
1

Początek roku jest okazją do podsumowa-
nia minionego roku, a także do formuło-
wania planów na nowy rok. Jaki był rok 
2020 dla naszego Związku i organizacji 
związkowych działających w spółce? 

 J. Zub: To był wyjątkowo trudny rok. Ośmie-
lę się twierdzić, że to najtrudniejszy czas, w jakim 
dotychczas przyszło nam funkcjonować. Globalna 
pandemia koronawirusa sparaliżowała nasze do-
tychczasowe życie. Restrykcje sanitarne związane 
z epidemią, strach o zdrowie i życie własne oraz 
współpracowników, a z drugiej strony konieczność 
zachowania miejsc pracy i utrzymania ciągłości 
produkcji w naszych zakładach to wyzwania, z któ-
rymi przyszło nam się zmierzyć. I choć nasza fi rma 
bardzo szybko podjęła działania mające zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie udało się 
uniknąć zachorowań, 
 Do tego wszystkiego doszła zła sytuacja ekono-
miczna fi rmy wynikająca z sytuacji na europejskich 
rynkach stali, która dała się odczuć jeszcze przed 
wybuchem pandemii. 
 A w obszarze naszej spółki – decyzja o trwałym 
zamknięciu części surowcowej w krakowskim od-
dziale, okrojenie funduszu socjalnego, wprowadzenie 
„postojowego” czy brak porozumienia płacowego.

 Jednak największą porażką było wypowiedzenie 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, najważ-
niejszego dokumentu regulującego sprawy pra-
cownicze. Po raz pierwszy w historii naszej fi rmy 
pracodawca wypowiedział ZUZP. Moim zdaniem to 
skrajnie nieodpowiedzialna decyzja, aby w tak trud-
nym okresie, kiedy załoga oczekuje spokoju i sta-
bilizacji, pracodawca fundował nam stres związany 
z pogorszeniem warunków materialnych, a w przy-
padku Krakowa – z utratą miejsca pracy. Wykorzy-
stując stan pandemii, wprowadza drastyczne cięcia, 
które przez kolejne lata będą rzutowały na nasze 
wynagrodzenia. Nie znam żadnej dużej fi rmy, która 
w czasie pandemii wypowiedziała układ zakładowy. 
Takie rozwiązanie wpłynęło niekorzystnie na wizeru-
nek ArcelorMittal Poland jako fi rmy, która do tej pory 
szczyciła się mianem dobrego i solidnego pracodaw-
cy. Jedną z zalet pracy w naszej fi rmie była stabil-
ność, która została zniszczona przez tę decyzję. 
‒ Jaki jest obecnie stan negocjacji Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy? Czy 
Pana zdaniem jest szansa, że rokowania 
zakończą się do końca maja 2021 roku?

 J. Zub: Rokowania ZUZP trwają już od czerwca 
ubiegłego roku, ale są to bardzo trudne rozmowy. 
Każda zmiana wymaga prze-
myślenia i przedyskutowania. 

Obowiązujący regulamin jest wersją pracodawcy bez uwzględnienia zmian zaproponowa-
nych przez organizacje związkowe i nie odbiega od Regulaminu ZFŚS z 2020 roku. 

Podstawę do określenia świadczeń stanowi średniomiesięczny dochód przypadający 
na osobę w rodzinie, który zawiera pełną wysokość dochodów wszystkich członków danej 
rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Najistotniejszą kwestią dla pra-
cowników jest obowiązujący limit świadczeń przypadający na pracownika i członków jego 
rodziny w postaci łącznej maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń w 2021 roku, tak jak 
to było w roku ubiegłym. 
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Podobnie jak w roku ubiegłym pracodawca wprowadził jednostronnie, 
bez zgody organizacji związkowych, Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland w 2021 roku. Regulamin 
obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

ZFŚS

Regulamin ZFŚS na rok 2021 
wdrożony decyzją pracodawcy 

Rozmowa z Jackiem Zubem, przewodniczącym MZZP AM DG

To był wyjątkowo trudny rokTo był wyjątkowo trudny rok
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cd. ze str. 1

W kwestiach najważniejszych dla pracowników 
dotyczących zasad wynagradzania oraz zasad 
wypłaty innych świadczeń związanych z pracą 
mocno się różnimy. Nie zgadzamy się z propozy-
cjami pracodawcy, gdyż są one niekorzystne dla 
pracowników. Naszym celem jest wynegocjowanie 
takich zapisów ZUZP, które nie będą gorsze od 
dotychczasowych. A rozwiązania, które proponu-
je pracodawca nie spełniają naszych oczekiwań. 
Na obecnym etapie rozmów trudno przewidzieć, 
czy uda nam się dojść do pełnego porozumienia. 
Mam jednak nadzieję, że zwycięży rozsadek i do 
końca maja br. uda nam się wynegocjować zapisy 
nowego ZUZP, jak najbardziej korzystne dla pra-
cowników. 
‒ Miniony rok zakończył się brakiem po-
rozumienia płacowego. Czy w tym roku 
pracownicy mogą liczyć na podwyżkę 
wynagrodzeń? 

 J. Zub: Rozmowy płacowe w zasadzie nie zo-
stały zakończone, gdyż przerwał je wybuch pande-
mii. Chcąc uniknąć podobnej sytuacji w kwestii po-
rozumienia płacowego na ten rok, w październiku 
organizacje związkowe przedstawiły pracodawcy 
swoje stanowisko dotyczące wzrostu wynagro-
dzeń w 2021 roku. Niestety, pracodawca odmówił 
wypłaty dodatkowych środków fi nansowych - poza 
tymi wynikającymi z układu zakładowego – tłuma-
cząc to złą sytuacją na rynku wyrobów stalowych 
i ograniczeniem produkcji w naszej fi rmie spowo-
dowanym pandemią. Być może, zgodnie z obiet-
nicą pracodawcy, uda nam się wrócić do rozmów 
płacowych w drugim kwartale tego roku. Jednak 
trudno przewidzieć z jakim efektem. 
‒ Co w Pana odczuciu można zaliczyć do 
pozytywnych wydarzeń minionego roku, 
a co najbardziej niepokoi organizacje 
związkowe? 
 J. Zub: Podpisaliśmy wspólne porozumienie 
postojowe, zgodnie z którym pracodawca pozyskał 
dodatkowe środki, a pracownicy nieco lepsze wa-
runki płacy. Nie zmienia to jednak faktu, że część 
załogi przebywa na kilkumiesięcznym postoju 
ekonomicznym i otrzymuje wynagrodzenie „posto-
jowe” w minimalnej wysokości. Pracownicy są już 

zmęczeni przedłużającą się pandemią. Restrykcje 
sanitarne, stres wynikający z obawy przed utratą 
pracy i pogorszeniem warunków materialnych, 
a także braki w zatrudnieniu przekładają się na 
stan bezpieczeństwa w zakładach. Efektem są trzy 
wypadki śmiertelne, które wydarzyły się w ciągu 
czterech miesięcy minionego roku. Nie jestem pe-
wien, czy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, 
jak napięta atmosfera panuje w zakładach. 
 Kompletnie niezrozumiała jest dla nas polity-
ka zatrudnieniowa prowadzona w fi rmie. Brakuje 
pracowników na stanowiskach produkcyjnych 
- najwięcej wakatów jest w dąbrowskich walcow-
niach i stalowni. Ze względu na wypowiedzenie 
ZUZP i niepewność tego, co przyniesie jutro, każ-
dy nabywający uprawnienia emerytalne ucieka 
z fi rmy, zabierając ze sobą bezpowrotnie wiedzę 
i doświadczenie. Gdzie są pracownicy z Krako-
wa, którzy mieli wypełnić braki w zatrudnieniu? 
Z jednej strony pracodawca nie przedłuża umów 
sprawdzonym i wartościowym pracownikom z In-
terimów, a z drugiej strony – funkcjonuje program 
poleceń, w ramach którego płaci się za znalezienie 
pracownika zdecydowanego do podjęcia u nas 
pracy. Najwidoczniej postrzeganie naszej fi rmy na 
zewnątrz pozostawia jeszcze wiele do życzenia. 
Są to problemy, które narastają od lat i nadal nie 
widać dobrej woli pracodawcy, aby je rozwiązać. 
 Na podkreślenie w tym niezwykle trudnym 
czasie zasługuje ogromny wysiłek pracowników. 
Dzięki zaangażowaniu załogi i dozoru oraz dobrej 
organizacji pracy w dąbrowskim oddziale udało się 
zapewnić nie tylko nieprzerwany ciąg produkcji, 
ale i sprawne funkcjonowanie huty. I to uważam za 
sukces. Dlatego trzeba docenić pracowników, bo 
dzięki nim sytuacja jest dzisiaj stosunkowo niezła. 
 Przy każdej okazji zaznaczam, że najlepszą 
inwestycją jest inwestowanie w pracowników, 
ale i o tym pracodawca zdaje się nie pamiętać. 
Propozycja związków zawodowych z paździer-
nika ubiegłego roku, aby nagrodzić pracowników 
dodatkowym świadczeniem pieniężnym została 
odrzucona przez pracodawcę. Tymczasem ar-
gumenty o kryzysie, niepewnej przyszłości, rato-
waniu miejsc pracy już dziś nikogo nie przekonują. 

 Pozytywnym aspektem było wypracowanie roz-
wiązań ochronnych dla pracowników zamkniętej 
części surowcowej w Krakowie. Podpisane ze 
związkami zawodowymi porozumienie umożliwiło 
znalezienie nowego miejsca pracy większości pra-
cownikom w miarę krótkim czasie. 
‒ Na jakich najważniejszych działaniach 
Związek zamierza się skupić w tym 
roku? 
 J. Zub: Najistotniejsze w tym roku jest wyne-
gocjowanie do końca maja nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy jak najbardziej korzyst-
nego dla pracowników i jak najszybsze rozpoczę-
cie negocjacji płacowych zakończonych porozu-
mieniem. 
 Zgodnie z naszymi celami statutowymi, będzie-
my się starać - tak jak do tej pory – udzielać pomo-
cy fi nansowej osobom najbardziej potrzebującym 
oraz interweniować i wspierać naszych członków 
w sprawach problematycznych. 
 Jako Związek będziemy popierać wszelkie dzia-
łania mające wpływ na sytuację załogi, przede 
wszystkim na utrzymanie miejsc pracy i poprawę 
sytuacji materialnej pracowników. Ale najważniej-
sze jest to, aby jak najszybciej pokonać pandemię 
i wrócić do normalnego życia. 

Rozmowa z Jackiem Zubem, przewodniczącym MZZP AM DG

To był wyjątkowo trudny rokTo był wyjątkowo trudny rok

Grzegorz Stolarczyk, rekomendowany przez MZZP AM DG, został 
społecznym inspektorem pracy w PUW HKW na lata 2021 -2024.  

Grzegorz Stolarczyk z wykształcenia 
jest inżynierem elektrykiem. Od 20 lat 
pracuje z ludźmi i dla ludzi w oddziale 
ujęć PUW HKW. Pracując tyle lat dobrze 
poznał specyfikę firmy i zdobył doświad-
czenie zawodowe.

- Dziękuję za zaufanie i powierzenie 
mi funkcji społecznego inspektora pracy 

w spółce HK Woda – powiedział po wy-
borach, które odbyły się 18 stycznia, 
Grzegorz Stolarczyk. 

- Obiecuję sumiennie wykonywać obo-
wiązki SIP oraz wykorzystać moje ponad 
20-letnie doświadczenie, aby działać na 
rzecz poprawy warunków BHP w naszej 
spółce. 

Nowy społeczny inspektor pracy Nowy społeczny inspektor pracy 
w spółce HK Wodaw spółce HK Woda
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Limit jest zróżnicowany i zależy od dochodu pracownika (po-
niższa tabela). 

Do powyższego limitu kwotowego zaliczany jest wypoczynek 
urlopowy pracowników i wypoczynek po pracy. Oznacza to, że 
w przypadku wnioskowania o świadczenie z ZFŚS, którego reali-
zacja spowodowałaby przekroczenie powyższego limitu, świad-
czenie będzie niższe, tj. do wysokości kwoty limitu. 

Osoba uprawniona przed złożeniem wniosku jest zobowiązana 
dostarczyć - do obsługującego Fundusz – „Informację o docho-
dach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland” zawie-
rającą średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy. 
Dochody podane w informacji są ważne przez 12 miesięcy od 

Członkowie komisji przyjęli „Regulamin Obrad Śląsko-Dąbrow-
skiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych w 2021 roku” oraz 
harmonogram posiedzeń komisji w tym roku.

Reprezentantem strony społecznej w roku 2021 została wybra-
na Halina Giemza. 

Komisja ustaliła termin składania wniosków o pożyczki na cele 
mieszkaniowe. 

W przypadku pożyczek na:

a) zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub 
mieszkania) w tym na zakupu mieszkania z zasobów Spółki – 
na bieżąco,

b) remont lub modernizację mieszkania/domu – do 30 kwietnia 
2021 roku,

c) częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego 
w mieszkaniu/domu – na bieżąco.

Wypłata pożyczek na zakup mieszkania i częściową likwida-
cję skutków zdarzenia losowego będzie realizowana na bieżąco 
w miarę posiadania środków, a w przypadku pożyczek na remont 
i modernizację mieszkania - sukcesywnie od czerwca 2021 roku. 

ŚDTKŚS rozpatrzyła 62 wnioski o pomoc fi nansową i przyznała 
44 zapomogi losowe oraz 18 zapomóg materialnych. Przyznała 
także jedną pożyczkę na cele mieszkaniowe. 

Ponadto Komisja zapoznała się z ofertami wypoczynku po pra-
cy przygotowanymi przez Sanpro Synergy. Wyraziła zgodę na 
proponowaną cenę biletów 2D i 3D - w wysokości 16,90 od osoby 
- do kina Helios w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Katowicach 
oraz ustaliła limit 5 tys. biletów na rok 2021. 

ŚDTKŚS wyraziła zgodę na zaproponowane ceny karnetów do 
siłowni „Salsa” w Dąbrowie Górniczej oraz do siłowni Unimed (li-
mit do 500 szt.), a także na bilety do Teatru Zagłębia w Sosnow-
cu, Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie 
i Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu (limit do 300 szt.). Ko-
misja wyraziła także zgodę na przygotowane przez Sanpro Sy-
nergy oferty wycieczek krajowych i zagranicznych. Warunkiem 
jest niewprowadzenie ograniczeń w związku ze stanem epidemii 
w terminie wycieczki.

We wszystkich przypadkach wysokość dofi nansowania usta-
lana jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS na rok 
2021. 

Działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie na-
szych pracowników, ŚDTKŚS zaapelowała do wszystkich upraw-
nionych do świadczeń z ZFŚS o unikanie do odwołania jakichkol-
wiek wyjazdów, które nie są konieczne.

ŚDTKŚS

Sprawy organizacyjne 
i pożyczki mieszkaniowe
Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia 
Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji Świadczeń 
Socjalnych, które odbyło się 20 stycznia, obok spraw 
organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego 
roku, rozpatrzono wnioski pracowników znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej oraz ustalono termin 
składania wniosków o pożyczki mieszkaniowe. 

ich złożenia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku. W przy-
padku zmiany sytuacji finansowej pracownik ma obowiązek nie-
zwłocznej aktualizacji danych ujętych w informacji. 

Składając informację o dochodach w rodzinie na potrzeby 
ZFŚS w ArcelorMittal Poland, trzeba wykazać świadczenie wycho-
wawcze tzw. 500+ w pozycji „inne średniomiesięczne dochody 
w rodzinie”. 

Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinansowa-
nie tylko pracownikom raz w roku tzw. „wczasów pod gruszą”. 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nieprzerwany 
wypoczynek w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wy-
miar co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku jest sumą 
następujących po sobie dni: − minimum 8 dni urlopu wypoczyn-
kowego, − dni wolne harmonogramowe, poprzedzające urlop wy-
poczynkowy, w trakcie urlopu i następujące po urlopie, − w przy-
padku pracowników pracujących w zmianowej organizacji pracy 
- uzupełniające dni wolne od pracy wynikające z indywidualnego 
harmonogramu czasu pracy. 

Wnioski na „wczasy pod gruszą” można składać na 14 dni 
przed urlopem, ale ostateczny termin złożenia wniosku upływa 
60 dni po zakończeniu urlopu, a w przypadku urlopu kończącego 
się lub zaczynającego w IV kwartale – do 30 grudnia 2021 roku. 

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż 
miejsce pracy lub zamieszkania może wybrać dogodne dla sie-
bie miejsce obsługi socjalnej. Dotyczy to również pracowników, 
którzy w 2021 roku przejdą – na mocy porozumienia zmieniają-
cego – do pracy w innej lokalizacji spółki. Informacja o miejscu 
obsługi kadrowej znajduje się na pasku z wynagrodzenia na str. 
2 – lokalizacja, a także w aplikacji HRapka (moja kartoteka/za-
trudnienie/informacje o organizacji/podobszar kadrowy). 

Zmiana miejsca korzystania ze świadczeń socjalnych dokona-
na w 2020 roku straciła ważność 31 grudnia 2020 roku. 

Pełna treść regulaminu wraz z tabelami dofinansowania 
oraz wszystkie wnioski obowiązujące w 2021 roku znajdują się 
w Studni w zakładce HR. 

ZFŚS

Regulamin ZFŚS na rok 
2021 wdrożony decyzją 
pracodawcy 

cd. ze str. 1

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS:

Lp.
Wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie

(w złotych)

Łącznie na pracownika 
i zawiera uprawnionych 
członków jego rodziny 

(w złotych)

1. do 1.300,00 3.000,00

2. 1.300,01 - 2.100,00 1.800,00

3. 2.100,01 - 3.000,00 1.200,00

4. 3.000,01 - 5.000,00 600,00

5. Powyżej 5.000,00 0,00
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Mirosław Cerazy – tel. 32 776 95 82
kom. 531 472 293
BHP i sprawy socjalne 
Adam Wdowiak – tel. 32 776 93 52
kom. 531 293 937
Skarbnik 
Grażyna Kowalewska – tel. 32 776 83 49
kom. 531 506 872
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800 – 1000, 1300 – 1430 
Główna Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32 776 83 29
Radca Prawny
Paweł Sikora – tel. 32 776 84 14
w pon. i śr. w godz. od 1000 do 1400

Koło Emerytów i Rencistów
Maria Zych tel. 32 776 94 56 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
tel. 32 776 93 14,              fax 32 776 85 02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                     Nakład: 1500

Zmiany na stanowiskach 
w ArcelorMittal Poland 

Badania profi laktyczne 
w czasie epidemii  

Stanisław Ból, obecny szef Dialogu Społecznego w na-
szej firmie, objął stanowisko dyrektora Relacji Pracowniczych 
w ArcelorMittal Poland. Jednocześnie będzie stałym gościem Dy-
rekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. W dalszym ciągu jest 
członkiem Zarządu Kolprem oraz dyrektorem HR w tejże spółce. 
Pełniąc funkcję w ArcelorMittal Poland, nadal podlega Monice 
Roznerskiej, dyrektorowi HR. 

Stanisław Ból jest również naszym przedstawicielem w Związ-
ku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, gdzie pełni funkcję wice-
prezesa Zarządu. Jest także członkiem Zarządu Fundacji Ochrony 
Zdrowia w Dąbrowie Górniczej. 

Jak informuje pracodawca, mimo trwającego stanu epidemii 
wykonanie badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe, na-
tomiast na badania okresowe pracownicy udają się dobrowolnie. 
W przypadku odmowy wykonania badań okresowych przez pra-
cownika, nie będą wobec niego wyciągane żadne konsekwencje 
dyscyplinarne. 

W ośrodkach medycyny pracy obowiązują nowe zasady i pro-
cedury wdrożone na czas pandemii, do których należy się bez-
względnie stosować. 

Szczegóły dotyczące realizacji badań w poszczególnych lokali-
zacjach znajdują się w Intranecie Studnia:

http://studnia/BHP/Strony/Badaniaprofilaktycznewstanieepide-
mii.aspx

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe wysokości dodatku 
zmianowego i nocnego: 
– zmianowy dodatek kwotowy – 6,27 zł za każdą godzinę pracy 

w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym 
(kodeksowym) czasie pracy (poprzednia wielkość 6,23 zł);

– dodatek nocny – 4,09 za każdą godzinę pracy w porze nocnej, 
tj. w godzinach od 2200 do 600 (poprzednia wielkość 4,04 zł).

Uwaga: dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmia-
nowej i równoważnym czasie pracy, dodatek nocny zawarty jest 
w zmianowym dodatku kwotowym.

Oprócz niedziel i świąt, będących dniami ustawowo wolnymi 
od pracy w 2021 roku, dla pracowników ArcelorMittal Poland 
zatrudnionych w jedno-, dwu- i trzyzmianowej organizacji pracy, 
dniami wolnymi od pracy są: 
- wszystkie soboty
- wtorek - 4 maja (Dzień Hutnika)
- piątek - 14 maja 
- piątek - 24 grudnia

Zbliżające się przesilenie zimowo-wiosenne nie ułatwia walki 
z koronawirusem. W statystykach światowych, na 191 raporto-
wanych krajów, Polska zajmuje bardzo wysokie 14. miejsce pod 
względem liczby zachorowań.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego. 
Dotyczy to m. in. noszenia maseczek na terenie naszej fi rmy, 
zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zasad 
kwarantanny wewnętrznej. Biuro BHP przypomina o konieczno-
ści stosowania tych zasad nie tylko na terenie zakładu pracy, ale 
także poza nim.

Niestosowanie się do zasad i procedur, które zostały wdrożo-
ne w naszej fi rmie na czas pandemii, jest równoznaczne z łama-
niem obowiązujących zasad i procedur BHP. Wobec pracowników 
łamiących te zasady będą podejmowane działania dyscyplinu-
jące.

Dodatek zmianowy i nocny 
w 2021 roku 

Dni wolne 
w ArcelorMittal Poland 

Praca zdalna do końca lutego 
Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się 
wirusa w naszej firmie, w oczekiwaniu na akcję 
szczepień przeciw COVID-19, Dyrekcja Wykonawcza 
firmy, podjęła decyzję o wydłużeniu tzw. „etapu 0”, 
czyli utrzymaniu pracy zdalnej, tam gdzie jest to 
możliwe - do końca lutego br.

Choroba SLA, na którą choruję to cichy zabójca, który
powoduje zanik mięśni, a przez to niedowład części ciała.
Dlatego każdego dnia walczę o utrzymanie mojej
sprawności ruchowej.

Przekazane przez Państwo środki pozwolą mi na rehabilitację
i stosowanie odpowiednich leków, za co bardzo dziękuję.

Tomasz SachaKRS:                  CEL SZCZEGÓŁOWY:
0000270809 SACHA, 14066

FUNDACJA AVALON
ul. Michała Kajki 80/82 Lok. 1.
04-620 Warszawa
KONTO: 62160012860003 00318642 6001
w tytule przelewu: SACHA, 14066
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