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Zebranie przewodniczących z 20 czerwca

                                          Pan Sanjay Samaddar
                                       Prezes Zarządu
                                         ArcelorMittal Poland S.A.
Dotyczy: wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej

Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.
Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.

podpisane pod niniejszym pismem ponownie występują z wnio-
skiem o wypłacenie Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w
2022 roku nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 2500
złotych dla każdego pracownika Spółki na zasadach i w terminie
uzgodnionym przez Strony.

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż co naj-
mniej od kilku miesięcy mamy do czynienia z nadzwyczajną sy-
tuacją rynkową, która w pełni uzasadnia powyżej zgłoszony
wniosek wypłacenia nagrody mającej złagodzić pracownikom
skutki wciąż narastającej inflacji i gwałtownego spadku warto-
ści realnej wynagrodzeń pracowniczych. Przypominamy, że in-
flacja konsumencka w Polsce w maju br. wyniosła 13,9 proc. w
ujęciu rocznym według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS) i jest to najwyższy wzrost cen od marca 1998 roku.
Prognozy na kolejne miesiące zakładają, że mimo tak wysokiego
wskaźnika inflacji w maju br. jej szczyt jeszcze nie nastąpił i we-
dług wielu prognoz może sięgnąć nawet do 20 proc.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy ArcelorMittal za I kwar-
tał 2022 roku i przewidywane za II kwartał br. oraz cały rok 2021
świadczą o zaangażowaniu i efektywnej pracy wszystkich pra-
cowników Grupy ArcelorMittal, w tym pracowników Arcelor-
Mittal Poland S.A. i Spółek Zależnych AMP. Tak dobre wyniki
świadczą również o tym, że załoga pokazała, że w trudnych cza-
sach pandemii Pracodawca mógł na nią liczyć, w chwili obecnej
– w bardzo szybko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ro-
dzin pracowniczych – oczekujemy wzajemności i realnego wspar-
cia finansowego, a nie tylko pisemnych pochwał.

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisane pod niniejszym
pismem deklarując stałą gotowość do merytorycznych rozmów
wzywają Pracodawcę do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji
celem jak najszybszego ustalenia zasad oraz terminu wypłaty
nagrody wyrównawczo-inflacyjnej i w związku z tym wyzna-
czają termin spotkania w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz.
10.00, w sali konferencyjnej nr 120 w siedzibie Spółki w Dąbro-
wie Górniczej.

Odpowiedź na ww. pismo związkowców przyszła kolejnego
dnia tj. 15.06.2022 r. Jego treść cytujemy obok na stronie.

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
14 czerwca wysłały do Pracodawcy pismo, które jest odpo-
wiedzią na odrzucenie przez władze Spółki wniosku o wypła-
tę pracownikom nagrody wyrównawczo-inflacyjnej.

Wnioskujemy ponownie o nagrodę dla Załogi Dotyczy: wypłacenia nagrody wyrównawczo - infacyjnej Pra-

cownikom AMP S.A.
Szanowni Panowie Przewodniczący
Działając w imieniu Pracodawcy przyjmuję propozycję spo-

tkania z jednoczesną propozycją zmiany terminu. Z uwagi na
ważne kwestie, których spotkanie ma dotyczyć, wymagana jest
konsultacja stanowiska pracodawcy z zarządem Spółki oraz roz-
mowa z Członkami MC przed spotkaniem z Panami Przewodni-
czącymi. Z przyczyn oczywistych będzie to możliwe najwcze-
śniej pod koniec przyszłego tygodnia z uwagi na stały kalen-
darz spotkań dyrekcji Spółki. Z tego też względu merytoryczne
odniesienie się do ponownego wniosku może mieć miejsce w
terminie najwcześniejszym z możliwych, jednak po 24 czerwca i w
tym terminie proponuję spotkanie. 

Liczę na zrozumienie ww., które wynika z procedur przyjętych
dla rozpatrywania ważnych dla Spółki kwestii. Dokładną datę
proponuję ustalić w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem
Stanisław Ból

Pierwsze informacje przekazane przewodniczącym na ponie-
działkowym zebraniu dotyczyły dwóch pism podpisanych przez
dyrektora personalnego Stanisława Bóla i adresowanych do or-
ganizacji zwiazkowych. Pierwszy z dokumentów jest odpowie-
dzią na wniosek o wypłacie nagrody wyrównawczo-inflacyjnej
(powyżej), drugi dotyczy przelania środków na ZFŚS (patrz tekst
na 2 stronie). Zgodnie z sugestią dyrektora, związkowa „szóst-
ka” uzgodni w najbliższym czasie termin spotkania z pracodawcą
w sprawie wnioskowanej nagrody.

Kolejnym tematem omawianym na zebraniu były przypadające
w tym roku wybory Społecznej Inspekcji Pracy. Jak zauważono,
od ostatnich wyborów pojawiło się w hucie sporo zmian organi-
zacyjnych, które teraz trzeba będzie uwzględnić. Zaznaczono też,
że niektóre organizacje związkowe są przeciwne przeniesieniu wy-
borów na rok przyszły, co sugerowano w innych oddziałach AMP.
Obecny na zebraniu Zakładowy SIP Andrzej Grabski zapewnił, że
„wybory powinny zakończyć się w listopadzie”.

Zgodnie z obietnicą daną na ostatnim WZD zarząd KRH sięgnął
po ofertę szkoleń dla związkowych działaczy i w związku z tym we
wrześniu organizuje szkolenie, na które zaproszeni są wszyscy
przewodniczący i ich zastępcy. W razie konieczności związek wy-
stąpi o oddelegowania dla osób pracujących na zmiany.

Roman Wątkowski poinformował zebranych, że w sezonie urlo-
powym ulega zmniejszeniu częstotliwość spotkań z przewodni-
czącymi. Będą one zwoływane w razie konieczności. Prawdopo-
dobnie najbliższe zebranie odbędzie się 4 lipca po wcześniej za-
powiedzianym zdalnym spotkaniu z dyrektorem Frederikiem Van
De Velde.
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Jedenasty czerwca, sobota, godzina 7.30,
parking przy Bramie Głównej. Uczestników
sobotniego wyjazdu przywitał przepiękny
poranek, pogoda - tak jak było obiecane -
była cudowna. Temperatura w granicach
dwudziestu stopni, przepiękne słońce i ro-
ześmiane buzie naszych pociech; czego moż-
na chcieć więcej. Na parkingu pojawiło się
ponad 150 osób. Uczestnicy zajmowali miej-
sca w trzech podstawionych autokarach. Nie
mogę powiedzieć, że jak co roku, gdyż wie-
my doskonale, że z powodu pandemii była
przerwa w wyjazdach.

Z inicjatywy Związków Zawodowych
NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników roz-
poczynamy podróż w kierunku Parku Roz-
rywki w Zatorze. Przez okres tych dwóch lat
dzieci spoważniały, a opiekunowie odmłod-
nieli. Od nowa zawiązywane są przyjaźnie i
nowe znajomości, które będą procentować
na przyszłość.

W tym roku zaplanowany został całodniowy pobyt w Par-
ku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. W autokarach zo-
stały rozdane skromne upominki dla naszych pociech. Droga
w kierunku Zatoru minęła szybko i wszyscy uczestnicy około
godziny 10.00 zameldowali się przed wejściem do parku roz-
rywki. Po wejściu uczestnicy w cenie biletu mogli korzystać
praktycznie ze wszystkich urządzeń i atrakcji. Jedynym wy-
znacznikiem był wzrost do 140 cm i ponad 140 cm. Takie atrak-

cje jak karuzele, zjeżdżalnie, samochody,
smoczy ogród, wreszcie basen i plaża dla
najmłodszych pochłonęły bez końca naj-
młodsze pociechy, jak i starszych uczest-
ników. Nie sposób nie wspomnieć o naj-
większej atrakcji HYPERION, który pozo-
stawił wrażenia na dłuższy czas.   W prze-
rwie pomiędzy atrakcjami można było od-
począć w cieniu i zjeść loda lub smaczny
ciepły posiłek.

Czas mijał nieubłaganie i zbliżała się go-
dzina 18.00. Na tę godzinę został zapla-
nowany koniec pobytu i powrót do Kra-
kowa. W drodze powrotnej dzieciaki w for-
mie rysunków upamiętniały pobyt w tym
atrakcyjnym miejscu. Wszystkie rysunki
wyglądały super i za kilka lat będą stano-
wić cenną pamiatkę.

W tym miejscu chciałbym podziękować
osobom, dzięki którym ten wspaniały dzień

mógł dojść do skutku. Dzięki organizatorom, Komisji Socjalnej, do-
finansowaniu ze Związków Zawodowych NSZZ Solidarność i NSZZ
Pracowników i przy dużym wsparciu Dyrektorów: dyrektora BWZ
Dawida Latkowskiego i szefa BTL Grzegorza Bielskiego doszło do
tego wyjazdu. Dziękuję też  osobom, które bezpośrednio opiekowa-
ły się autokarami i uczestnikami podczas wyjazdu, a mianowicie
Pawłowi Orłowi i Mirosławowi Kopciowi. Dzięki tym osobom udało
się po raz kolejny spędzić ten czerwcowy dzień w miłej, rodzinnej
atmosferze. Uśmiech i radość dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą.
Pamiętajmy: tradycja zobowiązuje, a dzieciom trzeba dotrzymywać
danego słowa. W przyszłym roku postaramy się by było jeszcze
lepiej, a więc do zobaczenia za rok.            Uczestnik Cz. Bujak

Dzień Dziecka w Energylandii

W nawiązaniu do pisma znak DK/K23/7/2022 z dnia 06.06.2022
uprzejmie informuję, że ArcelorMittal Poland S.A. dokonał
zwiększenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych dla pracowników Arcelormittal Poland S.A.

W dniu 10 czerwca 2022 r. z konta operacyjnego Arcelor-
Mittal Poland S.A. na poszczególne subkonta Zakładowe-

Pismo datowane na 20.06.2022 dotyczy:
zwiększenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Poniżej treść pisma podpisanego przez Dyrektora perso-
nalnego Stanisława Bóla, które otrzymali przewodniczący
piętnastu organizacji związkowych działających w AMP.

Dodatkowe środki zasiliły Fundusz Socjalny go Funduszu Świadczeń Socjalnych Arcelormittal Poland S.A. zo-
stała przelana kwota w łącznej wysokości 2.500.000 zł  (proporcjo-
nalnie do liczby pracowników będących w obsłudze socjalnej w
poszczególnych obszarach tj. na subkonto SDTKŚS - 1.694.159,76
zł oraz na subkonto MTKŚS - 805.840,24 zł).

Zwiększenie zostało dokonane w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.923).

Zasilenie konta ZFŚS kwotą 2,5 mln złotych jest odpowiedzią
pracodawcy na wystąpienie związków zawodowych z 19 kwiet-
nia br. Jest to jednostronna decyzja pracodawcy. Strona spo-
łeczna dokona analizy wielkości kwoty, o czym poinformuje pra-
codawcę.



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

Obniżenie dolnej stawki PIT z 17 do 12 proc.
Kancelaria Prezydenta RP podała, że Andrzej Duda podpisał

nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest obniżka
stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej stawki z 17
proc. do 12 proc. Ustawa uchyliła także przepisy dotyczące tzw.
ulgi dla klasy średniej, jednak aby zapewnić, że na zmianie podatni-
cy nie stracą, wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny
za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej
oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca 2022 r.

Ustawa zmienia także zasady opodatkowania osób samotnie
wychowujących dzieci poprzez przywrócenie wspólnego rozlicza-
nia się tej kategorii podatników z dziećmi. Ponadto podniesiony
zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty prefe-
rencji podatkowych przez rodziców, z 3089 zł do 16 061,28 zł. Usta-
wa poszerza również katalog dochodów dziecka, które nie podle-
gają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną. Tym sa-
mym także w tym przypadku do dochodów małoletniego będzie
miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku. Oprócz tego
wprowadzono ulgę podatkową dla osób, które w roku podatko-
wym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały wła-
dzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko
z nimi zamieszkiwało, lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej
na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Osoby takie nie zapłacą podatku od dochodów nieprzekraczają-
cych 85 528 zł.

W ustawie przywrócono także częściowe odliczenie składki zdro-
wotnej dla przedsiębiorców. Podatnicy, którzy rozliczają się z uży-
ciem podatku liniowego, będą mogli obniżyć podstawę obliczenia
podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku
podatkowym, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 8700 zł
rocznie. Z kolei podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych będą mogli pomniejszyć kwotę przychodów o 50
proc. składek zdrowotnych. Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek z
wykorzystaniem karty podatkowej, będą mogli obniżyć podatek o
19 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku
podatkowym.

Ustawa zwiększa także przepisy dotyczące części podatku, jaki
można przekazać organizacji pożytku publicznego. Odsetek podat-
ku, jaki może dostać organizacja pozarządowa, rośnie z 1 do 1,5 proc.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2022 r., choć część przepisów
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców
W Bukowinie w dniach 20.-21.06.2022 r. odbył się sprawoz-

dawczy Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ
„Solidarność”. Przypomnijmy, że Sekretariat Metalowców li-
czy ponad 45.000 członków i jest największą strukturą bran-
żową w kraju skupiającą 7 Krajowych Sekcji: Hutnictwa, Prze-
mysłu Motoryzacyjnego, Okrętowego, Zbrojeniowego, Lot-
niczego, Elektromaszynowego oraz AGD.

Kongres po zmianach liczy obecnie 106 delegatów. Region
Małopolski był reprezentowany przez 5 delegatów z Hutnic-
twa i są to: Czesław Bujak, Andrzej Gębara, Wiesław Jaku-
biec, Krzysztof Korepta i Paweł Orzeł (wszyscy z MOZ Arce-
lorMittal Poland) oraz 1 delegata z Motoryzacji tj. Jacka Kuty-
py z MAN Niepołomice. Jako gość uczestniczył wiceprzewod-
niczący Zarządu Regionu Małopolskiego Krzysztof Kotowicz.

Wśród gości honorowych Kongresu był Tadeusz Piotrowski
z krakowskiej huty, pierwszy przewodniczący, który współtwo-
rzył Sekretariat Metalowców. Tadeuszowi Piotrowskiemu w
ubiegłym roku Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców przy-
znała wyróżnienie „Zasłużony dla Sekretariatu Metalowców”,
ale ze względów organizacyjnych nie było możliwości jego wrę-
czenia. Dopiero na tegorocznym Kongresie pierwszy przewod-
niczący został uhonorowany tym medalem, a wręczał go obec-
ny przewodniczący Bogdan Szozda. Identyczne medale, także z
opóźnieniem, otrzymali Stanisław Głowacki ze Zbrojeniówki ze
Skarżyska oraz Kazimierz Skrucha, hutnik z Ostrowca.

Po uroczystości wręczenia medali, po wystąpieniach zapro-
szonych gości oraz odczytaniu i zatwierdzeniu sprawozdań
Rady Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej delegaci przystąpi-
li do spraw roboczych Metalowców. Wśród głosowanych na
Kongresie dokumentów było, przyjęte przez aklamację, Sta-
nowisko z wnioskiem o wykluczenie ze struktur międzynaro-
dowych - IndustriAll Global rosyjskich związków zawodowych,
które poparły inwazję Putina na Ukrainę.

W dalszej części omówiono sytuację w poszczególnych bran-
żach, szczególnie hutniczej, okrętowej i motoryzacyjnej oraz
zbrojeniowej, której rozwój w ostatnim czasie nabrał tempa.

Na zakończenie ostatniego w tej kadencji Kongresu Meta-
lowców poinformowano, że kolejny będzie Kongresem Spra-
wozdawczo – Wyborczym w nowej już kadencji 2023-2028.
Odbędzie się on w dniach 26 - 27 czerwca 2023 r.

Andrzej Gębara

Opieka Medyczna - składanie deklaracji
Dział HR przypomina, iż Pracownicy posiadający w czerw-

cu Pakiet Opieki MEDYCZNEJ w zakresie STANDARD, w
przypadku nie przystąpienia do Pakietu KOMFORT z
dniem 1 lipca 2022 utracą prawo do Opieki Medycznej, a
ponowna możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia
nastąpi dopiero w lutym 2023 r.

W związku z podwyższymy zmianami w zasadach Opieki
Medycznej HR informuje Pracowników posiadających Pakiet
STANDARD, iż mogą oni przystąpić do wariantu KOMFORT
na zasadach uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi tj. 95%
kosztów ponosi pracodawca, a pracownik 5% (tj. 1,40 zł) –
poprzez złożenie do 28.06.2022r. - do POLISHUT lub w miej-
scach wyznaczonych na zakładach – deklaracji przystąpienia.

Szczegóły oferty Opieki Medycznej znajdą Państwo w ulot-
ce informacyjnej. Przypominamy, że Opieka Medyczna jest ubez-
pieczeniem odrębnym od Grupowego Ubezpieczenia na Życie,
które jest w całości finansowane bezpośrednio przez Pracow-
ników.

Gdzie należy zgłaszać reklamacje dotyczące usługi Opieka Me-
dyczna? Takie pytanie zostało przekazane naszej redakcji, w związku
z czym informujemy, że: wszelkie wnioski interwencyjne należy kie-
rować na infolinię PZU Opieka Medyczna tel.801-405-905.

Jeszcze raz apelujemy do przełożonych pracowników, do prze-
wodniczących Komisji Oddziałowych i pośrednio do naszych związ-
kowców, aby przekazywali swoim koleżankom i kolegom oraz reszcie
współpracowników informacje zawarte w cytowanych przez nas pu-
blikacjach dotyczących wygaśnięcia dotychczasowego Pakietu
STANDARD i konieczności złożenia nowej deklaracji na Pakiet KOM-
FORT lub inne rozszerzone pakiety Opieki Medycznej. Obecnie jesz-
cze ok. 195 osób w oddziale krakowskim nie przystąpiło do OM.

Po więcej szczegółowych informacji można sięgnąć do naszych
biuletynów dostępnych na stronie internetowej krhhts.pl. Szerzej
pisaliśmy na ten temat m.in.w NBS nr 17 z 27 kwietnia, a następnie
powielaliśmy te informacje w kolejnych numerach.
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Zalety:
> Szybka decyzja kredytowa,
> Kwota pożyczki do 350 000 PLN
> Okres kredytowania do 300 miesięcy
> Zapewniamy pomoc w uzyskaniu wyceny nieruchomości
> Możliwość finansowania do 80% wartości nieruchomości
> Oprocentowanie 7,95% - tylko dla pracowników Huty
   oraz spółek
(stałe przez 5 lat, po tym okresie kredyt będzie oprocentowa-

ny z wykorzystaniem stawki WIBOR 3M)
> gotówka na dowolny cel - nie trzeba deklarować na co chce-

my ją wydać, jest to jeden z tańszych sposobów na uzyskanie
wysokiej kwoty pożyczki

> RRSO 7,88%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi
7,88%, całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez
kredytowanych kosztów) 150 000,00 zł, całkowita kwota do zapła-
ty 325 306,27 zł, oprocentowanie nominalne zmienne z okresowo
stałą stopą procentową w okresie nie dłuższym niż do dnia spłaty
60 raty pożyczki w wysokości 6,95 %, następnie w kolejnych la-
tach oprocentowanie kredytu zmienne (WIBOR 3M na dzień 30
marca 2022 r. wynoszący 4,74 %, powiększony o stałą marżę Kasy
w wysokości 2,21 %), całkowity koszt kredytu 175 306,27 zł (w
tym: prowizja 7 500,00 zł, odsetki 166 779,27 zł, opłata przygoto-
wawcza 250,00 zł, opłata z tytułu podwyższonego ryzyka na czas
wpisu do Ksiąg Wieczystych na okres 3 miesięcy 315,00 zł, poda-
tek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł, ubezpieczenie
nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesię-
cy wg oferty dostępnej w  Kasie 143,00 zł, opłata za wycenę nieru-
chomości dokona przez Kasę 300,00 zł), w 300 miesięcznych ra-
tach, w tym 299 rat równych w wysokości 1 055,94 zł, ostatnia rata
1 053,21 zł. Pożyczka zabezpieczona będzie hipoteką na nierucho-
mości o wartości 187 500,00 zł.

W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje
ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procento-
wych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referen-
cyjnej WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzro-
śnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetko-
wej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym
wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. W przypadku
gdy stopa referencyjna przyjmie wartość zero lub wartość ujemną
oprocentowanie pożyczki w tym okresie będzie równe wysokości
marży SKOK.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.04.2022 r. na reprezen-
tatywnym przykładzie.

Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodek-
su Cywilnego.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.

Krakowska SKOK przedstawia ofertę

Pożyczki hipotecznej
ze stałą stopą procentową przez 5 lat!

Pożyczka hipoteczna z okresowo (przez 5 lat) stałym
oprocentowaniem:

Tydzień temu, podczas związkowego spotkania, przewodni-
czący „Solidarności” ze spółki Kolprem Stanisław Lebiest wspo-
mniał, że w jego spółce trwa rekrutacja nowych pracowników.
Kolprem świadczy usługi kolejowe i od jakiegoś czasu boryka
się z niedoborami w zatrudnieniu. Przekazujemy tę informację,
bo może wśród czytających ten tekst znajdzie się ktoś, kto zna
kogoś kto byłby zainteresowany pracą w wymienionej spółce.

Oprócz maszynistów lokomotyw spółka poszukuje osób na
inne stanowiska pracy, jak na przykład dyżurnego ruchu, usta-
wiacza czy elektromontera. Co ważne, zapewnia możliwość prze-
kwalifikowania się osobom, które zdecydują się na podjęcie
pracy w poszukiwanym zawodzie. Jak można wyczytać na fir-
mowej stronie spółki Kolprem firma umożliwia uczestnictwo w
kursach zawodowych m.in. o profilu: manewrowy, ustawiacz,
prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy
kolejowej, dróżnik przejazdowy, dyżurny ruchu, rewident tabo-
ru towarowego, kierownik pociągu towarowego, licencjono-
wany maszynista, toromistrz, automatyk sterowania ruchem
kolejowym.

Spółka na swojej stronie internetowej zachęca do podjęcia
pracy osoby jeszcze nie zdecydowane, wzmiankując:

Nasi pracownicy mogą liczyć także na szkolenia w temacie
komunikacji, organizacji pracy, autoprezentacji, sposobu za-
rządzania i umiejętności negocjacyjnych.

Korzystamy z bogatej oferty kursowej, dzięki czemu nasi
pracownicy mogą liczyć na zdobycie nowych umiejętności
bądź poszerzenie wiedzy prosto od najlepszych specjalistów
w swojej dziedzinie.

Dodatkowe szkolenia często planowane są w odpowiedzi
na bieżące potrzeby pracowników.

Pracownikom, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawo-
dowe przysługują też dodatkowe udogodnienia, które mają
pomóc im w zdobywaniu wiedzy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z biurem HR
w Kolpremie tel. 668 263 965 lub 795 524 563, oraz z przewodni-
czącym Stanisławem Lebiestem (tel. 604 237 639).

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM
poszukuje chętnych do pracy

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Zbi-
gniewa Kurzydłę, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
AM Refractories Sp. z o.o. Techgrup Sp z o.o., do Instytutu
Pamięci Narodowej dotyczący nadania koledze

JERZEMU KUCOWI
Odznaczenia KRZYŻ WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI
został pozytywnie zweryfikowany i przyznany Postano-

wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy z dnia 7.06.2022 roku.

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.
Spółka świadczy usługi kolejowe dla koncernu metalurgicz-

nego ArcelorMittal oraz dla firm w obrębie bocznic kolejowych:
Huty Katowice, Huty Sendzimira, Huty Cedler i Huty Florian
oraz od 2013 r. także Koksowni w Zdzieszowicach, należącej do
ArcelorMittal Poland. Spółka jest licencjonowanym przewoź-
nikiem kolejowym rzeczy wykonującym przewozy po liniach
kolejowych PKP PLK.

W 2017 r. spółka rozpoczęła samodzielnie również przewozy
w Czechach.


