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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia
2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, a także biorąc pod uwagę sytuację epidemiolo-
giczną w kraju, rekomendujemy, by z tego typu wyjazdów na tę
chwilę zrezygnować. Jeśli jednak Państwo się na nie zdecydują,
prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, obowiązują-
cych w danym kraju.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przed powrotem do Polski pro-
simy o wykonanie testu na obecność wirusa COVID-19 i poinfor-
mowanie straży granicznej o wyniku. Pozwoli to Państwu uniknąć
kwarantanny.

Podczas pobytu za graniczą, czy też urlopu pamiętajcie Państwo
o konieczności stosowania środków profilaktycznych, takich jak
maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.

Regulamin ZFŚS na 2021

Świadczenia turystyczno-rekreacyjne
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu 28

stycznia 2021r. rozpatrzyła i przyjęła oferty na świadczenia tury-
styczno-rekreacyjne, o których mowa w § 13 Regulaminu ZFŚS
w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Oferty te na bieżąco
umieszczane są na stronach internetowych firm obsługujących
ZFŚS, w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland:

Hut-Pus S.A.: http://hpturystyka.pl/kategoria/swiadczenia-
turstyczno-rekreacyjne-wyjazdowe-oraz-zajecia-rekreacyjne-
arcelormittal/

Sanpro Synergy Sp. z o.o.: https://zfss.bppartner.com.pl/in-
dex.php/arcelormittal/swiadczenia-turystyczno-rekreacyjne

Świadczenia mogą być realizowane w formie kilkudniowych
wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni pobytu lub w
formie zajęć rekreacyjnych). 

Do korzystania ze świadczenia turystyczno-rekreacyjnego
uprawnieni są:

- pracownicy aktualnie wykonujący pracę w szczególnych
warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze), w
sposób ciągły od co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem
wniosku (kryterium dot. 60 miesięcy jest liczone z uwzględnie-
niem absencji chorobowej pracownika). Uwzględnia się rów-
nież pracę w tych warunkach u innego pracodawcy;

- pracownicy, którzy przepracowali w szczególnych warun-
kach (lub w warunkach o szczególnym charakterze) co naj-
mniej 15 lat (kryterium dot. 15 lat jest liczone z uwzględnieniem
pracy w tych warunkach u innego pracodawcy);

- pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2021 roku z
dwóch świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez
względu na czas jego trwania). 

Do naliczania dofinansowania w 2021 r. ustala się maksy-
malną kwotę w wysokości:

A. 162,00 zł /dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów
turystycznych,

B. 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w
przypadku zajęć rekreacyjnych. 

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów tury-
stycznych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty
dostępnej w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za po-
średnictwem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej. 

W przypadku zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik
może skorzystać tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi
socjalnej. 

Firmami obsługującymi Fundusz na rzecz osób uprawnio-
nych do świadczeń z ZFŚS są:

• Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych
kadrowo w Krakowie,

• Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsłu-
giwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie,
Świętochłowicach i Zdzieszowicach. 

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miej-
sce pracy lub zamieszkania, może wybrać dogodną dla siebie loka-
lizację obsługi socjalnej. Informacja o aktualnym miejscu obsługi
znajduje się na pasku z wynagrodzenia (str. 2 – lokalizacja) oraz w
aplikacji HRapka (Mój profil -> zatrudnienie -> informacje organi-
zacyjne).

Pobierz elektroniczny PIT z HRapki
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, Dział HR

informuje, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo udostępniono
wszystkim pracownikom PIT w wersji elektronicznej w HRapce.
Pliki będą dostępne do pobrania w aplikacji do 21 lutego włącznie.

E-PIT i E-RMUA (podsumowanie dot. składek do ZUS płaco-
nych przez pracodawcę) w HRapce znajdują się w części „Mój
profil”, w sekcji „Pliki do pobrania”. Pamiętajmy, aby koniecznie
potwierdzić w aplikacji pobranie plików zgodnie z instrukcją.

Pobranie plików zgodnie z instrukcją będzie jednoznaczne ze
wstrzymaniem wysyłki dokumentów pocztą, dzięki czemu uniknie-
my konieczności odbioru przesyłki. Z przyczyn bezpieczeństwa
rekomendujemy wybranie wersji elektronicznej. Dostęp do plików
zabezpieczony jest takim samym hasłem jak e-pasek płacowy.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozliczenia PIT na portalu
ministerstwa finansów (www.gov.pl), gdzie jest on już automatycz-
nie załadowany, po wcześniejszym przesłaniu przez pracodawcę.

Powroty z zagranicy
W związku z utrzymującą się na świecie pandemią wywołaną

koronawirusem SARS-CoV-2 wiceprezes Zarządu AMP S.A. Cze-
sław Sikorski, szef sztabu kryzysowego, wystosował do Załogi
poniższy apel:



NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 2

cd. ze str. 1 Powroty z zagranicy

Sprawdź czy przeszedłeś COVID-19

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapo-
wiedziała, że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną od mar-
ca br. o wskaźnik waloryzacji wynoszący 104,24 proc., nie mniej
jednak niż o 50 zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.
Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego
wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzro-
stu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Od przyszłego miesiąca najniższe świadczenia zostaną pod-
wyższone odpowiednio do 1250,88 zł w przypadku najniższej
emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty
rodzinnej i renty socjalnej oraz do 937,50 zł w przypadku najniż-
szej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, renta rodzinna i socjalna wynoszą 1200 zł brutto, a
900 zł brutto renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja rent i emerytur

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
zaprasza Darczyńców Fundacji na bezpłatny test na
przeciwciała IgG i IgM koronawirusa SARS-CoV-2, jakościo-

wo z krwi (nie trzeba być na czczo), dający możliwość szybkiej
diagnozy w kierunku wykrycia czy przeszliśmy SARS-CoV-2,
zwłaszcza bezobjawowo.

Testy na przeciwciała przeprowadzi Diagnostyka Sp. z o.o. w
Punkcie Pobrań na ul. prof. M. Życzkowskiego 16 w Krakowie

 w dniach 1 – 12 marca 2021 r.
/od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00/.
W przypadku pozytywnego wyniku testu przeciwciał w klasie
IgM należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
Rejestracja telefoniczna na badania odbędzie się
w dniach 22 oraz 23 lutego 2021 r.,
w godz. 9.30-12.00
tel.: 12 290 41 58
                                   Ilość miejsc ograniczona (100 badań).

Test na przeciwciała koronawirusa jakościowo wyko-
nywany jest z krwi pacjenta i jest badaniem pomocniczym w
diagnostyce zakażenia. Badanie wykrywa przeciwciała IgG i IgM.
Pojawiają się one w różnym okresie w zależności od tego, jakie-
go rodzaju są to przeciwciała oraz jak działa układ odpornościo-
wy człowieka. W pierwszej kolejności wytwarzane są przeciw-
ciała IgM, które świadczą o wczesnym stadium infekcji. Mogą
się pojawić nawet w ciągu kliku dni od momentu zakażenia. Jed-
nak należy pamiętać, by ich oznaczenia nie wykonać wcześniej
niż po 7 dniach.

W przeciwieństwie do badania półilościowego na przeciwcia-
ła koronawirusa, test jakościowy jedynie potwierdza lub nie
potwierdza obecności przeciwciał we krwi pacjenta. Nie podaje
natomiast ich stężenia.

Jeśli chodzi o przeciwciała IgG, okres ten wynosi minimum 10-
14 dni, ale może być dłuższy. Ma to związek z tzw. okienkiem
serologicznym, czyli okresem od czasu pojawienia się wirusa w
organizmie do momentu, kiedy układ odpornościowy zaczyna
wytwarzać przeciwciała. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się
przez kilka lat, a ich obecność wskazuje na kontakt z wirusem
oraz nabycie odporności.

Test powinny wykonać w szczególności osoby, które:
- miały kontakt z osobą zakażoną bez żadnych objawów,
- przeszły infekcje o objawach grypopodobnych i chcą wyklu-

czyć zakażenie
- chcą profilaktycznie sprawdzić, czy są nosicielami wirusa,

czy nie.

Oznaczanie przeciwciał koronawirusa wykorzystywane jest
również w badaniach epidemiologicznych w celu sprawdzenia,
jak szerzy się zakażenie oraz po to, by wykryć tzw. cichych nosi-
cieli, czyli osoby, które nie mają żadnych objawów lub objawy są
znikome. W przypadku osób, które miały wysoce prawdopo-
dobny kontakt osobą, zaleca się wykonanie testu na przeciwcia-
ła IgG i IgM w ciągu 7 dni oraz po 2-4 tygodniach.
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo wykry-

wa przeciwciała IgG i IgM. W przeciwieństwie do jakościowego
testu na przeciwciała koronawirusa, metoda półilościowa pozwala
obserwować poziom tych przeciwciał tj. ich spadek, jak i wzrost.
Wysoki poziom przeciwciał IgG a niski IgM mogą świadczyć o
przebytej infekcji, natomiast duża ilość IgM a mała IgG mogą
wskazywać na to, że zakażenie prawdopodobnie trwa.

Najwcześniej pojawiają się przeciwciała IgM, nawet w ciągu
kilku dni od momentu zakażenia. Ich oznaczenie powinno być
wykonane minimum po 7 dniach, natomiast w przypadku prze-
ciwciał IgG po 10-14 dniach. Jednak należy pamiętać, że okres
ten może być o wiele dłuższy, co spowodowane jest to tzw. okien-
kiem serologicznym, czyli okresem pomiędzy dostaniem się wi-
rusa do organizmu a produkcją przeciwciał przez układ odporno-
ściowy.

Zgodnie z danymi po tygodniu od zakażenia u 40% pacjentów
wykrywane są przeciwciała IgM i IgG. Natomiast po 15 dniach
od momentu infekcji wykrywane są przeciwciała u 94,4% bada-
nych, a w przypadku przeciwciał IgG u 79,8% pacjentów. Czu-
łość i swoistość testów szacuje się na ponad 90 – 95%.

Test na przeciwciała koronawirusa powinno się wykonać w
następujących przypadkach:

- kiedy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zaka-
żoną bezobjawowo

 - po zakończonej infekcji o objawach grypopodobnych, kiedy
nie wykonywano testu na obecność koronawirusa

- w celach profilaktycznych – osoby zdrowe chcące sprawdzić
stan swojego zdrowia.

(ww. informację pobrano ze strony Synevo Laboratoria)

Przed wyjazdem za granicę zapoznajcie się z zasadami obowią-
zującymi w danym kraju. Informacje dostępne są na stronie Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dy-
plomacja/informacje-dla-podrozujacych).

Od wielu miesięcy wszyscy wspólnie podejmujemy wysiłek,
żeby przestrzegać obowiązujących procedur i zapewnić bezpie-
czeństwo sobie oraz naszym koleżankom i kolegom z pracy. Przy-
nosi to efekty w postaci stale zmniejszającej się liczby aktywnych
przypadków COVID-19 w naszej firmie, a także minimalnego lub
wręcz zerowego wzrostu nowych zachorowań. Nie zmarnujmy tego,
co wspólnie wypracowaliśmy przez tak wiele miesięcy.


