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Decyzję o przejściu do kolejnych etapów będzie podejmować Dyrekcja 
Wykonawcza ArcelorMittal Poland na podstawie sytuacji epidemiologicznej. 

Etap pierwszy:

 ▬ rotacyjny powrót do pracy (jedna osoba w biurze przez tydzień; kolejna 
osoba po weekendzie),

 ▬ w przypadku pracy w open space będzie to 1 osoba na 10 m kw., a rotacja 
następować będzie w cyklach tygodniowych,

 ▬ utrzymujemy pracę zdalną dla wszystkich, którzy nie będą przebywać  
w biurze.

Etap drugi:

 ▬ zwiększanie częstotliwości rotacji pracowników w biurach w ciągu 
tygodnia (rotacja co dzień lub co kilka dni),

 ▬ w przypadku pracy w open space będzie to 1 osoba na 10 m kw.,

 ▬ kontynuujemy pracę zdalną.

Etap trzeci:

 ▬ powrót do pracy wszystkich pracowników w reżimie sanitarnym 
zakładającym m.in. 1,5 m dystansu między stanowiskami pracy,

 ▬ praca zdalna na nowych zasadach, opracowanych przez Dyrekcję 
Wykonawczą.

Etap czwarty:

 ▬ zniesienie reżimu sanitarnego,

 ▬ możliwość pracy w domu według nowych zasad.

W najbliższym czasie planujemy wracać na dotychczasowe 
stanowiska pracy. Naszym celem jest przeprowadzenie powrotu 
większej liczby osób do pracy w sposób jak najbezpieczniejszy 
dla nas wszystkich, dlatego plan powrotu do pracy podzielony 
jest na kilka etapów.



Zawsze pamiętaj :

Uprzejmie przypominamy, że w związku ze stanem epidemii w Polsce oraz 
zaostrzeniem reżimu sanitarnego na terenie ArcelorMittal Poland, zaktualizowana 
została karta oceny ryzyka HIRA dot. COVID-19. Zgodnie z obowiązującą 
procedurą PS/S2/B.003 „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego”, 
wszyscy pracownicy, wykonawcy oraz goście powinni zostać zapoznani z tym 
dokumentem oraz zasadami wdrożonymi w naszej firmie.

Zapytaj swojego przełożonego o aktualną wersję karty oceny ryzyka HIRA lub 
sprawdź w Studni, zakładka BHP/COVID-19 i koronawirus/Procedura dotycząca 
działań zapobiegawczych/Karta HIRA COVID-19 wersja nr 2. 

Ważne

Jeżeli występują u Ciebie objawy typowe  
dla COVID-19, tj.: 

 ▬ duszności,

 ▬ kaszel, 

 ▬ gorączka powyżej 38 o C  
lub 

 ▬ miałeś kontakt z osobą zakażoną 

nie przychodź do pracy…

zostań w domu oraz unikaj kontaktu z innymi ludźmi. Nie idź do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, tylko skontaktuj się telefonicznie z powiatową 
stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala w Twoim 
miejscu zamieszkania.

Możesz również skorzystać z telekonsultacji.  
Dostępne placówki świadczące usługi zdalnie znajdziesz tutaj:  
https ://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz 

Nie zapomnij poinformować swojego przełożonego w przypadku przewidywanej 
nieobecności w pracy. Pamiętaj, że każda nieobecność spowodowana 
chorobą musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub pisemną decyzją 
administracyjną stacji sanitarno-epidemiologicznej.. 
 
Pracownik, który wykazywał objawy COVID-19 w ciągu 14 dni przed 
powrotem do biura powinien zwrócić się do lekarza, aby ustalić,  
czy nie wykazuje już objawów zakażenia. 



Działania na bramach wjazdowych  
oraz przy wejściach do budynków i obiektów 

 ▬ Na bramach wjazdowych oraz przy wejściach do budynków i obiektów 
ArcelorMittal Poland wprowadzone zostały prewencyjne kontrole osób, 
polegające na mierzeniu temperatury. 

 ▬ Kontrole prowadzone są przez odpowiednio wyposażone i przeszkolone 
osoby za pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. 

 ▬ W przypadku stwierdzenia gorączki (38oC lub więcej) pracownik ochrony 
wręcza ulotkę zawierającą numery telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznych i nakazuje udanie się do miejsca zamieszkania. 

 ▬ Nie korzystaj z transportu publicznego. 

 ▬ Zawiadom telefonicznie bezpośredniego przełożonego o nieobecności 
(niezwłocznie po wizycie lekarskiej lub po uzyskaniu informacji od 
odpowiednich organów), ale nie później niż do zakończenia zmiany 
roboczej lub dnia pracy. 

pamiętaj o środkach zapobiegawczych, które należy stosować przez cały dzień:

Często myj ręce 
używając mydła 
i wody, a jeśli 
nie masz do nich 
dostępu, używaj 
płynów/żeli na 
bazie alkoholu 
(min. 60%). 
Koronawirus, jako 
wirus osłonkowy, 
jest podatny na 
rozpuszczalniki 
lipidów, czyli 
mydło.

Stosuj 
odpowiednie 
zasady ochrony 
podczas kaszlu 
i kichania. 
Zakryj usta i nos 
zgiętym łokciem 
lub chusteczką 
– natychmiast 
wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego 
kosza i umyj ręce 
używając mydła i 
wody.

Nie tylko w pracy

Dystans społeczny:

Na stanowisku pracy 
zachowaj odległość  
1,5 m od innych osób 
lub stosuj środki 
ochrony zbiorowej i/lub 
indywidualnej wskazane 
przez przełożonego.

Poza stanowiskiem pracy  
i podczas przemieszczania 
się na terenie ArcelorMittal 
Poland zachowaj 2 m 
odległości od innych  
osób i stosuj maseczkę.

Unikaj 
dotykania 
oczu, nosa 
i ust. 



Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa wprowadzonych  
w firmie, aby wszyscy mogli pracować bezpiecznie:

Brama wejściowa: 
tylko 1 osoba.

W windzie mogą  
przebywać 
maksymalnie 2 
osoby. Konieczność 
noszenia maseczek. 

Przed każdą windą  
znajduje się płyn do 
dezynfekcji. Pamiętaj 
o użyciu płynu po 
wyjściu z windy.

W szatni zachowaj 
dystans społeczny. 
Możesz również 
wyjść w ubraniu 
roboczym do domu. 
.

Zostawiaj otwarte 
drzwi.

Jeśli nie stosujesz 
rękawic roboczych 
lub ochronnych, 
trzymaj rękę nad 
poręczą. Stosując 
rękawice, zawsze 
trzymaj się poręczy.

Organizuj zdalne 
spotkania, nie 
korzystaj z salek 
spotkań, jeśli to 
nie jest konieczne. 

Użyj długopisu 
do obsługi 
drukarki i innych 
ogólnodostępnych 
urządzeń.

Tam, gdzie to 
możliwe, używaj 
osobistego kubka.

W palarniach 
zachowaj dystans 
2 m.

W środkach 
transportu zostaw 
jedno siedzenie 
wolne. Nie siadaj 
obok kierowcy.

Stojąc na przystanku 
autobusowym na 
terenie zakładu 
zachowaj 2 m 
odległości od 
innych osób i noś 
maseczkę.



Kiedy mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa? 

Kiedy nie musimy zasłaniać ust i nosa? 

 ▬ Na bramach wjazdowych i wyjazdowych 
podczas kontroli (dotyczy osób wchodzących 
i wychodzących pieszo oraz poruszających się 
dowolnym pojazdem).

 ▬ W drodze od bramy do stanowiska pracy 
i w drodze powrotnej (dotyczy pieszych, 
poruszających się jednośladem oraz 
poruszających się samochodem z pasażerami).

 ▬ Na przystankach wewnątrz zakładów.

 ▬ W środkach transportu zbiorowego. 

 ▬ W samochodach prywatnych, gdy podróżuje 
więcej niż 1 osoba.

 ▬ W częściach wspólnych budynków i zakładów, 

 ▬ Przebywając samemu w zamkniętym 
pojeździe – maseczkę zakładamy, kiedy 
z niego wychodzimy, rozmawiamy z kimś 
przez okno lub poddajemy się pomiarowi 
temperatury.

 ▬ Będąc na stanowisku pracy, gdzie nie ma 
konieczności bezpośredniej obsługi klientów 
i/lub interesariuszy, zachowany jest dystans 
1,5 metra od innych osób lub środki ochrony 
zbiorowej (np. płyta pleksi lub szyba).

Na terenie ArcelorMittal Poland, opuszczając swoje stanowisko pracy, zarówno 
w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej, przemieszczając się, zawsze trzeba mieć 
założoną maseczkę, również wtedy, gdy zachowujemy 2 m odległości od innych osób. 

Na terenie ArcelorMittal Poland obowiązuje zakrywanie ust i nosa poprzez 
stosowanie maski lub maseczki. Niedopuszczalne są szaliki czy inne elementy 
garderoby. Na stanowisku pracy, gdzie nie jest możliwe zachowanie odległości 
1,5 m od innych osób, ani zabezpieczenie w postaci płyty pleksi, konieczne jest 
stosowanie maseczki. Przyłbica może być stosowana jako zamiennik dla okularów 
lub gogli, jednakże jako zabezpieczenie przed koronawirusem musi być stosowana 
wspólnie z maseczką lub oddzielającą płytą pleksi. 

Pamiętaj



Jak bezpiecznie założyć maseczkę?

Umyj ręce przed 
założeniem maseczki. 

Weź do ręki maseczkę, 
trzymając ją jedynie za 
gumkę lub elementy 
niedotykające twarzy.

Nałóż maseczkę tak, by 
zakrywała zarówno nos, 
jak i usta.

Nie dotykaj maseczki 
podczas jej noszenia.

Ściągając maseczkę złap 
za gumki z tyłu głowy, 
przesuń je do przodu i 
zsuń maskę z twarzy. 
Nie dotykaj jej przedniej 
części.

Wyrzuć zużytą maseczkę. 
Nie wolno używać jej 
ponownie. Maseczkę 
wielokrotnego użytku 
schowaj do woreczka,  
a następnie wypierz  
w domu w temperaturze 
60oC.

Umyj ręce.



Pomieszczenia izolowane

 ▬ Na terenach zakładów i obiektów znajdują się wyznaczone pomieszczenia, do 
których będą kierowane osoby wykazujące objawy mogące świadczyć  
o COVID-19. 

 ▬ Do pomieszczeń mają dostęp tylko osoby upoważnione. Pomieszczenia te 
wyposażone są w termometr, środki dezynfekujące, maseczkę, wodę oraz  
ulotkę z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 ▬ Lista pomieszczeń oraz osób upoważnionych znajduje się w tutaj

http ://studnia/BHP/Procedura%20SARSCoV2/Izolatki.xlsx http ://studnia/BHP/Procedura%20SARSCoV2/Izolatki.xlsx 

Zgłoszenie objawów przez pracownika 

 ▬ Przełożony informuje Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland.

 ▬ Przełożony kieruje osobę do pomieszczenia izolowanego.

 ▬ Pracownik wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany w informacji numer.

 ▬ Pracownik - jeśli jego stan zdrowia na to pozwala - niezwłocznie 
informuje przełożonego o konieczności opuszczenia miejsca pracy.

 ▬ Osoba dysponująca kluczem do pomieszczenia powiadamia Biuro BHP i szefa 
Administracji i Zarządzania Majątkiem o konieczności dezynfekcji pomieszczenia.

 ▬ Przełożeni są poinformowani o tym, gdzie znajdują się izolatki. 

Dla przełożonego

 ▬ Jeśli pracownik zgłasza objawy, należy go odsunąć od pracy. 

 ▬ Bezpośredni przełożony we współpracy z dyrektorem zakładu/biura identyfikują 
pracowników, którzy mogli mieć bezpośredni kontakt z osobą wskazującą objawy. 

 ▬ Następnie dyrektor  zakładu/biura w konsultacji z dyrektorem zarządzającym 
podejmują decyzję - w zależności od przypadku - w  przedmiocie ewentualnego 
odsunięcia od pracy pracowników mających bezpośrednią styczność z osobą 
zgłaszającą objawy. 

 ▬ Na stanowisku pracy obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych osób.

 ▬ W przypadku braku zachowania dystansu 1,5 m zastosowanie osłon 
zbiorowych (np. płyta pleksi, szyba). W przypadku stanowisk związanych  
z obsługą klientów/interesariuszy, oprócz płyty pleksi, pracownik powinien być 
wyposażony w maseczkę lub przyłbicę.

 ▬ Jeśli żadne z powyższych nie jest możliwe – obowiązek stosowania maseczki 
flizelinowej/chirurgicznej/bawełnianej na stanowisku pracy (na stanowiskach, 
na których występują zagrożenia wynikające z czynności technologicznych 

Zasady zachowania na stanowisku produkcyjnym



Zasady zachowania w biurze

 ▬ Codziennie dezynfekuj swój komputer oraz biurko - korzystaj ze środków 
dostępnych w biurze. Pamiętaj! Używaj środków higienicznych zgodnie z 
informacjami umieszczonymi na etykiecie. 

 ▬ Unikaj używania papieru, drukowania, ogranicz obieg papierowej dokumentacji.

 ▬ Jeśli to możliwe, używaj elektronicznie podpisanych dokumentów zamiast 
składania podpisów na papierze.

 ▬ Preferowane są spotkania wirtualne, nawet jeśli Twoi współpracownicy 
znajdują się w biurze.

 ▬ Wychodząc z biura, pozostaw po sobie puste biurko, by umożliwić 
pracownikom służby sprzątającej dezynfekcję pomieszczenia.

 ▬ Na stanowisku pracy zachowaj 1,5 m odległości od innych osób.

 ▬ W przypadku braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m zostaną 
zastosowane osłony zbiorowe (np. płyta pleksi, przegroda).  
Jeśli z technicznych powodów będzie to niemożliwe, stosuj maseczkę 
flizelinową/chirurgiczną/bawełnianą na stanowisku pracy. W przypadku 
stanowisk związanych z obsługą klientów/interesariuszy, oprócz płyty pleksi, 
pracownik powinien być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę.

 ▬ W przypadku każdorazowego opuszczenia swojego stałego miejsca pracy/
biura konieczne jest użycie maseczki ochronnej i zachowanie 2 m odległości 
od innych osób.

 ▬ Do poszczególnych komórek organizacyjnych biur wsparcia, które do tej 
pory funkcjonowały na zasadach home office przekazany zostanie pakiet 
higieniczny, podobny do tego, z którego od marca korzystają zakłady 
produkcyjne.

i warunków w środowisku pracy, mogą być stosowane inne maski/maseczki/
środki ochrony indywidualnej zakrywające nos i usta).

 ▬ W przypadku każdorazowego opuszczenia swojego stałego miejsca pracy/biura 
konieczne jest użycie maseczki ochronnej i zachowanie dystansu 2 m od innych osób.

 ▬ Gdy w pojazdach mechanicznych typu samochody osobowe i ciężarowe 
przebywa więcej niż 1 osoba – każda z osób musi stosować maseczkę 
ochronną. 

maseczki zakrywające  
nos i usta

płyn do dezynfekcji  
rąk i powierzchni

rękawiczki  
jednorazowe



 ▬ Umyj ręce przed spotkaniem; w przypadku braku możliwości skorzystaj  
z żelu do dezynfekcji. 

 ▬ Wchodząc oraz wychodząc ze spotkania załóż maseczkę. 

 ▬ Nie witaj się przez podawanie ręki. 

 ▬ Nie zmieniaj ustawień krzeseł oraz stołów w sali. 

 ▬ Zajmij miejsce przeznaczone do siedzenia. 

 ▬ Podczas spotkania zachowaj 2 m dystansu w stosunku do drugiej osoby. 

 ▬ Nie stosuj ogólnych list obecności podpisywanych przez pracowników; 
jeżeli jest wymagane potwierdzenie obecności, potwierdza ją prowadzący 
spotkanie/szkolenie. 

 ▬ W razie potrzeby w trakcie spotkań należy wietrzyć salę poprzez otwarcie 
okien; użycie klimatyzacji tylko w ostateczności. 

Zasady dla uczestników spotkań 

Wizyty

Jeśli to tylko możliwe, spotkania organizuj w formie zdalnej. Jeżeli jednak jest 
konieczność fizycznego spotkania zastosuj poniższe zasady. 

Wizyty wewnętrzne                        

Zasady zarządzanie ruchem gości w sekretariatach

 ▬ Prowadzenie rejestru spotkań (data i miejsce spotkania, uczestnicy wraz 
z adresami e-mailowymi lub numerami telefonów). Rejestr powinien być 
przechowywany w komórce organizacyjnej. 

 ▬ Na spotkanie należy przychodzić na wyznaczoną godzinę, nie przed 
wyznaczonym czasem.

 ▬ W przypadku opóźnienia spotkania należy opuścić sekretariat i oczekiwać 
na wezwanie.

 ▬ Osoby przebywające w tym samym czasie w sekretariacie muszą 
zachowywać dystans społeczny (min. 2m). 

Goście  z zewnątrz

 ▬ Każde spotkanie z udziałem gości z zewnątrz musi zostać poprzedzone 
zaproszeniem w formie mailowej (najlepiej z zapisem w kalendarzu outlook).

 ▬ Konieczne jest prowadzenie rejestru spotkań (data i miejsce spotkania, 
uczestnicy wraz z adresami e-mailowymi lub numerami telefonów). 

 ▬ Opiekun (zapraszający lub osoba przez niego wyznaczona) informuje gości 
o zasadach BHP, jakie obowiązują w naszej firmie. W dniu spotkania opiekun 
przychodzi na recepcję lub do innego umówionego miejsca, aby  odebrać 
gości i doprowadza gości do miejsca spotkania. Po zakończonym spotkaniu 
opiekun odprowadza gości do recepcji lub do wyjścia. 



Stołówki oraz aneksy kuchenne

W związku z zasadami zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i 
koniecznością zachowania bezpiecznej odległości, liczba dostępnych miejsc  
w stołówkach jest zmniejszona. Pamiętaj, że masz możliwość wziąć posiłek na 
wynos. 

 ▬ Wchodząc do stołówki umyj lub zdezynfekuj ręce.

 ▬ Ustaw się w kolejce do lady, zachowując dystans 2 m. 

 ▬ Personel stołówki poda Ci tacę z talerzem i sztućcami bezpośrednio do rąk.

 ▬ Siadaj pojedynczo lub zachowując odstęp 2 m od innej osoby jedzącej.

 ▬ Maseczkę zdejmij dopiero wtedy, gdy usiądziesz przy stoliku.

 ▬ Po zakończonej konsumpcji załóż maseczkę, odnieś naczynia i opuść stołówkę.

 ▬ Przed wejściem do stołówki unikaj kolejek lub zachowaj bezpieczny dystans  
2 m od osób oczekujących na wejście.

Aneksy kuchenne

 ▬ Każdy pracownik zapewnia sobie kubek/filiżankę/talerz/sztućce/gąbkę 
myjącą we własnym zakresie i przechowuje we własnym biurze/szafce.

 ▬ Użytkownicy zobowiązani są do mycia dłoni przed i po każdym użyciu 
mikrofalówki/lodówki/zmywarki.

 ▬ Drzwi do kuchni/aneksów kuchennych zawsze otwarte na oścież lub 
uchylone; wejście bez konieczności dotykania klamki.

Środki transportu zbiorowego

 ▬ W środkach transportu osobowego może podróżować w tym samym 
czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących lub 30% liczby 
wszystkich miejsc siedzących i stojących (jednak połowa miejsc siedzących 
musi pozostać wolna) zależnie od konstrukcji środka transportu.

 ▬ W przypadku autobusów komunikacji wewnętrznej maksymalna liczba 
pasażerów jest określona dla każdego pojazdu i powinna być umieszczona 
przy drzwiach autobusu. 

 ▬ Osoby podróżujące środkami transportu zbiorowego mają obowiązek zachować 
bezpieczną odległość (zajmowanie co drugiego miejsca w pojeździe metodą 
naprzemienną bądź dystansu 1,5 m w przypadku miejsc stojących). 



Samochody osobowe: prywatne i służbowe

Korzystanie z samochodów służbowych 

 ▬ W samochodach osobowych (przystosowanych do przewozu nie więcej niż 
6 osób) dopuszczalne jest przewożenie nie większej liczby osób, niż wynosi 
połowa miejsc siedzących – ale maksymalnie 2 osób – łącznie z kierowcą.

 ▬ W samochodach osobowych o podwyższonej liczbie miejsc dopuszczalne 
jest przewożenie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – 
czyli maksymalnie 3 osoby dla samochodów 7-osobowych i maksymalnie  
4 osoby dla samochodów 8- lub 9-osobowych.

 ▬ W przypadku przejazdu więcej niż jednej osoby (kierowcy) wszystkie osoby 
korzystające ze środka transportu osobowego oraz z samochodu osobowego 
muszą pozostawać w maskach. 

 ▬ Wyjątek stanowią środki transportu osobowego oraz samochody osobowe,  
w których przedział kierowcy oddzielony jest od części pasażerskiej specjalną 
przegrodą. 

Powyższe zasady dotyczą samochodów udostępnianych przez Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego i Administracji.

 ▬ Zapotrzebowanie na podróż 
samochodem służbowym wymaga 
zgody dyrektora biura lub zakładu 
(wiadomość e-mail). 

 ▬ Przed rozpoczęciem korzystania 
z pojazdu obowiązkowa jest 
dezynfekcja dłoni żelem, 
który dostępny jest w każdym 
samochodzie.

 ▬ Po każdej podróży dział 
administracji zapewnia ozonowanie 
pojazdu. 



Pozostałe informacje

Korzystaj tylko z zaufanych źródeł informacji: 

Strona Głównego  
Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl 

Strona Ministerstwa Zdrowia 
www.gov.pl/web/Zdrowie

Jeśli masz pytania dotyczące spraw organizacyjnych, związanych z zaleceniami  
i Twoją pracą – możesz je wysłać pod adres  
zdrowie@arcelormittal.com  zdrowie@arcelormittal.com  
  
Wszystkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

W celu uniknięcia kolejek (np. obsługa kadrowo-płacowa, badania okresowe) 
skorzystaj z możliwości wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny wizyty.

Poradnik przygotowany przez zespół Kampusu, Administracji i BHP zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami ważnymi na dzień jego 
przygotowania.  

Śledź na bieżąco aktualne informacje ze swojego regionu/powiatu/miasta. 

Wszystkie aktualne informacje dostępne są w Studni, w zakładce  
BHP/COVID-19 i koronawirus – co musisz wiedzieć. 



data wydania: 2.09.2020 

Dąbrowa  
Górnicza 

tel. 32 792 75 69  
tel. 32 735 50 12  
tel. 664 983 553 
tel. 510 015 476

Kraków tel. 12 643 87 42  
tel. 12 643 87 43 
tel. 12 643 87 16

Sosnowiec  
Chorzów  

Świętochłowice 

 

tel. 664 983 553  
tel. 510 015 476 

Zdzieszowice tel. 77 445 10 05  
tel. 77 445 22 97 
tel. 734 134 099 

Ważne telefony: 

Obsługa socjalna

NFZ: tel. 800 190 590 

PZU: tel. 801 405 905  
         tel. 22 505 15 48

Fundacja „Droga”  
tel. 519 016 004 

Kontakt  
Partner Zdzieszowice

biuro.zdzieszowice@impel.pl

Kontakt  
Sanpro Synergy sp. z o.o.  
socjalny.partner@impel.pl 
www.zfss.bppartner.com.pl

Kontakt  
Hut Pus S.A. Kraków  
turystyka@hutpus.com.pl  
www.hpturystyka.pl 

Obsługa  
kadrowo-płacowa   
tel. 32 784 48 84 


