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Z okazji Dnia Kobiet, 
Wszystkiego co najlepsze, 

spełnienia marzeń 
zadowolenia z siebie, 

dużo zdrowia, szczęścia i 
uśmiechu 

oraz wiele radości życiowej 
życzy 

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność 80 
Małopolska MSP SA. 

 

Zapraszamy wszystkie Członkinie NSZZ 

Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska 

S.A. Kraków, po odbiór upominku z okazji Dnia 

Kobiet , który będzie wydawany od 07.03.2022 

roku w Biurze Zarządu Związku ,bud. „LTT”, 

pokój numer 107 w godzinach 7.00 do 14.45. 

POMOC UCHODŹCOM  

                     Z UKRAINY           

Nasza Komisja Międzyzakładowa nawiązała 

współpracę ze „Stowarzyszeniem Widzieć 

Dobro” z Kazimierzy Wielkiej, które to 

prowadzi pomoc dla uchodźców z Ukrainy a 

przede wszystkim dla sierot z Domów Dziecka. 

Stowarzyszenie przy współpracy z Miejsko- 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Kazimierzy Wlk. czyni starania  w kierunku 

przyjęcia ok. 40 dzieci z Domu Dziecka z 

Ukrainy. Sytuacja tych sierot była bardzo trudna, 

do granicy polsko-ukraińskiej ok. 50 km. musieli 

pod opieką opiekunów docierać na piechotę. 

Obecnie część dzieci już znalazło schronienie w 

zaadaptowanym pomieszczeniu socjalnym a 

druga część jest w trakcie podróży z granicy. 

Poniżej przedstawiam list Prezes 

„Stowarzyszenia Widzieć Dobro” Pani Doroty 

Gruszki: 

Szanowni Państwo. 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o 

pomoc w postaci leków, kołder, kocy, żywności 

długoterminowej, środków czystości dla 

uchodźców przybyłych do nas z Ukrainy. 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które od samego 

początku aktywnie współpracuje z MOPS w 

Kazimierzy Wielkiej, Burmistrzem Miasta i 

Gminy Kazimierza Wielka oraz innymi 

instytucjami pomocowymi na naszym terenie. 

Artykuły przez nas wymienione pilnie potrzebują 

uciekające z objętego wojną matki z dziećmi oraz 

pozostające na terenie Ukrainy rodziny. Bardzo 

zależy nam także, na pomocy dzieciom z Domów 

Dziecka, które mają również przyjechać. 

Do tej poty udało nam się wspólnie z 

Włodarzami oraz ludźmi dobrej woli 

zorganizować dwa transporty, które już dotarły 

do potrzebujących. 

Bardzo serdecznie prosimy o każdy najmniejszy 

gest serca, nie bądźmy obojętni na krzywdę 

niewinnych dzieci. Numer Konta 

Stowarzyszenia: 

   M A Ł O P O L S K A 
MITTAL STEEL POLSKA S.A. 

mailto:marek.siwak@arcelormittal.com
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„ Na pomoc dla Ukrainy”. 

Wspomniane dary można dostarczać pod adres 

Ośrodka Zdrowia oraz MOPS-u znajdujących 

się w Kazimierzy Wielkiej. Koordynatorem z 

ramienia naszej organizacji związkowej jest nasz 

długoletni członek Adam Klimczyk (nr.tel. do 

kontaktu:602438911). 

Dodam, że nasza Komisja Międzyzakładowa 

przy współpracy z Komisjami Zakładowymi już 

wsparła finansowo wspomniane wyżej 

Stowarzyszenie. Zachęcamy do pomocy 

wszystkich chętnych ludzi dobrej woli, którzy 

jeżeli nie mogą finansowo to chociaż materialnie 

wspomogą dzieci z Ukrainy. 

 

BADANIA OKRESOWE W AMP SA. 

Szanowni Państwo, mając na względzie 

poprawiającą się sytuację epidemiczną w kraju i 

naszej firmie, rekomendujemy realizację badań 

okresowych. Stan epidemii spowodował 

wycofanie się społeczeństwa i zaniedbanie 

profilaktyki zdrowotnej związanej z innymi 

zagrożeniami niż COVID-19. Pamiętajmy, że 

badania pomagają we wczesnym wykrywaniu 

chorób, dlatego warto już dzisiaj pomyśleć o 

uzupełnieniu badań okresowych. W Centrum 

Medycznym „Ujastek”, świadczenia z zakresu 

medycy pracy realizowane są tylko po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą 

telefoniczną lub mailową: 

medycynapracy@ujastek.pl ; tel.: 533 711 118 

lub 12 683-38-38. 

Należy pamiętać, że: 

-Skierowanie na badania profilaktyczne musi 

być aktualne, tj. wystawione maksymalnie na 

miesiąc przed datą badania. 

-Badania kontrolne należy wykonać w 

pierwszym dniu roboczym po zakończeniu 

zwolnienia lekarskiego (L4). Rekomendujemy 

rejestrację telefoniczną lub mailową, która 

pozwoli uniknąć oczekiwania na wizytę od 

wczesnych godzin porannych. Na badania 

kontrolne należy dostarczyć zaświadczenie 

lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia. 

-Kopię skierowania na badania należy 

niezwłocznie przekazać koordynatorowi 

kadrowemu w celu dołączenia do akt osobowych 

pracownika.  

-W placówce CM Ujastek obowiązują zasady 

reżimu sanitarnego w zakresie dezynfekcji dłoni, 

stosowania maseczek zakrywających nos i usta, 

dystansu społecznego 1,5 m od innych osób. 

Rekomendujemy posługiwanie się własnym 

długopisem przy podpisywaniu dokumentów. 

Biuro BHP. 

 

NAGRODA DODATKOWA W AMP. 
Przypominamy, że zgodnie z podpisanym 

„Porozumieniem Płacowym na 2022r”, na 

wypłatę 10.03.2022r. zostanie wypłacona 

dodatkowa nagroda okolicznościowa w 

wysokości 500 zł brutto oraz wyrównanie 

podwyżki za miesiąc styczeń w wysokości 321 

zł brutto(300zł+7%premii). Oczywiście z 

dniem 01.02.2022r każdy pracownik  AMP 

objęty Zakładowym Układem Zbiorowy Pracy 

otrzyma wzrost płacy zasadniczej o kwotę 300 

zł. Pozostała część podwyżki w wysokości 

10+10 zł zostanie przeznaczona na 

indywidualny wzrost płacy zasadniczej i  

rozdysponowana, nie później niż do  

30.04.2022r.  przez Dyrektorów Zakładów oraz 

Dyrektora Generalnego.  

 

ŚWIĄTECZNE ŚWIADCZENIE 

SOCJALNE W AMP SA. 
W dniu 03.03.3022r. Główna Komisja 

Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzi 

między innymi przedstawiciel naszej organizacji 

związkowej, zdecydowała o wypłacie  

świątecznego świadczenia finansowego z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Wnioski należy składać w terminie od 

14.03.2022 r. do 29.04.2022 r. przede 

wszystkim w formie poczty elektronicznej ale 

również fizycznie:  

w lokalizacji Kraków: Hut-Pus na adres 

mailowy: turystyka@hutpus.com.pl 

 

Kryteria w zakresie wysokości świadczenia: 

 

Przypominamy o uaktualnieniu i wypełnieniu 

druku z informacją o dochodach w rodzinie na 

potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 

2022 r. 

Dochód na osobę 

w rodzinie w zł. 

Wysokość świadczenia     

w zł. 

do 3.000,00 600 

  od 3.000,01 – 

6.000,00 

                 500 

Powyżej 6.000,01 nie przysługuje 
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