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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zarząd Związku 

30 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku. 

W pierwszym punkcie spotkania Przewodniczący Związku poin-

formował zebranych o zakończonych wyborach Społecznych 

Inspektorów Pracy w AMP SA oraz o spotkaniu, na którym wy-

brano ZSIP w krakowskim Oddziale Spółki. Przewodniczący 

podziękował Zarządom Zakładowym za zaangażowanie pod-

czas wyborów SIP, a także pogratulował członkom naszego 

Związku, którzy będą w obecnej kadencji pełnili funkcje SIP w 

Zakładach AMP. W wyniku przeprowadzonych wyborów pra-

cownicy w krakowskim Oddziale wybrali SIP 19 członków NSZZ 

Pracowników AMP SA, 14 przedstawicieli KRH Solidarność i 5 

Solidarność 80. 28 listopada 2022 roku odbyły się wybory Zakła-

dowego SIP O/Kraków. Przedstawiciele trzech największych 

organizacji związkowych wspólnie zgłosili jednego kandydata na 

to stanowisko kol. Andrzeja Grabskiego. W wyniku wyborów 

przeprowadzonych przez wybranych SIP kol. A. Grabski został 

wybrany Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Oddział 

Kraków. Wybrano także zastępców w krakowskim Oddziale SIP. 

NSZZ Pracowników AMP SA reprezentuje kol. Robert Kołodziej. 

Na związkowych tablicach ogłoszeń w poszczególnych Zakła-

dach zostanie przedstawiona struktura organizacyjna SIP oraz 

reprezentujący nasz Związek koleżanki i koledzy. Wybory SIP w 

Spółkach hutniczych trwają, przewidywany termin zakończenia 

to koniec stycznia. O wynikach poinformujemy na łamach Kurie-

ra Aktualności. Jak zawsze nasz Związek przygotuje szkolenie 

dla wybranych SIP, o którym poinformujemy w styczniu 2023 

roku. W kolejnym punkcie spotkania omówiono stan negocjacji 

Regulaminu ZFŚS w AMP SA. Kolega Jerzy Łąka omówił 

szczegółowo propozycje związkowe oraz stanowisko pracodaw-

cy. Pomimo zbliżenia stanowisk pozostaje w dalszym ciągu kilka 

ważnych kwestii dotyczących między innymi dochodów pracow-

ników oraz tabel. Mamy jednak nadzieję, że różnice zostaną 

zniwelowane i Strony osiągną jna kolejnym spotkaniu porozu-

mienie w sprawie Regulaminu ZFŚS dla pracowników AMP SA. 

W kolejnym punkcie spotkania omówiono zasady przyznawania 

świadczeń statutowych i pozostałych świadczeń związkowych 

wypłacanych przez NSZZ Pracowników AMP SA. Kol. H. Szpa-

kowska przedstawiła członkom Zarządu opracowane zasady. 

Po dyskusji, która głównie skupiła się przy zapisach dotyczą-

cych dofinansowania wycieczek i rajdów Zarząd Związku przyjął 

uchwałę dotyczącą zasad przyznawania świadczeń związko-

wych. Tabela świadczeń jak i szczegółowe zasady zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Związku. Następnie omó-

wiono sprawy organizacyjne, kolejne posiedzenia zarówno Za-

rządu jak i odprawy przewodniczących. Kol. J. Kawula przypo-

mniał o spotkaniu świątecznym 21.12.2022 roku oraz o przygo-

towanych kalendarzach i materiałach informacyjnych. W ostat-

nim punkcie spotkania kol. T. Ziołek przedstawił sytuację w 

Spółkach hutniczych. Szczególnie trudna sytuacja dotknęła pra-

cowników Spółki Cognor gdzie dyrekcja zapowiedziała w pierw-

szej wersji zwolnienia grupowe, a po zapewne analizie zdecydo-

wała się na zwolnienia indywidualne pracowników. Nasz Zwią-

zek ne zgadza się z taką formą dialogu jaki jest prowadzony w 

Spółce oraz z podstawą zwalniania pracowników. Jesteśmy 

gotowi do rozmów, przedstawiliśmy między innymi własny pro-

jekt Porozumienia dotyczącego zwolnień pracowników, na który 

nie dostaliśmy odpowiedzi. Zapowiedź zwalniania pracowników 

skutkuje brakiem chęci do dalszej pracy w tej Spółce i zdener-

wowaniem pracowników, którym proponowano stabilną i dobrze 

płatną pracę. Wielu z nich może rozwiązać wcześniej problem z 

redukcją zatrudnienia porzucając pracę. Cały czas jednak mamy 

nadzieję, że sytuacja się uspokoi, a pracodawca wycofa się z 

redukcji zatrudnienia. W kolejnych Spółkach hutniczych czeka-

my na rozmowy z Zarządami by podjąć trudny temat wzrostu 

płac. Spółki zależne (Kolprem, AMR) czekają na rozwiązania 

jakie zapadną w AMP. Koniec roku to dla wielu Spółek trudne 

rozmowy z AMP dotyczące negocjacji wielkości usług i ceny za 

te usługi. Spółka Hut-Pus rozpoczęła rozmowy, od których zale-

ży los całej załogi. Bez wzrostu cen posiłków i innych usług 

praktycznie niemożliwe stanie się utrzymanie odpowiednich 

standardów usług jak i poziomu zatrudnienia w tej Spółce. Stro-

na społeczna musi zadbać także o odpowiednie wynagrodzenia. 

Pracownicy w Spółce Hut-Pus nie mogą pracować tylko otrzy-

mując minimalne wynagrodzenie. Pomimo trudnej sytuacji bę-

dziemy domagać się godnych wynagrodzeń. W końcowej części 

spotkania omówiono zakończone wybory w FZZMiH.        K.W. 

 

Forum Bezpieczeństwa 

W dniu 29 listopada 2022 r w aplikacji ZOOM odbyło się kolejne 

spotkanie Forum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele pracodawcy, przedstawiciele BHP AMP S.A., 

Dyr. Generalny AMP S.A Frederik Van De Velde oraz strona 

społeczna. Po krótkim wprowadzeniu oraz przedstawieniu agen-

dy spotkania Dyr. BHP AMP S.A. Pan Jerzy Wojcieszak omówił 

realizację wniosków z wizyty w krakowskim Oddziale Spółki, 

przypomniał, które wnioski zostały już zrealizowane oraz zapew-

nił, iż pozostałe zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. 

Następnie Anna Browne Liderka grupy bezpieczeństwo dla kie-

rowców bardzo szeroko omówiła założenia projektu, status dzia-

łań projektu, przypominając wypadek kierowcy podczas zała-

dunku w Dąbrowskim Oddziale. Wypadek ten „przysłużył się” do 

powstania tego zespołu. Najważniejszym założeniem tego ze-

społu była analiza istniejących przepisów i procedury załadunku 

samochodów, zweryfikowanie ich na nowo - jak w praktyce wy-

glądają operacje załadunku, jak wyglądają środki ochrony osobi-

stej pracowników wykonujących te czynności. Zespół generalnie 

dążył do zweryfikowana wszystkich obszarów gdzie można by-

łoby wdrożyć jeszcze inne rozwiązania, które poprawiłyby bez-

pieczeństwo kierowców. Zespół opracował informacje dla kie-

rowców w postaci broszur, złotych zasad bezpieczeństwa w 18 

językach. Jest także stworzona HIRA, łatwiejszy dostęp do nu-

merów alarmowych, które są drukowane na przepustkach kie-

rowców wjeżdżających na teren AMP S.A. Dodatkowo wszystkie 

te informacje znajdują się w systemie STRIP. W dalszej części 

prezentacji poruszono jeszcze kilka działań…..      Cd str nr 2 
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Związkowa Akcja Mikołajkowa 2022 rok. 

Śmiech, zabawa, miły, rodzinny czas, przedstawienie oraz wizy-

ta świętego Mikołaja. I oczywiście moc prezentów! To wszystko 

czekało na najmłodszych w trakcie Spotkania Mikołajkowego 

organizowanego przez NSZZ Pracowników AMP S.A. Jak co 

roku, i tym razem, zorganizowaliśmy dla wszystkich dzieci na-

szych członków spotkanie z tym dziecięcym ulubieńcem. Impre-

za zaczęła się od przywitania każdego małego gościa z osobna i 

wręczenia mu słodkiego poczęstunku. 

W ramach tegorocznego wydarzenia na scenie wystąpiła dla 

dzieci grupa teatralna krakowskich aktorów, prowadzona przez 

Marka Pysia. Dzięki temu przedstawieniu nasze pociechy mogły 

przenieść się w cudowny świat bajek i poznać klasykę polskiej 

literatury dziecięcej. Żaba, sum, leń, Pan Hilary i inni znani bo-

haterowie zapewnili świetną rozrywkę w trakcie przedstawienia 

przepełnionego muzyką i zabawą. Dość dodać, że mali goście, 

ku uciesze zarówno aktorów, jak i samych rodziców, dali się 

wciągnąć w ten wesoły spektakl, tańczyli, skakali i wspólnie re-

cytowali znane im wiersze. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć głównego punktu programu - 

wizyty świętego Mikołaja. Ten najbardziej wyczekiwany moment 

nastąpił tuż po przedstawieniu. Wszystkie dzieci zgromadziły się 

blisko tego sympatycznego dziadka z długą, białą brodą i czer-

wonym strojem. Choć był to dopiero 3 grudnia św. Mikołaj zrobił 

przyjemność wszystkim naszym milusińskim i na zaproszenie 

Organizatorów zjawił się u nas, by spędzić czas z dziećmi, wrę-

czyć im podarunki i zrobić piękne zdjęcia. 

– Spotkania Mikołajkowe to nasza wieloletnia tradycja, na którą 

zawsze czekamy z niecierpliwością, by móc spędzić wspólne 

chwile w miłej, przedświątecznej atmosferze. Są one przezna-

czone dla naprawdę wielu osób - w tym roku oczekiwaliśmy aż 

70 dzieci. To wydarzenie jest także czasem, w którym możemy 

spokojnie porozmawiać, poznać się i zintegrować - mówi 

Krzysztof Wójcik, przewodniczący zarządu związku. 

Spotkania z Mikołajem na stałe wpisały się w kalendarz wyda-

rzeń Związku. Wszystkim Państwu, którzy przychodzicie na te 

wydarzenia serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne, o 

których na pewno będziemy Was wszystkich informować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd ze str nr 1….  na rzecz poprawy BHP, a mianowicie kampania 

zero alkoholu i narkotyków oraz przegląd i aktualizacja kar za 

naruszenie przepisów drogowych. 

Następnie Pan Wojciech Kozak omówił Uroczystą Galę Finału II 

Edycji Konkursu ,,W podróży do zera wypadków”, która odbyła 

się w dniu 22.11.2022r w Parku Tradycji w Siemianowicach Ślą-

skich podczas, której wręczono nagrody za najlepsze projekty: 

I miejsce za projekt -System zdalnego odczytu wodomierzy w 

przestrzeniach ograniczonych zdobył Zakład Energetyczny z 

Krakowa. 

II miejsce za projekt - Automatyczne generowanie poleceń pi-

semnych zdobyła Walcownia DG 

III miejsce za projekt - Rozładunek NaOH z cysterny kolejowej 

zdobyła Koksownia w Krakowie 

Następnie lider zespołu Grzegorz Peciak omówił Standard FPS 

007 dotyczący urządzeń dźwignicowych, operacji podnoszenia, 

eksploatacji, osprzęt i szkolenia dotyczące kontroli osprzętu 

oraz przedłużania uprawnień. Podczas dyskusji poruszono kwe-

stię zmiany operatora karetki pogotowia, która nastąpi 1 grudnia 

2022 r. Pracodawca odpowiadając na to pytanie stwierdził, iż 

wybrano firmę, która będzie należycie wypełniać swoje zobowią-

zania. W dalszej części dyskusji został poruszony ważny temat  

jakim jest stan dróg wewnątrz AMP S.A.   

Na zakończenie spotkania Dyr. Generalny Frederik Van De Vel-

de tradycyjnie podsumował spotkanie odnosząc się do grupy 

Pani Anny Browne, która jak dodał jest przykładem współpracy 

między grupami. Bardzo ważny temat to bezpieczeństwo na 

drogach, oznakowanie, stan dróg. Kończąc swoją wypowiedź 

Dyrektor Frederik Van De Velde podziękował wszystkim za pra-

cę i zaangażowanie w poprawę stanu bezpieczeństwa w naszej 

firmie.        J. Kawula 

 

Hutnicza Liga Siatkówki  - Jesień 2022 

W sobotę 3 grudnia 2022 roku odbyła się 

pierwsza runda spotkań Hutniczej Ligi Siat-

kówki - Jesień 2022. W turnieju wzięło udział 8 

drużyn reprezentujących zakłady AMP i Spółki 

hutnicze. Drużyny podzielono na dwie grupy. Do pierwszej gru-

py trafiły drużyny: ZSZ, ZK– Oldboje, Nauczyciele ZSZ, GU. Do 

grupy drugiej trafiły drużyny : ZK– reprezentacja, AMTubular, ZK

-Młodzi, PSK-BWG. Wszystkie rozgrywane mecze były prowa-

dzone na bardzo wysokim poziomie sportowym z dużym zaan-

gażowaniem poszczególnych zawodników. Do fazy finałowej 

zakwalifikowały się po dwie drużyny z każdej grupy. Z pierwszej 

grupy awansowały drużyny : ZSZ oraz ZK Oldboje. Z grupy dru-

giej awansowały drużyny : ZK Młodzi oraz ZK Reprezentacja. O 

wysokim poziomie sportowym świadczą końcowe wyniki, z dru-

giej grupy o wejściu do finału decydowały tzw „małe punkty”. 

Zawodnicy i opiekunowie drużyn dziękują organizatorom turnieju 

kol. Z. Gąsce, K. Karwowskiemu i B. Pieruckiemu za sprawną 

organizację, dyrekcji Zakładów za wsparcie i pomoc organiza-

cyjną drużyn oraz Stronie Społecznej za wsparcie finansowe 

oraz propagowanie sportowego stylu życia wśród naszej hutni-

czej załogi. Wspólna gra, spotkania po pracy pomagają w inte-

gracji załogi. Dobrze, że wzorem lat ubiegłych wracamy do ta-

kich sportowych spotkań. Na koniec należą się słowa podzięko-

wania Dyrekcji Szkoły Zawodowej na osiedlu Złota Jesień za 

udostępnienie sali gimnastycznej. Zapraszamy kibiców na gry 

finałowe w styczniu.               T. Kowalczyk 
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