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AKTUALNOŚCI 

Informacja z obrad Małopolskiej Komisji Świadczeń  

Socjalnych w dniu 15.06.2022  r. 

W trakcie obrad Komisji rozpatrzono 10 wniosków o zapomogi 

dla pracowników oraz 53 wnioski o zapomogi dla byłych pra-

cowników EiR. Komisja zapoznała się także z propozycjami 

ofert związanych z wypoczynkiem pracowników po pracy. Pro-

pozycje zostały przygotowane przez koordynatorów wycieczek.  

Dotyczą one: 

1. Wycieczki do Poronina w dniach 09.-11.09 2022 r., dla NSZZ 

Pracowników AMP i MOZ NSZZ Solidarność z BWZ.  

2. Wycieczki do Sadów Dolnych w  terminie 08.- 11.10 2022 r., 

dla MOZ NSZZ Solidarność. 

Komisja wyraziła zgodę na zaproponowane oferty. Jednak wa-

runkiem przeprowadzenia wycieczek jest brak ograniczeń zwią-

zanych ze stanem epidemii. 

Z kolei KM NSZZ Solidarność80 Małopolska zwrócił się z wnio-

skiem o dofinansowanie do otwartej imprezy rekreacyjno – spor-

towej dla pracowników i członków ich rodzin. Wyrażono zgodę 

na dofinansowanie w/w imprezy ( wynajem terenu rekreacyjne-

go wraz z łowiskiem i plażą oraz sprzętu służącego do rekreacji 

jak i również organizację zawodów wędkarskich, sportowych i 

zabaw dla dzieci). Impreza odbędzie się w dniu 21.08.2022 r., w 

Ośrodku Bobrowe Rozlewisko w Zabierzowie Bocheńskim.   

Podczas obrad Komisja rozpatrzyła wniosek NSZZ Pracowni-

ków AMP Kraków o dofinansowanie otwartej imprezy rekreacyj-

no- sportowej dla pracowników i członków ich rodzin ( wynajem 

obiektu, sprzętu służącego do rekreacji lub działalności sporto-

wej, organizację zabaw dla dzieci). Impreza odbędzie się w 

dniach 03.09.2022 r., oraz 10.09. 2022 r., w Wierchomli Małej w 

chacie Pod Pustą. Komisja wyraziła zgodę na dofinansowanie 

imprezy pod warunkiem nie wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemicznego.  

Komisja rozpatrzyła również 9 wniosków o udzielenie pożyczek 

na cele mieszkaniowe. Uzgodniono harmonogram podpisywania 

umów pożyczek oraz termin ich podpisywania do 28.10.2022 r. 

Należy pamiętać, że nie podpisanie umowy we wskazanym ter-

minie, traktowane będzie, jako rezygnacja z przyznanej pożycz-

ki i wniosek zostanie anulowany.  

O dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych z nie-

pełnosprawnymi dziećmi zwróciły się cztery osoby. Wnioski te 

zostały rozpatrzone pozytywnie. 

 

W odpowiedzi na wystąpienie Strony Społecznej dotyczące 

przekazania na ZFŚS ArcelorMittal Poland SA dodatkowego 

odpisu za lata 2020 oraz 2021 Strona Pracodawcy przekazała 

informację dotyczącą zwiększenia środków Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych w 2022 r. Pomimo, iż w odpowie-

dzi którą otrzymały organizacje związkowe nie gwarantowano 

nam takiego wzmocnienia ZFŚS to Pracodawca nie wykluczał, 

iż po analizie prawno-finansowej przychyli się do wystąpienia 

Strony Społecznej. Strona Społeczna przeanalizuje obecnie 

wielkość kwoty, która zasiliła konto ZFŚS. Środki jak w piśmie 

zostały podzielone na dwie Terenowe Komisje. 

 

UWAGA !!!!!       Komunikat w sprawie Opieki Medycznej 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów przypominamy, 

iż Pracownicy posiadający w czerwcu Pakiet Opieki ME-

DYCZNEJ w zakresie STANDARD, w przypadku nie przystą-

pienia do Pakietu KOMFORT z dniem 1 lipca 2022 utracą pra-

wo do Opieki Medycznej, a ponowna możliwość przystąpienia 

do tego ubezpieczenia nastąpi dopiero w lutym 2023r. 

W związku z podwyższymy zmianami w zasadach Opieki Me-

dycznej informujemy Pracowników posiadających Pakiet STAN-

DARD, iż mogą oni przystąpić do wariantu KOMFORT na zasa-

dach uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi tj. 95% kosztów 

ponosi pracodawca, a pracownik 5%. – poprzez złożenie do 

28.06.2022r. - do agencji CBS, POLISHUT lub w miejscach 

wyznaczonych na zakładach – załączonej deklaracji przystąpie-

nia: Szczegóły oferty Opieki Medycznej znajdą Państwo w ulot-

ce informacyjnej przesłanej pracownikom na adresy e-mail. 

Informujemy równocześnie, iż ubezpieczenia Opieka Medyczna 

jest ubezpieczeniem odrębnym od Grupowego Ubezpieczenia 

na Życie, które jest w całości finansowane bezpośrednio przez 

Pracowników. 

 

Ponowne wystąpienie w sprawie wypłaty nagrody  

wyrównawczo-inflacyjnej 

Organizacje związkowe, sygnatariusze wystąpienia w sprawie 

nagrody wyrównawczo-inflacyjnej nie akceptują odpowiedzi 

Pracodawcy. Odpowiedź ta zwiera tylko jednostronne spojrzenie 

na obecną sytuację zarówno  inflacji w Polsce jak i kosztów pro-

dukcji AMP. Nie pokazuje natomiast rekordowych zysków jakie 

Firma osiągnęła w tym czasie.   Cd str nr 2... 
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Cd ze str nr 1… Dlatego postanowiono wystąpić tym razem do Pre-

zesa S. Samaddara z ponownym pismem o wypłacenie drugiej 

części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. 
Sanjay Samaddar 

Prezes Zarządu 

ArcelorMittal Poland S.A. 

Dotyczy: wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej Pracow-

nikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku. 

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. podpisa-

ne pod niniejszym pismem ponownie występują z wnioskiem o 

wypłacenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku 

nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 2500 złotych dla 

każdego pracownika Spółki na zasadach i w terminie uzgodnionym 

przez Strony. 

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż co najmniej 

od kilku miesięcy mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ryn-

kową, która w pełni uzasadnia powyżej zgłoszony wniosek wypłace-

nia nagrody mającej złagodzić pracownikom skutki wciąż narastają-

cej inflacji i gwałtownego spadku wartości realnej wynagrodzeń 

pracowniczych. Przypominamy, że inflacja konsumencka w Polsce 

w maju br. wyniosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego i jest to najwyższy wzrost cen od 

marca 1998 roku. Prognozy na kolejne miesiące zakładają, że mimo 

tak wysokiego wskaźnika inflacji w maju br. jej szczyt jeszcze nie 

nastąpił i według wielu prognoz może sięgnąć nawet do 20 proc. 

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy ArcelorMittal za I kwartał 

2022 roku i przewidywane za II kwartał br. oraz cały rok 2021 świad-

czą o zaangażowaniu i efektywnej pracy wszystkich pracowników 

Grupy ArcelorMittal, w tym pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i 

Spółek Zależnych AMP. Tak dobre wyniki świadczą również o tym, 

że załoga pokazała, że w trudnych czasach pandemii Pracodawca 

mógł na nią liczyć, w chwili obecnej – w bardzo szybko pogarszają-

cej się sytuacji ekonomicznej rodzin pracowniczych – oczekuje wza-

jemności i realnego wsparcia finansowego, a nie tylko pisemnych 

pochwał. 

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym pi-

smem deklarując stałą gotowość do merytorycznych rozmów wzy-

wają Pracodawcę do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji celem 

jak najszybszego ustalenia zasad oraz terminu wypłaty nagrody 

wyrównawczo-inflacyjnej i w związku z tym wyznaczają termin spo-

tkania w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w sali konfe-

rencyjnej nr 120 w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej. 

 

W odpowiedzi Strona Pracodawcy przyjęła propozycję spotkania 

z jednoczesną propozycją zmiany terminu…. Z uwagi na ważne 

kwestie, których spotkanie ma dotyczyć, wymagana jest konsul-

tacja stanowiska pracodawcy z zarządem Spółki oraz rozmowa 

z Członkami MC przed spotkaniem z Panami Przewodniczący-

mi. Z przyczyn oczywistych będzie to możliwe najwcześniej pod 

koniec przyszłego tygodnia z uwagi na stały kalendarz spotkań 

dyrekcji Spółki. Z tego też względu merytoryczne odniesienie się 

do ponownego wniosku może mieć miejsce w terminie najwcze-

śniejszym z możliwych, jednak po 24 czerwca i w tym terminie 

proponuję spotkanie. Liczę na zrozumienie ww., które wynika z 

procedur przyjętych dla rozpatrywania ważnych dla Spółki kwe-

stii. Dokładną datę proponuję ustalić w przyszłym tygodniu. 

Strona Społeczna jest oczywiście gotowa poczekać na przepro-

wadzenie dodatkowej analizy finansowej przez Zarząd Spółki. 

Pracowników interesuje końcowy efekt rozmów. Nikt z kim roz-

mawiamy nie wyobraża sobie, iż w tak trudnym czasie Praco-

dawca nie będzie się chciał podzielić zyskami wypracowanymi 

przez zatrudnionych w tej Firmie pracowników. Mamy nadzieję, 

iż Spółka AMP nie będzie gorsza od wielu Firm na Polskim ryn-

ku, które takie decyzje podjęły. O prowadzonych rozmowach 

będziemy informować pracowników oraz czytelników Kuriera 

Aktualności.       K.W. 

BWZ  - Dzień Dziecka 

Po długiej nieobecności spowodowanej pandemią w dn. 

11.06.2022r został zorganizowany wyjazd z okazji Dnia Dziecka 

do Parku Rozrywki ,,ENERGYLANDIA”. 

Organizatorami tego wyjazdu byli: Zarząd Zakładowy BWZ-BTL  

NSZZ Prac. AMP S.A. z Przewodniczącym Mirkiem Kopciem 

oraz KRH Solidarność BWZ z Przewodniczącym Cz. Bujakiem.  

Trzeba też nadmienić że w tym roku nasi Dyrektorzy tj. BWZ-

Dawid Latkowski i BTL – Grzegorz Bielski , stanęli na wysokości 

zadania i stali się w dużej mierze sponsorami upominków dla 

naszych dzieci. W tym roku wyjechało łącznie około 150 osób z 

czego ponad 80 dzieci. Wyjazd autobusów do Energylandii tra-

dycyjnie nastąpił spod bud „S” AMP o godz.08.00. Podczas po-

dróży organizatorzy rozdali upominki i słodycze oraz bloki rysun-

kowe wraz z kredkami. Upominki jak zawsze były wspaniałe i 

cieszył naszych „milusińskich”. Do upominków dołączono słody-

cze, które znikały w szybkim tempie zaraz po ich wręczeniu. 

Rysunki, które miały się pojawić według zapowiedzi organizato-

rów powinny przedstawiać oczekiwania zabawy w tym „wesołym 

miasteczku”. Zaraz po przyjeździe nastąpiło wielkie otwarcie 

obchodów „Dnia Dziecka” z udziałem klaunów i przebranych lw 

bajkowe stroje osób. Wszyscy zarówno dorośli jak i dzieci ruszy-

li ku przygodzie w Energylandii. Cała grupa bawiła się cały dzień 

korzystając ze wszystkich możliwych atrakcji. Po tak spędzonym 

dniu o godz.17.30 nastąpił powrót do Krakowa. Wszyscy uczest-

nicy wyjazdu wracali rozbawieni i zadowoleni z wyjazdu. W dro-

dze powrotnej dzieci opowiadały o atrakcjach jakie doświadczyły 

podczas tych obchodów „Dnia Dziecka”. Także w drodze po-

wrotnej była możliwość narysowania „swoich przeżyć” i zabawy 

w Energylandii. Rysunki uczestników wyjazdu organizatorzy 

zapowiedzieli pokazać na tablicach związkowych pracownikom 

Zakładu. Mam nadzieje że w przyszłym roku też uda  nam się 

zorganizować taki wspaniały wyjazd. Nie ma nic piękniejszego 

jak widok szczęśliwych dzieci. Do zobaczenia za rok.    M. Kopeć 

        

   PODZIĘKOWANIE  

„Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca”.  

Za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie materialne, w 

trakcie mojego kilkumiesięcznego pobytu w Polsce, pragnę tą 

drogą bardzo podziękować Panu Jackowi Oleszkowi z firmy 

„ZŁOMEX” S.A. Okrutny los i straszna wojna zmusza mnie do 

pożegnania się z gościnną Polską i rozpoczęcia nowego roz-

działu życia w innym kraju, ale tacy ludzie jak Pan Jacek na 

zawsze pozostaną w mojej pamięci.  

Po stokroć wdzięczna, uchodźczyni z Ukrainy Olga Struk z sy-

nem Marko.  
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