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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zarząd Związku 

20 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie 

Zarządu Związku. Przewodniczący Związku poinformował ze-

branych o sytuacji produkcyjnej w krakowskim Oddziale AMP. 

Niestety zamówienia na nasze wyroby „spadły” i może okazać 

się konieczność zatrzymania niektórych linii produkcyjnych. Jak 

zawsze w takiej sytuacji pojawia się niepokój pracowników o 

dalszą pracę. Pomimo zmniejszenia produkcji linie produkcyjne 

na dzień dzisiejszy są zatrzymywane jedynie do planowanych 

postojów. Mamy nadzieję na szybkie ożywienie gospodarki i 

powrót do normalnej produkcji. Następnie omówione zostały 

wystąpienia do Pracodawcy w sprawie zwiększenia odpisu na 

ZFŚS oraz pisma w sprawie wypłaty II części nagrody inflacyj-

nej. Jak już informowaliśmy Pracodawca przelał na ZFŚS kwotę 

2,5 mln zł zasilając tym samym Fundusz Socjalny. Nie została 

podjęta decyzja w sprawie wypłaty tych środków finansowych. 

Strony podejmą wspólnie decyzję w jakiej formie i kiedy pracow-

nicy AMP skorzystają z tych dodatkowych pieniędzy. Niestety w 

sprawie wystąpień odnośnie II części nagrody inflacyjnej nie 

mamy na dzień dzisiejszy dobrych wiadomości. Strona Praco-

dawcy analizuje sytuację produkcyjną oraz możliwości finanso-

we. Na kolejnych spotkaniach, Dyrekcję AMP będziemy przeko-

nywać o konieczności wypłaty dodatkowych środków finanso-

wych pracownikom AMP. Mamy nadzieję, że nasze argumenty 

zostaną wysłuchane i nie dojdzie do niepokojów społecznych. W 

kolejnym punkcie spotkania Wiceprzewodniczący ds.. Spółek 

kol. Tomasz Ziołek omówił sytuację produkcyjną jak i oczekiwa-

nia pracowników w Spółkach hutniczych. Wysoka inflacja dopro-

wadza do zaciskania „pasa” w Spółkach, a wszystko to kosztem 

pracowników. Obecni na spotkaniu Przewodniczący poszcze-

gólnych Zarządów Zakładowych omawiali problemy z jakimi 

przychodzi im się mierzyć obecnie. Wszyscy także oczekują na 

„ruchy” finansowe w AMP co pozwoliłoby na podobne wystąpie-

nia w Spółkach hutniczych.  

W kolejnej części spotkania Wiceprzewodniczący ds.. Organiza-

cyjnych kol. Józef Kawula omówił organizację pikniku związko-

wego, planowane szkolenie związkowe, organizację zawodów 

wędkarskich (zawody im. Andrzeja Bączkowskiego) oraz termi-

narz spotkań związkowych. Pikniki związkowe podobnie jak w 

2021 roku zorganizowane zostaną w Wierchomli w ośrodku 

„Chata pod Pustą”. Przez dwa kolejne weekendy 3 i 10 września 

hutnicy wraz z dziećmi będą mogli odpocząć, korzystając z wie-

lu atrakcji przygotowanych przez Związek. Natomiast 17 wrze-

śnia planujemy na zbiornikach w Brzegach zorganizować indy-

widualne zawody wędkarskie dla członków Związku i sympaty-

ków naszej organizacji. Wracamy do pierwszej edycji zawodów 

wędkarskich im. Andrzeja Bączkowskiego. Oprócz wędkarzy 

zapraszamy „kibiców”. Po zakończeniu zawodów przewidziano 

grilowy poczęstunek. 

Sprawy finansowe omówiła Wiceprzewodnicząca ds.. Finanso-

wych kol. Halina Szpakowska. Przedstawiła między innymi za-

twierdzony fundusz organizacyjny oraz omówiła stan finansów 

Związku. 

W kolejnej części spotkania omówiono decyzję o obchodach 40 

lecia NSZZ Pracowników AMP SA. Podjęto uchwałę o przygoto-

waniu dla wszystkich naszych członków Związku upominków z 

tej okazji oraz o zakupie i losowaniu cennych rzeczowych upo-

minków (sprzęt RTV oraz AGD, rodzinne weekendy) wśród na-

szych członków Związku. Szczegóły zostaną opracowane i za-

twierdzone przez Prezydium Związku. Członkowie Zarządu na 

wniosek Przewodniczącego Związku zaakceptowali reaktywo-

waniu Komisji Uchwał i Wniosków by poddać analizie poziom 

naszych świadczeń statutowych. Zarząd Związku podjął decyzję 

o przeprowadzeniu szerokiej dyskusji podczas posiedzeń zakła-

dowych by po wakacjach na pierwszym posiedzeniu Zarządu 

Związku podjąć decyzję w tej sprawie.     K.W. 

 

Postoje linii produkcyjnych 

Niestety nie udało się służbom AMP „ściągnąć” odpowiedniej 

ilości zamówień na wyroby naszej Huty co pociągnąć może za 

sobą konieczność wysyłania pracowników na tzw postojowe. 

Przypominamy wszystkim o procedurze w takich sytuacjach. W 

stosunku do pracowników zagrożonych postojami stosowane 

będą następujące rozwiązania, które są kontynuacją dotychcza-

sowych rozwiązań w tym zakresie: 

1. Maksymalizacja wykorzystania: 

- szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych, 

- dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako w6 

( w tym dawne UDW12) oraz wn i wś, których celem jest obni-

żenie ilości zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgodnego z 

normą okresu rozliczeniowego, 

- urlopów zaległych i bieżących. 

2. Możliwość zatrudniani pracowników na innym, niż do-

tychczas zajmowane, stanowisku pracy (z uwzględnieniem moż-

liwości  przekwalifikowania) w ramach w ramach danego Zakła-

du/Działu/Biura lub Oddziału Spółki, którego lokalizacja stanowi 

dla Pracownika stałe miejsce świadczenia pracy lub w innych 

jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym również niestałych 

miejscach świadczenia pracy, 

W przypadku gdy pomimo wykorzystania w/w działań zaistnie-

je konieczność skierowania pracownika na „postojowe” stosow-

ną informację otrzyma on od bezpośredniego przełożonego z co 

najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z postanowienia-

mi §25 ust.3. naszego ZUZP  oraz art.81§1 kodeksu pracy w 

okresie przebywania na „postojowym” Pracownik otrzymywać 

będzie płacę zasadniczą. 

 

UWAGA !!! Wjazd hulajnogami elektrycznymi na teren AMP. 

W nawiązaniu do kwestii możliwości wjazdu na teren Spółki 

hulajnogami elektrycznymi, Dyrekcja AMP informuję, iż zgodnie 

z  Rozdziałem I ust.8. Zasad ruchu drogowego na terenie Arce-

lorMittal Poland S.A. będącymi załącznikiem do ZARZĄDZE-

NIE  Nr  2/2010 DG  w sprawie: zasad ruchu drogowego na 

terenie ArcelorMittal Poland S.A.: 

„Zabrania się korzystania z: quadów, rolek, deskorolek, 

hulajnóg, segway’ów, itp.” 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  S.A. 
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Kolprem  

Wzorem AMP organizacje Związkowe w Spółce Kolprem wystą-

piły do Zarządu Spółki o wypłatę nagrody inflacyjno-

wyrównawczej. Jej wysokość jest taka sama jak proponowana w 

AMP czyli 2500 zł. Czekamy na odpowiedź ze strony Pracodaw-

cy, która będzie jak zwykle zależna od wyniku negocjacji w 

Spółce „Matce”, a te planowane są w najbliższych dniach. Ina-

czej wygląda sytuacja dotycząca ZFŚS. Spółka Kolprem w ubie-

głych dwóch latach pandemicznych nie wykazała strat i dlatego 

można było zasilić Fundusz Socjalny 20% dodatkowym odpi-

sem. Pieniądze zostały już przelane co pozwoli na zabezpiecze-

nie wszystkich zaplanowanych wydatków, a być może i zwięk-

szenie niektórych z nich.  

Stan zatrudnienia w Spółce Kolprem na koniec maja to 724 pra-

cowników. Niestety w Firmie brakuje pracowników na stanowi-

skach dyżurnych ruchu i maszynistów, a także wykwalfikowa-

nych specjalistów w utrzymaniu ruchu. Spółka prowadzi nabór 

na te wakaty. Zdołano już pozyskać kilkunastu maszynistów i 

dyżurnych ruchu głównie w lokalizacji dąbrowskiej. Niestety na-

dal braki uzupełniane są przez dojeżdżających z Krakowa pra-

cowników. Nie ma co ukrywać, że tego typu rozwiązanie nie jest 

przyjmowane z zadowoleniem przez krakowskich „kolejarzy”. 

Oczywiście pracownicy z Krakowa mają świadomość takich 

potrzeb Spółki, ale pozostaje kilka spraw związanych z dojazda-

mi, o których chcielibyśmy porozmawiać z Zarządem Spółki. 

Uzgodnienia w tym zakresie pozwoliłyby na akceptacje dojazdu 

pracowników z Krakowa do Dąbrowy.   T Ziołek 

 

Spółki hutnicze 

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze po wyborach spotka-

nie Przewodniczących Zarządów Związku w Spółkach hutni-

czych, tym sposobem reaktywowano Komisję ds. Spółek. Tema-

tem, który dominował w dyskusji były wyniki wyborów i przebieg 

WZD w dniu 18.05.2022. Większość Przewodniczących W Spół-

kach została wybrana powtórnie. Zmiany nastąpiły w Spółkach: 

HUT-PUS, Krakodlew i Cognor – Zakład Profil. Nastąpiły zmiany 

nie tylko Przewodniczących, ale także zmienili się członkowie 

tych Zarządów. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytua-

cję produkcyjną w Spółkach. Sytuacja i problemy w Spółkach są 

odzwierciedleniem tego z czym boryka się polska gospodarka. 

Ma to niestety przełożenie na trudną do przewidzenia najbliższą 

przyszłość. Oczekiwania załóg poszczególnych Spółek  zwłasz-

cza w dobie szalejącej inflacji zderzają się ze stanowiskami Za-

rządów Firm. Wiele do tej pory nie załatwionych problemów, 

zwłaszcza tych dotyczących wynagrodzeń czy szeroko pojętych 

spraw socjalnych będzie przedmiotem trudnych negocjacji. 

Obecni na spotkaniu podjęli postanowienie o cyklicznych spo-

tkaniach w takim gronie. Mają one służyć wymianie informacji, 

doświadczeń i wzajemnej pomocy w trudnych sprawach pracow-

niczych.      T. Ziołek 

 

Z prasy związkowej: OPZZ do RDS w sprawie emerytur sta-

żowych. OPZZ zwróciło się do RDS z wnioskiem o rozpatrzenie 

postulatu zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu 

ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed 

osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Emerytury 

stażowe, bo o nie chodzi w piśmie OPZZ do RDS, to jeden z 

postulatów, o którego realizację organizacja zbiega od wielu lat. 

Porozumienie domaga się stworzenia pracownikom o bardzo 

długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed 

osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które 

mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 

lat, oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładko-

wy wynoszący co najmniej 40 lat).  

OPZZ pod swoim projektem zebrał niemal 800 tys. podpisów. W 

2020 r., w porozumieniu z OPZZ, projekty ustawy dotyczące 

emerytur stażowych złożyły Koalicyjny Klub Parlamentarny Le-

wicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz'15. Niestety, nie zosta-

ły one rozpatrzone. W kolejnym roku pojawiły się następne dwa 

projekty: projekt obywatelski i projekt prezydenta Andrzeja Du-

dy. Projekt obywatelski został skierowany do pierwszego czyta-

nia i przyjęty przez Sejm, ale prace nad nim ustały. 

Dane GUS: zarobki większe, ale mniejsze.  Obawy OPZZ o 

sytuację materialną, w jakiej znajdują się rzesze pracowników, 

potwierdzają dane GUS dotyczące wynagrodzenia za maj 2022 

r. Rząd musi zacząć działać! GUS poinformował dzisiaj, że prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 

maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r. było wyższe o 

13,5% i wyniosło 6399,59 zł (brutto). Względem kwietnia 2022 r. 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 3,4%. 

Inflacja zjada tegoroczne podwyżki płac, które wywalczyli przed-

stawiciele różnych branż i zawodów. 

W maju 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 

sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do kwietnia 

2022 r. o 3,4%, podczas gdy w maju 2021 r. w porównaniu do 

kwietnia 2021 r. płace zanotowały mniejszy spadek, tj. o 2,9%. 

Spadek przeciętnych wynagrodzeń w maju 2022 r. względem 

kwietnia 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami w poprzed-

nim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych i kwartalnych, 

nagród motywacyjnych i rocznych oraz wypłaty odpraw emery-

talnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane 

są do składników wynagrodzeń ). Spadek przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszyst-

kich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji 

„Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 15,5%), gdzie 

wynagrodzenia wyniosły 7785,86 zł (miesiąc wcześniej 9214,25 

zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 10,2%), gdzie wyna-

grodzenia się zmniejszyły się do 8206,10 zł (miesiąc wcześniej 

wyniosły 9140,01 zł). 

W skali roku (maj 2022 r. do maj 2021 r.) przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,5%. Przed rokiem (maj 2021 

r. do maja 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych 

płac na poziomie 10,1%. 

Hutnictwo ma nowy powód do ucieczki z Europy. Bliski 

Wschód i Afryka mogą stać się nowymi ziemiami obiecanymi 

hutnictwa. Może się okazać, że różnica kosztów uzyskania ener-

gii z OZE będzie sprzyjać przenoszeniu produkcji stali 

„wodorową” ścieżką do północnej Afryki czy na Bliski Wschód. 

Pierwsze kroki już podjęto. Producenci stali już ten trend widzą. 

ArcelorMittal i mauretański Snim, dostawca rudy żelaza, podpi-

sały w maju porozumienie o współpracy i rozpoczną prace nad 

wstępnym studium wykonalności projektu wspólnej budowy za-

kładu peletyzacji rudy i instalacji bezpośredniej redukcji DRI, 

umiejscowionych w Mauretanii. 

Kolejnym wskazaniem do umiejscowienia produkcji żelaza gąb-

czastego metodą DRI w Afryce ma być też perspektywa rozwoju 

tego regionu i plany zbudowania w tamtejszych krajach infra-

struktury drogowej, kolejowej, energetycznej. To proces wyma-

gający dużych ilości stali. 
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