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KURIER            
AKTUALNOŚCI 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku nowej Kadencji 

25 maja 2022 roku zgodnie z zapisami Statutu Związku i zapro-

ponowanym terminem przez przewodniczącego Związku odbyło 

się pierwsze posiedzenie Zarządu NSZZ Pracowników AMP SA 

nowej Kadencji 2022-2026. Przewodniczący Związku przedsta-

wił członków Zarządu oraz nowo wybranego Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierza Curyłłę. W pierwszym punk-

cie spotkania Przewodniczący kol. Krzysztof Wójcik omówił pro-

pozycje dotyczące posiedzeń Zarządu Związku, odpraw Prze-

wodniczących oraz Prezydium. Zarząd Związku zaakceptował 

terminarz spotkań. Na wniosek Przewodniczącego podęto decy-

zję o powrocie do odpraw Przewodniczących tak by to gremium 

było głównym forum do dyskusji o sprawach bieżących Związku. 

W kolejnym punkcie spotkania podjęto Uchwałę nr 1 o liczebno-

ści Prezydium Zarządu Związku. Na wniosek Przewodniczące-

go zaakceptowano 10 osobowe Prezydium. Kolejna Uchwała 

dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących oraz pełnego składu 

Prezydium Zarządu Związku. Ponownie na wniosek Przewodni-

czącego Związku członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym 

wybrali Prezydium Zarządu Związku w składzie: Krzysztof Wój-

cik - Przewodniczący, Józef Kawula - Wiceprzewodniczący ds.. 

Organizacyjnych, Halina Szpakowska - Wiceprzewodnicząca 

ds.. Finansowych, Tomasz Ziołek - Wiceprzewodniczący ds.. 

Spółek oraz członków Prezydium: Mirosław Kopeć, Jerzy Łąka, 

Ireneusz Dudek, Ryszard Filus, Robert Janczur, Marian Czaj-

kowski. W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący przed-

stawił obowiązki jakie przyjmują na siebie wybrani Wiceprze-

wodniczący oraz członkowie Prezydium. Powołano odpowie-

dzialnych za sprawy BHP, SIP, PKZP - Mirosław Kopeć, za 

GKŚS, MTKŚS - Jerzy Łąka oraz przydzielono zakres obowiąz-

ków pozostałym członkom Prezydium.  

Następnie Zarząd Związku określił kompetencje powołanych 

organów udzielając odpowiednich pełnomocnictw. Na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu Związku głównym tematem będą obchody 

40 lecia naszej organizacji związkowej. W ostatniej części po-

wiązanej z WZD podsumowano przebieg Walnego Zebrania 

Delegatów oraz wyniki wyborów. Przewodniczący jeszcze raz 

zaapelował by najważniejszym zadaniem dla wszystkich działa-

czy związkowych było dobro Związku.    K.W. 

 

W ostatniej części spotkania przewodniczący omówił przebieg 

spotkania z dyr.. Obszaru Wyrobów Płaskich Panem Wojcie-

chem Koszutą oraz informacje przekazane przez zespół HR. 

W dniu 17.05. 2022 r  w budynku LTT odbyło się spotkanie dy-

rektora Oddziału Wyrobów Płaskich Pana Wojciecha Koszuty z 

przedstawicielami trzech największych organizacji związkowych 

oddziału krakowskiego (NSZZ Pracowników ArcelorMittal Po-

land,  NSZZ Solidarność oraz NSZZ Solidarność`80). W pierw-

szej części spotkania dyr.. W. Koszuta omówił zagadnienia 

związane ze stanem BHP w Zakładach Obszaru Wyrobów Pła-

skich. Poza jednym lekkim zdarzeniem praca przebiega bez-

piecznie. Zaapelował jednak do Strony Społecznej o ciągłą ob-

serwację oraz zaangażowanie w dalszym uświadamianiu pra-

cownikom zagrożeń. Kolejny poruszony temat to realizacja pla-

nów produkcyjnych w Wyrobach Płaskich. Kwiecień oraz poło-

wa maja to praca wszystkich linii na pełnej wydajności produk-

cyjnej. Krótki postój zanotowała Walcownia BWG. Było to po-

dyktowane awarią WP w Dąbrowie Górniczej. Niestety BWG 

zamiast pracować dwoma piecami, jak planowano pierwotnie 

zmuszona była do 55 godzinowego postoju. Pomimo zapewnień 

o priorytecie dostaw slabów do Krakowa Grupa AM nie do koń-

ca zorganizowała logistycznie dostawy. Co prawda jak zapew-

niał Dyr.. W. Koszuta obecnie mamy zapewnione dostawy głów-

nie z Brazylii skąd płyną statki ze slabami, a w porcie zmagazy-

nowanych jest 40 tys ton slabów to i tak najbardziej oszczęd-

nym wariantem są dostawy z Dąbrowy. Mamy nadzieję, że w 

przyszłości nie okaże się ta logistyka będzie „kosztem nie do 

udźwignięcia” dla Krakowa. Omawiając plany produkcyjne na 

kolejne miesiące dyrektor W. Koszuta poinformował, iż planiści 

przewidują zachwianie zamówień w drugiej połowie roku. Jak 

zapewniał dyrektor Walcownia Zimna i tak będzie pracowała 

wykonując zlecenia z kolejnych miesięcy. Niestety trudno prze-

widzieć jak będzie reagował rynek w kolejnych miesiącach 

zwłaszcza w IV kwartale. Na produkcje może mieć wpływ wiele 

czynników zewnętrznych (wojna w Ukrainie, brak dostaw, ceny 

surowców itp.). Następnie poinformował, iż po zakończonym 

remoncie, planowany jest rozruch Ocynkowni I oraz nastąpi  

zmiana tzw. passline na Ocynkowni II (Combi), skutkiem czego 

będzie produkowana tylko blacha cynkowana. W tym czasie 

(około 2 tygodnie) przeprowadzony zostanie remont zespołu 

powlekania organicznego. 

Obecnie trwa wyburzanie japońskich pieców Chugairo na Wyża-

rzalni w BWZ. W ich miejsce zamontowane zostaną piece wo-

dorowe. W miesiącu czerwcu przewidywany jest montaż nowej 

suwnicy na wytrawialni w BWZ, a pod koniec roku w Walcowni 

Gorącej. Termin montażu nowej szlifierki walców w Walcowni 

Zimnej nie uległ zmianie i odbędzie się tej jesieni. Jesienią zo-

stanie zatrzymana Wytrawialnia gdzie zostanie przeprowadzona 

modernizacja linii trawienia. Niestety to ma spowodować tzw 

„uwolnienie kilku stanowisk” to jednak nie spowoduje jak zapew-

nił dyr. W. Koszuta utraty miejsc pracy. Wszyscy pracownicy 

znajdą miejsce pracy w Zakładzie BWZ lub BTL. W dyskusji 

pojawił się także problem obsad suwnicowych. Jednak według 

dyrektora nie było zgłoszeń w tym temacie. Zapewnił jednak o 

przeprowadzeniu analizy zgłoszonego problemu. Na koniec 

informujemy pracowników krakowskiego Oddziału AMP, iż Dy-

rektor Wojciech Koszuta objął obowiązki odpowiedzialnego z 

krakowską hutę, między innymi w kontaktach z lokalną admini-

stracją.        K.W. 

 

Uruchomienie portalu pracowniczego MyHrPortal 

Już w najbliższych dniach wszyscy będziemy mieli możliwość 

załatwienia swoich spraw z działem HR bez wychodzenia z do-

mu! Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie portalu pracowni-

czego MyHrPortal. Portal będzie dostępny dla wszystkich pra-

cowników firmy, a logowanie do niego będzie ….      Cd str nr 3 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 
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 WZD NSZZ Pracowników AMP SA  
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy Uchwały WZD NSZZ 
Pracowników AMP SA podjęte 18.05.2022 roku. Poniżej przyję-
ta Uchwała łącząca wszystkie wnioski zgłoszone podczas ze-
brań sprawozdawczo-wyborczych:  
Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników AMP S.A. 
zobowiązuje Zarząd Związku do realizacji następujących wnio-
sków : 
1. Prowadzić negocjacje nt. podwyżek płac , a zwłaszcza Harmoni-
zacji we wszystkich obszarach jak również wyrównywanie różnic 
płacowych w poszczególnych grupach zawodowych 
2. Podniesienie składki na PPE 
3. Wynagrodzenia po odchodzących pracownikach powinny pozo-
stać w grupie  w zatrudnieniu 
4. Coroczne podwyżki płac powinny automatycznie wzrastać o 
wskaźnik inflacji niezależnie od negocjacji płacowych  
5. Waloryzacja premii o wskaźnik inflacji 
6. Dodatek za Dzień Hutnika dla pracowników zmianowych 
7. Zmienić zapisy dot. Dodatku Mentorskiego dla pracowników 
alokowanych , którym zmieniono stanowisko pracy 
8. Uzupełnić wakaty po odchodzących pracownikach 
9. Dostosować strukturę SIP do aktualnej struktury organizacyjnej 
Zakładów i Spółek  
10. Aktywnie uczestniczyć w wyborach do SIP i PKZP  
11. Przeprowadzać w ramach Związku szkolenia z zakresu prawa 
pracy , zmian w Kodeksie Pracy , w przepisach BHP  
12. Uczestniczyć aktywnie w negocjacjach dotyczących  Regulami-
nów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Dążyć do 
zmian w zapisach dotyczących osób samotnych . 
13. Dążyć do stworzenia Regulaminów ZFŚS tam gdzie one nie 
funkcjonują (dotyczy to wielu Spółek ) 
14. Pomoc przy organizowaniu Komisji ZFŚS 
15. Ujednolicić wysokość Wczasów pod Gruszą 
16. Reagować na zmiany organizacyjne, które mogą skutkować 
zwolnieniami członków naszego Związku 
17. Uregulować do końca 2022 status zatrudnienia pracowników 
PSK dojeżdżających do innych lokalizacji AMP  
18. Ograniczyć do minimum uciążliwe dojazdy do pracy w innych 
lokalizacjach pracowników Spółek min Kolprem 
19. Weryfikacja lub likwidacja Katalogu Kar nakładanych na Spółki i 
ich pracowników  
20. Prowadzić rozmowy w celu anulowania po roku kar nakłada-
nych na kierowców za przewinienia drogowe na terenie AMP 
21. Organizować cykliczne spotkania z Zarządami Zakładów i Spó-
łek 
22. Reagować na informacje nt. jakości posiłków   
23. Przy zmianach organizacyjnych dbać o członków Związku 
uwzględniając ich sympatie do danego Zakładu  
24. Aktywnie uczestniczyć w pracach nad zapisami Układów Zbio-
rowych Pracy w Spółkach 
25. Reagować na zmiany właścicielskie w Spółkach, które mogą 
skutkować niekorzystnymi rozwiązaniami dla pracowników 
26. Dążyć do zwiększenia uzwiązkowienia i stworzyć program za-
chęt dla pozyskania nowych członków Związku 
Kolejna Uchwała dotyczyła podjęcia rozmów z pracodawcami w 
sprawie rekompensaty wzrostu inflacji w 2022 roku: 
WZD NSZZ Pracowników AMP S.A. zobowiązuje Zarząd Związku 
do podjęcia rozmów w AMP S.A. oraz Spółkach hutniczych w spra-
wie renegocjacji podpisanych Porozumień płacowych z Pracodaw-
cami odnośnie wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2022 w 
związku ze znaczącym wzrostem kosztów utrzymania rodzin hutni-
czych .   

Kolejna Uchwała dotyczyła zintensyfikowanie nakładów finan-
sowych, przeznaczonych na modernizację w Nowej Hucie infra-
struktury: komunalnej, kulturalno-oświatowej, zdrowotnej, wypo-
czynkowej, sportowej i drogowej: 
Walne Zebranie Delegatów  NSZZ Pracowników ArcelorMittal Po-
land S. A. występuje z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa, 
Pana Jacka Majchrowskiego, o zintensyfikowanie nakładów finan-
sowych, przeznaczonych na modernizację w Nowej Hucie, szeroko 
pojętej infrastruktury komunalnej, kulturalno-oświatowej, zdrowot-
nej, wypoczynkowej, sportowej i drogowej. Obserwowany od wielu 
lat program zabudowy i rozbudowy osiedli w  Nowej Hucie budzi 
poważny niepokój mieszkańców tej dzielnicy, ponieważ z równole-
gle powstającymi nowymi blokami mieszkalnymi, nie przybywa w 

naszej dzielnicy obiektów użyteczności publicznej, szkół, przed-
szkoli, żłobków przychodni zdrowia i obiektów sportowych. Apeluje-
my tą drogą o zaprzestanie stawiania tzw. plomb mieszkaniowych, 
a każdą wolną przestrzeń prosimy przeznaczać na ogólnodostępne 
tereny zielone, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe oraz parki 
wypoczynku. Zwracamy również uwagę na rekultywację terenów 
poprzemysłowych, których w Nowej Hucie z roku na rok przybywa. 
Nasza dzielnica, słynąca z szerokich dwupasmowych jezdni i mnó-
stwa zieleni, po „radosnej” twórczości Miejskiego Inżyniera Ruchu, 
stała się obszarem totalnie zakorkowanym samochodami prywatny-
mi i służbowymi - szczególnie w godzinach szczytu – które stoją w 
kilometrowych zatorach, wydzielając trujące spaliny i powodując 
niepotrzebny wzrost poziomu hałasu wzdłuż np. osiedli Albertyń-
skiego, Przy Arce, Na Lotnisku, Wysokiego, Strusia, 2 Pułku Lotni-
czego, Bohaterów Września oraz Piastów i wielu innych. W tych 
osiedlach mieszka  tysiące mieszkańców Nowej Huty i w to w ich 
imieniu apelujemy o gruntowne zmiany w organizacji ruchu drogo-
wego, bo życie wśród spalin i hałasu zagraża ich zdrowiu.  
W trosce o bezpieczeństwo pieszych błędnym działaniem jest zwę-
żanie ulic jednokierunkowych, których jest większość w Nowej Hu-
cie, ponieważ powoduje to tamowanie ruchu samochodowego i 
tworzenie niepotrzebnych korków. Uważamy, że wystarczyłoby 
ustawić odpowiednie znaki pionowe,  ograniczające prędkość oraz 
zamontować na jezdni tzw. poziome ograniczniki prędkości, 
umieszczając je przed przejściami dla pieszych. Apelujemy również 
tą drogą  do Pana prezydenta, by nie zapominał  o tym, iż Nowa 
Huta zawsze słynęła z mnóstwa zieleni, której ze względu na zabu-
dowy osiedli ubywa, dlatego o tą istniejącą należy pieczołowicie 
dbać, by służyła nie tylko mieszkańcom Nowej Huty, lecz całemu 
miastu Kraków.   

Delegaci WZD przyjęli również petycję kierowaną do Prezyden-
ta miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego oraz Przewod-
niczącego Rady Miasta Pana Rafała Komarewicza w sprawie 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru ”Kombinat”, w której wyrażamy sprzeciw w związku z pomy-
słem Radnych Miasta Krakowa, by na obszarze byłego wielkie-
go pieca nr 5 utworzyć ścieżkę edukacyjną. Plan ten po dogłęb-
nej analizie może zagrażać funkcjonowaniu krakowskiego Od-
działu AMP SA. Nie chodzi tylko o Wielki Piec ale także o pozo-
stałe Zakłady. Dlatego też po przedstawieniu naszych argu-
mentów w Petycji apelujemy do Obu Panów o rozsądek co do 
realizacji tego planu: 
...apelujemy o rozsądek i rozwagę przy podejmowaniu dalszych 
decyzji, związanych z Miejskim Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego w obszarze „Kombinat”, bo to pracownicy tego zakładu 
oraz spółek okołohutniczych, zlokalizowanych wokół WP nr 5, czują 
się najbardziej zagrożeni, w przypadku realizacji pomysłu radnych 
miasta Krakowa. „Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane” i tak 
chyba jest w tym przypadku, bo sam pomysł, by w bliżej nieokreślo-
nej przyszłości utworzyć na terenie huty muzeum lub ścieżkę edu-
kacyjno-turystyczną nie jest zły, ale czas i miejsce na podejmowa-
nie takich decyzji są niewłaściwe. Biorąc pod uwagę fakt, że wieki 
piec nr 5 został w styczniu 2022 roku - tempo iście ekspresowe - 
wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków prosimy nie zapomi-
nać, że realizacja pomysłu o utworzeniu ścieżki edukacyjno-
turystycznej wiązałaby się z likwidacją następnych zakładów i firm, 
działających na terenie AMP S.A O/Kraków , a to kolei przełożyłoby 
się na utratę kolejnych setek miejsc pracy w Krakowie. 
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Cd ze str nr 1... możliwe z każdego miejsca z dostępem do Interne-

tu. 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, z których korzystamy 

w firmie (np. HRapka, Oracle). Portal pracowniczy MyHrPortal 

będzie dla każdego z nas indywidualną „bazą dowodzenia” spra-

wami personalnymi, a wszystko to w czytelnej i intuicyjnej formie.  

Wkrótce ukaże się więcej informacji wraz z instrukcjami i linkami 

do portalu.  

 

Zmiany w procesie obsługi pracowników AMP  

W Oddziale Kraków AMP SA za Zakłady: BU – Centralne Utrzy-

manie Ruchu, BJ – Jakość i Rozwój Produktu, PSK – Zakład 

Wielkie Piece i Stalownia Kraków, PED – Energetyka Kraków 

kadrowo odpowiada Pan Zbigniew Wrona (Starszy Specjalista 

ds. Płac) Tel. +48 32 776 90 05 Dąbrowa Górnicza Tel. +48 12 

290 16 11 Kraków Tel. kom. +48 604 498 135  

Za Zakłady BTL – Transport i Logistyka Wyrobów Płaskich, BWG 

– Walcownia Gorąca, BWZ – Walcownia Zimna, SCF – Zarzą-

dzanie Zamówieniami Wyrobów Płaskich, ZKK – Zakład Koksow-

nia, BBA – Biuro Oddziałów Wyrobów Płaskich, DB – Jakość, 

Oddział Wyrobów Płaskich kadrowo odpowiada Pan Leszek Je-

wułą ( Specjalista ds. Płac ) Tel. +48 12 290 36 17 Tel. kom. +48 

600 268 744.  

Pracownicy uzyskują kontakt w pierwszej kolejności poprzez 

telefon stacjonarny lub komórkowy. W przypadku problemów z 

dodzwonieniem się do wybranego koordynatora – przesyłają 

krótkiego SMS na numer komórkowy o treści: HRS - Proszę o 

kontakt Nazwisko Imię, Obszar. Koordynator skontaktuje się w 

pierwszym wolnym terminie (przewidywany czas to max 1 godzi-

na) 

Natomiast dla nie pracujących-pracowników przewidziano kon-

takt poprzez skrzynki nadawcze lub infolinię. Byli pracownicy 

chcąc uzyskać informacje muszą wypełnić odpowiedni wniosek i 

pozostawić go w skrzynce nadawczej. W razie pytań lub wątpli-

wości powinni kontaktować się tylko z infolinią: +48 784 48 84  

 

Sztab Kryzysowy informuje o następujących 

decyzjach związanych z COVID-19: 

- Limity osób w salach spotkań i szkoleniowych przestają obo-

wiązywać. Cały czas jednak rekomendujemy zachowanie dystan-

su oraz stosowanie maseczek w przypadku spotkań/szkoleń. 

Maseczki i płyny do dezynfekcji będą dostępne i dostarczane 

według potrzeb. Oznakowania i informacje o limitach w salach 

pozostają, gdyby pojawiła się konieczność ich przywrócenia w 

związku z kolejną falą zachorowań; 

- Na wyjazd zagraniczny lub na przyjazd gości z zagranicy nadal 

wymagana jest zgoda dyrekcji zarządzającej (COO). 

  

Opieka Medyczna  

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujemy,  że 

z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązywać dotychcza-

sowe refinansowanie zakresu STANDARD i finansowanym w 

95% przez Pracodawcę ( pozostałe 5% tj. 1,40 zł dopłaca pra-

cownik) będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do usług 

medycznych – KOMFORT. 

Pracownik posiadający obecnie Pakiet Opieki w zakresie 

STANDARD, w przypadku nie przystąpienia do Pakietu KOM-

FORT pozostanie w czerwcu na ubezpieczeniu STAN-

DARD, które nie będzie refinansowane co oznacza, że jego 

pełny koszt poniesie Pracownik. W związku z podwyższymy 

zmianami w zasadach Opieki Medycznej informujemy Pracowni-

ków posiadających Pakiet STANDARD, iż 

1. W przypadku chęci rezygnacji z Pakietu STANDARD od 

czerwca br. powinni oni złożyć ( w dowolnej formie ) - do dnia 

30.05.2022r. , oświadczenie o takiej rezygnacji; 

2. Brak w/w oświadczenia o rezygnacji z Pakietu STANDARD 

spowoduje, iż z wynagrodzeniem za maj ( czerwiec) pracowniko-

wi zostanie potrącona kwota 14,90 zł, która nie będzie refinanso-

wana. 

3. Pracownicy mogą przystąpić do wariantu KOMFORT na zasa-

dach uzgodnionych z ZZ tj. 95% kosztów ponosi pracodawca, a 

pracownik 5%. – poprzez złożenie - do agencji CBS, POLISHUT 

lub w miejscach wyznaczonych na zakładach deklaracji przystą-

pienia: 

4. do 30.05.2022r. – ze skutkiem ( objęcie ubezpieczeniem) na 1 

czerwca, 

5. przez cały miesiąc czerwiec  – ze skutkiem ( objęcie ubezpie-

czeniem) na 1 lipca.       | 

Informujemy równocześnie, iż ubezpieczenia Opieka Me-

dyczna jest ubezpieczeniem odrębnym od Grupowego Ubez-

pieczenia na Życie, które jest w całości finansowane bezpo-

średnio przez Pracowników. 

 

Posiedzenie MTKŚS 

Informujemy, że Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń So-

cjalnych, 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 

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

Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z firmą daty pod-

pisania 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 wnioskodaw-

cę 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.       HR  
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Rekrutacja do przedszkoli 

Informujemy, że od 12 maja prowadzony jest w 

trybie ciągłym uzupełniający nabór dzieci do przed-

szkoli ArcelorMittal Poland -Równych Przedszkola-

ków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w 

Krakowie, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wieko-

wych. 

- Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN, 

codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć 

muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych, 

Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Rozwija-

jącego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, koncerty 

muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psy-

chologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów. 

- Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z grupy 

ArcelorMittal ok. 380 zł., czesne dla pozostałych osób ok. 610 

zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 14,5 zł. Kwoty te mogą ulec 

zmianie. 

- Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy społecz-

nej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland do-

datkowo ze środków ZFŚS. 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 

- Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,  

tel. kom. 668-024-681 lub 696-507-756,  

e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl 

- Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,  

tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, 

e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl  

Na stronie internetowej : 

https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą się: 

- szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto może 

ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka; 

- dokumenty rekrutacyjne do pobrania; 
Zapraszamy Fundacja Nasze Dzieci 

 

Cd ze str nr 2….  Ostatnią decyzją podjętą przez Delegatów WZD 

NSZZ Pracowników AMP SA było przyjęcie „Apelu o wolność dla 

Ukrainy”  
Apel o wolność dla Ukrainy 

Wojna to najtragiczniejsze co może spotkać ludzkość. Nasze pokole-

nie nie doświadczyło okrucieństwa wojny bowiem od 77 lat nasz rejon 

Europy, pomimo wielu napięć był wolny od rozlewu krwi. Niestety od 

kilkunastu tygodni za naszą wschodnią granicą toczy się bezprece-

densowy konflikt. Nasz sąsiad Ukraina został brutalnie zaatakowany 

przez współczesne Imperium zła jakim jest Rosja. Miliony niewinnych 

Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów.Tysiące 

zginęło nierzadko bestialsko zamordowanych. Ginęły dzieci, kobiety, 

ludzie starzy. Nie oszczędzano szpitali, szkół, osiedli mieszkaniowych. 

Dokonywali tego żołdacy kraju, który tak boleśnie doświadczył tego 

samego w czasie II wojny światowej .  

Solidaryzując się z narodem ukraińskim potępiamy działania rządu 

rosyjskiego. Ukraina jest wolnym krajem, który może wybrać własną 

drogę wolności, suwerenności i rozwoju gospodarczego. Wojna nie 

rozwiąże mocarstwowych ambicji Rosji, a doprowadzi jedynie do wielu 

ludzkich tragedii, zniszczeń w gospodarce i wzajemnej wrogości na 

wiele lat.  

Miliony ukraińskich Uchodźców, którzy przekroczyli polską granicę 

znaleźli w Polsce schronienie, opiekę i pomoc. Zwykli Polacy, samo-

rządowcy, wolontariusze pokazali Światu co znaczy solidarność i bez-

interesowna pomoc. To ich poświęcenie i ciężka praca spowodowały, 

że uciekinierzy z Ukrainy otrzymali wielkie wsparcie. Wiele tysięcy z 

nich znalazło schronienie w polskich domach.  

Z tego miejsca apelujemy do Prezydenta RP, do Premiera, do Rządu 

RP o wsparcie wszelkich światowych działań w obronie wolności na-

padniętego kraju, apelujemy o pokojowe rozstrzygnięcie tego krwawe-

go konfliktu dwóch krajów sąsiadujących z Polską. Jesteśmy przeko-

nani, że bez sięgania po oręż wojenny można szybko zakończyć prze-

lew niewinnej ludzkiej krwi w Ukrainie. Dlatego naszym priorytetem 

zawsze powinien być pokój, tak potrzebny teraz na Ukrainie i w całej 

Europie. 

 

Petycja do premiera Mateusza Morawieckiego 
OPZZ mówi dość drożyźnie i bieda-płacom! Ceny 

rosną jak oszalałe. Na początku roku inflacja wynosiła 

już 9,2 proc. W marcu osiągnęła pułap 11 proc., a w 

kwietniu 12,3 proc. Latem możemy spodziewać się nawet 14-

procentowej inflacji. Takich wzrostów nie notowano od końca ze-

szłego wieku! 

Do tej pory walka z inflacją rządu i Narodowego Banku Pol-

skiego to pasmo samych porażek. 

Pod naciskiem opinii publicznej Rada Ministrów przyjęła tzw. tar-

cze antyinflacyjne, które jedynie w niewielkim stopniu poprawiły 

sytuację finansową pracowników. Na dodatek Narodowy Bank 

Polski zamiast od razu przeciwdziałać drożyźnie, przekonywał, że 

wysoka inflacja jest chwilowa i nie uszczupli wynagrodzeń pracow-

ników. Dziś widać jak rząd i NBP się mylili. 

Niestety, ta pomyłka ma olbrzymie konsekwencje. Budżet państwa 

na 2022 r. został oparty o nierealistyczny wskaźnik inflacji w wyso-

kości 3,3 proc.! Skutkiem tego było niedoszacowanie podwyżki 

płacy minimalnej (do 3010 zł) i płac w sferze budżetowej (o 4,4 

proc.) oraz rent i emerytur. 

OPZZ od początku prac nad budżetem państwa na 2022 r. wska-

zywało, że rząd myli się w swoich szacunkach. Proponowało pod-

wyżkę płacy minimalnej o 10,71 proc. Gdyby rząd założył, jak pro-

ponowało OPZZ, inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna 

wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. OPZZ 

nadal uważa, że nowelizacja budżetu państwa na 2022 r. jest 

konieczna! 

Wojna za naszą wschodnią granicą, oprócz innych konsekwencji, 

przyniosła wzrost cen gazu i węgla. Ceny za gaz, prąd, opał wzro-

sły w kwietniu br. o 27,3 proc., paliw – o 27,8 proc., a żywności i 

napojów bezalkoholowych – o 12,7 proc. W ciągu jednego mie-

siąca ceny żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły 

się o 4,2 proc. To najwyższy taki wzrost w historii dostępnych 

danych! 

Podnoszenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski 

może ograniczyć w dłuższej perspektywie inflację, ale ma też swo-

je negatywne konsekwencje. Wysokie stopy procentowe uderzają 

bowiem w kredytobiorców. Wielu z nich już dzisiaj nie jest w 

stanie na bieżąco spłacać pożyczek. Za wzrost rat odpowiada 

wciąż rosnąca stawka WIBOR. Od dawna jednak wiadomo, że 

WIBOR jest ustalany nietransparentnie. To niesprawiedliwy 

zysk, który pojawia się w portfelach banków. Jest on osiągany 

kosztem społeczeństwa, dlatego OPZZ oczekuje likwidacji 

WIBOR-u. Nowy mechanizm musi być uczciwy i zapewniać pracu-

jącym finansowe bezpieczeństwo. 

OPZZ domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i 

zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Żądamy: 

- podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022r od lipca br 

- drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-

rentowych; 

- nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w 

nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej; 

- likwidacji stawki WIBOR; 

- podjęcia innych działań ograniczających inflację. 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEoAR4%2FJ0BfT0wyAl0FC0MRBlYBFwYDAxVNHQFWVkQTBnYWAFQdBRVUQlVUBFA5QUFhNEtCU1cgPi1LJw9JIU4oVlBqJldQQ0YtSQMIQwEGF1EgVkYg
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEqHBM0Jh5VVlk7AwAeDVxYUw0NVkdUAwIWCggASgZaEQcBF1QwQUoDCQYLREZKVlZgBRwKBEE8MyhBZhoVOkY8AB4xLF9ET0p7U0MBAkZTVxVKAx9BVFRGWilWUTI%3D
https://www.fundacja-naszedzieci.pl/

