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Non omnis moriar - nie wszystek umrę.
Ta krótka sentencja Horacego wydaje się zawierać w
sobie uniwersalne przekonanie, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów: śmierć nie oznacza kresu istnienia.

Wspominamy tych, co odeszli
W tym szczególnym czasie sięgamy do wspomnień o
ludziach, którzy już odeszli, lecz zostawili niezatarty ślad w
naszych sercach. Wszyscy oni żyją i żyć będą w naszej
pamięci tak długo aż i nas zabraknie. Symbolicznym dowodem naszej pamięci są kwiaty i znicze stawiane na nagrobkach kiedyś bliskich nam osób. Co roku przed 1 listopada
także hutnicza Solidarność pragnie dać wyraz pamięci o
koleżankach i kolegach, którzy za swojego życia wspierali
naszą organizację, a będąc jej aktywnymi członkami poświęcali swoją uwagę, czas i wiedzę dla ogólnego dobra.
Dlatego w tym tygodniu delegacja z KRH odwiedzi groby
osób zasłużonych dla Solidarności oraz ofiar stanu wojennego. W imieniu członków Związku pozostawimy tam wiązanki kwiatów i zapalimy znicze.
Niestety, od początku tego roku śmierć zabrała kolejne
życia. Między innymi w czerwcu pożegnaliśmy przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S” Wojciecha Grzeszka, w marcu Zbigniewa Ferczyka współorganizatora struktur „S” w HiL, w styczniu Kazimierza Kubraka,
opozycjonisty zasłużonego dla małopolskiej Solidarności.
Ich nazwiska zachowane zostaną w zbiorowej pamięci.

Obchody Wszystkich Świętych i towarzysząca im wiara w nieprzemijalność życia i nadzieja, że śmierć nie oznacza kresu istnienia przenikają kultury ludzkie od zarania dziejów. Polskie obchody tego święta, wywodzącego się z uniwersalistycznej tradycji chrześcijaństwa, nabrały wyjątkowy charakter, przeniknęły niepowtarzalną
atmosferą specyficznej dla naszej kultury zadumy i zachwytu nad tajemnicą życia i śmierci. Przeżywane w gronie rodzinnym święto łączy ludzi, pokolenia, światy i
zaświaty. Obchody Wszystkich Świętych to niewątpliwie jeden z ważniejszych aspektów polskiej kultury - jeden z wielu przejawów jej bogatego dziedzictwa niematerialnego. (cytaty z http://ndk.nid.pl/)

Dąbrowa Górnicza, dn. 18.10.2021 r.

STANOWISKO STRONY ZWIĄZKOWEJ
Dotyczy: wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w
2022 roku.
Dążąc do sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim
rynku pracy, a także do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sferze społecznej, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia
2022 roku następujących zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy
ArcelorMittal w Polsce:
1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 12% średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland S.A. z III kwartału
2021 roku, metodą uzgodnioną przez Strony ZUZP w porozumieniu
płacowym.
2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 roku w wysokości 2000 złotych dla
każdego pracownika, który był zatrudniony w 2021 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z
zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA.
3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBIDTA w
wysokości 500 złotych dla każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP
w ww. porozumieniu płacowym.
4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP, o którym mowa w § 58 ust.
1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), tj. zaoferowanie pracownikom Spółki możliwości refinansowania zakupu ubezpieczenia opieki medycznej (Pakiet Opieki Medycznej) lub zakupu ubezpieczenia opieki medycznej
na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą, a
firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu tego typu usług oraz z zachowaniem zasad finansowania Pakietu Opieki Medycznej określonych
w § 58 ust. 2 ZUZP.
Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, które są ujęte w tym paragrafie,
wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.
Strona Związkowa ZUZP
Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek
z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku poparły wszystkie (14) Organizacje Związkowe będące Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz jedna nie będąca Stroną Układu, tj.”Solidarność
80” z Dąbrowy Górniczej.
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Zebranie Przewodniczących
Zgodnie z zapowiedzią, w tym tygodniu zebranie przewodniczących połączone zostało z podsumowaniem jubileuszowego
25. Biegu Memoriałowego zorganizowanego przez hutniczą Solidarność w połowie października. W związku z tym w zebraniu
uczestniczyła liczna grupa wolontariuszy, która walnie przyczyniła się do tego, że cała impreza okazała się udaną i była od
strony organizacyjnej bez zarzutu. Nie znaczy to oczywiście, że
w tym roku nie było drobnych podknięć i rzeczy do naprawienia, ale zgodnie uznano, że był to jeden z bardziej udanych biegów w jego długiej, ćwierćwiekowej historii. O tym, co można
by jeszcze zmienić i usprawnić dyskutowano pod koniec zebrania, ponieważ jego początek poświęcono sprawom pracowniczym i związkowym.
Zebranie poprowadził wiceprzewodniczący Zarządu KRH RomanWątkowski. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Prezydium ZOK przyjęte zostało związkowe stanowisko w sprawie podwyżek płac na 2022 r., które obecnie czeka na
podpisanie przez organizacje związkowe będące sygnatariuszami ZUZP (patrz tekst stanowiska na str. 1). Następnie odniósł
się do Załącznika nr 1 do ZUZP, który zawiera Taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników. Strona pracodawcy w ostatnich dniach przedstawiła proces tworzenia bazy średniej płacy na danym stanowisku i jednocześnie zasugerowała,
aby zmiany w Załączniku nr 1 połączyć z podwyżkami, czemu
związki zawodowe się sprzeciwiają.
Działająca w AMP Komisja Transformacji ma jeszcze wiele do
zrobienia jeśli chodzi o planowane przez pracodawcę wyłączenia czy to użytkowanych do niedawna terenów, budynków czy
też pewnych części produkcyjnych. Przykładowo w PED wyłączane będą niektóre podstacje, a z budynku ZA przeznaczonego do sprzedaży wysiedlani są ostatni pracownicy. Z dawnego
budynku administracyjnego walcowni karoseryjnej, gdzie na
chwilę obecną użytkowanych jest tylko kilka pomieszczeń oraz
funkcjonuje serwerownia sieci komputerowej, planowane jest
przeniesienie pozostałych tam pracowników do budynku administracyjnego BWZ, skutkiem czego cały budynek zostanie
„uwolniony”. Cały czas trwają wyburzania na Stalowni i Wielkich Piecach. Sprzęt ze stołówki na byłej Stalowni przenoszony
jest do nowej stołówki mieszczącej się w budynku głównego
laboratorium. Dyskusyjnym pomysłem jest zaprzestanie oświetlania niektórych odcinków ulic, jednak na uspokojenie głosów
oburzenia podano, że żadna taka decyzja nie może być podjęta
pochopnie i bez osobistej zgody dyrektora zakładu.
W ramach Głównej Komisji ZFŚS podjęte zostały rozmowy w
sprawie bonów świątecznych. Również Zarząd KRH podjął decyzję o świątecznych paczkach dla członków MOZ NSZZ „Solidarność” z oddziału krakowskiego. Natomiast w ubiegłym tygodniu potwierdzona została informacja o paczkach mikołajowych przygotowywanych dla dzieci z roczników 2009-2020.
O wrażeniach z 30. Kongresu Sekretariatu Metalowców (patrz
tekst na str. 3) mówił Andrzej Gębara. Przypomniał, że pierwszy
historyczny zjazd powstałej pod szyldem Solidarności organizacji metalowców odbył się w 1991 roku w HPR Kraków.
PZU Życie wystąpiło z propozycją poszerzenia od przyszłego
roku oferty ubezpieczenia na życie dla pracowników AMP, dopóki jednak nie otrzymamy konkretów nie będziemy rozwijać
tego tematu. Namawiamy za to ubezpieczonych pracowników
do założenia internetowego konta Moje PZU. Pomocą w tym
względzie służą panie pracujące w Biurze Obsługi PZU przy ul.
Mrozowej 1, tel. 12 390-40-50, 660 544 212, 788 655 124.
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Prosimy przewodniczących Komisji Oddziałowych o niezwłoczne zgłaszanie się do Księgowości KRH w celu pobrania list członków Związku i ich dzieci uprawnionych do paczek. Zweryfikowane listy należy zwrócić do 10 listopada.

Solidarność w Luksemburgu
W piątek 22 października „Solidarność” protestowała przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
w związku z decyzją wydaną przez unijny sąd w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. Związkowcy przez cały czas stanowczo
sprzeciwiają się postanowieniu TSUE, które stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy.
W manifestacji wzięli udział liderzy Solidarności, m.in. przewodniczący związku Piotr Duda, szef Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki „S” Jarosław Grzesik oraz lider śląskodąbrowskich struktur Solidarności Dominik Kolorz. Do Luksemburga przybyło ponad 2 tys. związkowców.
Demonstrację rozpoczął o godz. 10 Jarosław Grzesik, stwierdzając, że decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
naruszają bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność naszej
Ojczyzny. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Krzysztof Kotowicz powiedział, że „Solidarność” przybyła,
by nie tylko protestować w obronie górników i energetyków z
Turowa, którzy mogą stracić pracę, ale także przeciwko bezrefleksyjnemu wdrażaniu pakietu „Fit for 55”, który może spowodować
tak drastyczny wzrost energii elektrycznej, że doprowadzi to do
zubożenia polskiego społeczeństwa. Dlatego domagamy się pilnych działań na rzecz przebudowy systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS.
Przewodniczący Związku Piotr Duda stanowczo odniósł się
szkodliwej polityki UE. Jak podkreślił, kolejnych błędów, tak jak
to było w latach 90’, już nie popełnimy, kiedy to Komisja Europejska zamykała w Polsce stocznie, huty i kopalnie. – Na to już nie
pozwolimy! - zapewniał.
Demonstracja zakończyła się przed budynkiem ambasady czeskiej w Luksemburgu, gdzie demonstranci przekazali ambasadorowi petycję z apelem, „aby sąsiedzi rozwiązywali swoje problemy między sobą, a nie angażowali w to inne instytucje, które
próbują konflikt międzysąsiedzki wykorzystać do realizacji nie
polskich ani czeskich, lecz własnych interesów”.
W podanej przez „Solidarność” piątkowej informacji podkreślono jak duże było oburzenie związkowców związane z faktem, iż
na uczestników demonstracji czekały w Luksemburgu zasieki,
drut kolczasty i policyjne wozy opancerzone.
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XXX Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

Pakiet Fit for 55 zagrożeniem dla branż
metalowych w Europie!
18 października w Bukowinie Tatrzańskiej obradował XXX Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Ze względów
pandemicznych w roku 2020 Kongres się nie odbył. Przybyłych
z całej Polski delegatów przywitał w imieniu Adama Lacha jego
zastępca Tomasz Zaborowski, który życzył zgromadzonym skutecznych i owocnych obrad. W imieniu Komisji Krajowej Związku wystąpił Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK, który omówił sytuację gospodarki w okresie pandemii oraz skutki działań
Unii Europejskiej i jej struktur na warunki pracy i życia Polaków.
W trakcie wypowiedzi nawiązał do poczynań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie funkcjonowania Turowa w
kontekście polskiej energetyki. Jak stwierdził, takie działania uderzą
w nasze branże m.in. w hutnictwo, budownictwo oraz transport, a
co za tym idzie bezpośrednio w pracowników.
Wśród zaproszonych gości był Stanisław Szwed, wiceminister
rodziny i polityki społecznej, były przewodniczący Sekcji Metalowców. Omówił on działania rządu wprowadzające programy osłonowe w okresie pandemii. Przedstawił także projekty ustaw o emeryturach stażowych, zwiększeniu uprawnień Państwowej Inspekcji
Pracy, wygaszaniu emerytur pomostowych, nad którymi kontynuowane są prace.
Przewodniczący Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda złożył sprawozdanie z działalności za ostatnie lata, zwracając uwagę,
że Sekretariat zrzesza obecnie w ośmiu sekcjach branżowych 45
tys. członków. Oceniając politykę gospodarczą rządu, przewodniczący Szozda zwracał uwagę, że choć bieżące dochody pracowników rosną, w dużej części dzięki programom socjalnym, to jednak
przyszłość branży metalowej jest wielką niewiadomą. W dalszym
ciągu nie opracowano dokumentu przedstawiającego perspektywę rozwoju przemysłu w Polsce. Bogdan Szozda złożył też sprawozdanie z działalności międzynarodowej i członkostwa w IndustriAll Europa. Podkreślił, że nie zawsze udaje się ustalić wspólne
stanowisko z innymi polskimi związkami zawodowymi mającymi
swą reprezentację w tej organizacji. Wszystkie zagrożenia są realne, o czym świadczy fakt, że Europejska Federacja Przemysłowa
przygotowuje akcję protestacyjną przeciwko niesprawiedliwej transformacji energetycznej. Coraz więcej krajów dostrzega, że najbardziej zagrożona jest branża hutniczo-stalowa, która nie zniesie obciążeń podatkowych i może zniknąć z Europy. Gwałtowny wzrost
kosztów energii uderza w branże energochłonne, które mogą nie
wytrzymać konkurencji z producentami z innych regionów świata.
Kongres przyjął stanowiska dotyczące m.in.:
* przygotowania przez KK zasad negocjacji warunków płacowych w zakładach pracy, przygotowując związkowcom okresowe
raporty płacowe z uwzględnieniem sytuacji zarobkowej w różnych
regionach i branżach zawodowych, gdyż kupno takich dokumentów od wyspecjalizowanych firm to koszt ok. 10 tys. zł, a nie każdą
komisję zakładową na to stać;
* w sprawie zagrożeń wynikających z pakietu Fit for 55, z podkreśleniem, że nierealne wymuszenie tempa, niszczy branże zużywające duże ilości energii – przykładem jest likwidacja w hucie
krakowskiej całej części surowcowej. Zebrani przyjęli dokument
jednogłośnie zwracając uwagę, że takie programy są zagrożeniem
dla całej polskiej gospodarki, bo już obecnie nowe technologie
ograniczające emisję CO2 wymagają zużycia 5 razy więcej energii
elektrycznej;
* zmian w regulaminie działalności Sekretariatu.
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Z okazji 30-lecia powstania Sekretariatu Metalowców, Rada
Sekretariatu ustanowiła odznaczenia „Zasłużony dla Sekretariatu Metalowców”, które będą nadawane zasłużonym działaczom co 5 lat. W tym roku przyznano 30 medali. Wśród odznaczonych był przedstawiciel „Solidarności” z krakowskiego
oddziału AMP kol. Andrzej Gębara.
W Kongresie udział wzięło ponad 100 delegatów reprezentujących wszystkie 7 Krajowych Sekcji. Komisja Robotnicza Hutników z Oddziału AMP Kraków reprezentowana
była przez 5 delegatów: Czesława Bujaka z Walcowni Zimnej, Andrzeja Gębarę, Konrada Koreptę z Wielkich Pieców,
Wiesława Jakubca z Ekoenergii oraz Pawła Orła z Zakładu
Energetycznego.

Konferencja sektora stalowego
Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej
W dniach 19-20 października br. w Bukowinie Tatrzańskiej
odbyło się siódme spotkanie Związków Zawodowych i przedstawicieli pracodawców z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa „Solidarność”, związków zawodowych
ze Słowacji OZ KOVO oraz Czech OS KOVO. Pracodawcy
reprezentowali Polską Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową,
a także odpowiednik Słowackiej i Czeskiej Izby Handlowej.
Uczestnicy konferencji omówili bieżącą, trudną sytuację na
europejskim rynku stali oraz perspektywy i kierunki rozwoju
przemysłu hutniczego. Już kilka pierwszych z brzegu wskaźników obrazuje z jakimi problemami musi zmierzyć się rynek stali, by mógł sprostać stawianym wyzwaniom, zarówno ze strony tzw. Zielonego Ładu jak i zmiany technologii pozyskiwania surowca.
W ostatnim roku na świecie wyprodukowano 1,162 mld ton
stali i była to dynamika wzrostu aż o 12%. Największą dynamikę wzrostu odnotował Wietnam 67%, Europa 20%, a Polska
16%. Zakłada się, że w latach 2021/2022 produkcja światowa
może przekroczyć 2 mld ton stali. Niestety w ostatnim roku do
Polski „przyjechało” ponad 8 mln ton stali w wyrobach gotowych. Oznacza to, że na każde 1000 ton zużytych wyrobów
stalowych w Polsce… aż 800 ton przyjechało spoza Polski.
Kolejny nasz problem, to jedna z najwyższych w Europie emisji CO2 na każdą tonę stali.
Odnosząc się do perspektywy rozwoju, część dyskusji poświęcono instalacjom DRI tj. redukcji rud żelaza przy pomocy
cd. na str. 4
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wodoru, a to oznacza zamianę technologii wielkopiecowej, w
której reduktorem jest koks i węgiel, na wodór. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gdyby taka instalacja miała powstać w
Dąbrowie Górniczej to potrzebne byłoby 400 tys. ton wodoru.
Na wyprodukowanie takiej ilości wodoru niezbędne jest aż 22
TWh energii elektrycznej, której obecnie nie ma w Polsce. Jedynym ratunkiem jest energia z atomu, która według założeń może
popłynąć dopiero w 2035 roku. Zakłada się, że budowa elektrowni atomowej w normalnych warunkach od planowania do
udostępnienia pierwszej energii trwa ok. 18-20 lat, chociaż Japończycy obiecują zbudować w nieco ponad 10 lat. W Polsce
rozważa się budowę elektrowni atomowych w 2 lokalizacjach, a
w każdej z nich po 2 lub 3 bloki energetyczne, łącznie 4 lub 6
bloków energetycznych. Obecnie najbardziej realnym rozwiązaniem spełniającym stawiane wymagania jest budowa pieców
elektrycznych.
Władysław Kielian, reprezentujący stronę związkową AMP,
przedstawił sytuację w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland, w którym całkowicie wyłączono część surowcową. Wspomniał także o wypowiedzeniu przez Pracodawcę Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy i wynegocjowaniu nowych jego zapisów, a także zawartym porozumieniu pomiędzy Związkami, a
Pracodawcą, umożliwiającym w miarę spokojne odejścia lub przeniesienia pracowników z Wielkich Pieców i Stalowni po ich zamknięciu.
Na zakończenie Konferencji uzgodniono wspólną Deklarację,
która zostanie podpisana tylko przez stronę związkową reprezentowaną przez wspomniane trzy kraje. Zostanie ona przesłana
do wszystkich europarlamentarzystów z tych krajów (niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej) oraz do ich rządów, a
także będzie upubliczniona w mediach. W Deklaracji jest mowa
o ochronie naszych gospodarek przemysłowych, szczególnie
rynku stalowego i energetycznego.
Andrzej Gębara
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Wypłata 14. emerytury
„ Z każdym rokiem będzie coraz więcej osób z niewielką emeryturą i to będzie wielki problem dla nich i nie ma co ukrywać – też
dla każdej władzy. Lepiej więc chyba ustalić jeden niewysoki
poziom świadczeń dla wszystkich” – powiedział w wywiadzie
prasowym jeden z posłów partii rządzącej. Dalsza część tego
pomysłu jest taka, aby jednocześnie obniżyć składki do ZUS, co
ma - w teorii - zachęcić do odkładania pieniądzy na dodatkową
emeryturę „prywatną”.
Póki co emeryci z niskimi świadczeniami mogą liczyć na tzw.
trzynastą i czternastą emeryturę. W bieżącym roku wypłata tych
świadczeń będzie kosztować ok. 20 mld zł.
Nadchodzi właśnie czas na wypłaty tegorocznych „czternastek”. Pierwsze pieniądze z tego tytułu zostaną wypłacone już 29
października. Trafią one do emerytów, którzy otrzymują świadczenie w najwcześniejszym terminie, czyli 1. dnia każdego miesiąca. Ponieważ jednak 1 listopada jest świętem, dlatego wypłaty
zaplanowane na ten dzień dokonywane będą w poprzedzający
go dzień roboczy czyli w najbliższy piątek.
Tegoroczna „czternastka” wynosi 1250,88 zł brutto i przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. mają prawo
do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w
ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia
przedemerytalnego. Jednak 14. emeryturę w pełnej kwocie otrzymają tylko te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto, czyli obecnie ok.7,9 mln świadczeniobiorców. Pozostałym, tj. ok. 1,2 mln emerytom, kwota „czternastki”
zostanie odpowiednio pomniejszona.

Aktualności
 W ubiegłym roku ze względu na COVID-19 przepustki na
teren kombinatu zostały automatycznie przedłużone bez corocznej weryfikacji. W tym roku służba ochrony stwierdziła potrzebę
podjęcia takiej operacji. W związku z tym do dyrektorów komórek wysyłane są maile o przeprowadzeniu niezbędnej weryfikacji
wydanych przepustek. Dotyczy to między innymi wjazdów na
teren huty prywatnymi samochodami. Od 2 listopada do 26 listopada br. zbierane będą wnioski od pracowników w sprawie przedłużenia przepustek na wjazd.
 Według informacji ze Sztabu Kryzysowego najmy „covidowych” kontenerów usytuowanych przy bramach wejściowych
zostały automatycznie przedłużone o kolejne 12 miesięcy.
 Liczba aktywnych przypadków zachorowań na COVID wśród
pracowników AMP spadła z sześciu odnotowanych w ubiegłym
tygodniu do pięciu (ubyło dwóch ozdrowieńców i przybył jeden
chory).
 Od stycznia 2021 roku wykonano w ArcelorMittal Poland
2.375 testów covidowych. Od początku października wykonano
25 testów.
 W oddziale krakowskim trwa akcja szczepień przeciwko grypie refundowana przez pracodawcę.
 Cały czas można zgłosić się do wyznaczonych ośrodków na
szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę,
a zapisać można się przez: bezpłatną infolinię 989; SMS o treści
SzczepimySie na numer 880-333-333; pobliski punkt szczepień;
przez www.pacjent.gov.pl.
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