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Na te Wielkanocne Święta, 

chociaż tak inne, 
życzymy spokoju i otwartego 

serca. 
Wytrwałość  i  nadzieja niech 

Was nie opuszcza, w zdrowiu i 
ufności wyglądajcie jutra. 
Błogosławieństwa Bożego 

życzy: 
KM NSZZ „Solidarność 80” 

Małopolska MSP SA 
 Alleluja! 

 

Upominki Świąteczne. 
Zapraszamy wszystkich Członków KM NSZZ 

Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska S.A. 

po odbiór upominku z okazji Świąt Wielkanocnych do 

Przewodniczących Zakładów ZK,PED,CB,TAMEH. 

Z pozostałych Zakładów zapraszamy po odbiór w 

budynku LTT. Informacja pod numerem 

telefonu:12 290 3830. 

 

Brak uzgodnień w sprawie bonów 

świątecznych w AMP. 
Podczas ostatnich nadzwyczajnych posiedzeń 

Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP S.A. 

zostały rozpatrzone różne warianty wypłaty 

świadczenia świątecznego. Strona związkowa 

jednogłośnie przedstawiła wysokość wypłaty tego 

świadczenia, w kwotach porównywalnych do kwot z 

poprzedniego świadczenia wypłaconego z okazji 

Świąt Wielkanocnych. Strona pracodawcy, nie 

zgadzając się z propozycją przedstawiła swój wariant 

o wiele mniej korzystny. W związku z dużą 

rozbieżnością w wysokości proponowanych kwot 

pomiędzy stronami, dodatkowe świadczenie 

świątecznie niestety nie zostanie wypłacone. 

 

M A Ł O P O L S K A 
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Informacja Biura ochrony. 
W związku z trudną sytuacją epidemiczną oraz 

potrzebą zachowywania dystansu społecznego Biuro 

Ochrony informuje o przedłużeniu ważności 

przepustek oraz zezwoleń uprawniających do wjazdu 

na teren oddziałów ArcelorMittal Poland do końca 

czerwca br.  

Biuro Ochrony objęło szczególnym nadzorem 

krakowski oddział naszej firmy, gdzie w związku z 

zatrzymaniem części surowcowej pojawiły się nowe 

wyzwania. 

W związku z tym:  

-wzmocniono służbę ochrony, 

-wprowadzono do użytku większą liczbę pojazdów 

oraz nowoczesnego sprzętu wspomagającego 

pracowników ochrony w wykonywaniu 

przydzielonych zadań, 

-zreorganizowano kontrolę na bramach oddziału, 

-nawiązano ściślejszą współpracę z lokalną policją.  

Szczególny nadzór w części surowcowej. 

W zatrzymanej części surowcowej przebywać mogą 

jedynie pracownicy niezbędni do:  

-wykonania zadań utrzymania ruchu, 

-nadzoru nad czynnymi jeszcze urządzeniami i 

instalacjami, 

-pracownicy wykonawców, realizujących projekty 

związane z zabezpieczeniem majątku czy rozbiórką 

obiektów przeznaczonych do likwidacji. Wszystkie te 

osoby wyposażone są w stosowne identyfikatory, 

które zezwalają na przebywanie i wykonywanie robót 

w chronionym obszarze.  

Mienie w prywatnym pojeździe 

10 marca br. pracownik wykonawcy wyjeżdżał z 

terenu krakowskiego oddziału bramą nr 2 i wywoził 

pod siedzeniem kierowcy w samochodzie osobowym 

szlifierkę kątową bez wymaganych dokumentów. 

Konsekwencją było odebranie przepustki stałej, 

zezwolenia na wjazd oraz przedmiotowej szlifierki, 

którą umieszczono w depozycie służby ochrony. 

W ramach współpracy z policją – ujawniono kradzież 

arkusza blachy. 11 marca br. pracownicy służby 

ochrony wraz z funkcjonariuszami sekcji kryminalnej 

krakowskiej policji, w ramach obserwacji pojazdów 

wyjeżdżających przez bramę krakowskiego oddziału i 

pobliskiego punktu skupu złomu, udaremnili kradzież 

arkusza blachy nierdzewnej. W czasie składania 

wyjaśnień dwaj mężczyźni zeznali, że arkusz blachy 

nierdzewnej skradli z warsztatu zlokalizowanego w 

budynku jednej z firm na terenie Zakładu Koksownia. 

Załadowali go na skrzynię ładunkową i przykryli 

gumami osłaniającymi dno skrzyni.  

Wartość skradzionej blachy oszacowano na 480 zł. 

Sprawcy kradzieży zostali ukarani mandatami w 

kwocie 500 zł każdy.  

Wadliwe oświetlenie terenu. 

W trakcie audytów chronionego terenu zwrócono 

uwagę na niewłaściwe oświetlenie lub jego brak oraz 

na zabezpieczenia warsztatów, hal, składów czy 

instalacji, które mogły się stać celem kradzieży czy 

działań mogących powodować straty w mieniu lub 

przerwanie realizowanych procesów.  

Nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią.  

Niestety, niektórzy z naszych kolegów czy 

pracowników wykonawców odmawiają używania 

masek zasłaniających usta i nos. Zachowanie to, jak 

wiemy, jest groźne zarówno dla osób łamiących 

wytyczne, jak i dla ich kolegów i współpracowników.  

Wszyscy, którzy lekceważą obostrzenia, muszą liczyć 

się z poważnymi konsekwencjami służbowymi.  

Więcej przypadków osób pod wpływem alkoholu. 

Co gorsze - są to często osoby mocno nietrzeźwe 

(odnotowano kilka przypadków z pomiarem około 3 

promile w wydychanym powietrzu), a równocześnie 

kierujące przy tym pojazdami.  

Specjalny, całodobowy telefon ochrony. 

Przypominamy, że w krakowskim oddziale 

uruchomiono specjalny całodobowy numer telefonu, 

pod który zgłaszać można wszelkie nieprawidłowości 

związane z obszarem ochrony majątku ArcelorMittal 

Poland: nr tel. 784 983 124 

Paweł Pirański 

szef Ochrony ArcelorMittal Poland 

 

Informacja o zmianach organizacyjnych w 

HR. 
Monika Roznerska, dyrektor HR i członek Dyrekcji 

Wykonawczej ArcelorMittal Poland, zdecydowała się 

opuścić ArcelorMittal po 13 latach bardzo udanej 

kariery w naszej firmie. Monika dołączyła do nas w 

2008 roku jako dyrektor Biura Prawnego, a w 2012 

roku objęła stanowisko dyrektora personalnego. 

Po odejściu Moniki z dniem 1 maja 2021 r. dział HR 

zostanie podzielony na dwie funkcje: rozwój 

(Leadership Development) oraz relacje z 

pracownikami (Employee Relations).Rozwojem będzie 

kierować Agnieszka Gałka-Woźniak, a relacjami 

pracowniczymi nadal będzie kierował Stanisław Ból. 

Zarówno Agnieszka, jak i Stanisław, będą podlegać 

bezpośrednio mnie. Szczegółowy schemat 

organizacyjny nowych funkcji zostanie opublikowany 

jeszcze w tym miesiącu. 

W imieniu całego Zarządu i członków Dyrekcji 

Wykonawczej ArcelorMittal Poland pragnę 

podziękować Monice za jej znaczący wkład i pełną 

oddania pracę w firmie, a także życzyć jej wszystkiego 

dobrego. 

Pozdrawiam, 

SanjaySamaddar, dyrektorgeneralny, prezes Zarządu 

AMP S.A. 

 

 


