyżury informacyjne w AMP Oddział 

Kraków odbywają się w 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 tra-

dycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnienie 

oraz przekazanie odpowiednio do: Agencji PZU Życie w Krako-

wie – POLISHUT Sp. z o.o., Agencji PZU Życie w Dąbrowie 

Górnicze, CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., Koordynato-

rów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach, specjalnie wy-

znaczonych miejsc w zakładach, które służą do przekazywania 

poczty wewnętrznej. 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 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 po-

siadają 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. Bardzo ważne, aby przy wypeł-

nianiu deklaracji papierowej: 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!  

 

Praca hybrydowa od 4 kwietnia 

Dyrekcja wykonawcza podjęła decyzję o powrocie do systemu 

pracy hybrydowej. Praca hybrydowa oznacza, że pracownicy, 

którzy w ostatnich tygodniach pracowali zdalnie, od 4 kwietnia 

będą pracować w systemie 3/2 – 2/3. Oznacza to pracę w 

pierwszym tygodniu trzy dni w biurze, dwa dni w domu. W kolej-

nym tygodniu na odwrót: dwa dni w biurze, trzy dni w domu. I 

tak na zmianę. W systemie tym możliwa jest również praca 

większej liczby osób w jednym pomieszczeniu, przy czym w 

takim przypadku stosujemy się do poniższych zasad: 

- zachowujemy 1,5 m dystansu między stanowiskami pracy, 

- tam, gdzie dystans ten nie może być zachowany – stosujemy 

pleksi między stanowiskami, 

w przypadku gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna 

osoba – wszystkie muszą mieć na sobie maseczkę. 

Przełożonych pracowników prosimy o przygotowywanie harmo-

nogramów pracy na dwa tygodnie do przodu  

i przedstawienia ich podległym pracownikom. Przypominamy o 

obowiązującym w naszej firmie zarządzeniu nr DK 3/2020, które 

reguluje zasady pracy zdalnej. 

Pamiętajcie proszę o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, 

które obowiązują w naszej firmie.      Dyrekcja Wykonawcza AMP 

 

WZD NSZZ Pracowników AMP SA 

Informujemy wszystkich wybranych Delegatów, iż Walne Zebra-

nie Delegatów NSZZ Pracowników AMP SA odbędzie się  

18.05.2022 roku od godz. 9.00 

Miejsce Konferencji sprawozdawczo wyborczej Związku -  

sala konferencyjna HUT-PUS SA ul. Mrozowa 1.  

Obecność wszystkich Delegatów obowiązkowa.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  S.A. 

  Niech te Święta Nam zakwitną 

   Wiosny kolorami 

       I niech będzie zdrowie, szczęście i zostanie z Nami 

Niech radosne Alleluja będzie dla Nas  

ostoją miłości i wiary.  

Niech pogoda ducha towarzyszy Nam  

w trudzie każdego dnia.  

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 

 wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

 wiosny i wiarą w sens życia. 

 Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

 Zmartwychwstania Pańskiego 

 oraz smacznego Święconego w gronie 

 najbliższych osób  

Składa w imieniu Zarządu NSZZ Pracowników AMP S.A. 

  Przewodniczący Krzysztof Wójcik 
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Wybory związkowe 

23 marca 2022 roku odbyła się Konferencja sprawozdawczo-

wyborcza w Spółce Krakodlew SA. Konferencję w Spółce rozpo-

czął Przewodniczący Zarządu zakładowego kol. Stanisław Ko-

śmider dla, którego była ona ostatnią w randze Przewodniczące-

go. Kolega Stanisław Kośmider w niedługim czasie zamierza 

skorzystać z uprawnień emerytalnych i chciałby by już kolejną 

Kadencję związkową prowadził „nowy” Przewodniczący. Kole-

dze Stanisławowi dziękujemy za lata które poświęcił działalności 

związkowej jednocześnie merytorycznie wspierając działania 

Spółki w procesie prywatyzacji. Z ramienia Zarządu NSZZ Pra-

cowników AMP S.A. w Konferencji uczestniczyli Przewodniczą-

cy kol. Krzysztof Wójcik i Wiceprzewodniczący kol. Józef Kawu-

la. Po zatwierdzeniu harmonogramu obrad i wyborze Komisji 

Wyborczych kol. Stanisław Kośmider przedstawił sprawozdanie 

z działalności ustępującego Zarządu w Kadencji 2018-2022. 

Następnie przegłosowano nowy 4-osobowy skład Zarządu. Po 

informacji o prawomocności Konferencji zgłoszono kandydatów 

do Zarządu Zakładowego na nową Kadencję związkową. Po 

ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu Zakładowego Spółki 

Krakodlew SA wybrani zostali: Mariusz Początek, Stanisław 

Kośmider, Tadeusz Janiak, Dariusz Głuszek.. Natomiast z grona 

wybranych członków Zarządu na Przewodniczącego wybrany 

został kol. Mariusz Początek. Wybrano także trzech delegatów 

na WZD NSZZ Pracowników AMP SA. W drugiej części spotka-

nia na pytania członków Związku odpowiadał Zarząd Spółki. 

Obecni na spotkaniu Prezes Spółki Pani Agnieszka Ziółko oraz 

Wiceprezes Krzysztof Rak poinformowali o stanie rozmów doty-

czących zakończenia rozmów z AMP dotyczących wykupu grun-

tu oraz aktualnej sytuacji produkcyjnej. Konferencja zakończyła 

się przyjęciem uchwały.   

 

Sytuacja na rynku pracy w 2022 r.  
- Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2022 r. wyniosła 

5,5%, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego miesiąca 

pozostała bez zmian.  

- Stopa bezrobocia w Polsce Wschodniej (w województwie 

warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpac-

kim) od lat jest wyższa niż w pozostałej części kraju. W wo-

jewództwie warmińsko-mazurskim od lat jest najwyższa, w lutym 

2022 r. wyniosła aż 9,0%.  

- Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w 

lutym 2022 r. wyniosła 921,8 tys. W porównaniu do stanu z koń-

ca stycznia 2022 r. liczba ta zmniejszyła się zatem o 5,4 tys.  

- Według Eurostatu, poziom bezrobocia w Polsce jest na niż-

szym poziomie niż wynosi unijna średnia, która wynosi 6,2% i 

średnia dla krajów strefy euro, która wynosi 6,8%. Eurostat po-

daje, że w lutym 2022 r. najniższą stopę bezrobocia odnotowa-

no w Czechach (2,4%). Polska znajduje się na drugiej pozycji 

ze stopą bezrobocia wynoszącą wedle metodologii Eurosta-

tu 2,8%. Najwyższe bezrobocie odnotowano w Hiszpanii 

(12,6%) i Grecji (11,9%)  

- Liczba ofert pracy wyniosła w lutym 2022 r. 117,9 tys., a więc 

2,1 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu.  

- W lutym 2022 r. w ramach zwolnień grupowych zwolniono 

1774 osób, a więc 341 więcej niż w poprzednim miesiącu.  

- W lutym 2022 r. liczba ubezpieczonych podlegających ubez-

pieczeniu zdrowotnemu wyniosła 16,984 mln ubezpieczonych, a 

więc 5,4 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu, gdy liczba 

ta wyniosła 16,979 mln. Od czerwca 2021 r. ma miejsce wy-

raźna tendencja wzrostowa liczby osób podlegających 

ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

- Na koniec grudnia ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce 

było 875,09 tys. Dla porównania, jeszcze w lutym 2020 roku, tuż 

przed wybuchem pandemii, liczba cudzoziemców zgłoszonych 

do ubezpieczenia w ZUS nieznacznie przekraczała 688 tys. 

ZUS nie podał jeszcze liczby cudzoziemców podlegających 

ubezpieczeniom społecznym w 2022 r.  

- Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

po 24 marca 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-

rium Ukrainy z Polski wyjechało ponad 200 tys. obywateli Ukra-

iny, głównie mężczyzn. Od rozpoczęcia wojny do 3 kwietnia 

2022 r. do Polski przyjechało natomiast 2,5 mln osób.  

- Po 24 lutym 2022 r. pracę w Polsce podjęło ponad 30 tys. oby-

wateli Ukrainy. Ponad 900 osób zarejestrowało się jako poszu-

kujące pracy, a około 8 tys. Ukraińców chce skorzystać z aktywi-

zacji zawodowej, aby podjąć pracę. 76% osób, które podjęły 

pracę to kobiety. W przypadku 73% tych osób zawarto umowę 

zlecenia lub umowę o świadczeniu usług, natomiast 16% ma 

umowę o pracę na czas określony, 6% umowę na czas próbny, 

2% osób ma umowę na czas nieokreślony, 2% ma umowę o 

pracę przy zbiorach, 1% ma umowę o dzieło. Obywatele Ukrainy 

podejmują zatrudnienie głównie w dużych miastach - w Warsza-

wie, w Poznaniu, w Łodzi i we Wrocławiu.  

- Liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 17,2 mln.  

- Liczba osób biernych zawodowo wynosi 12,6 mln.  

 

Koksownia Mistrzem Halowej Ligi Siatkarskiej 

9 kwietnia 2022 roku rozegrany został finałowy tur-

niej Halowej Ligi Siatkarskiej. W finale wystąpiły naj-

lepsze drużyny z jesiennych eliminacji. Grupa finało-

wa składała się z drużyn: Koksownia - reprezentacja, 

AM Tubular, ZSZ, ZK Oldboye. W finale HLS drużyny grały sys-

temem „każda z każdym”. Po zaciętych spotkaniach pierwsze 

miejsce zajęła drużyna Koksownia - reprezentacja (wspierana 

przez NSZZ Pracowników AMP SA oraz Unihut), drugie miejsce 

zajęła drużyna reprezentująca AM Tubular, trzecie miejsce zaję-

ła drużyna ZK Oldboye natomiast czwarte drużyna reprezentują-

ca ZSZ. MVP turnieju został wybrany zawodnik Koksowni kol. 

Kamil Banas. Należy podkreślić, że siatkówka od zawsze była 

„mocną” dyscypliną w krakowskiej Koksowni o czym wskazuje 

zajęcie pierwszego miejsca w grupie drużyn 5-8 reprezentują-

cych młode pokolenie graczy krakowskiej Koksowni. Dobre wy-

niki drużyn krakowskiej Koksowni to zasługa wspierających te 

drużyny: Dyrektora Zakładu Pana Ryszarda Opyrchała, Pana 

Krzysztofa Kozaczki, Przewodniczącego Zarządu Zakładowego 

NSZZ Prac. AMP SA w ZKK kol. Marka Żelichowskiego. Dużym 

wsparciem była także pomoc Spółek hutniczych, a nade wszyst-

ko kibiców - pracowników krakowskiej Koksowni, którzy licznie 

przychodzili na mecze swych drużyn żywiołowo im kibicując. 

Oddzielne podziękowania należą się kol. Tadeuszowi Kowalczy-

kowi, byłemu pracownikowi krakowskiej Koksowni, który od lat 

społecznie organizuje pracowników i zachęca do treningów i gry 

turniejowej. Taki rozruch dla ciężko pracujących hutników jest 

bardzo ważny w utrzymaniu zdrowia i odpowiedniej kondycji 

fizycznej. Drużyny występujące w HLS dziękują organizatorom, 

przedstawicielom Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej reprezentowanej przez kol. Zbigniewa Gąskę, Ze-

społowi Szkół Zawodowych oraz Związkom Zawodowym: NSZZ 

Pracowników AMP SA i KRH Solidarność, a także „sportowemu” 

organizatorowi kol. Bogdanowi Pieruckiemu.  K.W. 
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