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Kraków

Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla ogło-
siło zbiórkę pieniędzy na rzecz obywateli Ukrainy, którzy pomi-
mo niebezpieczeństw wojny, pozostali w swojej ojczyźnie.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty na konto: PKO BP
88 1020 2906 0000 1202 0108 2288 z dopiskiem UKRAINA.

Liczy się każda, nawet niewielka kwota. Wszystkim, którzy
odpowiedzą na nasz apel, serdecznie dziękujemy.

Zebranie Przewodniczących

Każdego tygodnia w poniedziałek przewodniczący zaproszeni
do uczestnictwa w prowadzonym zdalnie zebraniu otrzymują ra-
port z ostatnich wydarzeń i spotkań, w których brali udział przed-
stawiciele zarządu KRH. Tym razem otrzymali informację z piąt-
kowego spotkania z przedstawicielami HR, na którym był obec-
ny dyr. Stanisław Ból i dyr. Agnieszka Kukla.

Jeśli chodzi o bieżącą produkcję to zapewniono przedstawicie-
li związków zawodowych, że w tym zakresie nie ma zagrożeń,
zagwarantowane są dostawy rudy oraz stały dopływ energii elek-
trycznej.

W trakcie spotkania mówiono m.in. o przejęciach pracowni-
ków z interimów, zgodnie z założeniami przyjętymi na rok 2022.
Jak się okazuje, wśród zatrudnionych w interimach osób ze sta-
żem do pięciu lat pracy wskaźnik rezygnacji wynosi  5,59%. Dzie-
je się tak wskutek tego, że pracownicy tam zatrudnieni szukają i
znajdują gdzie indziej pracę na lepszych warunkach. HR zapo-
wiedział, że będzie pracował nad tym problemem.

Dyr. Stanisław Ból wypowiedział się na temat pracy zdalnej w
firmie i ogłosił, że od kwietnia nastąpi pewne poluzowanie w tej
kwestii, co oznacza przejście w tryb pracy hybrydowej.

Z powodu wojny sprowadzono do Polski 17 pracowników z
ukraińskiej huty, którzy przybyli do nas wraz z rodzinami. Ci pra-
cownicy świadczą pracę w trybie zdalnym na rzecz huty w Krzy-
wym Rogu. Poinformowano, że ze strony AMP udzielana jest
kompleksowa pomoc uchodźcom z Ukrainy. Grupa ok. 260 osób
(głównie kobiety, dzieci i starsze osoby) została zakwaterowana
w trzech ośrodkach wypoczynkowych w Ustroniu. Potrzebują
oni podstawowych produktów do higieny osobistej oraz innych
produktów pierwszej potrzeby. Ponieważ liczną grupę stanowią
dzieci, potrzebne są również artykuły szkolne, plastyczne oraz
zabawki. Komunikat o zbiórce organizowanej przez służby pra-
cownicze AMP zamieszczamy na ostatniej stronie biuletynu.

Dziękujemy za pomoc!
Komisja Robotnicza Hutników bardzo dziękuje firmie PTS SA,

a przede wszystkim jej pracownikowi kol. Andrzejowi Michnowi-
czowi, który 7 marca br. pomimo późnych godzin nocnych, na
prośbę z Urzędu Wojewódzkiego zorganizował autobus dla
uchodźców z Ukrainy, którzy musieli być przewiezieni do Rabki.
Była to sprawa nie cierpiąca zwłoki, bo ludzie ci już czekali na
terenie krakowskiego dworca.

Szczególnie chcemy podziękować kierowcy kol. Markowi
Charuzie, który nie odmówił wyjazdu mimo, że w tym czasie miał
wolne. Przyznał, że był wstrząśnięty tym, co zobaczył. - Kiedy
nasi pracownicy wyjeżdżają na wczasy, bagażniki autobusu są za-
pełnione po brzegi - powiedział. - Tu zobaczyłem, że całym dobyt-
kiem osób, które przewoziłem, było tylko to, co mieściło się w
jednej reklamówce.

Za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękujemy.

Związkowcy uzyskali świeże informacje o statystyce covido-
wej w AMP i spółkach, a konkretnie o liczbie osób zaszczepio-
nych, w rozbiciu na poszczególne obszary produkcyjne (wyro-
by płaskie, długie, część surowcową, koksownię, dyrekcję itd).
Najwięcej osób w pełni zaszczepionych pracuje w Centrali, gdzie
zaszczepionych jest 96,2% pracowników, w tym 71,4% po trze-
ciej dawce przypominającej. W sumie, wg danych z 9 marca,
72% załogi było zaszczepionych, w tym 47,9 proc. posiadało
wszystkie trzy dawki (tj. łącznie z dawką przypominającą). Oka-
zuje się, że 1733 pracowników (17,4%) przyjęło szczepionkę po
21 grudnia, czyli po ogłoszeniu informacji o wypłacie dodatko-
wego świadczenia w formie „bonu covidowego”. Jest to wyraź-
ny dowód na skuteczność tej akcji.

Na koniec zebrania padło pytanie, czy jest szansa zachowania
na potrzeby związkowe jednego z pomieszczeń w budynku sta-
rej walcowni gorącej. Niestety, wniosek złożony w tej sprawie
pozostaje - jak na razie - bez odpowiedzi.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy udostępnia
swoje konto na wpłaty dla ludności Ukrainy

Spotkanie z Frederikiem Van De Velde
W ubiegły czwartek tj. 10 marca z inicjatywy Frederika Van De

Velde Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland S.A. odbyło
się spotkanie z pracownikami obszaru wyrobów płaskich. Prze-
prowadzone zostało w formie telekonferencji z wykorzystaniem
platformy zoom. Jak podkreślił dyrektor głównym celem jest roz-
poczęcie spotkań ze wszystkimi pracownikami wykorzystując
tradycję spotkań Proximity. W dalszym ciągu będzie kontynu-
ował regularne odwiedzanie wszystkich zakładów i przeprowa-
dzał bezpośrednie rozmowy w halach produkcyjnych. Ponieważ
rozmowy z tak dużą ilością pracowników nie są możliwe w krót-
kim czasie, to cykl spotkań został podzielony obszarowo: kok-
sownie, oddział surowcowy, wyroby płaskie, długie i funkcje
wsparcia. Taki podział daje możliwość skupienia się na konkret-
nych kwestiach każdego obszaru.

Podczas pierwszego spotkania Frederik Van De Velde skupił
się na aktualnej sytuacji Spółki i omówieniu zagadnień dotyczą-
cych przyszłości w rozbiciu na sześć zasadniczych kwestii tj.:
strategia 2025 r., bezpieczeństwo i covid 19, zrównoważony roz-
wój i dekarbonizacja, jakość i klient, koszty oraz pracownicy.
Jeśli chodzi o strategię na najbliższe lata to została zmodyfiko-
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PZU zachęca do szybkiego złożenia deklaracji
Od 1 marca 2022 funkcjonuje nowy Program ubezpieczenio-

wy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA. Zachęcamy do
skorzystania z nowej, szerszej oferty i do - możliwie szybkiego -
złożenia deklaracji, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia.

Żeby skorzystać z nowego ubezpieczenia od 1.04.2022 nale-
ży złożyć deklarację w wersji papierowej lub elektronicznej
 najpóźniej do 23. 03.2022 r.

WAMP Oddział Kraków pracownicy PZU ŻYCIE SA będą
pełnić dyżury informacyjne

w każdy poniedziałek i wtorek  marca w godzinach 12:00 –
15:00 w budynku LTT pok. 27 na parterze.

W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą
tradycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnie-
nie oraz przekazanie odpowiednio do:

1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.
2. Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach.
3. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą

do przekazywania poczty wewnętrznej.
Poza ww. miejscami deklaracje przystąpienia są również do-

stępne w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicieli PZU
Życie (podczas dyżurów można również wypełnić deklarację).

wana i określa co nas czeka do 2025 roku. Zgodnie z nowymi
założeniami w niektórych aspektach pojawiły się nowe tematy, a
w niektórych potwierdzono dotychczasowe. W dalszym ciągu
WCM i cyfryzacja będą stanowiły główną siłę napędową strate-
gii. Kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo. Zdaniem referują-
cego Spółka jak i każdy jej pracownik musi czynić wszystko by
maksymalnie ograniczyć wypadki i dążyć do stałego zwiększenia
bezpieczeństwa pracy. Odnośnie zrównoważonego rozwoju, to
do obowiązujących założeń dodano mapę drogową dekarboniza-
cji by m.in. osiągnąć pełną zgodność z ustawodawstwem doty-
czącym ochrony środowiska. ArcelorMittal jest liderem ograni-
czenia śladu węglowego i planuje ograniczenie emisji CO

2
 o 35%

do 2030 roku. To nie dotyczy tylko Polski, ale całego Flat Europe.
Jeśli chodzi o jakość i klienta, to nasze produkty muszą być wy-
sokiej jakości, by klient chciał je kupić i zapłacić dobrą cenę.
Koszt też jest bardzo istotnym elementem naszej działalności i
musimy się zdekarbonizować, a na to potrzebujemy pieniędzy na
inwestycje, dlatego bycie liderem kosztowym jest warunkiem
koniecznym tych założeń. Dlatego wykorzystujemy linie produk-
cyjne i inwestujemy w dalszy rozwój i program dekarbonizacji.
Pracownicy są głównym elementem naszej działalności. Chcemy
przyciągać i zatrzymywać uzdolnionych wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników, dzięki którym osiągamy te zmiany.

Po ogólnym wstępie dyrektor generalny rozwinął bardziej szcze-
gółowo niektóre z głównych zagadnień. W kwestii dekarboniza-
cji przedstawił plany rozwoju do 2025 roku. Aktualnie Dąbrowa
Górnicza pracuje dwoma piecami i trzema COS-ami. Ponad 90%
emisji CO

2
 pochodzi z procesu surowcowego. W celu osiągnię-

cia założeń dekarbonizacji, w pierwszym etapie planowana jest
budowa jednego pieca łukowego, aby topić złom. W celu zwięk-
szenia produkcji slabów zainstalowany zostanie dodatkowy COS.
Docelowo będą dwa COS-y dla produkcji długiej i dwa COS-y dla
produkcji płaskiej. Jeżeli chodzi o horyzont czasowy do roku 2025
planowane jest jeszcze dołożenie dwóch pieców łukowych o
mniejszej produkcji 150 tys. ton w celu zasilenia instalacji pro-
dukcyjnych. Jeden z tych pieców będzie instalacją elastyczną,
która będzie w miarę potrzeb przełączana na produkcję dedyko-
waną na wyroby płaskie bądź długie. To tylko część założeń jakie
zostały zaprezentowane w tym temacie. Projekt rozłożony jest na
wiele lat i wymaga zaangażowania poważnych zasobów. W celu
jego realizacji w AMP utworzono zespół ds. dekarbonizacji. Na
jego czele stoi Yves de Langhe Dyrektor ds. dekarbonizacji.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Wojciech Koszuta
Dyrektor Zarządzający - Jakość, Oddział Wyrobów Płaskich. Swoją
prezentację zaczął od omówienia wyników BHP. W roku 2020 i
2021 w segmencie płaskich nie było żadnego wypadku z L4. To
bardzo dobry wynik, za który podziękował pracownikom, pro-
sząc o dalszą intensywną pracę szczególnie nakierunkowaną na
identyfikację zagrożeń w celu ich eliminacji. Kolejny temat to pro-
dukcja, która w 2021 osiągnęła bardzo dobre wyniki na wszyst-
kich instalacjach wyrobów płaskich. Co ważne w dwóch pierw-
szych miesiącach br. utrzymuje się na podobnym poziomie. Ge-
neralnie pod względem kosztowym nasze linie, począwszy od
walcowni gorącej, a kończąc na liniach powlekania utrzymują się
na pierwszych czterech miejscach w Europie. Natomiast krakow-
ska linia powlekania Combi i linia powlekania w Świętochłowi-
cach sytuują się na miejscu pierwszym. Wyniki byłyby znacznie
lepsze gdyby nie bardzo duży wzrost kosztów energii. Trzeba to
kompensować m.in. przez ograniczenie zużycia, co jest bardzo
trudne. Koncentrując się na projektach dyrektor Koszuta poin-

formował, ze modernizacja walcarki czteroklatkowej przebiegła
bardzo dobrze. Obecnie walcownia zimna jest w trakcie realiza-
cji kolejnego projektu tj. montażu nowej szlifierki walców. Pro-
jekt jest potwierdzony. Również dobre wyniki uzyskało rozwią-
zanie technologiczne procesu cynkowania tzw. Optical, dzięki
któremu tą samą odporność korozyjną można uzyskać stosując
znacznie mniejszą grubość powłoki cynkowej.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi skierowa-
nych do dyrektora generalnego. Większość z nich dotyczyła
aktualnej sytuacji na Ukrainie i ewentualnych konsekwencji ja-
kie mogą oddziaływać na AMP. Odpowiadając Frederik Van De
Velde podkreślił, że ruda żelaza z Ukrainy w dalszym ciągu do
nas dociera, chociaż nie wiadomo jak sytuacja będzie się kszta-
łtować w najbliższych tygodniach i miesiącach. W najgorszym
przypadku jesteśmy przygotowani na pozyskiwanie rud z in-
nych kierunków np. z Brazylii czy też Afryki. Poruszając temat
uchodźców dyrektor poinformował, że rozważana jest możli-
wość czasowego zatrudnienia (trzeba jak to ujął dopasować
takich pracowników), lecz nie planuje się stałego zatrudnie-
nia. Działanie stanowiłoby pomoc doraźną. Odnośnie zastą-
pienia dostaw slabów z Ukrainy i Rosji to jest alternatywny
kierunek z Brazylii i Indii. Odpowiadając na pytanie w sprawie
ewentualnej zmiany polityki dekarbonizacji dyrektor powie-
dział, że przyjęta strategia w dłuższej perspektywie nie ulegnie
fundamentalnym zmianom, ponieważ najważniejszy jest klimat.
Jedno z zadanych pytań dotyczyło inwestycji. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że odnośnie tegorocznego capex-u, to od dzie-
sięciu lat nie mieliśmy większego budżetu na nakłady inwe-
stycyjne. Przewiduje się, że w kolejnych latach nastąpi dalszy
wzrost ze względu na duże projekty, które nas czekają. Są to
projekty związane z dekarbonizacją.

Co do remontu Wielkiego Pieca nr 2, to trwają przygotowania,
bo AMP ma tu pełną zgodę. Uważamy również, że projekt linii
cynkowania nr 3 w Krakowie też zostanie zrealizowany. Nie mamy
jeszcze wszystkich zatwierdzeń, ale jestem w pełni przekonany,
że je dostaniemy, bo mamy poparcie kierownictwa ArcelorMit-
tal dla tego projektu i przygotowujemy się do jego realizacji. Do-
póki będziemy zarabiać pieniądze, to będziemy w stanie sfinan-
sować te nakłady – powiedział dyrektor generalny AMP S.A.

dokończenie ze str. 1
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W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden zakazał importu rosyj-
skiego węgla, ropy, gazu i wszystkich innych produktów energe-
tycznych do USA.

Wielka Brytania dystansowała się od tego zakazu, ale Tata Stell i
British Steel*) same zdecydowały zaprzestać dostaw rosyjskiego wę-
gla po inwazji na Ukrainę. Boris Johnson zobowiązał się do stopnio-
wego wycofywania importu rosyjskiej ropy do końca roku, aby umoż-
liwić firmom znalezienie alternatywnych dostaw. Rząd brytyjski bada
również możliwości ograniczenia dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Wielka Brytania próbuje pozyskać więcej energii w kraju, na przy-
kład poprzez inwestycje w farmy wiatrowe czy tzw. szczelinowanie
hydrauliczne stosowane przy pozyskiwaniu gazu ziemnego z łupków.
Na szybkie zatwierdzenie czeka wniosek o budowę nowej kopalni wę-
gla koksującego w północno-zachodniej Anglii. Jak podano, w ciągu
ostatnich czterech lat Wielka Brytania sprowadziła z Rosji 3 mln ton
węgla koksowego wykorzystywanego przy produkcji stali.

Eksperci branżowi twierdzą, że europejscy producenci stali praw-
dopodobnie zwrócą się o dostawy węgla m.in. do Australii i Kanady,
aby uzupełnić braki.

*)  Tata Stell to część gigantycznego indyjskiego konglomeratu
przemysłowego. Jest jednym z największych producentów stali w
Europie z hutami w Wielkiej Brytanii i Holandii oraz zakładami
produkcyjnymi na terenie całej Europy. Na Wyspach prowadzi naj-
większą w kraju hutę stali w Port Talbot w południowej Walii.

British Steel jest producentem stali posiadającym zakłady w Wiel-
kiej Brytanii i Europie. W marcu 2020 roku firmę kupiła chińska
Jingye Group.

Zachodnie koncerny rezygnują z rosyjskiego węgla

Aby przystąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, należy zacząć
od wypełnienia formularza danych osobowych, który znajdą Pań-
stwo pod linkiem:

https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl   
Uwaga! – formularz wypełnia tylko pracownik. Członkowie rodzi-

ny nie wypełniają  formularza.    
Bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza:
* prawidłowo wybrać oddział AMP, w którym się pracuje;
* wypełnić i wysłać go tylko jeden raz;
* podać adres e-mail i numer telefonu.
Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu, zostanie

wysyłany e-mail (w ciągu ok. 3 dni) z zaproszeniem do założenia
konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny przez 72 godziny. Na
dany adres mailowy można założyć tylko jedno konto mojepzu! Np.
jeżeli małżonkowie mają jeden wspólny adres mailowy, to na ten
adres będzie mogła założyć konto tylko jedna osoba.

Deklaracja papierowa
Bardzo ważne, aby przy wypełnianiu deklaracji:
* nie uzupełniać rubryki III - Partner życiowy, jeżeli pracownik ma

formalnego małżonka,
* Rubrykę III „Partner życiowy” wypełnia tylko osoba, która funk-

cjonuje w związku nieformalnym.  
Apelujemy o jak najszybsze składanie nowych deklaracji. 

Szanowna Pani Minister,
W piśmie z dnia 17 stycznia 2022 r. wnioskowaliśmy o

pilne zmiany w zakresie funkcjonowania systemu zielonych
certyfikat6w, sprawy dla nas priorytetowej. Minął miesiąc,
a strona rządowa dotąd nie udzieliła odpowiedzi.

Nie godzimy się i nie pozwolimy na osłabianie konkuren-
cyjności naszych zakładów. Jest dla nas niepojęte, że rząd
pomimo wielu negatywnych opinii wciąż toleruje budzące
wątpliwości praktyki, jakie naszym zdaniem stosuje się w
obecnym systemie zielonych certyfikatów.

Jak w takiej sytuacji ma być wiarygodny głos Premiera,
gdy za kilka dni przyjdzie mu przekonywać członków Rady
Europejskiej, aby z rynku handlu ETS-em wyeliminować
wszystkie instytucje spekulujące  uprawnieniami do emisji
CO

2
, skoro nasz kraj nie potrafi lub nie chce zrobić porządku

z zielonymi certyfikatami na swoim własnym krajowym po-
dwórku?

Uprawnienia do emisji CO
2
 tak samo przecież, jak zielone

certyfikaty znacząco wpływają na wzrost ceny energii w
Polsce!

Karygodny, 100-procentowy wzrost cen zielonych certy-
fikatów nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a ich
wartość utrzymuje się na niezmienionym poziomie pomimo
kolejnych komunikatów na stronie Ministerstwa.

Co więcej, w przypadku uprawnień do emisji CO
2
, wysokie

ceny przekładają się przynajmniej na większe dochody do
budżetu Państwa. Natomiast, w przypadku zielonych  certy-
fikatów, wszystkie zyski zostają w rękach uczestników stare-
go, wygaszanego już systemu.

My zaś i nasze zakłady płacimy za kolejne wzrosty praw
majątkowych i to w chwili, w której inflacja z każdym miesią-
cem zdobywa kolejne szczyty dynamiki wzrostu. To zakrawa
na skandal!

W tej sytuacji ponownie domagamy się natychmiastowe-
go podjęcia przez MKiŚ następujących działań: .

1. Obniżenia poziomu obowiązku do 10% dla tzw. ,,zielo-
nych certyfikatów” w latach 2023  i 2024r.

2. Przedstawienia planu wygaszania obecnego systemu
wsparcia do 2030r., ze wskazaniem ścieżki wysokości obo-
wiązku OZE w kolejnych latach.

3. Korekty zapisów Ustawy o OZE w części dotyczącej
możliwości wnoszenia opłaty zastępczej tak, aby:

- stworzyć  zachęty dla przechodzenia producentów ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych z sys-
temu certyfikatowego na system aukcyjny;

- umożliwić realizację obowiązku certyfikatowego przez
wniesienie opłaty zastępczej.

W ostatnim tygodniu lutego br. po raz kolejny przewod-
niczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidar-
ność” Andrzej Karol wspólnie z przewodniczącym Federa-
cji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników Miro-
sławem Grzybkiem zwrócili się do Minister Klimatu i Śro-
dowiska p. Anny Moskal, upominając się o pilne działania
odnośnie zmian w systemie tzw. zielonych certyfikatów.
Cytowany list przesłany został również do premiera Mate-
usza Morawieckiego.

Hutnicze związki zawodowe żądają reakcji rządu

Odpowiedź na pismo przewodniczących nadeszła w tym
miesiącu z datą 7 marca 2022r. Wyjaśnienia w nim zawarte
przedrukujemy za tydzień.

Przypominamy naszym Delegatkom i Delegatom,
że XXV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidar-

ność” AMP S.A. - Kraków odbędzie się w czwartek 24 marca
2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Hut-Pusu, ul. Mro-
zowa 1. W trakcie obrad odbędą się wybory przewodniczącego
Zarządu KRH. Obecność delegatów obowiązkowa.
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Przyznanie Tytułu Człowieka Roku dla Zełenskiego
10 marca br. podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskie-

go Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP, wręczył Konsulowi Generalnemu
Ukrainy w Krakowie Wiaczesławowi Wojnarowskiemu uchwałę o
przyznaniu Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu
Tytułu Człowieka Roku 2021 przez FRZGiP Małopolski.

Przewodniczący Federacji K. Barczyk zapowiedział, że tytuł wrę-
czony będzie bezpośrednio Prezydentowi Zełenskiemu podczas
jego najbliższej wizyty w Krakowie.

Sprawdź przeciwciała SARS-CoV-2
– poczuj się bezpiecznie !

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
 i Pomocy Społecznej

zaprasza Darczyńców Fundacji
/zaszczepionych i tych, którzy przechorowali CoVID/

na nowe badanie ilościowe
przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2.

Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia przeciw-
ciał neutralizujących w kierunku zbadania odporności
przeciwko koronawirusowi  SARS-CoV-2.

Badania (z krwi) odbędą się w Punkcie Pobrań Dia-
gnostyki Sp.z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16 w
Krakowie

Jak informuje biuro prasowe AMP, Augustine Kochuparampil,
dyrektor generalny oddziału wyrobów długich w ArcelorMittal
Europe, przechodzi na emeryturę. Podczas spotkania z przedsta-
wicielami oddziału wyrobów długich w ArcelorMittal Poland po-
dziękował wszystkim za wieloletnią współpracę i życzliwość, z jaką
się u nas spotkał.

Jego funkcję 1 kwietnia przejmie Sanjay Samaddar, natomiast
Augustine Kochuparampil pozostanie w Radzie Nadzorczej firmy.

Zmiany personalne w ArcelorMittal Europe i AMP

Na emeryturę odchodzi również Bogdan Mikołajczyk, członek
Zarządu i  Dyrektor Zarządzający Oddziału Wyrobów Długich Ar-
celorMittal Poland S.A. Jego stanowisko obejmuje Marek Kem-
pa, prezes zarządu huty ArcelorMittal Warszawa.

W sobotę 9 kwietnia w szkolnej hali sportowej na os. Złotej
Jesieni 2 odbędą się finałowe rozgrywki HutniczegoTurnieju Piłki
Siatkowej „Jesień 2021/2022”, które w ubiegłym roku zostały za-
wieszone z powodu COVID-19. Po meczach nastąpi ogłoszenie
wyników i rozdanie nagród.

Zbiórka dla drużyn od nr 5 do nr 8 o godz. 7:30, mecze zaczynają
się o 8:00. Dla pozostałych drużyn (od nr 1 do nr 4) zbiórka o godz.
10:00, mecze od godz. 10:30.

  w dniach od dnia 28 marca – 1 kwietnia 2022 r.
               w godzinach 12.00 – 18.00
Rejestracja telefoniczna na badania
 prowadzona będzie w dniach 22.03 oraz 24.03.2022 r.,
w godz. 9.00-13.00;    tel.: 12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona (100 badań).
Zgłaszając się na badanie nie trzeba być na czczo!

Zapraszamy kibiców na Turniej Piłki Siatkowej

Biuro Podróży „Galeon” wznawia organizowanie kolonii i obo-
zów dla dzieci. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich dzieci,
nie tylko dla tych z rodzin hutniczych. Dzieci pracowników
AMP korzystają z dofinansowania na zasadzie: zaliczka, za-
świadczenie do funduszu socjalnego, dopłata. Szczegóły na:
www.galeon.krakow.pl; zapisy w biurze os. Górali 5 lub tel./fax:
12/642 26 20, tel.: 12/684 01 48, kom: 511 440 930

e-mail: galeon@galeon.krakow.pl
Więcej informacji zamieścimy w kolejnych biuletynach.

Wakacje 2022 z „Galeonem”


