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Kraków

W sprawie Protokołu Dodatkowego nr 1
W dniu 25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Cen-

tralnego dotyczące rokowań protokołu dodatkowego nr 1 do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP
S.A. Dla przypomnienia informujemy, że rokowania te dotyczą
zmiany Taryfikatora stanowisk i tabel zaszeregowania pracowni-
ków, które miały być wprowadzone do nowego ZUZP w 2022
roku. Ze względu na zmieniające się uwarunkowania oraz priory-
tety Strona Związkowa podczas posiedzenia przedstawiła Praco-
dawcy stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Strony Związkowej dotyczące rokowań
Protokołu Dodatkowego nr 1 do ZUZP:

1. Strona Związkowa za priorytetowe zadanie dotyczące zbio-
rowych interesów pracowniczych uznaje uzgodnienie i zawarcie
Porozumienia płacowego na 2022 rok, uwzględniającego realia
gospodarcze, wysoką i wciąż rosnącą inflację oraz zagrożenia i
specyfikę pracy w Spółce, jak również potrzebę zachowania przez
Spółkę konkurencyjności na rynku pracy.

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
wyrażają głębokie niezadowolenie z dotychczasowego przebie-
gu negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.

Uważamy, że Strona Pracodawcy od początku prowadziła ww.
rozmowy w złej wierze i bez poszanowania słusznych interesów
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., między innymi poprzez
przedstawianie swoich stanowisk negocjacyjnych na bardzo
niskim poziomie, całkowicie oderwanych od polskich realiów

Jakie podwyżki w 2022 roku?
Przez pewien czas nie przekazywaliśmy szczegółowych infor-

macji z przebiegu rokowań dotyczących podwyżek płac w 2022
roku, ponieważ od samego początku deklarowaliśmy, że będą
one dotyczyć ważnych etapów rozmów. Uważamy, że należy
wystrzegać się niepotrzebnych emocji nic nie wnoszących do
rozmów, a jedynie mogących powodować niepokój. Nie ozna-
cza to braku stanowczego dążenia do osiągnięcia korzystnych
wyników rokowań.

Negocjacje cały czas są prowadzone z różnymi prędkościami.
Raz Strona Pracodawcy potrzebuje więcej czasu na przeprowa-
dzenie analizy przedłożonych propozycji, innym razem Strona
Związkowa. Ponieważ po kilku spotkaniach w rozmowach na-
stąpił pat, a stanowiska w dalszym ciągu są bardzo rozbieżne,
chcemy poinformować i przekazać jak one wyglądają na dzień 1
lutego br. po zakończeniu posiedzenia Zespołu Centralnego. Po
pierwsze, pomimo koncyliacyjnego podejścia strony społecz-
nej, rozmowy utknęły w miejscu. Strona Pracodawcy proponu-
je: 250 zł do podstawy średnio na pracownika + 1000 zł nagrodę
za wkład pracy w 2021r + 400 zł nagrodę uzależnioną od wyko-
nania EBITDA. Związki zawodowe natomiast ostatecznie za-
proponowały: 450 zł dla każdego pracownika do podstawy, pod
warunkiem przyjęcia, że dodatkowo zostanie zaakceptowana
nagroda za wkład pracy w 2021 r. w wysokości 1700 zł z możliwo-
ścią zwiększenia jej do 25% w zależności od przekroczenia EBIT-
DA + 400 zł nagrody z możliwością zwiększenia jej do 25% w
zależności od przekroczenia EBITDA oraz przyznanie Pakietu
Medycznego Komfort dla wszystkich pracowników, którzy pod-
pisali zgodę na ubezpieczenie – co najmniej pakiet podstawowy
ubezpieczenia.

Jednocześnie widząc, że nie jesteśmy w stanie w najbliższym
czasie zakończyć negocjacje, strona związkowa postanowiła skie-
rować pismo do Prezesa Samaddara, które w całości prezentujemy.

gospodarczych oraz rynku pracy, jednocześnie przedstawiają-
cych ArcelorMittal Poland S.A. jako nieatrakcyjnego pracodaw-
cę zarówno w oczach już zatrudnionych pracowników, jak i po-
tencjalnych kandydatów do pracy. Zwracamy uwagę, iż wielu
pracowników – zgodnie z ich deklaracjami – uzależnia dalszą pra-
cę w ArcelorMittal Poland S.A. od efektu prowadzonych roko-
wań w zakresie wzrostu płac.

Sposób prowadzenia negocjacji płacowych przez Pracodawcę
spowodował, iż złamane zostały ogłoszone Pracownikom dekla-
racje Pana Prezesa o zakończeniu rokowań i zawarciu porozumie-
nia płacowego na 2022 rok w IV kwartale 2021 roku (tj. do dnia
17.12.2021 r.), co w niekorzystnym świetle stawia naszą Spółkę
oraz samą osobę Pana Prezesa. Kolejne spotkania, podczas któ-
rych miał nastąpić „przełom”, zbliżenie stanowisk i zawarcie po-
rozumienia – nie przyniosły pożądanego efektu, a wręcz przeciw-
nie spowodowały frustrację załogi, która pomimo tak trudnej pra-
cy w dobie pandemii i ogromnych braków kadrowych – utrzyma-
ła i wciąż utrzymuje produkcję na bardzo wysokim poziomie oraz
przyniosła firmie bardzo wysokie zyski w 2021 r.

Mając na uwadze bardzo napiętą sytuację społeczną w Arcelor-
Mittal Poland S.A., spowodowaną przede wszystkim dotychcza-
sową nieodpowiedzialną postawą negocjacyjną Przedstawicieli
Pracodawcy oraz wobec powstałego z winy Pracodawcy impasu w
negocjacjach płacowych, Organizacje Związkowe oczekują od
Strony Pracodawcy niezwłocznego przedstawienia propozycji
wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych w 2022 roku
na poziomie dostosowanym do polskich realiów gospodarczych i
konkurencyjności na rynku pracy oraz apelują do Pana Preze-
sa o osobiste zaangażowania w rokowania płacowe i przełama-
nie trwającego od kilku tygodni impasu w tych rozmowach.

Pan
Sanjay Samaddar
Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.02.2022 r.

Stanowisko Organizacji Związkowych
Dotyczy: wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 roku.

dokończenie na str. 2
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Podczas kolejnego, zdalnie prowadzonego spotkania przewod-
niczących z zarządem KRH dokonano wymiany najświeższych in-
formacji z huty i spółek.

W ubiegły wtorek 25 stycznia dyrektor generalny AMP Frederik
Van De Velde spotkał się z liderami związkowymi w ramach tzw. „6”.
Na początku omówił założenia odnośnie zatrudnienia na rok bieżą-
cy, przy czym temat ten szerzej omawiany będzie na osobnym spo-
tkaniu dotyczącym restrukturyzacji. Nowe inwestycje wpłyną na
zmiany w zatrudnieniu, jednak dyrektor nie widzi zagrożeń dla pra-
cujących tam osób, bo generalnie brakuje obsad i - jak powiedział
- pracownikom będzie się proponować inne miejsca pracy.

Na skutek wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie, dla utrzyma-
nia produkcji konieczny jest import slabów. AMP sięgnęła więc po
slaby aż z Brazylii! O realizację zamówień w Europie Zachodniej
jest trudniej, bo rozkręca się przemysł motoryzacyjny i wolnych
slabów na europejskim rynku jest coraz mniej. Oczywiście import
slabów jest realizowany pod warunkiem zachowania rentowności.
Jeśli chodzi o koszty produkcji, to od ubiegłego roku spadają,
jednak mniej niż byśmy sobie życzyli. Ruda, gaz ziemny czy koks
są teraz trochę tańsze (np. tona rudy kosztuje od 130 do 140 $).
Podobnie spadły ceny wyrobów, co oczywiście nie jest dla hut
korzystnym zjawiskiem. Przykładem wyroby długie; produkcja szyn
z powodu spadku cen staje się mało opłacalna, dlatego zmniejsza-
na jest produkcja na walcowni dużej w Dąbrowie Górniczej. Wielki
piec nr 3 też obniża produkcję (w 2023 piec idzie do remontu).
Sytuacja jest gorsza niż rok temu, kiedy to do połowy 2021 r. AMP
radziło sobie bardzo dobrze. Do puli problemów dorzucić trzeba
brak wagonów, co odbija się na regularności dostaw.

Podczas rozmowy z dyr. Van De Velde padły pytania o inwesty-
cje w Krakowie. Dyrektor odniósł się do zapowiadanego pod ko-
niec ubiegłego roku pakietu inwestycyjnego realizowanego w kra-
kowskiej hucie. Realizacja projektów wchodzących w skład pakie-
tu wyceniona została na kwotę ok. 130 mln zł. Pierwszy projekt, tj.
wymiana 3 silników prądu stałego jednej z klatek walcowniczych
walcarki na jeden silnik prądu zmiennego, już został zrealizowany.

Kolejną z inwestycji jest modernizacja linii trawienia blach*).
Innowacyjnym produktem planowanej 3 linii cynkowania będzie

blacha pokryta specjalną trzyskładnikową powłoką. Ten produkt
przeznaczony będzie m.in. na potrzeby fotowoltaiki, bo może w lep-
szym stopniu zastąpić stosowane obecnie duraluminium. Nowa li-
nia będzie głównie zasilana gazem ziemnym, ale dopuszcza się też
zastosowanie energii elektrycznej uzyskanej z fotowoltaiki, a na-
wet elektrowni wiatrowych.

Za jakieś dwa tygodnie uzyskamy więcej konkretów na ten te-
mat, w tym odnośnie kosztów, które - jak się zapowiada - będą
wyższe od zakładanych (rosną ceny usług firm zatrudnionych do
budowy linii).

Na pytanie o sprzedaż niechcianych terenów dyrektor odpo-
wiedział, że musi być ona skoordynowana i konsultowana z kon-
serwatorem zabytków oraz być w zgodzie z planem przestrzennym
Krakowa.

Związkowcy z TOP6 nawiązali w rozmowie z dyrektorem do
toczących się negocjacji płacowych przedstawiając swoje ra-
cje. Najnowsze stanowisko w tym względzie zamieszczamy na
pierwszej stronie biuletynu.

Tematem posiedzenia Zespołu Centralnego w dniu 25 stycz-
nia był Załącznik nr 1 do ZUZP. Wniesiono kolejne zmiany do
taryfikatora odnośnie pracowników tokarni w HK. Planuje się
jeszcze jedno spotkanie w sprawie informatyków, dla których
tworzona będzie osobna tabela. W trakcie posiedzenia strona
związkowa poprosiła o przerwę na sformułowanie stanowiska,
które w całości cytujemy w tym NBS na str.1.

Z pozostałych informacji przekazanych przez pracodawcę
należy odnotować, że:

- Do 28 stycznia złożono 5414 wniosków o wypłatę bonu
covidowego. Podobno z powodu braku dostępu do poczty
pracownicy z Interimów nie otrzymali na czas informacji. Do-
tychczas spłynęło od nich tylko 100 wniosków.

- Odbyła się Główna Komisja Socjalna, skutkiem czego do-
kumenty o jakie dopominali się pracownicy, chcący skorzy-
stać ze świadczeń, będą już dostępne.

- Mimo wzrostu zachorowań pracodawca nie rezygnuje z kon-
tynuowania szkoleń z zakresu BHP, z tym zastrzeżeniem, że od-
bywać się muszą w pełnym reżimie sanitarnym.

Na koniec uczestnicy zebrania podzielili się swoimi uwaga-
mi, co do poruszanych wcześniej tematów.

--------------------------------------------------------------------------
*) Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana mo-

dernizacja linii trawienia blach. Dzięki jej automatyzacji skróce-
niu ulegną procesy realizowane przed wejściem materiału na
linię. Zwiększy się liczba kręgów blachy gorącowalcowanej
przygotowywanych jednocześnie do trawienia, a taśmę opa-
kowaniową będzie z nich ściągał robot. Pełna automatyzacja
procesu czeka także odcinek wyjściowy linii: zainstalowana
zostanie nowa zwijarka, automat do wiązania kręgów bednarką
i nowe wózki do transportu kręgów. Również wycinanie arku-
szy blachy do testów będzie się odbywało w sposób automa-
tyczny (z komunikatu biura prasowego AMP)

Zebranie przewodniczących z zarządem KRH

Apel Małopolskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A.

z dnia 27.01.2022r.
Dotyczy: wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczyn-

ku dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystycz-
no- rekreacyjnych  itp.) dofinasowanych z ZFŚS

Ponownie jak w latach poprzednich, z uwagi na pandemię
wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Mało-
polska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMit-
tal Poland S.A. (MTKŚS) działając w poczuciu odpowiedzial-
ności za zdrowie i życie ludzkie

do odwołania nie zaleca
wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku dzieci,

wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno- re-
kreacyjnych  itp.) dofinasowanych z ZFŚS.

MTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świad-
czeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. (pracownicy oraz eme-
ryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie jakichkol-
wiek wyjazdów, które nie są konieczne.

Ponadto MTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz
osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obni-
żenia poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo
przed skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS

2. Wobec powyższego Strona Związkowa proponuje zawiesze-
nie rokowań dotyczących uzgodnienia i zawarcia Protokołu Dodat-
kowego Nr 1 do ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

3. Ponadto Strona Związkowa oświadcza, że nie widzi możliwo-
ści podpisania Protokołu Dodatkowego Nr 1 do ZUZP dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A. do końca 2022 roku.

dokończenie ze str. 1 W sprawie Protokołu Dodatkowego nr 1



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

Nowe ubezpieczenia grupowe
Jak już kilkakrotnie pisaliśmy, od dnia 1 marca br. wchodzą nowe

ubezpieczenia grupowe dla pracowników ArcelorMittal Poland
prowadzone przez PZU Życie. Zaproponowane już w zeszłym roku
nowe warunki ubezpieczenia, po przeprowadzonych negocjacjach
i konsultacjach, także z organizacjami związkowymi, zakończyły
się akceptacją i podpisaniem stosownej umowy pomiędzy PZU
Życie a AMP.

Oferta skierowana jest do pracowników AMP, ale pracownik
będzie miał także możliwość ubezpieczenia współmałżonka, part-
nera życiowego czy dorosłych dzieci. Z dotychczasowych 5 wa-
riantów ubezpieczenia grupowego pracownicy będą mogli obec-
nie wybierać jeden z 4 podstawowych wariantów PPlus. Oferta
jednak została znacznie rozbudowana i daje możliwość dodatko-
wych pakietów ubezpieczenia.

Pierwszym z nich jest możliwość ubezpieczenia dziecka. W Pa-
kiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną objęte są
wszystkie dzieci ubezpieczonego do 18. roku życia, a jeśli się
uczą – do 25. roku życia. Obecnie wiele szkół czy przedszkoli
odchodzi od ubezpieczeń w szkole pozostawiając tę decyzję ro-
dzicom. Przy tej okazji warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie
wypłaca się z każdej polisy, np. jeśli ktoś posiada np. dwie lub trzy
różne polisy także w jednej z firm ubezpieczeniowych to z każdej
polisy należy się świadczenie (w przeciwieństwie do ubezpieczeń
majątkowych - takich możliwości nie ma nawet w przypadku ubez-
pieczenia w dwóch różnych firmach).

Drugim zaproponowanym pakietem jest pakiet onkologiczny.
Jest to dodatkowe wsparcie na wypadek nowotworu, który w ostat-
nich latach zaczyna być chorobą dominującą w społeczeństwie.
Można wybrać jeden z dwóch zaproponowanych wariantów lub
obydwa skumulować (to trzeci wariant).

Trzecią ofertą pakietową jest pakiet wypadkowy WRW, który
zapewnia wsparcie finansowe pracownika i jego najbliższych w
razie śmierci, wypadku, trwałego inwalidztwa.

Każdy z pracowników ma lub będzie miał możliwość zapoznać
się ze szczegółami oferty ubezpieczenia. Deklaracje przystąpienie
do nowego ubezpieczenia można już wypełnić poprzez #mojeP-
ZU, od lutego br. u osób w zakładzie gdzie jesteśmy zatrudnieni,
bądź też w Biurze Obsługi PZU prowadzonym przez firmę Polishut
na ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus, I piętro).

Zawsze najpierw deklarację musi wypełnić pracownik, a następ-
nie współmałżonek lub partner życiowy.

PZU Życie przygotowało filmiki instruktażowe na YouTube:
- przystąpienie do ubezpieczenia PPlus:
                                https://youtu.be/EWnauVr8Oho
- rejestracja konta z zakładem pracy:
                                https://youtu.be/dtugxnfmAr8
- korzyści z posiadania mojePZU:
                               https://youtu.be/t2WBYirvVAQ

Dotychczasowe polisy wygasną z końcem maja 2022 r. Osta-
tecznym terminem podpisania nowej polisy ubezpieczenia jest
połowa kwietnia br. ponieważ muszą one jeszcze zostać wpro-
wadzone do systemu wynagrodzeń pracodawcy oraz do sys-
temu obsługi w PZU Życie, a jest to o tyle skomplikowane, że
każdy z pracowników będzie miał możliwość wybrania własnej,
indywidualnej oferty.

Oferta członka rodziny może być różna od tej, jaką wybrał
sam pracownik - w tym miejscu warto doprecyzować, że czło-
nek rodziny może wybrać pakiet podstawowy z pakietem dziec-
ko nawet jeżeli nie wybrał go pracownik, ale pakiet WRW lub
ONKOLOGICZNY może wybrać wtedy kiedy przystąpi do nie-
go główny ubezpieczony i wtedy może wybrać inny wariant/
inną wysokość składki.

I najważniejsza informacja: przystąpienie do ubezpieczenia
od marca do maja br. dla nowo przystępujących pracowników i
ich najbliższych nie będzie objęte karencją (karencja obowią-
zuje jedynie w nowym, dodatkowym pakiecie onkologicznym).

Terminy: w celu zmiany pakietów ubezpieczeniowych od 1
marca, deklarację należy dostarczyć (lub wygenerować poprzez
mojePZU) do dnia 20 lutego i adekwatnie zmiana od 1 kwietnia
– deklaracja dostarczona do dnia 20 marca. .

Zmiana pakietów ubezpieczenia grupowego na życie typ
PPlus nie wpływa na pakiety Opieki Medycznej.

uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rzą-
du dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprze-
strzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. chorobę
COVID-19.

W trosce o siebie samych, nasze rodziny, naszych współpra-
cowników , wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożo-
nych rozwiązań, zachować czujność oraz odpowiedzialne zacho-
wywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich
rodzin i swoich współpracowników.

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych
ArcelorMittal Poland S.A.

 Certyfikat covidowy otrzymuje każda osoba, która przyjęła
przynajmniej dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19. Do-
kument ten uprawnia m.in. do swobodnego podróżowania mię-
dzy wieloma krajami.

1 lutego br. ważność certyfikatów uległa skróceniu – wyni-
ka to z konieczności dostosowania się do europejskich wy-
tycznych bazujących na najnowszych danych na temat okresu
ochrony, jaką daje szczepienie podstawowe przeciw COVID-19
(6-8 miesięcy).

 Jak długo ważny jest certyfikat covidowy

dokończenie na str. 4

PZU – dyżury przedstawicieli
Jak informuje HR, dyżury przedstawicieli PZU Życie, pod-

czas których pracownicy będą mogli przystąpić do nowego
Programu ubezpieczeniowego oraz uzyskać niezbędne infor-
macje na jego temat, odbędą się:

- dla pracowników Oddziału w Krakowie: w budynku LTT,
parter, pok. nr 27

* 10 lutego (godz. 12.00 – 15.00)
* 15 lutego (godz. 12.00 – 15.00)
* 18 lutego (godz. 12.00 – 15.00)
Spotkania z przedstawicielami PZU będą się odbywać z za-

chowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wieści z Kolpremu

W styczniu br. w spółce Kolprem zakończyły się rozmowy
dotyczące Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych w roku 2022.

Rozmowy zakończyły się pomyślnie, wszystkie punkty re-
gulaminu zostały uzgodnione, a następnie podpisane przez or-
ganizacje związkowe uczestniczące w negocjacjach.

Informujemy także, że uprawnieni pracownicy Kolpremu
mogą  zgłaszać się po druki wniosków i występować o należne
im świadczenia.
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Koledze JANUSZOWI  CIASTONIOWI
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA

składają Przyjaciele
z NSZZ „Solidarność”Wielkie Piece/ PCI

Jacek Smagowicz działał w opozycji od 1968 r., a od lat 80-
tych budował ruch solidarnościowy, przez wiele lat pełniąc ważne
i odpowiedzialne funkcje w lokalnych i krajowych strukturach
NSZZ „Solidarność”. Podczas swojego bardzo aktywnego życia
angażował się w tak wiele działań i przedsięwzięć, że trudno je
zliczyć i wszystkie wymienić. Jego dokonania na polu walki z
niesprawiedliwością i krzywdą dotykającą ludzi ze strony orga-
nów władzy zostały po zmianach systemowych w Polsce doce-
nione, między innymi wieloma odznaczeniami i medalami, w tym
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Trzykrot-
nie otrzymał tytuł Zasłużonegodla NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Małopolska (2002, 2005, 2015).

Za zorganizowanie strajku przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego został wyrzucony z pracy i ścigany listem gończym
przez Służbę Bezpieczeństwa. Za swoją działalność był inter-
nowany, przebywał kolejno w aresztach i zakładach karnych.

Był założycielem Konfraterni Robotniczej w Mistrzejowicach
w Duszpasterstwie u ks. Kazimierza Jancarza, współorganiza-
torem Mszy Świętych za Ojczyznę, pomocy dla internowanych,
skazanych oraz ich rodzin. W latach ̀ 80 z ramienia Regionalne-
go Komitetu Strajkowego Małopolskiej „Solidarności” był
współorganizatorem manifestacji prosolidarnościowych i nie-
podległościowych.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27.01.2022 r.
zmarł w Krakowie w wieku 78 lat zasłużony działacz

opozycyjny, społeczny i związkowy

   JACEK SMAGOWICZ

Jeżeli ostatnie szczepienie odbyło się 1 stycz-
nia 2021 r., certyfikat wygasł 1 stycznia 2022 r. (w
celu jego odnowienia trzeba przyjąć dawkę przy-
pominającą). Jeśli ktoś zaszczepił się 31 stycznia
2021 r., to jego szczepienie było ważne do 31 stycz-
nia 2022 r. Jeżeli drugą dawkę przyjęto między
początkiem lutego a końcem kwietnia 2021 r., to
otrzymany wtedy certyfikat stracił już ważność.
Jeśli ostatni raz ktoś szczepił się w maju 2021 r.,
ważność certyfikatu uległa skróceniu o trzy mie-
siące: dokument straci ważność już w tym mie-
siącu, czyli w lutym 2022 (dokładny dzień zale-
ży od terminu szczepienia).

Analogiczna zasada dotyczy każdego kolej-
nego miesiąca: od daty ważności swojego szcze-

pienia należy odjąć trzy miesiące, a otrzymana data będzie terminem ważności certyfikatu covidowego. Innymi słowy: wszystkie
certyfikaty, które zostały wydane na 12 miesięcy, będą od 1 lutego 2022 r. ważne krócej, bo jedynie przez 9 miesięcy.

Jeżeli ktoś zaszczepił się w tym roku w styczniu, to termin ważności certyfikatu uległ 1 lutego automatycznej aktualizacji – takie
szczepienie jest ważne do końca września lub do października. Dla przykładu, jeśli ostatnia dawka szczepionki przeciw COVID-19
została podana 14 stycznia 2022 r., to certyfikat osoby zaszczepionej jest ważny do 11 października 2022 r. Natomiast każde szczepie-
nie zrealizowane po 1 lutego (z tym dniem włącznie) będzie ważne już 270 dni.

W certyfikatach drukowanych, otrzymanych przed 1 lutego, widnieje nieaktualny termin ważności. Jeśli chcesz otrzymać wydruk
aktualnego certyfikatu (dokumentu ze zaktualizowaną datą ważności), zgłoś się do lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, gdzie otrzymasz wydruk. Certyfikat znajdziesz również na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP
oraz aplikacji mObywatel.

Rodzinie i Bliskim śp. Jacka Smagowicza
wyrazy głębokiego współczucia

składają koleżanki i koledzy
z Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ „Solidarność” AMP SA - Kraków

Pracę zawodową rozpoczął w Hucie im. Lenina, potem pracował
na UJ, AGH, Państwowym DPS, PP POLMOZBYT, a następnie w
Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Od wrze-
śnia 1981 r. do 1995 r. przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w krakowskim Polmozbycie. Od 12 września 1988 r.
został członkiem jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności
„Małopolska” (RKS), a następnie członkiem Zarządu Regionu Ma-
łopolska NSZZ „Solidarność” oraz jego Prezydium (aż do 1995 r.),
w którym był odpowiedzialny za tworzenie struktur związków za-
wodowych we wszystkich Delegaturach Regionu Małopolska.
Prowadził w sposób niestrudzony walkę z bezrobociem.

Był członkiem założycielem Krakowskiej Fundacji „Solidarni
Solidarnym”. W latach od 1990 do 2015 był członkiem Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, a od 1992 r. do 2010 r. był człon-
kiem Prezydium Komisji Krajowej, gdzie odpowiadał za politykę
przeciwdziałania bezrobociu. Po przejściu na emeryturę współpra-
cował z Zarządem Regionu Małogoskiej „Solidarności”. Ostatnio
był członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy
Krakowskim Oddziale IPN w Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw
Narodowi Polskiemu i Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej ds.
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowa-
nych z powodu politycznych w Krakowie.

Data pogrzebu: 2 lutego br. o 13:35 na Cmentarzu Rakowic-
kim, wcześniej Msza św. w bazylice Mariackiej o godz. 12:00.

Cześć Jego pamięci!


