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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Nagroda za wynik EBITDA  
Informujemy, że uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę 

wyniku finansowego EBITDA za pierwsze 3 miesiące br., zgod-

nie z obowiązującym Porozumieniem Płacowym na rok 2022, 

pracownikom, którzy przepracowali cały ten okres zostanie wy-

płacona (z wypłatą za kwiecień tj. do 10 maja 2022 ) nagroda za 

wynik EBITDA w wysokości 200 zł oraz dodatkowo kwota 240 

zł za wynik EBITDA lepszy od zakładanego. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie naszym Układem Za-

kładowym, pracownikom zatrudnionym w Spółce zostanie wy-

płacony także tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika – tzw. 

„mały hutnik”. Wysokość „małego hutnika” wynosi w tym ro-

ku 500,35 zł, co stanowi 6 proc. średniej płacy w Spółce z I 

kwartału danego roku. Kwota ta jest o ponad 17 proc. wyższa 

niż w roku 2021. 

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród, jakie otrzymają 

pracownicy wraz z wynagrodzeniem za kwiecień wynosi zatem 

940,35 zł (wysokość maksymalna w przypadku przepracowania 

całego I kwartału 2022 roku). 

 

Zwiększone kontrole na bramach 

W związku z zarządzeniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 

jakie obowiązuje do 30 kwietnia 2022, na terenie całego  kraju 

został wprowadzony trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–

CRP) oraz drugi stopień alarmowy BRAVO. Dla między innymi 

naszej firmy oznacza to, że jesteśmy zobowiązani prowadzić 

zwiększone kontrole, zarówno osób jak i pojazdów,  przy bra-

mach oraz na terenie ArcelorMittal Poland, stąd mogą pojawić 

się niedogodności związane z dłuższym niż zwykle oczekiwa-

niem na wjazd lub wyjazd na teren zakładów. 

 Mariusz Staniec | Dyrektor Biura Ochrony 

 

Opieka Medycza - zmiana sposobu finansowania  

Po decyzji firmy w porozumieniu z organizacjami związkowymi, 

od 1 czerwca 2022 roku pracownicy będą mieli finansowany 

szerszy dostęp do usług medycznych PZU – KOMFORT, za-

miast wcześniejszego pakietu STANDARD. 

Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący sposób: 

• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł, 

• pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł. 

UWAGA! 

Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STANDARD, to 

prosimy o wypełnienie deklaracji (w załączniku) i złożenie jej w 

jednym z poniższym miejsc: 

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, 

4. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do 

przekazywania poczty wewnętrznej, 

5. U pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów. 

W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie można korzystać 

z opieki medycznej. 

Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posiadający 

obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklarację i 

złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy pamiętać także 

o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im zakres STAN-

DARD. 

Zapamiętaj! 

Każdy pracownik może wybrać jeszcze szerszy zakres usług 

medycznych – KOMFORT PLUS lub OPTIMUM – w tym przy-

padku pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł. Tak jak 

poprzednio, można ubezpieczyć również członków rodziny. 

Szczegóły znajdą Państwo w ulotce informacyjnej, która dostęp-
na jest tutaj: http://studnia/PZU%20Opieka%20Medyczna/
Forms/AllItems.aspx 
Na Państwa dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU 
ŻYCIE S.A. w trakcie dyżurów:  

Kraków – budynek LTT, pok. nr 27 

9.05.2022, godz. 12:00 -15:00 

10.05.2022, godz. 12:00 -15:00 

16.05.2022, godz. 12:00 -15:00 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Z okazji Dnia Hutnika, przypadającego 4 maja,   

Wszystkim Pracownikom ArcelorMittal Poland SA,  

Spółek hutniczych, ich rodzinom oraz emerytom i rencistom, 

Życzymy by to święto było źródłem siły w życiu codziennym,  

przyniosło spełnienie oczekiwań i planów, osobistych, jak i zawodowych.  

Oby atmosfera życzliwości i radości pozostawała w sercu przez cały rok,  

a działalność w hutniczych szeregach była źródłem  

satysfakcji i spełnienia aspiracji zawodowych. 

Niech patron hutników – Święty Florian –  

otacza wszystkich swoją opieką.  

Życzymy uznania i szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy,  

aby była bezpieczna i dobrze wynagradzana 

 

Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. 

http://studnia/PZU%20Opieka%20Medyczna/Forms/AllItems.aspx
http://studnia/PZU%20Opieka%20Medyczna/Forms/AllItems.aspx
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Wycieczki - Polska 

1. Busko Zdrój - Hotel Gromada - 5-12.05.2022 cena 1315 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

2. Dźwirzyno - OW ANIA - 17-27.08.2022 cena 2010 zł - transport 

autokar, organizator HUT-PUS 

3. Dźwirzyno - OWR BRYZA - 18-25.06.2022 cena 1639 zł - trans-

port autokar, organizator HUT-PUS 

4. Dźwirzyno - OWR BRYZA - 27.08.– 3.09.2022 cena 1550 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

5. Dąbki - OW CARBO - 5-14.07.2022 cena 2134 zł - transport auto-

kar, organizator HUT-PUS 

6. Jarosławiec - Hotel za Wydmą - 9-16.07.2022 cena 2090 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

7. Kalbornia - OW INTERNET PIAST - 3-11.09.2022 cena 1588 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

8. Krynica Morska - Hotel Neptun - 20-27.08.2022 cena 2180 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

9. Łeba - OW FREGATA - 19-29.08.2022 cena 1855 zł - transport 

autokar, organizator HUT-PUS 

10. Łeba - OW FREGATA - 29.08.-08.09.2022 cena 1732 zł - trans-

port autokar, organizator HUT-PUS 

11. Piwniczna - OLW SMREK - 18-25.-06.09.2022 i 17-24.09.2022 

cena 1711 zł - transport autokar, organizator HUT-PUS 

12. Sarbinowo - Hotel Jawor - 4-11.06.2022 cena 2120 zł - transport 

autokar, organizator HUT-PUS 

13. Ustronie Morskie - OW GWAREK - 6-13.08.2022 cena 2120 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

14. Wisła - Hotel OGRODZISKO - 11-18.06.2022 cena 1471 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

15. Wisła - Hotel OGRODZISKO - 15-22.08.2022 cena 1603 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

16. Dziwnówek - CRiW JANTAR - 23-30.07.2022 cena 2220/2390 zł 

- transport autokar, organizator HUT-PUS 

17. Kołobrzeg - Hotel GÓRNIK - 13-20.08.2022 cena 2426 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS 

 

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym 

19 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorem General-

nym. W pierwszej części spotkania Dyrektor Van De Velde przed-

stawił ogólną sytuację w Grupie AM oraz naszej Spółce. Niestety 

wojna na Ukrainie spowodował znaczny wzrost kosztów produkcji 

zarówno w Grupie AM jak i naszej Spółce. Pomimo trudności z wy-

dobyciem surowców w dalszym ciągu są one wydobywane (ruda 

żelaza) i dostarczane do Polski z Ukrainy. Zgodnie z decyzją Pol-

skiego Rządu wstrzymane zostały dostawy surowców do produkcji z 

Rosji. Grupa musi zapewnić dostawy surowców (ruda, węgiel, gaz..) 

z innych krajów, a to zaczyna wpływać na koszty wytwarzania. Do 

końca maja mamy zapasy rudy i pelet, które sprowadzamy z Brazy-

lii, Kanady i Afryki. W AMP nie ma problemów z węglem i koksem, 

jest za to z gazem ziemnym, którego w dużych ilościach potrzebują 

wielkie piece w Dąbrowie. Alternatywą jest gaz koksowniczy, który 

można pozyskać np. z Koksowni Przyjaźń. Gaz koksowniczy można 

użyć także w Krakowie do pieca „pokrocznego” w Walcowni Gorą-

cej. Gorsza sytuacja jest w pozostałych oddziałach śląskich – w 

Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do końca maja, zapew-

niał dyrektor, mamy gwarancję pracy przy pełnej, wysokiej produkcji. 

Niestety musimy się liczyć z ograniczeniami dostaw gazu w sytuacji 

kryzysowej. To spowoduje spowolnienie produkcji. Już niektóre 

zakłady hutnicze w Grupie AM przymierzają się do tzw postojowe-

go. W drugiej części spotkania Dyrektor Generalny przedstawił infor-

mację dotyczącą awarii WP w Dąbrowie Górniczej. Obecnie trwa 

wyjaśnianie przyczyn tej awarii. Oprócz błędu „ludzkiego” nie zarea-

gował odpowiednio system kontroli (komputerowy) co przyspieszyło 

awarię. Naprawa i ponowne uruchomienie trwało 5 tygodni. W dal-

szym ciągu dysze WP pracują niestabilnie i będą stopniowo wymie-

niane podczas krótkich postojów pieca. W ostatniej części spotkania 

Dyrektor Generalny odpowiadał na pytania Strony Społecznej. Jed-

no z pytań dotyczyło budowy farm fotowoltaicznych, o których tak 

dużo ostatnio mówiono w AMP. Jak zapewnił Dyrektor Trwają obec-

nie rozmowy z firmami, które są skłonne zainwestować na terenie 

AMP w źródła odnawialne. Rozmowy z tymi podmiotami są zaawan-

sowane. Kolejne pytania dotyczyły zabezpieczenia wsadu dla Od-

działu Kraków. Wsad do Krakowa jest zakontraktowany z brazylij-

skich hut, a logistyka zapewniona to słowa Dyrektora Generalnego. 

W Krakowie niepokoimy się czy utrzymanie ruchu, które zostało 

oparte o Spółki hutnicze poradzi sobie w dobie skomplikowanych i 

wydaje się niepotrzebnych nowych procedur z oczekiwaniami zakła-

dów. Ten temat będzie przez nas poruszany na kolejnych spotka-

niach. Oczekujemy wyjaśnień powrotu do normalności.        K.W. 
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OFERTA  ŚWIADCZEŃ TURY-
STYCZNO REKREACYJNYCH 

ilość dni/
nocleg. 

cena 

Szczawnica "Budowlani" 
8 dni (7 nocleg.) 
-  11 dni(10 nocl 1 320,00/1 850,00 

Sarbinowo "Jawor" 
8 dni (7 nocleg.) 
-  11dni(10 noc 

1 656,00/2 955,00                     
( w zależności od 

terminu) 

Świnoujście  "NAT-Świnoujście" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 553,00/3 059,00                     
( w zależności od 

terminu) 

Ciechocinek "Dom Zdrowia Lila" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

od 1 150,00 /2 
710,00                       

(w zależności od 
terminu) 

Ustroń Hotel Ziemowit 
8 dni (7 nocleg.) 
-    11 dni(10 noc 

1 457,00/2 410,00                                          
( w zależności od 

terminu) 

Świeradów Hotel Świeradów 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 1 336,00/ 1 780,00 

Zakopane "Grań" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 1 320,00/1 850,00 

Jarosławiec "Hotel NAT" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 387,00/2 755,00                                     
(w zależności od 

terminu) 

Dźwirzyno "BRYZA" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 380,00/2 759,00                    
( w zależności od 

terminu) 

Wysowa Zdrój  - CR-L "Glinik" 
8 dni (7 nocleg.) 
-                    11 
dni(10 nocleg.) 

1 451,00/ 2 340,00                   
( w zależności od 

terminu) 

Kołobrzeg "Górnik" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 533,00/3 016,00                  
( w zależności od 

terminu) 

Dziwnówek "Jantar" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 486,00/3 120,00                  
( w zależności od 

terminu) 

Krynica Zdrój " DWL Jagiellonka" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 204,00/2 340,00                     
( w zależności od 

terminu) 

Iwonicz Zdrój "Sanatorium Górnik" 
8 dni (7 nocleg.) 
-   11 dni(10 noc 

1 340,00/2 100,00                     
( w zależności od 

terminu) 

Zajęcia rekreacyjne cena 

CM Medyczne - Ujastek 645,75 

MCK Al. Pokoju Kraków 550,00 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/

