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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

 NSZZ Pracowników AMP S.A. 

18.05.2022 roku odbyło się WZD NSZZ Pracowników AMP SA. 

Wybory Zarządu Związku oraz Przewodniczącego poprzedzone 

zostały przeprowadzonymi wyborami w poszczególnych Zakła-

dach AMP oraz Spółkach hutniczych. Kampania wyborcza w 

Związku trwała od września 2021 roku po przyjęciu przez Za-

rząd Związku ordynacji wyborczej. W wyniku przeprowadzonych 

wyborów zostało wybranych 98 Delegatów na WZD. Konferen-

cję Sprawozdawczo - Wyborczą otworzył Przewodniczący 

Związku witając Delegatów oraz pierwszych gości: Przewodni-

czącego OPZZ kol. Andrzeja Radzikowskiego oraz Przewodni-

czącego FZZMiH kol. Mirosława Grzybka, a także Redaktora 

Naczelnego Magazynu Hutniczego Pana Przemysława Szwa-

gierczaka. Po wprowadzeniu sztandaru Związku oraz uhonoro-

waniu minutą ciszy zmarłych: koleżanki i kolegów w mijającej 

Kadencji, zostali wybrani prowadzący WZD. Prowadzącymi 

Konferencje zostali: Wiesława Kramarz i Kazimierz Curyłło. Ko-

lejnym punktem obrad było wybranie protokolantów. W głoso-

waniu jawnym wybrano kol. Monikę Mazurek oraz kol. Stanisła-

wa Jabłońskiego. W następnej kolejności wybrano Komisje: 

Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. 

Komisja Mandatowa na podstawie list obecności stwierdziła 

prawomocność obrad WZD. Na WZD przybyło 97 Delegatów 

jedna osoba nie obecna została usprawiedliwiona. Delegaci 

jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Następ-

nie Przewodniczący Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik w 

obszernym sprawozdaniu przekazał informację o działaniach 

Związku w upływającej Kadencji 2018 do 2022. Mijające cztery 

lata były niezwykle burzliwym czasem. Niestety w tej mijającej 

Kadencji doszło do zamknięcia Części Surowcowej w Krakowie. 

Przewodniczący przypomniał walkę naszego Związku o urato-

wanie Wielkiego Pieca. Manifestacje, protesty, rozmowy z wła-

dzami RP, Miasta, Wojewodą, okrągły stół w Krakowie. Wszyst-

kie te działania niestety nie doprowadziły do szczęśliwego fina-

łu. Choć wielokrotnie wydawało się, że pozytywna decyzja o 

utrzymaniu części surowcowej jest na tzw „wyciągnięcie dłoni”. 

Do wyłączenie doszło w grudniu 2020 roku. Dziś z perspektywy 

czasu zapewne takiej decyzji by nie podjęto. W dużej mierze do 

tej decyzji przyczyniła się pandemia Covid19. Praktycznie do 

dziś z nią walczymy. Ona także „zabrała” z naszego grona war-

tościowych liderów związkowych. W Kadencji tej doszło do wy-

powiedzenia ZUZP w AMP i trudnych rocznych rozmów. Nieste-

ty także Spółki hutnicze idąc drogą AMP wypowiadały lub za-

wieszały ZUZP. Pomimo trudnych rozmów w zdecydowanej 

większości Spółek udało się kompromisowo osiągnąć porozu-

mienia i przywrócić Układy Zbiorowe. Mijająca Kadencja była 

niezwykle trudna, ale przyniosła wiele cennych nowych inicjatyw 

związkowych jak choćby zawody wędkarskie czy pikniki rodzin-

ne w Wierchomli. Niestety Restrukturyzacja zatrudnienia dopro-

wadziła do radykalnego zmniejszenia pracowników w Krakowie, 

a to przełożyło się na uzwiązkowienie. Związek stracił w AMP 

reprezentatywność, która jet tak ważna w wielu rozmowach z 

pracodawcą. Zaapelował do wszystkich Delegatów o rzetelną 

pracę w nadchodzącej Kadencji związkowej, o działania które 

wzmocnią nasz Związek Zawodowy i doprowadzą do odzyska-

nia w AMP reprezentatywności. Oddzielną część sprawozdania 

poświęcił pracy Spółek hutniczych, zwłaszcza tych z udziałem 

własnościowym naszego Związku.  

W kolejnej części WZD obszerne sprawozdanie z działalności 

finansowej za okres od 2018 do 2022 roku złożyła Wiceprze-

wodnicząca Zarządu Związku ds. Finansowych kol. Halina 

Szpakowska. Realizując kolejny punkt WZD, Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej kol. Remigiusz Gajda przedstawił sprawoz-

danie z prac Komisji w mijającej Kadencji. Kończąc swe wystą-

pienie złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Związku oraz o przyjęcie sprawozdania finansowego. 

W głosowaniu jawnym WZD udzieliło absolutorium ustępujące-

mu Zarządowi Związku oraz jednogłośnie przyjęło uchwałą 

sprawozdanie finansowe z mijającej Kadencji.  

Po zarekomendowaniu przez ustępujący Zarząd Związku liczeb-

ności Zarządu w Kadencji 2022 - 2026, w ilości 35 osób oraz 

Komisji Rewizyjnej w ilości 7 osób, Delegaci w głosowaniu jaw-

nym uchwalili proponowane wielkości Zarządu Związku i Komisji 

Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę 

kandydatów do Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej reko-

mendowanych przez Zarządy Zakładowe.   Cd str nr 2 
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 Cd ze str nr 1..  Po zamknięciu obu list Komisja Wyborcza przy-

stąpiła do opracowania alfabetycznej listy kandydatów do Za-

rządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Komisja Wyborcza podała, 

iż do Zarządu Związku zostało zgłoszonych 42 kandydatów, a 

do Komisji Rewizyjnej 7 kandydatów. Po omówieniu, zgodnie z 

zapisami Statutu Związku i ordynacji wyborczej procedury gło-

sowania Delegaci przystąpili do wyboru Zarządu i Komisji Rewi-

zyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegaci WZD 

wybrali 35 osobowy Zarząd Związku oraz 7 osobową Komisję 

Rewizyjną. W kolejnym punkcie obrad przystąpiono zgodnie z 

ordynacją wyborczą do wyboru Przewodniczącego Związku na 

Kadencję 2022-2026. Jedynym Kandydatem, który spośród 

wybranego Zarządu wyraził zgodę na kandydowanie był kol. 

Krzysztof Wójcik. W wyniku przeprowadzonych wyborów „stary” 

Przewodniczący otrzymał 91 głosów, tym samym został wybra-

ny Przewodniczącym Związku na kolejną Kadencję związkową 

2022-2026. Nowo wybrany Przewodniczący podziękował za 

wybór i zaufanie jakim obdarzyli go Delegaci. W krótkim wystą-

pieniu przedstawił program działania oraz zaprosił nowo wybra-

ny Zarząd Związku na pierwsze posiedzenie w dniu 25.05. o 

godz. 13.00 do Sali konferencyjnej HUT-PUS. 

W drugiej części spotkania przywitano przybyłych gości: Pana 

Tomasza Ślęzaka członka Zarządu AMP, Pana Wojciecha Ko-

szutę Dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich AMP, Pana Stani-

sława Bóla Dyrektora Pracy AMP, Panią Agnieszkę Kuklę Dy-

rektora Płac i Kadr AMP, Pana Cezarego Kozińskiego Główne-

go Specjalistę Dialogu Społecznego AMP, Pana Andrzeja Wę-

glarza Dyrektora Personalnego Spółki Tameh jednocześnie 

Prezesa Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Panią 

Bożenę Boryczko Prezesa Unihut oraz Pana Janusza Łapę 

Wiceprezesa Spółki Unihut. 

W tej części WZD swoje wystąpienia poświęcone informacji o 

działalności OPZZ i FZZMiH przedstawili kolejno kol. Andrzej 

Radzikowski i Mirosław Grzybek. Przewodniczący OPZZ 

(obecnie także Przewodniczący RDS) przedstawił inicjatywy z 

jakimi OPZZ występował do Rządu RP oraz przedstawicieli 

pozostałych członków RDS. Następnie w skrócie omówił nasze 

21 postulatów, które są programem działania OPZZ. Szczegó-

łowo także przedstawił inicjatywę OPZZ związaną z odpisem 

składki związkowej i jej nowelizację. Z kolei kol. M. Grzybek 

przedstawił działania Federacji po połączeniu się dwóch struk-

tur Metalowców i Hutników. Omówił nasze wygrane sprawy 

oraz przedstawił problemy z jakimi boryka się Federacja. Tak 

się składa, że w listopadzie 2022 roku także kończy się Kaden-

cja i w Katowicach na zjeździe odbędą się wybory na kolejną 

Kadencję 2022-2026 FZZMiH. 

Kolejnymi prelegentami byli Dyrektor Pracy Pan Stanisław Ból i 

Pani Agnieszka Kukla. Przedstawili - stosownie do postanowień 

§ 65 ZUZP – informacje dotyczące stanu i struktury zatrudnie-

nia w Spółce oraz przewidywanych zmian zatrudnienia, odpo-

wiadając na szczegółowe pytania zadawane z sali. Ponadto 

przedstawili sytuację kadrowo - płacową oraz perspektywę roz-

woju w kolejnych latach AMP SA. Ponadto zapoznali Delega-

tów WZD z: funkcjonowaniem procesu rekrutacyjnego w Spół-

ce, przebiegiem procesu Transformacja w części dotyczącej 

projektów w zakresie zatrudnienia w roku 2022, funkcjonującą 

w Spółce procedurą exit interview ( Postępowanie w przypadku 

rozmów „wyjściowych” z pracownikami); statusem realizacji: 

zmian płacowych realizowanych w Spółce stosownie do Poro-

zumienia Płacowego na rok 2022, Porozumienia Stron Dialogu 

Społecznego w zakresie wprowadzenia Programu bonusowego 

dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę dzia-

łań zmierzających do podniesienia poziomu  i bezpieczeństwa 

higieny pracy, wdrożenia Programu Ubezpieczeniowego typu P 

oraz Programu Opieka Medyczna. Także w ramach tej prezen-

tacji odpowiadali podczas dyskusji na pytania Delegatów z sali. 

Jeden z głównych problemów z jakim się cały czas spotykamy 

to problemy z powrotem do pracy pracowników dojeżdżających 

do Dąbrowy Górniczej po zamknięciu Części Surowcowej w 

Krakowie. Pomimo wcześniejszych deklaracji obecnie do od-

działu DG z Krakowa dojeżdża 87 pracowników. Dyrektor Per-

sonalny niestety nie miał dobrych informacji. Wszystko jest uza-

leżnione od zwalnianych miejsc pracy w Krakowie i odpowied-

nich kwalifikacji. Nasz Związek stara się pilnować by wszystkie 

wolne miejsca pracy w Krakowie były przedstawiane do zago-

spodarowania pracownikom dojeżdżającym do DG. W tej czę-

ści spotkania Przewodniczący Związku poinformował dyrekcję 

AMP o wystąpieniu największych organizacji związkowych do 

Prezesa S. Samaddara o wypłacenie drugiej części nagrody 

wyrównawczo inflacyjnej w 2022 roku: 
 Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. i 

podpisane pod niniejszym pismem występują z wnioskiem o wypła-

cenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku drugiej 

części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej łagodzącej skutki pogar-

szającej się sytuacji rynkowej w Polsce w wysokości 2500 złotych 

dla każdego pracownika Spółki, na zasadach i w terminie uzgod-

nionym przez Strony. 

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż w czasie 

zawierania „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. 

z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie 

wzrostu płac w roku 2022.” (tj. 15 lutego 2022 roku) nawet najbar-

dziej pesymistyczne prognozy nie zakłady, że w tak bardzo szyb-

kim tempie inflacja w Polsce osiągnie dwucyfrowe wskaźniki 

(kwiecień br. – 12,3 proc.). W związku z powyższym nastąpił gwał-

towny spadek wartości realnej wynagrodzeń pracowniczych. Pro-

gnozy na najbliższe miesiące zakładają, że mimo tak wysokiego 

wskaźnika inflacji w kwietniu br. jej szczyt jeszcze nie nastąpił i 

według wielu prognoz inflacyjny pik może sięgnąć nawet do 15 

proc, a głównym motorem dalszego wzrostu inflacji ma być przy-

spieszający wzrost cen żywności. Kolejnym czynnikiem, który może 

spowodować skokowy wzrost wskaźnika inflacji będzie wygaśnię-

cie tarczy antyinflacyjnej, która została wprowadzona na sześć 

miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r. i obejmuje zerową stawkę VAT 

dla podstawowych produktów żywnościowych, na gaz ziemny oraz 

nawozy, a także obniżenie VAT na paliwa, prąd i ciepło.  

Bardzo ważnym uzasadnieniem naszego wniosku są ogłoszone 

przez Grupę ArcelorMittal bardzo dobre wyniki finansowe za I kwar-

tał 2022 roku i cały rok 2021, które świadczą o zaangażowaniu i 

efektywnej pracy wszystkich pracowników Grupy ArcelorMittal, w 

tym pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych, w 

czasie szczególnych wyzwań związanych z pandemią i przy okrojo-

nych wielkościach kadrowych. 

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym pi-

smem deklarując gotowość do rozmów występują o niezwłoczne 

rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego ustalenia zasad i 

terminu wypłaty drugiej części nagrody wyrównawczo           –

inflacyjnej.  
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W kolejnej części spotkania o sytuacji produkcyjnej oraz inwesty-

cjach i remontach mówili: Pan Tomasz Ślęzak oraz Pan Woj-

ciech Koszuta. W swoich wystąpieniach skupili się przede 

wszystkim na procesach produkcyjnych oraz wyzwaniach zwią-

zanych z ograniczeniami CO2. Stoimy przed decyzjami dotyczą-

cymi dekarbonizacji w naszej Firmie, zmianie procesu produkcji 

części surowcowej, a także szukaniem nowych ekologicznych 

źródeł energii. Także w tej części spotkania odbyła się ożywiona 

dyskusja poświęcona omawianym tematom. Całość dyskusji 

podsumował dyr. Andrzej Węglarz, który z racji swej funkcji w 

Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego ma także szeroki 

obraz Polskiego hutnictwa. W odrębnym wystąpieniu Pani Boże-

na Boryczko Prezes Unihut naszej związkowej Spółki przedsta-

wiła działania jakie podejmuje Zarząd wraz z pracownikami by 

sprostać wyzwaniom jaki stawia rynek. Przedstawiła informacje 

jak Spółka zmieniała się technicznie, jakie poczyniła inwestycje i 

jaki są perspektywy działalności. 

W kolejnej części spotkania tradycyjnie zostały wręczone statuet-

ki przyznawane przez Związek, osobom które w trakcje Kadencji 

dały się poznać ze swej działalności. Pierwsza otrzymała statuet-

kę „Hutnika” Pani Prezes Bożena Boryczko w dowód uznania za 

wsparcie działalności NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland 

S.A., a w szczególności za troskę  o godne warunki  pracy i płacy 

pracowników UNIHUT S.A. Statuetka Hutnika - symbol ciężkiej 

pracy jest także podziękowaniem dla pracownikom Spółki za ich 

trud i zaangażowanie w pracy. Kolejną statuetkę „Bramę Floriań-

ską” otrzymał kol. Andrzej Radzikowski w podziękowaniu za 

wsparcie związkowej hutniczej działalności za otwartość i zaan-

gażowanie w walce o „lepsze jutro” dla ludzi pracy. Kolejna Bra-

ma Floriańska trafiła do rąk Pana Tomasza Ślęzaka za inicjatywy 

związane z unormowaniem infrastruktury krakowskiego Oddziału 

AMP S.A., za okazałą pomoc i otwartość w dyskusji podczas 

spotkań z NSZZ Pracowników AMP SA. Ostatnią Bramę Floriań-

ską otrzymał Redaktor Przemysław Szwagierczak za publikacje 

tekstów o działalności związkowej oraz sprawach hutniczych w 

jedynej gazecie w Polsce zajmującej się przemysłem hutniczym, 

za otwartość i zaangażowanie w przedstawianiu realnej sytuacji 

polskiego hutnictwa. Na koniec szczególną statuetkę „Stańczyka” 

otrzymał Pan Stanisław Ból za krasomówcze przemówienia, kul-

turalne z dozą humoru prowadzenie dialogu społecznego oraz 

spokój i opanowanie w trudnych relacjach społecznych, a do 

tego dopisaną sentencję Josepha Pulitzera „Zawsze, kiedy 

coś mówisz, mów krótko, a będą tego słuchać, mów jasno, 

a będą rozumieć, mów obrazowo, a zachowają to w pamię-

ci”. 

W kolejnej części spotkania zostały wręczone przyznane odzna-

czenie przez OPZZ, FZZMiH oraz Złote i Srebrne odznaki Zasłu-

żony dla NSZZ Pracowników AMP SA. 

W ostatniej części spotkania została omówiona realizacja uchwał 

WZD z poprzedniej Kadencji oraz przedstawiono nowe uchwały i 

petycje. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego 

Zgromadzenia Delegatów przedstawił Przewodniczący Komisji 

kol. Tomasz Ziołek. W dniu 18.05.2022 WZD NSZZ Pracowników 

AMP S.A. podjęto uchwały będące wynikiem przedłożonych  

wniosków i uchwał z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Za-

kładach i Spółkach hutniczych. W pierwszej części sprawozdania 

Komisja przedstawiła stan wykonania uchwał i wniosków z po-

przedniego WZD z 16.05.2022. Na 24 uchwały zrealizowano 14, 

7 pozostaje w realizacji, a 3 związane z uzwiązkowieniem i pary-

tetami są zawsze aktualne. Nowe uchwały i wnioski dotyczą 

przede wszystkim prowadzenia negocjacji związanych z płacami, 

premią i PPE. Jedna z ważniejszych uchwał dotyczyła podwyżek 

płac ponad poziom inflacji bez względu na negocjacje płacowe. 

Przyjęte wnioski mówiły też o zmianach w ZUZP i Regulaminach 

ZFŚS. WZD zobowiązał także nowo wybrany Zarząd min. do 

prac związanych z wyborami do SIP, PKZP, do organizowania 

szkoleń z zakresu prawa pracy, zmian w Kodeksie Pracy czy w 

przepisach BHP. Szereg uchwał dotyczy Spółek, a zwłaszcza 

prac nad ZUZP czy tworzeniu Zakładowego Funduszu Socjalne-

go. Ważne uchwały dotyczą ograniczania do minimum uciążli-

wych dojazdów pracowników z Krakowa do innych lokalizacji 

AMP. Jak zwykle nadal aktualne są wnioski mówiące o ochronie 

związkowców, którzy mogliby być zagrożeni zwolnieniami na 

skutek zmian organizacyjnych w AMP i w Spółkach. W uchwa-

łach nie pominięto także działalności socjalnej Związku tj. Dnia 

Kobiet, Mikołaja czy Festynu związkowego. WZD podjęło rów-

nież dwie ważne uchwały i trzy petycje. Pierwsza z uchwał skie-

rowana do Prezydenta Jacka Majchrowskiego dotyczy zwiększe-

nia nakładów i zintensyfikowania prac w dzielnicy Nowa Huta 

związanych z szeroko podjętą infrastrukturą, szkolnictwem, spor-

tem, wypoczynkiem, oświatą czy drogami. Druga z uchwał zobo-

wiązuje Zarząd Związku do renegocjacji Porozumień płacowych 

w związku z wysoką inflacją i wzrostem kosztów utrzymania. 

Przyjęte dwie petycje skierowane do Prezydenta Krakowa Jacka 

Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Koma-

rewicza, które dotyczyły sprzeciwu Związku co do planów utwo-

rzenia na terenie AMP ścieżki edukacyjnej przy WP 5. Ostatni 

apel dotyczy wojny w Ukrainie. Wyrażono w nim kategoryczny 

sprzeciw wobec rosyjskiego agresora jednocześnie solidaryzując 

się z narodem ukraińskim. Apel podnosi także wielki udział pol-

skiego społeczeństwa w niesieniu pomocy dla uchodźców z 

Ukrainy (petycje oraz  uchwały przedstawimy w kolejnym nr Ku-

riera Aktualności). Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pra-

cowników AMP SA zakończyło końcowe wystąpienie Przewodni-

czącego NSZZ Pracowników AMP S.A., w którym podziękował 

za aktywny udział Delegatów, za wybór oraz zachęcił wszystkich 

do pracy na rzecz naszej organizacji związkowej.  

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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 Cognor S.A. oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie   

Kiedy w większości Zakładów i Spółek borykamy się z malejącą 

liczbą związkowców związaną przede wszystkim z odejściami na 

świadczenia i malejącym zatrudnieniem, chlubnym wyjątkiem jest 

organizacja w krakowskim Cognorze. Dzięki zaangażowaniu gru-

py kolegów, a zwłaszcza kol. Romana Pióro, powstała silna nie 

tylko liczebnie, nasza organizacja Związkowa. Wiele spraw zwią-

zanych z wysokością wynagrodzeń czy sprawami socjalnymi nie 

było w sposób dostatecznie rozwiązanych. To dzięki temu, że 

teraz mamy ponad 80 związkowców nasza wartość w rozmowach 

z Pracodawcą wzrosła w sposób znaczący. Związek wystąpił do 

Prezesa Cognora Pana Przemysława Sztuczkowskiego o spotka-

nie w Krakowie. Chcielibyśmy poruszyć w nim sprawy, które od 

dawna nurtują pracowników w Krakowie. Mamy nadzieję, że w 

najbliższym czasie dojdzie do tego spotkania, które pozwoli na 

wyjaśnienie wielu problemów ku satysfakcji obu stron.  

Z ostatniej chwili !!! Aktualnie trwają ustalenia terminu i miejsca 

spotkania. Członków Związku oraz pracowników chętnych do 

udziału w spotkaniu poinformujemy poprzez związkową tablice 

ogłoszeń.        T. Ziołek 

 

Uruchomienie portalu pracowniczego MyHrPortal wkrótce! 

Szanowni Państwo, już w najbliższych dniach wszyscy będziemy 

mieli możliwość załatwienia swoich spraw z działem HR bez wy-

chodzenia z domu! Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie por-

talu pracowniczego MyHrPortal. O rozpoczęciu prac nad platformą 

pisaliśmy dla Państwa wcześniej. Portal będzie dostępny dla 

wszystkich pracowników firmy, a logowanie do niego będzie możli-

we z każdego miejsca z dostępem do Internetu. 

Co umożliwi portal pracowniczy MyHrPortal? 

- Możliwość składania wniosków z różnych kategorii spraw pra-

cowniczych w dowolnym momencie oraz poglądu ich statusu, 

- Dostęp do artykułów na najważniejsze tematy z zakresu prawa 

pracy i spraw kadrowo-płacowych, 

Łatwy dostęp do wszystkich aplikacji HR-owych, z których korzy-

stamy w firmie (np. HRapka, Oracle). 

Portal pracowniczy MyHrPortal będzie dla każdego z nas indywi-

dualną „bazą dowodzenia” sprawami personalnymi, a wszystko to 

w czytelnej i intuicyjnej formie. 

Wkrótce prześlemy więcej informacji wraz z instrukcjami i 

linkami do portalu.    Pozdrawiamy, Dział HR 

 

ZFŚS 2022 r. - pożyczki na cele mieszkaniowe 

Informujemy, że Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjal-

nych, 19 maja 2022 r. rozpatrzyła złożone przez pracowników 

wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.  

Pracowników, którzy złożyli wniosek na przedmiotową pożyczkę 

informujemy, że: 

1.    Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na 

cele mieszkaniowe są dostępne w firmie Hut Pus (w miejscu ich 

złożenia). 

2.    Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z 

ZFŚS (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno na-

stąpić w terminie od 30 maja do 28 października 2022 r.  

Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z firmą daty podpisania 

umowy. W celu umówienia terminu należy dzwonić pod nry: 

12 643 87 42 lub 12 643 87 43. 

3.   Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę 

konto bankowe) dokonuje Hut Pus, sukcesywnie do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

4.   Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej termi-

nie traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej pożyczki, co 

skutkuje anulowaniem wniosku. 

5.  Oprocentowanie pożyczki wg. zapisów Regulaminu ZFŚS na 

2022 - Tabela Nr 7. 

Ponadto informujemy, że wnioski o pożyczki na cele mieszkanio-

we z ZFŚS w 2022 r. można składać na bieżąco w firmie Hut Pus. 
Biuro HR  

Komunikat-zwiększone kontrole przy bramach 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przedłużył wprowadzenie trze-

ciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugie-

go stopnia alarmowego BRAVO do 31 maja 2022 r. W związku 

z powyższym, w dalszym ciągu z większą częstotliwością będą 

prowadzone 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.      Biuro Ochrony 

 

PILNE_Opieka Medycza - składanie deklaracji  

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informuje-

my,  że z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązywać 

dotychczasowe refinansowanie zakresu STANDARD i finanso-

wanym będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do usług 

medycznych - KOMFORT.  

Zakres Komfort finansowany będzie w następujący sposób: 

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

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

Pracownik ( lub członek jego rodziny), posiadający obecnie 

Pakiet Opieki w zakresie STANDARD, w celu przystąpienia 

do Pakietu KOMFORT powinien złożyć - do agencji CBS, PO-

LISHUT lub w miejscach wyznaczonych na zakładach - załą-

czoną deklarację przystąpienia. 

Odpowiadając na liczne wnioski Pracowników uprzejmie 

informujemy jednocześnie, że końcowy termin na złożenie 

w/w deklaracji do nowej OPIEKI MEDYCZNEJ został prze-

sunięty na 23 maja. W przypadku nie złożenia w w/w termi-

nie deklaracji  Pracownik  po 1 czerwca nie będziesz miał 

dostępu do prywatnej OPIEKI MEDYCZNEJ, a kolejne przy-

stąpienie będzie możliwe dopiero 1 lutego 2023 roku. 

Złóż deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 

2022.  

Pamiętaj o członkach swojej rodziny i też złóż ich deklarację. 

 

Posiedzenie Zarządu NSZZ Pracowników AMP S.A. 

Informujemy, że posiedzeniu Zarządu NSZZ Pracowników 

AMP S.A. nowej Kadencji 2022-2026 rok, odbędzie  w dniu 

25.05.2022R, godz. 13.00 w HUT-PUS ul. Mrozowa1, sala 

bankietowa. Prosimy o obecność ze względu przyjęcie waż-

nych uchwał oraz wybór Prezydium Zarządu Związku. K.W.


