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Zachowanie reżimu sanitarnego  

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia 

przekazało informację, że w piątek, odnoto-

wano 18 775 kolejnych zakażeń koronawirusem. Zestawiając to 

z danymi z zeszłego tygodnia, liczba zachorowań wzrosła o 2 

946. W ArcelorMittal Poland liczba pozytywnych przypadków 

również rośnie, mamy dzisiaj 118 osób z pozytywnym wynikiem, 

podczas, gdy kilka tygodni temu mieliśmy ponad 30 osób. 

Dlatego, tak ważne jest stosowanie procedur wdrożonych w 

naszej firmie na czas pandemii, chodzi oczywiście o zasady 

dotyczące obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, 

zachowania dystansu społecznego. 

Przez rok walki z pandemią, udało nam się na trwałe zmienić 

sposób postępowania i wdrożyć zasady pozwalające na stwo-

rzenie bezpiecznego środowiska pracy. Niestety pojawiają się 

przypadki łamania tych zasad.  Jednym z przykładów takich 

naruszeń jest brak dyscypliny w czasie spotkań odbywanych 

fizycznie. Podczas takich spotkań, pracownicy ściągają masecz-

ki na sali, zakładają je dopiero, kiedy ją opuszczają. Takie za-

chowanie jest niedopuszczalne. Jeśli już musimy się spotkać 

– pamiętajmy o zasadzie noszenia maseczki przez cały czas 

trwania spotkania.  Jeśli to możliwe, preferowaną formą spo-

tkań są spotkania zdalna. 

Przypominam po raz kolejny, że łamanie zasad wdrożonych na 

czas pandemii jest równoznaczne z łamaniem zasad BHP obo-

wiązujących w naszej firmie i może skutkować konsekwencjami 

dyscyplinarnymi. Jeżeli ktoś lekceważy zasady reżimu sanitar-

nego, należy takiej osobie zwrócić uwagę. To jest działanie dla 

naszego wspólnego dobra, bądźmy współodpowiedzialni. 
Czesław Sikorski szef sztabu kryzysowego wiceprezes Zarządu 

 

UWAGA!!! W związku z trudną sytuacją epidemiczną oraz po-

trzebą zachowywania dystansu społecznego Biuro Ochrony 

informuje o przedłużeniu ważności przepustek oraz zezwoleń 

uprawniających do wjazdu na teren oddziałów ArcelorMittal Po-

land do końca czerwca br.    Biuro Ochrony 

 

Brak porozumienia w sprawie bonów świątecznych 

 W dniu 5.03.2021r odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 

GKŚŚ AMP SA w sprawie świadczenia świątecznego wypłaca-

nego z konta ZFŚS. Po przedstawieniu nowej propozycji podzia-

łu środków finansowych na ten cel przez Pracodawcę ( kosme-

tyczna propozycja starej  oferty)  strona Społeczna jednomyślnie  

podtrzymała swoje stanowisko z dnia 25.02.2021r. ( wypłata 

Świadczenia podobna do świadczenia wielkanocnego z roku 

2020 z lekką korektą w dół). 

Z uwagi na rozbieżność stanowisk w kwestii wysokości 

świadczenia, GKŚS nie podjęła decyzji w sprawie urucho-

mienia dodatkowego świadczenia socjalnego na Święta 

Wielkanocne ze środków ZFŚS AMP S.A. Administrator 

ZFŚS - AMP SA, nie wyraził zgody na jego zdaniem zbytnie 

obciążenie stanu konta socjalnego.  

Zakładowy Fundusz Socjalny nie jest funduszem płacowym 

Pracodawcy, lecz jest tworzony na podstawie obowiązującej 

Ustawy o ZFŚS z 4.03.1994 r ( Dz.U. z 2020r poz. 1070 ) i Roz-

porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.03.2009 r. 

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w 

celu naliczenia odpisu na ZFŚS, ( Dz.U. z 2009r nr 43 poz. 

349 ). Związki Zawodowe działające w AMP S.A. wielokrotnie  

zwracały się do Pracodawcy o wypłatę nagród/premii tzw.  

Świątecznych ze środków własnych, lecz zawsze spotykało się 

to z odmową spowodowaną trudną sytuacją na rynku i obiektyw-

nymi przeróżnymi trudnościami. W latach poprzednich wypłaty  

tzw. dodatkowych świadczeń świątecznych odbywało  się kosz-

tem uszczuplenia środków na koncie ZFŚS, środki te są usta-

wowo zagwarantowane dla Pracowników znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej. Strona społeczna uważa, iż za 

wzmożony wysiłek przy pracy szczególnie w dobie pandemii i 

braku podwyżek to właśnie odpowiedzialny i dbający o pracow-

ników jak to niejednokrotnie jest podkreślane Pracodawca powi-

nien uruchomić dodatkowe środki finansowe, które nie obciąża-

łyby ZFŚS na wypłatę dodatkowych świadczeń finansowych, a 

nie posiłkować się środkami tworzonymi obligatoryjnie z mocy 

Ustawy o ZFŚS. W obecnej sytuacji tj. braku decyzji o urucho-

mieniu dodatkowego świadczenia, apelujemy do Pracowników 

znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji losowej i materialnej 

o składanie podań o zapomogi do Terenowych Komisji Świad-

czeń Socjalnych.    M. Żelichowski 

 

Rynek pracy po roku pandemii 

Wnioski z raportu opracowanego przez Wydział Poli-

tyki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia 

OPZZ: 

- Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2021 

r. 6,5%, co oznacza wzrost o 1 stopień procentowy w stosun-

ku do lutego 2020 r. Bezrobocie jest na poziomie nienotowanym 

od ponad 2 lat. 

- Liczba bezrobotnych wyniosła w styczniu 2021 roku 1 090,4 

tys., co oznacza, że poziom bezrobocia zwiększył się o 170,5 

tys. osób w stosunku do lutego 2020 r. 

- Bezrobocie w rzeczywistości może być wyższe niż wynika to z 

danych płynących z urzędów pracy. Z badania Wydziału Zarzą-

dzania UW wynika, że wiele osób z przyczyn obiektywnych, np. 

z obawy przed zakażeniem podczas przejazdu lub w urzędzie 

pracy, nie rejestrowało się w urzędach pracy. 

- W okresie od lutego 2020 r. do końca stycznia 2021 r. w ra-

mach zwolnień grupowych pracę straciło 29 060 osób. W czerw-

cu 2020 r. zwolniono w ramach zwolnień grupowych 4 014 osób 

– najwięcej w okresie od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r. 

- Największe zwolnienia grupowe nastąpiły w następujących 

trzech obszarach: 1. przetwórstwo przemysłowe. 2. handel hur-

towy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włącza-

jąc motocykle oraz 3. działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 

- W czasie pandemii pracodawcy podpisali wraz z organizacjami 

związkowymi, a w razie ich braku z wyłonionymi przedstawicie-

lami pracowników, 28 720 porozumień na podstawie przepisów 

Tarczy Antykryzysowej, z czego 21 924 porozumień wprowadzi-

ło obniżenie wymiaru czasu pracy, 8 130 przestój ekonomicz-

ny, 1 525 równoważny czas pracy, a 1 402 możliwość stosowa-

nia mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z umów o pracę. 

- Najwyższy poziom bezrobocia w styczniu 2021r. wystąpił w 

województwie warmińsko-mazurskim i wynosił 10,6%, podczas 

gdy w lutym 2020 r. wynosił 9,6%.    Cd str nr 2 
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Cd ze str nr 1… - W styczniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszo-

no 101 441 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 
- Od marca do maja 2020 r. liczba ubezpieczonych cudzoziem-

ców spadała, a następnie do listopada miał miejsce trend wzro-

stowy. W grudniu trend wzrostowy został jednak zahamowany i 

liczba ubezpieczonych cudzoziemców spadła do 725 000, a 

więc o 13 160 w stosunku do listopada. 
- Od marca aż do września 2020 roku miał miejsce trend spad-

kowy liczby osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu w Polsce. Trend ten odwrócił się w październiku 

2020 r. i do końca roku liczba ubezpieczonych nieznacznie 

wzrastała wynosząc w grudniu 2020 roku  16 680 

100 ubezpieczonych.     OPZZ 

 

Rekrutacja do przedszkoli 

 Uprzejmie informujemy, że od 1 do 26 

marca prowadzony będzie nabór dzieci do 

przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych 

Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Ma-

łych Pociech w Krakowie. 

- Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN, 

codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć 

muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, nauko-

wych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, 

koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logo-

pedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci 

jako aktorów. 

- Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z grupy 

ArcelorMittal ok. 300 zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 

zł. Kwoty te mogą ulec zmianie. 

- Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy spo-

łecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Po-

land dodatkowo ze środków ZFŚS. 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 

- Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,  

tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753,  

e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl 

 - Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a, 

tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940,  

e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl  

Na stronie internetowej: 

 https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą Państwo: 

- szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto 

może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka; 

- dokumenty rekrutacyjne do pobrania; 

- link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla ro-

dziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przedszkoli. 
Zapraszamy Fundacja Nasze Dzieci 

 

10 marca br. ruszają zapisy na szczepienia  

dla przewlekle chorych  

10 marca, w ramach państwowego programu 

szczepień, rozpoczną się zapisy na szczepienia na 

COVID-19, dla kolejnej grupy uprawnionych - pacjentów urodzo-

nych po 1961 roku, z chorobami przewlekłymi, które niosą ze 

sobą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli: 

- pacjentów onkologicznych, 

-pacjentów dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności 

nerek, 

- pacjentów po przeszczepach 

- oraz pacjentów mechanicznie wentylowanych 

Szczepienia dla tej grupy uprawnionych rozpoczną się w punk-

tach szczepień 15 marca. Szczegółowe informacje można zna-

leźć na stronie Ministerstwa Zdrowia 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób 

Dializowanych oraz 

 Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia       

             i Pomocy Społecznej   

z okazji Światowego Dnia Nerek zapraszają osoby pełnoletnie   

na bezpłatne badania profilaktyczne, począwszy od 11 marca 

2021 r. /do wyczerpania puli 1000 badań/ umożliwiające wykry-

cie Przewlekłej Choroby Nerek (PChN), tj.laboratoryjne badania 

poziomu kreatyniny we krwi (z wyliczeniem wskaźnika GFR).  

Wykonawcą Badań jest DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. Kraków w 

następujących Punktach pobrań: Ul. Życzkowskiego1, Ul. 

Olszańska 5, Al. Pokoju 4, Ul. Komorowskiego 12, Pl. Szcze-

pański 3, Os. Na Skarpie 6, Os. Kolorowe 21,Ul.Rusznikarska 

17, Ul. Wolska 1, Ul. Miłkowskiego 23 Ul. Kijowska 12 (wejście 

od ul. Lea), Ul. Modrzewiowa 22 (KCR), Ul. Stojałowskiego 6 

lok.15 (Centrum DEKADA), Ul. Daszyńskiego 12.  

Jednocześnie informujemy, że: 

Przewlekła Choroba Nerek: 

- już we wczesnych stadiach zwiększa około pięciokrot-

nie ryzyko miażdżycy i chorób serca, 

- nie leczona prowadzi do zatrucia organizmu przez toksyny, 

które uszkadzają prawie wszystkie narządy. 

Najbardziej narażeni na PChN są ludzie z: cukrzycą, nadciśnie-

niem, chorobami nerek w rodzinie, powyżej 65 roku życia. Typo-

we objawy PChN to: uczucie stałego zmęczenia, trudności z 

koncentracją, osłabiony apetyt, bezsenność, kurcze mięśni wy-

stępujące w nocy, obrzęki nóg i twarzy, suchość i swędzenie 

skóry, częste oddawanie moczu (szczególnie w nocy), nadci-

śnienie tętnicze. 

 

Z prasy: Parlament Europejski poparł podatek węglowy na 

granicach Unii. W środę, 10 marca 2020 r., Parlament Europej-

ski przyjął rezolucję w sprawie granicznego podatku od emisji 

CO2 (CBAM). Za podatkiem oddano 444 głosów, 70 było prze-

ciw a 181 parlamentarzystek i parlamentarzystów wstrzymało 

się od głosu. Wprowadzenie podatku CBAM popiera m.in. Pol-

ska. Dyskusja nad podatkiem CBAM jest dowodem na to, że 

polityka Unii Europejskiej dawania dobrego przykładu innym 

krajom w zakresie polityki klimatycznej poniosła fiasko. Do koń-

ca czerwca 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić szcze-

gółowe propozycje dot. funkcjonowania podatku CBAM. Ma on 

obowiązywać od 2023r. Podatek ma chronić takie branże 

jak produkcja cementu, stali, aluminium, rafinerii ropy naftowej, 

produkcji papieru, szkła oraz branży chemicznej i nawozowej. 

Konsorcjum Mostostalu Zabrze zrealizuje zadanie dla Arce-

lorMittal Poland. Mostostal Zabrze poinformował o wyborze 

oferty złożonej przez konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Reali-

zacje Przemysłowe (spółka zależna) oraz Primetals Technolo-

gies Limited - jako najkorzystniejszej w ramach prowadzonego 

przez ArcelorMittal Poland postępowania na zakup, dostawę 

instalacji i uruchomienie instalacji pilotażowej drogi gazu dla 

wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligent-

ny Rozwój 2014-2020. Wartość złożonej przez konsorcjum ofer-

ty wynosi równowartość łącznie około 88 mln zł netto, z czego 

45 mln zł netto przypada na Mostostal Zabrze Realizacje Prze-

mysłowe (MZRP) 
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