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Walne Zebranie Delegatów KM. 

 
W dniu 26.05.2022 roku, w Sali konferencyjnej HUT-

PUS, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’80 Małopolska 

M.S.P. S.A. Kraków. Po rozpoczęciu spotkania i wybraniu 

prowadzącego, protokolantów oraz poszczególnych 

Komisji, Przewodniczący Marek Siwak przedstawił 

Sprawozdanie z działania Komisji Międzyzakładowej. 

Omówił w nim rozmowy z przedstawicielami AMP na 

tematy: Dodatkowego Protokołu nr.1 (nowy Taryfikator), 

Zakładowego Regulaminu ZFŚS na 2022r, Bonusu 

Covidowego, Porozumienia Płacowego na 2022 r, 

„Porozumienia Transformacja” oraz bieżących wystąpień 

na temat wypłaty zwiększonego odpisu do ZFŚS oraz 

pisma w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody inflacyjno-

wyrównawczej. Przewodniczący Marek Siwak omówił też 

niepewną sytuację w spółce Hut-Pus. Po zamknięciu części 

surowcowej w Krakowie, w związku z pandemią oraz 

ciągle rosnącą inflacją, firmie ciężko jej się podnieść  po 

stratach finansowych wynikłych z powyższych 

problemów. Jeśli chodzi o spółkę Tameh Polska, to cały 

czas czekamy  na dokładne informację na temat przejęcia 

jej przez inny podmiot gospodarczy. Na chwilę obecną 

Przedstawiciele Tameh oraz AMP nie zdradzają żadnych 

szczegółów i zasłaniają się tajemnicą handlową. Następnie 

Przewodniczący przypomniał, że w związku z 

restrukturyzacją spółki AMP, zamknięciem części 

surowcowej w Krakowie, Uchwałą poprzedniego WZD 

zostały zlikwidowane Komisję PSK1 oraz PSK2.Duża 

część pracowników części surowcowej znalazła 

zatrudnienie na stanowiskach pracy w innych Zakładach.  

W związku z tym zostały przeprowadzone wybory w 

Komisji BWZ,BWG,BTL w wyniku których 

Przewodniczącym został kol. Jacek Słupik, wybrano też  

nowych Delegatów na Zjazd. Również zostało 

zorganizowane Zebranie w Komisji Zakładu Koksownia, 

gdzie dobrano dwóch delegatów na Walne oraz została 

utworzona całkowicie nowa Komisja Centralna, której 

Przewodniczącym został kol. Marek Ciępka i w jej 

strukturach są członkowie z różnych pojedynczych 

komórek oraz nasi członkowie dalej dojeżdżający do pracy 

w Dąbrowie Górniczej. Również w naszej Komisji 

Międzyzakładowej działa prężnie Komisja Emerytów i 

Rencistów, której Przewodniczącym jest Janusz Wilk.  

Następnie  kol. Andrzej Tecl przedstawił sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej, w którym nie stwierdzono 

nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości finansowej 

Związku. 

W następnej części spotkania, przystąpiono do głosowania 

nad Uchwałami, regulującymi działalność Związku oraz 

zaktualizowano Świadczenia Statutowe wypłacane 

członkom Związku, które od 26.05.2022 r. wyglądają 

następująco: 

• Urodzenia Dziecka     1000 zł 

świadczenie wypłacane za każde urodzone dziecko 

oddzielnie, również na martwo urodzone dziecko o ile 

zostało zarejestrowane, świadczenie wypłacane na 

podstawie aktu urodzenia  

• Zgon Członka Związku    1000 zł 

świadczenie wypłacane najbliższym członkom 

rodziny(tj.mąż, żona, dziecko) na podstawie aktu zgonu 

• Zgon Członka Rodziny      200 zł 

świadczenie wypłacane w przypadku zgonu 

wpółmałżonka, rodziców, teściów, dziecka na utrzymaniu 

i osób na wyłącznym utrzymaniu na podstawie aktu zgonu. 

• Zapomoga Emerytalna     350 zł 

zapomoga wypłacana członkowi związku na podstawie 

przedstawienia legitymacji emeryckiej, rozwiązania 

umowy o prace w związku z odejściem na emeryturę, 

dotyczy to też emerytur pomostowych 

• Zapomoga chorobowa wypłacana po 25/90/180 

dniach L4             50 zł/100zł/180zł 

zapomoga wypłacana członkowi związku po 

udokumentowaniu przebywania na L4 

• Zapomoga świąteczna       100 zł 

zapomoga wypłacana członkowi związku po wypełnieniu 

określonego wniosku. 

W dalszym punkcie Zebrania, zostały przeprowadzone 

uzupełniające wybory do Zarządu Komisji 

Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz na 

Delegatów Zjazdu Regionu. W wyniku przeprowadzonych 

wyborów uzupełniających, nowymi członkami  Zarządu 

Komisji Międzyzakładowej zostali: Adam Lemoch oraz 

Mirosław Luty, w skład Komisji Rewizyjnej została 

wybrana Jolanta Chlupka. Delegatami na Zjazd Regionu 

zostali wybrani: Marcin Olejarz, Henryk Kowal, Robert 

Strzelecki. 
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Na dalszą część Zebrania zaproszeni byli przedstawiciele 

pracodawcy AMP: Dyrektor Personalny- Stanisław Ból, 

Dyrektor Kadr, Płac i Dialogu Społecznego- Agnieszka 

Kukla oraz Główny Specjalista Dialogu Społecznego- 

Cezary Koziński. 

Dyrektor Ból przedstawił m.in. aktualne dane 

zatrudnieniowe, w chwili obecnej zatrudnionych w spółce 

AMP ze Zdzieszowicami  oraz pracownikami Interims jest 

8679 osób(w tym 200 pracowników Interims).W 

Krakowie jest to 2168 osób(12 Interims). 

Dyrektor zauważył, że cały czas zmniejsza się ilość 

pracowników zatrudnianych w firmach pośredniczących 

w zatrudnieniu, w stosunku do grudnia 2021r. 70 

pracowników zostało przejętych w struktury AMP. 

Dyrektor przedstawił system rekrutacji w spółce oraz plan 

zatrzymań pracowniczych, którzy z różnych powodów 

chcą opuścić struktury AMP. Dyrektor Agnieszka Kukla, 

omówiła Porozumienie Płacowe, przypomniała o 

przedłużeniu do końca czerwca tego roku Porozumienia 

dotyczącego wypłaty Bonusa za zaszczepienie. Pani 

Dyrektor poinformowała o uruchomieniu w najbliższych 

dniach portalu pracowniczego MyHrPortal, dzięki 

któremu pracownicy AMP będą mieli możliwość 

załatwienia swoich spraw z działem HR bez wychodzenia 

z domu.  Cezary Koziński przypomniał zgromadzonym na 

Sali, że z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje 

obowiązywać dotychczasowe refinansowanie zakresu 

Pakietu Medycznego PZU STANDARD. Finansowanym 

w 95% przez Pracodawcę (pozostałe 5% tj. 1,40 zł dopłaca 

pracownik) będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do 

usług medycznych  KOMFORT. Pracownik, który 

obecnie posiada pakiet Standard i  nie zmieni na pakiet 

KOMFORT, będzie pokrywał pełny koszt Pakietu 

Standard w wysokości 14,90zł. Dużo pracowników myli 

Opiekę Medyczną PZU z Ubezpieczeniem na Zycie PZU 

a są to dwie odrębne kwestię. 

W dalszej części spotkania zaproszeni goście odpowiadali 

na zadane z Sali pytania. Jednym z pierwszych, było 

pytanie  na temat ewentualnego zatrudnienia osób z 

Ukrainy, Dyrektor Ból odpowiedział, że AMP zastanawiał 

się nad takim rozwiązaniem ale w związku z dużymi 

problemami prawnymi i organizacyjnymi, zrezygnowali z 

tej opcji. Na pytanie odnośnie konsekwencji dla 

niezaszczepionych, Dyrektor wyraźnie odpowiedział, że 

od początku wprowadzenia Bonusa za zaszczepienie, w 

żadnym przypadku nie było to brane pod uwagę. Bonus 

jest dobrowolny i każdy pracownik sam decyduję czy 

dzieli się  informacją o zaszczepieniu z AMP, czy też nie. 

Następnie pytanie padło w sprawie pracowników 

dojeżdżających do pracy na Śląsk. Dyrektor Ból 

odpowiedział, że pracownicy dojeżdżający mają 

gwarancję darmowych dowozów i płaconych delegacji. 

Na chwilę obecną ok. 80 osób jeszcze pracuje w zakładach 

dąbrowskich i sosnowieckim, będą oni sukcesywnie  

zatrudniani w Krakowie, będzie to długi okres ale liczy na 

to że do momentu obowiązywania Porozumienia 

Krakowskiego, czyli do listopada 2023, wszyscy 

pracownicy wrócą do pracy w oddziale krakowskim. 

Został też poruszony temat współpracy AMP ze szkołami 

branżowymi.  Współpraca ta  dalej trwa ale już w 

mniejszym zakresie. 

Coraz mniejsze jest zainteresowanie nowych absolwentów 

takimi szkołami, a nawet jak pokończą już odpowiadające 

kierunki, to często szukają oni pracy za granicą. Na pytanie 

w sprawie stanowiska AMP w sprawie ostatnich wystąpień 

organizacji związkowych w sprawie wypłaty dodatkowego 

odpisu do ZFŚS oraz wypłaty dodatkowej nagrody 

inflacyjnej, Cezary Koziński odpowiedział, że w 

najbliższych dniach zostanie przedstawione oficjalne 

pismo w tej sprawie. 

W następnej części Zebrania, Przewodniczący 

podziękował za pomoc i angażowanie się Adamowi 

Klimczyk, Markowi Wiktor oraz Marcinowi Olejarz, w 

pomoc uchodźcom z Ukrainy. Koledzy po krótce 

przedstawili w jaką formę pomocy są zaangażowani. 

Następnie z funkcji wiceprzewodniczącego, zrezygnował 

wieloletni przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 

Eugeniusz Hlek oraz z funkcji skarbnika Przewodniczący 

Komisji Zakładowej Koksowni Andrzej Kolarz. 

Na zakończenie WZD, został Delegatom przedstawiony 

zaktualizowany skład Prezydium KM, który zdążył się 

ukonstytuować i wygląda następująco: Marek Siwak-

Przewodniczący, Adam Lemoch-wiceprzewodniczący, 

Krzysztof Aloszko-wiceprzewodniczący, Jacek  Słupik-

sekretarz, Alicja Nowak-Dziura-skarbnik, Paweł 

Bober-członek Prezydium, Wojciech Piotrowski-

członek Prezydium. 

Uroczystości Jubilatów w Tameh Polska. 
W TAMEH POLSKA, w dniach 19 maja oraz 26 maja 

2022 roku, odbyły się uroczystości Jubilatów Spółki. 

Zaproszonych Jubilatów serdecznie powitał i złożył 

życzenia Zarząd firmy. Upominki wręczali Dyrektorzy i 

Kierownicy poszczególnych Oddziałów. Z ramienia 

Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 80’ Małopolska 

Tameh, w uroczystościach brali udział Przewodnicząca 

Alicja Nowak-Dziura oraz Wiesław Nytko. Po 

symbolicznej lampce szampana oraz po wykonaniu 

pamiątkowych zdjęć nastąpiła dalsza część programu - 

uroczysty obiad i zabawa zorganizowana przez zespół 

muzyczny. Impreza zakończyła się około godziny 17.00. 

po której, Jubilaci w dobrych humorach powrócili do 

Krakowa. 


