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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z Dyrektorem Obszaru Wyrobów Płaskich 

3 stycznia w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  

Zakładowych Organizacji Związkowych (NSZZ Pracowników 

AMP SA, KRH Solidarność, S80) z Dyrektorem Obszaru Wyro-

bów Płaskich Panem Wojciechem Koszutą. Dyrektor W. Koszu-

ta przekazał informacje o zakończeniu w grudniu modernizacji 

Wytrawialni. Rozruch jest prowadzony, z jak to określił drobnymi 

komplikacjami, ale wszystko „zmierza” do pozytywnego zakoń-

czenia. Wszystkie inwestycje, które obejmują BWZ, BTL są rea-

lizowane. W sprawie Ocynkowni nr 3 obecnie odbywa się nowa 

specyfikacja techniczna. Jak zapewnił dyrektor W. Koszuta in-

westycja jest utrzymana jedynie będzie przesunięta w czasie. 

Kolejny poruszony temat dotyczył braku wypadków z przerwą w 

pracy. To duży sukces dla Zakładu. Niestety pojawiła się niepo-

kojąca sytuacja związana ze zwiększeniem zdarzeń potencjal-

nie wypadkowych. Postanowiono szczególnie zwrócić uwagę 

podczas spotkań z dozorem i pracownikami Zakładu BWZ i BTL 

na ten niepojący stan. Ostatni poruszony temat dotyczył stanu 

zamówień. Dyrektor W. Koszuta ze smutkiem podsumował 

ostatni kwartał 2022 roku w grudniu po raz pierwszy w naszej 

historii zostały zatrzymane wszystkie Ocynkownie w AMP. Roz-

poczynając pracę w 2023 roku pojawia się nadzieja na lepszą i 

stabilniejszą produkcję. 2 stycznia uruchomiona została linia 

COMBI, pojawiły się zamówienia na blachę ocynkowaną z tzw 

„wykwitem” co pozwoli uruchomić Ocynkownię nr 1. Dyrekcja 

Spółki podjęła decyzję o rozruchu tej linii na przełomie stycznia i 

lutego. Pracownicy obsługujący Linię nr 1 będą od połowy 
Stycznia wracać na swoje stanowiska by przygotować Linię do 

uruchomienia. Cieszyć należy się z tego, że pojawiły się zamó-

wienia jednak nie ma pewności czy to tylko uzupełnianie maga-

zynów odbiorców czy jest to stała tendencja wzrostowa. Wszy-

scy mamy nadzieję, że zarówno w zamówieniach jak i produkcji 

powróci normalność. W dyskusji poruszono sprawy indywidual-

ne pracowników. Na kolejnym spotkaniu powinniśmy już wie-

dzieć czy praca w BWZ i BTL wróciła do normalnego stanu. K.W.  

 

Kolprem - transformacja , zmiany organizacyjne i nowa 

„szatnia” w Krakowie  

Transformacja to najbardziej nielubiane słowo, które od dłuższe-

go czasu funkcjonuje w AMP i Spółkach zależnych. Ostatnio 

Transformacja dotknęła Kolprem. Jak jest w powiedzeniu „na 

zapalenie płuc” zmieniono schemat organizacyjny i zaczęto 

wprowadzać pierwsze projekty Transformacji. Odbyło się to bez 

jakichkolwiek rozmów i konsultacji ze Związkami Zawodowymi, 

nie mówiąc już o rozmowach z pracownikami. Niestety od pew-

nego czasu dialog pomiędzy Związkami Zawodowym, a Praco-

dawcą nie istnieje. Traktowanie dialogu społecznego przez nie-

których członków Dyrekcji Spółki jako zło konieczne nie prowa-

dzi do niczego dobrego. Wielokrotnie apelowaliśmy o spotkania 

w normalnej formule, przy stole, face to face, o rozmowy o aktu-

alnej sytuacji produkcyjnej, pracowniczej oraz o plany na przy-

szłość. Polityka zarządzania Spółką poprzez akty nakazu bez 

konsultacji i rozmów obecnego Zarządu doprowadziła do za-

ognienia sytuacji zwłaszcza w Krakowie. Po związkowych inter-

wencjach i „wymuszeniach” poinformowano o wydzielaniu nie-

których służb ze struktur Spółki, następnie o zmianach w organi-

zacji czasu pracy i ogólnie o kolejnym kurczeniu się oddziału 

krakowskiego. Dyrekcja jak to bywa w takich przypadkach oczy-

wiście zapewnia pracowników, że nie stracą pracy, zapominając 

o pracownikach z wieloletnim stażem pracy, którym „bliżej do 

emerytury” niż do „poniewierki” w wymyślonych dla potrzeb 

Transformacji Spółkach. Jak się mają czuć pracownicy z długo-

letnim stażem, którzy po przejściu do innych Spółek stracą 

uprawnienia do nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalno-

rentowych? A co z pewnością zatrudnienia po zmianie Praco-

dawcy? Czary goryczy dopełniła decyzja o przenosinach Działu 

Przewozów Wewnętrznych do budynku AMTB. Szatnie, toalety i 

łaźnie w tym budynku aby mogły być użytkowane muszą przejść 

generalny remont łącznie z solidnym odgrzybianiem. Już dawno 

alarmowaliśmy członków Zarządu o tragicznych warunkach ja-

kie tam panują. Pomimo zapewnień, że przenosiny odbędą się 

po remoncie, ktoś z Dyrekcji Spółki podjął decyzję o uruchomie-

niu przeprowadzki od wtorku 10.01.2023. Związki Zawodowe 

działające w Spółce są zmuszone opisać te działania do PIP w 

Krakowie, a także zapytać Sanepid czy w proponowanych wa-

runkach mogą przebywać ludzie. Nie wiem jaki będzie finał tej 

sprawy, ale na dzień dzisiejszy poinformowaliśmy Zarząd Spółki 

Kolprem o kategorycznym sprzeciwie i o krokach jakie podej-

miemy aby uchronić pracowników przed bezsensowną przepro-

wadzką. A swoją drogą jest to już trzecia przeprowadzka pra-

cowników Spółki i zawsze w ramach transformacji. Na margine-

sie wszystkie poprzednie obiekty wcześniej zostały wyremonto-

wane. Wydano ogromne sumy by po kilku miesiącach je zamy-

kać. Teraz należy zadać pytanie „gdzie tu sens gdzie logika?” i 

gdzie te oszczędności, które miały powstać w ramach transfor-

macji.          T. Ziołek  
 

Ceny za posiłki - komunikat  

ArcelorMittal Poland SA 

AMP Informuje, że od 1 stycznia cena za 

posiłek wynosić będzie 18,54 zł netto  tj. 20,02 zł brutto, a do-

płata przez pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosić 

będzie 2,17 zł. 

W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadczenia 

(wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane) zgod-

nie z załącznikiem najpóźniej do 26 stycznia. 

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-

łając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub po-

przez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzyn-

ki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku 

kadr w danej lokalizacji.  

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w 

dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków 

regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminalu, czyli 

tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona przez kwotę 2,17 

zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodze-

nia pracownika z tytułu zakupionych posiłków. 

Informujemy, że osoby, które nie złożą Oświadczenia w ter-

minie, od 1 lutego nie będą mogły korzystać z posiłków 

regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie 

zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków 

regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach 

spółek żywieniowych. W przypadku złożenia oświadczenia po 

26 stycznia lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 

26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierw-

szym dniem kolejnego miesiąca. 

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez 

zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  S.A. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADOWEJ KOMISJI 

POJEDNAWCZEJ PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A.  
W KRAKOWIE ─ za rok 2021-2022 

Komisja ma status Zakładowy i zachowuje go w obecnej kaden-
cji. Na początku roku 2021 nowym przewodniczącym ZKP zo-
staje wybrany kol. Paweł Orzeł. Komisja zbierała się w zespo-
łach pojednawczych według składanych wniosków pracowni-
ków. Ilość rozpatrzonych spraw z podziałem na wynik w po-
szczególnych latach kształtuje się następująco: 

 
100 % składanych do Komisji  wniosków zakończyło się ugodo-
wo. Co oznacza że roszczenia pracownicze zostały zaspokojo-
ne na poziomie ZKP. Żadne sprawy prowadzone przez Komisję 
na prośbę wnioskodawców nie  zostały skierowane do Sądu 
Pracy. W związku z powyższym Zespoły Pojednawcze odbyły 6 
spotkań związanych z wnioskami, które wpłynęły do Komisji. W 
latach 2021-2022 do ZKP wpływały w większości wnioski doty-
czące dyscypliny pracy. Zakładowa Komisja Pojednawcza dzię-
kuje Dyrektorowi Biura Kadr i Relacji Społecznych za współpra-
cę. Podziękowania kieruje także do organizacji związkowych za 
pomoc i współpracę z ZKP, licząc na równie dobrą w nowej Ka-
dencji. Komisja dziękuje także Kierownikom Komórek Organiza-
cyjnych, którzy delegując swoich pracowników do pracy w ze-
społach pojednawczych, dali wyraz zrozumienia dla ich pracy 
społecznej. 
Mając na uwadze dobro wspólne jakim jest wspólna praca w 
Spółce ArcelorMittal Poland S.A., Komisja ma nadzieję, iż dal-
sza współpraca będzie co najmniej na takim samym poziomie 
jak w dwóch  latach, co w konsekwencji pozwoli na rozwiązywa-
nie spornych spraw bez angażowania Sądu Pracy. 
Krakowska Komisja życzę wszystkim, aby rozstrzygnięcia rosz-
czeń pracowniczych przed Komisją Pojednawczą kończyły się 
ugodą. 

 
Zadbaj o siebie w nowym roku  

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

wielu z nas zdaje sobie sprawę z konieczności 

wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Jednak co-

dzienny pęd życia, brak czasu, nagromadzenie obowiązków i 

pandemia COVID-19 spowodowały, że odkładamy badania 

okresowe „na później”. Nowy rok to idealny moment na podsu-

mowanie swojego stanu zdrowia, nadrobienie zaległości, a tym 

samym na zadbanie o regularne wykonywanie badań profilak-

tycznych. To dobry czas, aby w pełni sił rozpocząć kolejny nowy 

rok oraz sprostać nowym wyzwaniom! Badania profilaktyczne 

mają za zadanie wykrycie nawet najdrobniejszych nieprawidło-

wości, które mogłyby wskazywać na wczesne etapy rozwijającej 

się choroby. Często nieprawidłowe wyniki świadczą o początku 

procesów patologicznych w organizmie. Regularna kontrola 

pozwala nam na szybką reakcję, a także pozwala mieć realny 

wpływ na stan naszego zdrowia. 

Zachęcamy do uzupełniania zaległych badań okresowych w 

ośrodkach medycyny pracy.  

Aktualne oraz szczegółowe zasady przeprowadzania badań 

profilaktycznych w poszczególnych lokalizacjach można znaleźć 

w Studni: http://studnia/BHP/Strony  

Obligatoryjnebadaniaprofilaktyczne.aspx   
Pozdrawiamy,  Biuro BHP 

Komunikat w sprawie ulg podatkowych na 2023 r. 

Informujemy, że wszystkie złożone do tej pory przez Państwa 

oświadczenia dotyczące ulg podatkowych z tytułu: 

1. Kwoty zmniejszającej podatek (na pasku płacowym ulga PIT-

2 300 zł) 

2. Wspólnego opodatkowania (z małżonkiem/ jako osoba samot-

nie wychowująca dziecko) 

3. Podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przycho-

du przysługujących, gdy miejsce zamieszkania pracownika 

(stałe lub czasowe) znajduje się poza miejscowością, w której 

znajduje się zakład pracy (300 zł) 

4. Zwolnień podatkowych z tytułu: 

- ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PDOF) 

- ulgi dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PDOF) 

- ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy 

PDOF) 

5. Rezygnacji z ulgi dla młodych - dla pracowników  w wieku 

poniżej 26 lat 

6. Rezygnacji pracownika z 50% KUP 

Zachowują ważność na rok 2023 i na lata kolejne do momentu 

odwołania ich przez Państwa w związku ze zmianą stanu fak-

tycznego mającego wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego uprawniającego do ko-

rzystania z ulgi, pracownik jest zobowiązany wycofać lub zmie-

nić złożone uprzednio oświadczenie. 

Wszelkie zmiany i odwołania dotyczące wyżej wymienionych ulg 

od 2023 roku pracownik składa wypełniając nowy druk PIT-2. 

WAŻNE: Po ustaniu stosunku pracy złożone oświadczenia tracą 

swoją ważność. 

UWAGA: Od 2023 roku wprowadzone zostanie nowe rozwiąza-

nie dla osób, które mają kilka źródeł zarobkowania. Osoby te 

będą mogły podzielić miesięczną kwotę zmniejszająca podatek 

na kilka źródeł (maksymalnie trzy): 

-   w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek 

wyniesie 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek), 

-   w przypadku dwóch umów – po 150 zł z każdej umowy (1/24 

kwoty zmniejszającej podatek), 

-   w przypadku trzech umów – po 100 zł (1/36 kwoty zmniejsza-

jącej podatek). 

Aby skorzystać z podziału ulgi na kilku pracodawców należy 

złożyć każdemu z nich oświadczenie na nowym formularzu PIT-

2 obowiązującym od 1.01.2023 r. wypełniając odpowiednio 

część C. 

Pracownicy mogą zgłaszać zmiany poprzez wypełnienie i podpi-

sanie nowego PIT-2 oraz dołączenie jego skanu lub zdjęcia do 

sprawy założonej przez MyHrPortal – data wypełnienia formula-

rza powinna przypadać na rok 2023. Oryginałów oświadczeń nie 

należy składać do koordynatorów i pracodawcy.        Biuro HR 

 

Sprzedaż koksu w Krakowie 

UWAGA !!!   Od 9 Stycznia 2023 r – nowa cena koksu 

- dla osób z zewnątrz – 2000 netto – brutto  2460 zł 

- dla pracowników upust 40 zł  - czyli netto 1960 – brutto 

2410,80 zł 

Informacje i kontakt : 

Marzena Ziemba tel. 12 290 24 59  ,   

e-mail: Marzena.Ziemba@arcelormittal.com 

 

Koledze Krzysztofowi Badurskiemu 
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