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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z Prezesem Frederikiem Van De Velde  

4 lipca odbyło się spotkanie związkowej „szóstki” z pracodawcą. 

W pierwszej części spotkania dyr. Frederik Van De Velde omó-

wił sytuację hutnictwa w Europie i w Polsce. Polska na tle Euro-

py wypada znacznie gorzej, gdyż zakłady w krajach UE mają 

długoterminowe umowy na dostawy blach samochodowych, a 

Polska bazuje na produkcji wyrobów płaskich (głównie dla AGD) 

oraz dla budownictwa. Spadek popytu przełożył się na gwałtow-

ną obniżkę cen na wyroby stalowe. Mimo lepszej sytuacji w za-

kładach Grupy AM w UE doszło do zatrzymania wielkiego pieca 

w Dunkierce. W innych hutach AM, tam gdzie aktualnie remon-

towane są wielkie piece, podjęto decyzję o przedłużeniu posto-

jów remontowych. W Polsce konsekwencją trudności na rynku 

stali jest spowolnienie produkcji koksu w Krakowie i Zdzieszowi-

cach. Zmniejszenie produkcji koksu wiąże się z odpowiednim 

„prowadzeniem pracy” komór koksowniczych by nie doprowa-

dzić do ich całkowitego zniszczenia. W AMP podjęto decyzję by 

Część Surowcowa produkowała na maksymalnych obrotach, a 

wyprodukowane slaby były rezerwą dla Krakowy gdy Wielki Piec 

w Dąbrowie Górniczej będzie remontowany (I połowa 2023 ro-

ku). Niestety jeśli nie pojawią się nowe zamówienia Spółka bę-

dzie zmuszona zatrzymać produkcję linii wykańczających w 

segmencie wyrobów długich i płaskich. Liczba zamówień na III 

kwartał jest bardzo niska, zarówno w wyrobach płaskich jak i 

długich, a nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał IV kwartał. 

Dyrekcja liczy się z koniecznością spowolnienia produkcji na 

poszczególnych instalacjach w obszarze wyrobów płaskich. 

Natomiast Walcownia Gorąca „pracuje jednym piecem”. W tym 

zakładzie przewidziano remonty częściowe oraz okresowe, stąd  

na pozostałe dni powinno zapewnić pracę dla całej załogi. Jak 

informował dyrektor, obecnie mamy do czynienia z sytuacją 

porównywalną z okresem poprzedniego najwyższego spadku 

produkcji. Kolejny poruszony temat to ceny węgla, które sięgały 

już ponad 500 dolarów za tonę, teraz to około 300 dolarów. W 

chwili obecnej na rynku widoczne są braki węgla, ponieważ wie-

le zakładów przechodzi na ten surowiec. Pozytywnym jest fakt, 

że w AMP nie ma problemu z gazem na dzień dzisiejszy. W 

Dąbrowie i Krakowie zawsze możemy sięgnąć po gaz koksowni-

czy. W kolejnej części spotkania dyrektor generalny odniósł się 

do spraw pracowniczych, w tym do wnioskowanej przez Związki 

nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. Stwierdził, że sytuacja jest 

wyjątkowa i zmienia się z dnia na dzień. Tego typu rozmowy i 

negocjacje nie były planowane. Dyrektor zdaje sobie sprawę, że 

stopa inflacyjna jest najwyższa od 30 lat. Zapewnił Stronę 

Związkową o staraniach Zarządu AMP by ten „problem” rozwią-

zać. Przewodniczący obecni na spotkaniu zwracali uwagę, że 

brak takiej nagrody w połączeniu z ewentualnym wysyłaniem 

pracowników na postojowe oraz zagrożenie wynikające z dra-

matycznej sytuacji firm żywieniowych może spowodować nie-

kontrolowany wybuch społeczny. Ponadto wskazywano wiele 

firm związanych z hutnictwem, które wypłacają takie środki fi-

nansowe swoim pracownikom. Dyrekcja poprosiła o czas na 

zajęcie się tym tematem. W trakcie spotkania poruszono także 

kwestię tzw. transformacji. Według Dyrektora Frederika Van De 

Velde Spółka chce mieć pewność, że w perspektywie kilku lat 

będzie bardziej konkurencyjna. Spółka będzie wprowadzać no-

we technologie i rozwiązania w dążeniu do wyższej produktyw-

ności. Kolejny raz zadawane pytanie dotyczyło budowy III linii 

ocynkowania, na które niestety nie otrzymaliśmy jednoznacznej 

odpowiedzi. Wsparcie wystąpień w sytuacji gdy firmy realizujące 

budowę linii podniosły ceny o 30-40-% może niewiele pomóc. 

Szkoda, że decydujący w Grupie AM o inwestycjach nie pomy-

śleli o cenach przed zakończeniem terminu oferty budowy linii. 

W kolejnym pytaniu dotyczącym remontu WP i środków na re-

monty bieżące usłyszeliśmy, iż Spółka zabezpieczyła odpowied-

nie środki, a remont WP będzie nawet powiększony o system 

załadunku wielkiego pieca. Niestety z informacji otrzymywanych 

z Zakładów wynika, że środki finansowe na remonty i tzw 

„utrzymanie ruchu” zakładów dawno się skończyły. Temat jest 

trudny, a środki finansowe muszą się znaleźć na remonty. Bu-

dżet w tym zakresie będzie modyfikowany. Te odpowiedzi dy-

rektora generalnego powinny uspokoić Stronę Społeczną ale to 

wykonanie roku i stan urządzeń pokaże czy wszystkie plany 

remontowe są prawidłowe. W końcowej części spotkania poin-

formowano przewodniczących o współfinansowaniu przez AMP 

budowy obiektów sportowych (chodzi o Stadion Zagłębia So-

snowiec i inne obiekty w jego okolicach). To zaangażowanie 

finansowe AMP podkreśla tylko integrację z lokalną społeczno-

ściom.        K.W.  

 

Robocze rozmowy z HR w AMP 

W pierwszej części spotkania Strona Pracodawcy przekazała 

informację o zakończeniu obowiązywania pakietu Standard ofe-

rowanym przez PZU w dniu 30 czerwca. Niestety pracownicy, 

którzy nie podpisali nowego pakietu (Komfort) stracą dostęp do 

wszystkich udogodnień dostępnych w ramach opieki medycznej.    

Kolejna możliwość złożenia nowej deklaracji z opcją opieki poja-

wi się dopiero w lutym 2023 r. Według danych z ubiegłego tygo-

dnia w oddziale krakowskim ok. 150 osób nie podpisało nowych 

deklaracji. W kolejnej części spotkania Dyrektor Pracy poinfor-

mował o transferach pracowników z Interim do AMP. Dla przy-

pomnienia to właśnie upór Strony Społecznej sprawił, iż AMP 

wycofało się z zatrudniania pracowników poprzez firmy lizingo-

we. Niestety ten trochę spóźniony ruch Spółki spowodował, iż 

odeszło od Firmy wielu młodych ale już doświadczonych pra-

cowników. W kolejnym punkcie spotkania Pracodawca poinfor-

mował o niepokojącym wzroście przypadków przychodzenia do 

pracy w stanie nietrzeźwym. Swoistym rekordem „może po-

chwalić” się pracownik próbujący wjechać na teren AMP rowe-

rem mają 2,83 promila alkoholu. Oprócz zwolnienia dyscyplinar-

nego został przez policję ukarany mandatem. Przypominamy, iż 

po zmianie KP Pracodawca uzyska prawo do kontroli stanu 

trzeźwości pracowników bez  wzywania policji.  

W kolejnym temacie omówiono sytuację produkcyjną w AMP i 

Zakładach Grupy. Pracodawca przypomniał procedury związane 

z wysyłaniem pracowników na tzw postojowe….   Cd str nr 2  
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Oferta BT HUT-PUS  

ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny  

tel. 12 643 87 44 12 643 87 22  

 e mail: turystyka@hutpus.com.pl,        

  www.hpturystyka.pl  
Wycieczki - Polska  

1. Busko Zdrój - Hotel Gromada - 25.09. - 2.10.2022 cena 1450 

zł - transport autokar, organizator HUT-PUS 

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

port autokar, organizator HUT-PUS  

3. Dźwirzyno - OWR BRYZA - 27.08.– 3.09.2022 cena 1555 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS  

4.. Krynica Zdrój - Hotel JAGIELLONKA –13-20.08.2022 cena 

1603 zł - transport autokar, organizator HUT-PUS  

5. Kalbornia - OW INTERNET PIAST - 3-11.09.2022 cena 1588 

zł - transport autokar, organizator HUT-PUS  

6. Ustronie Morskie - OW Gwarek - 6-13.08.2022 cena 2120,00 

- transport autokar, organizator HUT-PUS 

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

- transport autokar, organizator HUT-PUS  

8. Łeba - OW FREGATA - 19-29.08.2022 cena 1855 zł - trans-

port autokar, organizator HUT-PUS  

9. Łeba - OW FREGATA - 29.08.-08.09.2022 cena 1732 zł - 

trans-port autokar, organizator HUT-PUS  

10. Piwniczna - OLW SMREK - 17-24.09.2022 cena 1711 zł - 

transport autokar, organizator HUT-PUS  

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

transport autokar, organizator HUT-PUS  

 

Oferta - Bilety 

Koncert „Krzysztof Krawczyk – „Jak przeżyć wszystko jeszcze 

raz…”  - Tauron Arena Kraków - termin - 9.10.2022 rok - cena 

139,00 zł, organizator - HUT-PUS 

 

Co pracownicy powinni wiedzieć o wchodzących  

od 01.07.2022 zmianach podatkowych?  

Od 1 lipca 2022 r. po raz kolejny zostały wprowadzone zmiany 

do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw. W związku z tym Dział HR przygotował wyciąg najważ-

niejszych informacji na ten temat  

- Obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym prze-

dziale skali podatkowej z 17% na 12%  

1. Podstawa obliczenia podatku, Dochód roczny -  do 120 

000,00 PLN Podatek wynosi - 12% minus kwota zmniej-

szająca podatek 3.600,00 PLN,  

2. Podstawa obliczenia podatku, Dochód roczny - ponad 

120 000,00 PLN - podatek wynosi 10.800,00 PLN plus 

32% nadwyżki ponad 120.000,00 PLN  

W związku z obniżeniem stawki podatku z 17% na 12% zmianie 

ulegnie roczna kwota wolna od podatku dla osób rozliczających 

się wg zasad ogólnych (skali podatkowej). Nowa, roczna kwota 

zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł. (30 000 zł. x 12% = 3 

600 zł).  

- W związku z obniżeniem podatku dochodowego z 17% do 

12% ulegnie zmianie kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki 

do 300 zł.  

Dotychczasowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na 

podatek dochodowy zostanie obniżona z kwoty 425 zł do kwoty 

300zł. Do tej ulgi uprawnia PIT-2.  

WAŻNE! Złożone oświadczenia PIT-2 pozostają w mocy, nie 

należy składać nowych.  

- Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Od 01.07.2022 r. ulga dla 

klasy średniej przestaje obowiązywać.  

WAŻNE! Urząd Skarbowy przy rozliczeniu rocznym dla każdego 

podatnika, rozliczy „hipotetyczny podatek” z uwzględnieniem 

ulgi dla klasy średniej i jeżeli takie rozliczenie będzie korzystniej-

sze, ulga dla klasy średniej zostanie uwzględniona.  

- Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodo-

wy. Do 30.06.2022 r. pracodawca miał obowiązek liczyć zaliczki 

na podatek dochodowy według przepisów obowiązujących od 

01.01.2022 r. oraz tych, które obowiązywały do 31.12.2021 r. i 

potrącać z płacy pracownika miesięczną zaliczkę na podatek 

dochodowy w niższej kwocie. Obecnie kwota zaliczki będzie 

obliczana tylko jedna w oparciu o nową skalę podatkową (12% 

lub 32%).  

- Pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie 

koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie, 

może złożyć pracodawcy wniosek na piśmie o niestosowanie 

tych kosztów.  

- Zmiany sposobu rozliczenia dla samotnych rodziców z dziec-

kiem. Wszyscy samotni rodzice będą mogli skorzystać z po-

dwójnej kwoty wolnej (60 000 zł)  

- Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem Zlikwido-

wana została ulga 1500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 

r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dziec-

kiem według zasad sprzed 01.01.2022.  

- Zwiększony limit kwoty dochodów dziecka. Zwiększony został 

limit kwoty dochodów dziecka który warunkuje skorzystanie z 

preferencji podatkowych przez rodziców (z 3 089,00 PLN do 16 

061,28 PLN w 2022 r.), dodatkowo renta rodzinna rozdzielona 

została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z 

„własnej” kwoty wolnej.  

- Składki związków zawodowych. Zmienia się wysokość kwo-

ty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania z 

300,00 PLN do 500,00 PLN. Pracownicy będący członkami 

związków zawodowych mogą odliczyć w zeznaniu rocznym od 

dochodu kwotę do 500,00 zł. Dokument upoważniający do za-

stosowania ulgi będzie stanowić informacja PIT11.  

 

Cd ze str nr 1… O tych procedurach pisaliśmy w poprzednim nr 

Kuriera Aktualności. Kolejny poruszony temat dotyczył wystąpie-

nia związkowego o wypłatę nagrody inflacyjnej. Spółka uważa, 

że zakończyła negocjacje płacowe przekraczając przy tym bu-

dżet finansowy. Niemniej jednak Dyrekcja nie chce negatywnie 

odnieść się do naszego wystąpienia. Strona pracodawcy popro-

siła  o wstrzymanie się z tym tematem o 2-3 tygodnie do czasu 

wyjaśnienia, jak w najbliższym okresie zachowa się rynek stali i 

czy Spółka będzie miała możliwości spełnienia żądań Strony 

Związkowej. W ostatniej części spotkania omówiono bardzo 

trudną sytuację Spółek prowadzących żywienie pracowników 

AMP. Władze tych Spółek chcą podnieść ceny posiłków ze 

względu na dramatyczny wzrost cen produktów żywnościowych. 

Ponadto waloryzacja cen była uzgadniana podczas negocjacji. 

Dyrektor Ból poinformował, że ze swojej strony niewiele może 

zrobić, ponieważ koszty pracownicze, a z nich pokrywane jest 

dofinansowanie do posiłków, są już na granicy przekroczenia za 

pierwsze półrocze. Niestety Spółki oświadczyły, że mogą nie 

„wytrzymać” presji rynku i może się zdarzyć, że będą zmuszone 

ogłosić upadłość. Dyrekcja zapewnia, że będzie dążyła do tego 

by pracownicy w dalszym ciągu otrzymywali należne im posiłki.  
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