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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zmiany organizacyjne w AMP SA 

Zarząd AMP SA poinformował pracowników o zmianach organi-

zacyjnych w obszarze HR Spółki. Do załogi w tej sprawie infor-

macje skierował Prezes Zarządu: 

Piszę do Was, aby poinformować o ważnej zmianie w naszej 

organizacji. 

Monika Roznerska, dyrektor HR i członek Dyrekcji Wykonaw-

czej ArcelorMittal Poland, zdecydowała się opuścić ArcelorMittal 

po 13 latach bardzo udanej kariery w naszej firmie. Monika dołą-

czyła do nas w 2008 roku jako dyrektor Biura Prawnego, a w 

2012 roku objęła stanowisko dyrektora personalnego.  

Po odejściu Moniki z dniem 1 maja 2021 r. dział HR zostanie 

podzielony na dwie funkcje: rozwój (Leadership Development) 

oraz relacje z pracownikami (Employee Relations). Rozwojem 

będzie kierować Agnieszka Gałka-Woźniak, a relacjami pracow-

niczymi nadal będzie kierował Stanisław Ból. Zarówno Agniesz-

ka, jak i Stanisław, będą podlegać bezpośrednio mnie. Szczegó-

łowy schemat organizacyjny nowych funkcji zostanie opubliko-

wany jeszcze w tym miesiącu. 

W imieniu całego Zarządu i członków Dyrekcji Wykonawczej 

ArcelorMittal Poland pragnę podziękować Monice za jej znaczą-

cy wkład i pełną oddania pracę w firmie, a także życzyć jej 

wszystkiego dobrego. 
Sanjay Samaddar dyrektor generalny prezes Zarządu ArcelorMittal Poland 

 

Informacje dotyczące kwarantanny państwowej,  

które weszły w życie w dniu 2 listopada 2020r. 

- kwarantannie państwowej automatycznie podlegają współ-

domownicy osób przebywających w izolacji domowej, czyli 

współdomownicy osób chorych/z pozytywnym wynikiem testu 

na COVID-19. Osoba chora po 10 dniach od otrzymania wyniku 

pozytywnego kończy izolację, jeśli ustąpiły w tym czasie objawy 

chorobowe. Współdomownik, który do tej pory przebywał na 

obowiązkowej kwarantannie państwowej, zobowiązany jest do 

kontynuacji kwarantanny państwowej przez kolejne 7 dni. Jeśli 

w tym czasie nie wystąpią żadne objawy chorobowe, możliwe 

jest zakończenie kwarantanny państwowej, po wcześniejszym 

potwierdzeniu z lekarzem POZ lub Sanepidem. 

współdomownik osoby chorej powinien samodzielnie doko-

nać zgłoszenia za pośrednictwem formularza online (https://

www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne) lub kontaktując się 

telefonicznie z sanepidem. Podstawą do wypłaty osobie podda-

nej w/w kwarantannie wynagrodzenia chorobowego lub świad-

czenia pieniężnego z tytułu choroby, jest złożone przez ubezpie-

czonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. 

- Informację o byciu objętym kwarantanną państwową można 

sprawdzić w profilu pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub na 

infolinii sanepidu. Po zakończeniu kwarantanny państwowej 

pracownicy będą profilaktycznie kierowani na testy RT-PCR 

zlecone przez pracodawcę. Po otrzymaniu wyniku negatywne-

go, możliwy będzie powrót do pracy. Czas pomiędzy kwarantan-

ną państwową, a powrotem do zakładu jest okresem pełnopłat-

nym. 

- zapis następujący pozostaje bez zmian: kwarantannie pań-

stwowej nie podlegają współdomownicy osób przebywających 

na kwarantannie państwowej wynikającej z bezpośredniego 

kontaktu z osobą chorą, np. rodzice dzieci, które miały kontakt w 

szkolez chorym kolegą/koleżanką nie będą już objęci kwaran-

tanną państwową. 

Jednocześnie – przypominamy i prosimy, by każdy z 

Was informował swoich przełożonych o przypadkach nało-

żenia obowiązku odbycia kwarantanny państwowej na Wa-

szych współdomowników. Przed powrotem do pracy osoby 

przebywające w izolacji domowej/na kwarantannie państwowej/

kwarantannie wewnętrznej poproszone zostaną o wykonanie 

testów na obecność RNA koronawirusa na koszt pracodawcy. 

 Biuro BHP 

 

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych 

wynikające z procesów restrukturyzacyjnych. 

Rozpoczęły się negocjacje Porozumienia. W pierwotnej wersji 

miało on o objąć pracowników GU i GS z Dąbrowy. Pracodawca 

jednak zdecydował objąć tym porozumieniem wszystkich pra-

cowników, którzy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych stra-

cą pracę. W swych zapisach nie może ono odbiegać od tzw 

Porozumienia krakowskiego. Szczegóły wkrótce.   

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Niech te Święta Wielkanocne dadzą pracownikom  

ArcelorMittal Poland, spółek hutniczych,  

a także hutnikom emerytom i rencistom 

 nadzieję i wiarę. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 

przyniesie wiosenne kwiaty radości, 

miłości, spokoju i szczęścia. 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań 

przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka  

życzy  

Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
http://pacjent.gov.pl/
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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

ul. Mrozowa1  bud Administracyjny 

tel. 12 643 87 41,  12 643 87 44 

OFERTA WYCIECZEK z dofinansowaniem ZFŚS 

 WYCIECZKI  w  Polsce 

WYCIECZKI  zagraniczne   

1.Biura Podroży, z których ofert można korzystać z dofinansowa-

niem: Buksa Travel, Itaka, Hut-Plus, Arion 

2.Destynacje do których można wyjechać z dofinansowaniem: 

Wycieczki zagraniczne -transport – autokar, samolot: Włochy, 

Wyspy Kanaryjskie, Bułgaria, Grecja, Albania, Hiszpania, Cypr, 

Czarnogóra, Chorwacja, Grecja, Macedonia, Portugalia,  Turcja, 

Tunezja, Egipt. 

Wycieczki zagraniczne – objazdowe - transport – autokar, 

prom, samolot: Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Belgia, Holan-

dia, Włochy, Turcja, Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, 

Czarnogóra, Albania, Słowenia, Rumunia, Grecja, Bułgaria, Rosja, 

Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Austria, Szwecja, Szwajcaria, Da-

nia, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania. 

3.Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup oferty w 

firmie obsługującej Zakładowy Fundusz Świadczeń    Socjalnych tj. 

Biuro TURYSTYCZNE HUT –PUS  i załatwienie wszystkich formal-

ności związanych z dofinansowaniem ZFŚS. 

Klient sam może zapoznać się z ofertami na stronach interneto-

wych w/w biur: www.buksatravel.pl ,  www.itaka.pl , 

www.hutplus.com.pl , www.arion.pl  

wybrać ofertę tj. destynację, hotel, termin, wyżywienie itp. Nie RE-

ZERWOWAĆ następnie zadzwonić lub przyjść do BT HUT PUS 

dokonania rezerwacji wstępnej lub zakupu oferty. 
Klient również może przyjść bezpośrednio do biura w celu wspól-
nego wybrania i zarezerwowania oferty z w/w biur podróży.  
Biuro Turystyczne HUT PUS jest AGENTEM w/w Biur Podróży 

 

ŚWIADCZENIA TURYSTYCZNO REKEACYJNE 

Rejestracja na szczepienia COVID-19  

Ministerstwo Zdrowia uruchamia rejestrację na szczepienia 

przeciwko COVID-19 dla osób 60+. 22 marca, w ramach państwo-

wego programu szczepień, rozpoczęły się zapisy na szczepienia na 

COVID-19, dla kolejnych grup uprawnionych: od 22.03. - rocznik 

1952—1956: od 23.03. - rocznik 1952 –1961: od 25.03. - wszystkie 

osoby 60+ (w tym urodzone przed 1951r). Rejestrować można się: 

poprzez bezpłatną infolinię 989, przez e-Rejestrację 

na pacjent.gov.pl, za pomocą SMS wysłanego na numer 664 908 

556 lub na numer 880 333 333, w konkretnym punkcie szczepień 

 

Z prasy: Emerytury Stażowe - wniosek na biurku Prezesa Ka-
czyńskiego! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
już kolejny raz upomina się o wprowadzenie emerytur stażowych. 
Tym razem taki apel znalazł się na biurku Prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości – Jarosława Kaczyńskiego. Jako strona społeczna, OPZZ 
domaga się wprowadzenia tych rozwiązań do prezentowanego 
przez partię rządzącą Nowego Polskiego Ładu – a dokładniej, do 
punktu „Złota jesień życia”. Warty przypomnienia jest fakt, że pod 
obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej emerytury stażowe 
podpisało się ponad 700tys. osób pracujących, co odpowiada wyso-
kiemu poparciu społecznemu tego rozwiązania. Jako największa 
konfederacja związkowa, OPZZ uważa, że wprowadzenie emerytur 
stażowych do polskiego prawodawstwa jest zabiegiem koniecznym, 
o który batalia trwa już zbyt długo 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  S.A .  
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Miejsce: 
Nazwa hotelu/ 

ośrodka 
Termin: Cena:  Transport: 

Busko Zdrój 
Hotel Groma-

da 
09-16.05.2021 1 135,00 autokar 

  19-26.09.2021 1 135,00 autokar 

Dźwirzyno OW ANIA 24-31.07.2021 1 752,00 autokar 

 OW ANIA 
31.07-

07.08.2021 
1 752,00 autokar 

Dźwirzyno OWR BRYZA 19-26.06.2021 1 392,00 autokar 

 OWR BRYZA 21-28.08.2021 1 364,00 autokar 

 OWR BRYZA 
28.08-

04.09.2021 
1 336,00 autokar 

Dąbki OW CARBO 24-31.07.2021 1 598,00 autokar 

Jastarnia 
OW POSEJ-

DON 

24.09-

02.10.2021 
1 324,00 autokar 

Jarosławiec 
Hotel Za Wy-

dmą 
09-17.06.2021 1 680,00 autokar 

  07-14.08.2021 1 852,00 autokar 

Kołobrzeg Hotel Górnik 13-20.11.2021 1 447,00 autokar 

Krynica 

Morska 

HOTEL NEP-

TUN 
10-17.07.2021 1 969,00 autokar 

Krynica 

Zdrój 

DW-L Jagiel-

lonka 16-23.10.2021 1 237,00 
autokar 

Łeba OW FREGATA 17-27.08.2021 1 617,00 autokar 

 OW FREGATA 
27.08-

06.09.2021 
1 517,00 autokar 

 OW FREGATA 06-16.09.2021 1 517,00 autokar 

Piwniczna 
OLW SMERK 

29.05-

05.06.2021 1 202,00 
autokar 

Ustronie 

Morskie 
OW GWAREK 17-25.08.2021 1 769,00 autokar 

OFERTA  ŚWIAD-

CZEŃ TURYSTYCZNO 

REKREACYJNYCH na 

2021r. 

ilość dni/nocleg. cena 

Szczawnica 

"Budowlani" 
8 dni -7 nocleg- 11 dni-10 nocleg 

od 1 150,00 

Jastarnia "OW Posej-

don" 
8 dni -7 nocleg - 11 dni-10 nocleg 

od 990,00  

Krynica Zdrój " DWL 

Jagiellonka" 
8 dni-7 nocleg -  11 dni-10 nocleg 

od 1 0688 

Ustroń Hotel Ziemowit 8 dni -7 nocleg - 11 dni-10 nocleg 
od 1 240,00  

Świeradów Hotel 

Świeradów 
8 dni -7 nocleg-  11 dni- 10 nocleg 

od 1066,00 

Zakopane "Grań" 8 dni -7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 
od 1 150,00 

Jarosławiec "Hotel 

NAT" 
8 dni -7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 

od  

1 179,00/ 

2 356,00                                      

Dźwirzyno "BRYZA" 8 dni- 7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 
od 1 061,00               

Wysowa Zdrój  - CR-L 

"Glinik" 
8 dni - 7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 

od 1 262,00              

Ciechocinek "Dom 

Zdrowia Lila" 
8 dni - 7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 

od 946,00  

Kołobrzeg "Górnik" 8 dni- 7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 
od 1 320,00 

Sarbinowo "Jawor" 8 dni- 7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 
od 1 408,00 

Świnoujście  "NAT-

Świnoujście" 
8 dni -7 nocleg - 11 dni- 10 nocleg 

od 1 408,00 

http://www.buksatravel.pl
http://www.itaka.pl
http://www.hutplus.com.pl
http://www.arion.pl
http://pacjent.gov.pl/

