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Podpisano Porozumienie Płacowe 2021
Informujemy, że w efekcie zarejestrowanego przez Pań-

stwową Inspekcję Pracy, w dniu 24 czerwca, nowego
ZUZP dla pracowników AMP S.A. wchodzą w życie zapi-
sy Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal S.A. z Za-
kładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakre-
sie wzrostu płac w roku 2021.

Ogólne zasady Porozumienia zostały przedstawione w
Biuletynie 24/1624 z dnia 23 czerwca br. Pełny dokument
dotyczący zmian płacowych w 2021 roku zamieściliśmy
na naszej stronie internetowej https://krhhts.pl w zakład-
ce – Do Pobrania.

Zachęcamy do lektury. Znajomość tekstu wyjaśni
wszystkie wątpliwości.

Zmiany w transporcie osób na terenie AMP
Na terenie ArcelorMittal Poland od 1 lipca 2021 r. obowiązują nastę-

pujące, zmienione ograniczenia dotyczące transportu osób:
• w samochodach osobowych dopuszczalne jest przewożenie nie

więcej osób niż 75 % miejsc siedzących – czyli maksymalnie 4 osoby,
• w samochodach osobowych o podwyższonej liczbie miejsc do-

puszczalne jest przewożenie nie więcej osób niż 75% miejsc siedzą-
cych – czyli maksymalnie:

 5 osób dla samochodów 7-osobowych,
 6 osób dla samochodów 8 -osobowych,
 7 osób dla samochodów 9 -osobowych;
 • w środkach transportu osobowego może podróżować w tym sa-

mym czasie nie więcej niż wynosi 75% wszystkich miejsc siedzących i
stojących. W tych środkach transportu musi być określona maksy-
malna liczba pasażerów i powinna ona być umieszczona w sposób
trwały i widoczny przy drzwiach pojazdu.

Każda osoba mająca zamiar skorzystać z transportu osobowego,
powinna zaniechać wejścia do pojazdu, w sytuacji w której w środku
przebywa już liczba pasażerów odpowiadająca liczbie określonej na
drzwiach pojazdu.

W przypadku przejazdu więcej niż jednej osoby (kierowcy), wszyst-
kie osoby korzystające:

• ze środka transportu osobowego muszą pozostać w masce. Wy-
jątek stanowią środki transportu, w których przedział kierowcy od-
dzielony jest od części pasażerskiej (np. specjalną przegrodą lub ta-
śmami ostrzegawczymi), np. kierowcy autobusów komunikacji we-
wnętrznej, w takim przypadku tylko pasażerowie pozostają przez całą
podróż w maseczkach;

• z samochodu osobowego muszą pozostać w masce. Wyjątek sta-
nowią samochody osobowe, w których przedział kierowcy oddzielony
jest od części pasażerskiej specjalną przegrodą odgradzającą kierowcę
od pasażera znajdującego się w tyle pojazdu. W takim przypadku nie
ma konieczności stosowania maseczek, o ile w danym rzędzie siedzeń
znajduje się tylko 1 osoba.

Kierowca i wszystkie osoby korzystające ze środka transportu oso-
bowego czy samochodu osobowego mają obowiązek założyć masecz-
kę przy przekraczaniu bram oddziałów Spółki.

W okresie obowiązywania niniejszej instrukcji wobec pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. nieprzestrzegających niniejszej instrukcji
mogą zostać zastosowane środki dyscyplinarne.

W przypadku jeśli stwierdzone zostanie złamanie powyższych zasad:
• przy wjeździe do ArcelorMittal Poland S.A. – pojazd nie zostanie

wpuszczony na teren ArcelorMittal Poland S.A.
• na terenie ArcelorMittal Poland S.A. – służba ochrony może naka-

zać opuszczenie przez środek transportu terenu AMP.
Powyższa instrukcja wprowadzona została w celu zapewnienia bez-

pieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza ochrony zdrowia pracowników
i innych osób korzystających z transportu osobowego na terenie Ar-
celorMittal Poland S.A. Niedogodności zostaną zniesione tak szybko
jak będzie to możliwe.

W miniony czwartek odbył się pogrzeb Wojciecha
Grzeszka, który przez ponad dwie ostatnie dekady prze-
wodniczył NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska. W
ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu członkowie rodzi-
ny, przyjaciele, koledzy i koleżanki z Zarządu Regionu i
innych struktur związkowych, reprezentacje „Solidarno-
ści” z całej Małopolski (w tym nasza z KRH), przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz wiele innych osób, które
Go znały i ceniły. Na pogrzeb m.in. przybył przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, wojewoda mało-
polski  Łukasz Kmita, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, prezydent Kra-
kowa Jacek Majchrowski. Obecny na uroczystościach po-
grzebowych sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Ostatnie pożegnanie śp. Wojciecha Grzeszka
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Wojciech J. Kolarski wręczył rodzinie Wojciecha Grzeszka
przyznany Mu jeszcze za życia Krzyż Orderu Odrodzenia
Polski. W obecności żałobników zgromadzonych w Bazylice
Marciackiej minister Kolarski odczytał specjalny list od prezy-
denta Andrzeja Dudy, w którym wymienione zostały zasługi
Zmarłego jako działacza związkowego i samorządowca. 

Mszy świętej żałobnej odprawionej w kościele Mariackim
przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Ję-
draszewski. Podczas wygłaszania homilii mówił o tym, że Woj-
ciech Grzeszek w swoim życiu postępował zgodnie z nauką
Jana Pawła II, mając na myśli zarówno kontynuowanie tradycji
patriotycznych, jak i ochronę etosu pracy.

Modlitwę nad grobem w Alei Zasłużonych na cmentarzu
Rakowickim poprowadził kapelan NSZZ "Solidarność" w Ar-
chidiecezji Krakowskiej ks. Władysław Palmowski. Ostatnie
słowa wygłoszone na cmentarzu przez przyjaciół Wojtka były
zarówno pożegnaniem, co podsumowaniem Jego - z całą pew-
nością zbyt krótkiego - życia. Aby przybliżyć postać Zmarłego
tym, którzy go tak dobrze nie znali, spisaliśmy fragmenty trzech
wystąpień: najbliższego współpracownika i zastępcy Adama
Gliksmana, przewodniczącego krajowej „Solidarności” Piotra
Dudę oraz przewodniczącego KRH i jednocześnie członka ZRM
Władysława Kieliana.

Adam Gliksman, zastępca przewodniczącego i sekretarz Re-
gionu Małopolskiego, żegnając przyjaciela powiedział:

(...) 26 czerwca 1998 roku Delegaci na Walne Zebranie
Małopolskiej Solidarności wybrali Cię na przewodniczące-
go Małopolskiej Solidarności. Kilka dni później udzieliłeś
wywiadu do Regionalnego Tygodnika, w którym mówiłeś o
swoich planach na najbliższe lata. Mówiłeś o potrzebie po-
mocy Organizacjom Związkowym, o potrzebie pomocy człon-
kom Solidarności, o potrzebie profesjonalizacji działania
Regionu. O realizacji ważnych z punktu widzenia Solidar-
ności reform społecznych. To był program bardzo pozywi-
styczny. Program, któremu na przestrzeni lat zostałeś wierny.
Zyskałeś szacunek i uznanie. Świadczy o tym sześciokrotny
wybór na przewodniczącego.

Wybitny Noblista Aleksander Sołżenicyn napisał wiele lat
temu: Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i
godzinę i cały dzień i całe życie. A ty Wojtku byłeś tą osobą,
która nie umiała marnować czasu. To dla tego po Twoim
wyborze przez kolejne 23 lata Twoje słynne kalendarze wy-
pełniały się dzień po dniu zapisami o kolejnych spotkaniach,

o kolejnych interwencjach, o zebraniach, wyjazdach, zarządach,
manifestacjach, demonstracjach, głodówkach, mszach świętych
i uroczystościach. Na wszystkich tych wydarzeniach przez 23
lata starałeś się być obecny. Motorem Twoich działań była myśl:
być blisko ludzi. Chciałeś, by Solidarność była zawsze miejscem,
w którym spotykają się ludzie, dla których ta idea jest bardzo
ważna. Chciałeś, by każdy mógł znaleźć tu swoje miejsce. Prowa-
dziłeś nasz Region w bardzo trudnych czasach. W czasach wielu
przemian politycznych, a zwłaszcza ekonomicznych i społecz-
nych. Zawsze mówiłeś, że rolą Solidarności jest opowiadanie się
po stronie słabszego. I w ten sposób budowałeś i stworzyłeś Ma-
łopolską Solidarność. Witałeś z otwartymi ramionami każdego,
który chciał Cię w tym dziele wesprzeć. Pamiętałeś i dbałeś o
nasz korzenie. Równocześnie starałeś się, aby Solidarność, tak
jak w 1980 roku łączyła ludzi. Łączyła tych, których niejedno-
krotnie historia i los podzieliły. Starałeś się z sukcesem łączyć
ludzi także wobec ważnych inicjatyw. Wspomnę tylko dwie. W
2000 roku dzięki Twoim staraniom Krajowy Zjazd Solidarności
uznał pieśń „Solidarni” za oficjalny Hymn Związku. I dzisiaj ta
pieśń będzie Cię za chwilę żegnała. I drugi taki moment to gru-
dzień 2008 roku, kiedy zostaje przedstawiona w Krakowie idea
Krzyża Wolności i Solidarności. Udało się to zrealizować ponad
politycznymi podziałami. Pamiętam jak wiele było wątpliwości i
sceptycyzmu. I ty Wojtku byłeś pierwszą osobą, która jednoznacz-
nie to poparła. Zawsze ze wzruszeniem brałeś udział w uroczy-
stościach wręczania Krzyży Wolności i Solidarności, bo wiedzia-
łeś, że jest to ważny dowód, że Państwo Polskie doceniło Ludzi
Solidarności…

Szef krajowej „Solidarności” Piotr Duda wygłosił m.in. te słowa:
(...) Panie Przewodniczący, drogi Wojtku, nie tak miało wyglą-

dać nasze kolejne spotkanie po długiej przerwie związanej z pan-
demią koronawirusa. Miało być zupełnie inaczej. Przypominam
sobie nasze ubiegłoroczne spotkania, ostatnie w czerwcu, gdzie
jako Komisja Krajowa wręczaliśmy Panu Prezydentowi Andrze-
jowi Dudzie tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. I ko-
lejne spotkanie w sierpniu jakże ważne, wzruszające dla Solidar-
ności: spotkanie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Po-
litycznych PRL. Później już nie spotkaliśmy się. Ale czekaliśmy
Wojtku na Ciebie. Półtora tygodnia temu na posiedzeniu Komisji
Krajowej, każdy myślał o Tobie. Widziałem to po twarzach człon-
ków  Komisji Krajowej. Pytaliśmy, jak tam zdrowie Wojtka. Byli-
śmy pełni wiary i nadziei, że tak silny człowiek jak Ty, da radę.
Ale Pan Bóg miał inne plany wobec Ciebie, dlatego dzisiaj przy-



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

Kwarantanna dla podróżnych
Tekst poniżej oraz kolejny (na 4. stronie) otrzymaliśmy z

Biura BHP. Zawarte w nich informacje mogą być przydatne
dla osób wybierających się w wakacyjną podróż.

Ze względu na rozpoczynający się sezon wakacyjny, więk-
szość z nas wybierze się wkrótce na zasłużony urlop.

Pamiętajcie o tym, że nadal żyjemy w czasach pandemii – nie
znika ona na czas urlopu. Wybierając się na odpoczynek w
kraju lub za granicą pamiętajcie o zachowaniu zasad reżimu
sanitarnego. Dodatkowo – w przypadku wyjazdów zagranicz-
nych – sprawdzajcie na bieżąco stronę rządową www.gov.pl,
na której znajdują się aktualne zasady dotyczące kwarantan-
ny dla podróżnych. Weźcie to pod uwagę planując swój urlop.

Poniżej zamieszczamy zasady aktualne na 28 czerwca 2021,
które są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koro-
nawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

KWARANTANNA DLA PODRÓŻNYCH
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze stre-

fy Schengen
• Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią

negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być
wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem gra-
nicy.

• Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
• Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport

zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce,

będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać
test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza

strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
• Każdy z podróżujących jest skierowany na 10 - dniową-

 kwarantannę.
  • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na pod-

stawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do
Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z
kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświad-
czenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która
została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne
szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu
szczepienia.

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwaran-
tanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po po-
wrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero
po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za
zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku
testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do syste-
mu teleinformatycznego.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku
życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszcze-
pionymi przeciwko COVID19.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i po-
siadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obo-
wiązku odbycia kwarantanny.

Na stronie Straży Granicznej, można sprawdzić kto jest zwol-
niony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

jechaliśmy jako cała Solidarność, nie tylko Komisja Krajowa,
ale jako związkowcy i Poczty Sztandarowe, z których zawsze
byłeś taki dumny. Przyjechaliśmy po to, aby Ci podziękować. Za
to co dzisiaj w swojej Homilii mówił arcybiskup Marek Jędra-
szewski. Za twoją dobroć, wrażliwość na sprawy społeczne, związ-
kowe. Bo przecież nie byłbyś wybierany na kolejne kadencje Prze-
wodniczącego Zarządu Regionu, gdyby nie Twoja solidarność z
drugim człowiekiem, pracownikiem. Dlatego dzisiaj w imieniu
całego Związku Zawodowego „Solidarność”, ale i tych wszyst-
kich bezimiennych, którzy mieli szczęście stanąć na drodze Two-
jego życia, którym pomagałeś w życiu - dziękujemy Ci Wojtku
bardzo za wszystko. W imieniu nas wszystkich tutaj stojących,
szefów regionów, szefów sekretariatów, członków Solidarności -
Bóg Ci Zapłać (...).

Przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników, członek Zarzą-
du Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Władysław Kie-
lian tak wspominał Zmarłego:

Ostatnia rozmowa, którą przeprowadziłem z Wojciechem to była
rozmowa nadziei, bo dawała nadzieję, że wyjdziesz z choroby, że
się nie poddasz. Wojtku, kto będzie teraz pomagał tym, którzy są
w potrzebie, kto będzie pomagał ludziom, którzy dostawali od
Ciebie wsparcie? Zawsze byłeś za tym, żeby pomagać ubogim,
wszystkim będącym w potrzebie. Nigdy nie zapomnę o Twoich
ideach. (...) Cel, który był dla Ciebie drogowskazem i który jest
wypisany na naszych sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna, nigdy
nie mógł pozostać tylko słowami (...) Drugi cel - to pomoc pra-
cownikom. Ty nigdy nie zastanawiałeś się, tylko stawałeś po stro-
nie pracowników, którzy potrzebowali tej pomocy. Ci pracowni-
cy zawsze doceniali Twoje zaangażowanie, a przede wszystkim
skuteczność działania. Wielokrotne rozmowy na Zarządzie Re-
gionu przynosiły wymierne efekty, ponieważ stawałeś po dobrej
stronie i nikt nie musiał Cię o to prosić.

 (...) Ostatnio mówiłem: trzymaj się, nie poddawaj! Tak napraw-
dę, to Ty mi pomogłeś i ja także pragnąłem przekazać Ci dobrą
energię. Trudno, takie są wyroki Pana Boga.

 Żegnamy Cię Wojtku. (...) Z całego serca Ci dziękuję.
Żegnają Cię i hutnicy i wszystkie branże. A szczególnie hutnicy

z Nowej Huty, ponieważ pamiętamy, jak wiele Tobie zawdzięcza-
my. Bóg Ci zapłać.(...)

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych odśpiewano pieśń
„Solidarni, nasz jest ten dzień”, która dzięki staraniom Wojciecha
Grzeszka stała się oficjalnym hymnem NSZZ „Solidarność”.
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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

BON TURYSTYCZNY to forma rządowego wsparcia dla ro-
dzin, które posiadają przynajmniej jedno dziecko. Świadczenie
przyznawane jest niezależnie od dochodu i jest wolne od podat-
ku. Bon ma formę kodu o wartości 500 zł (na niepełnosprawne
dziecko - 1000 zł). 

W 2020 roku bon ten można było wykorzystać tylko przy re-
zerwacji noclegu. W 2021 r. z bonów turystycznych będzie można
dodatkowo korzystać także podczas płacenia za jednodniowe
wycieczki wraz z wszelkimi przewidzianymi w jej ramach atrakcja-
mi. Żeby sprawdzić, czy dane miejsce przyjmuje płatność bo-
nem, należy wejść na:

www.bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

Fundacja Nasze dzieci informuje, że od 1 lipca br. prowadzony
będzie w trybie ciągłym uzupełniający nabór dzieci do przed-
szkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dą-
browie Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w Krakowie na
rok szkolny 2021/2022, w miarę możliwości do wyczerpania wol-
nych miejsc w przedszkolu.

• Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN,
codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć
muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych,
Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Roz-
wijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori,
koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka lo-
gopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci
jako aktorów.

• Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z gru-
py ArcelorMittal ok. 300 zł, czesne dla pozostałych osób ok. 550
zł, dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec
zmianie.

• Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy spo-
łecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Po-
land dodatkowo ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
• Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,

tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940,
e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl 
• Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,

kom. 668-024-681 lub 660-519-753,
e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl
Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci.pl/

znajdą Państwo:
• szczegóły oferty przedszkoli,
• dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Rekrutacja do przedszkoli od 1 lipca w trybie ciągłym

ResponsibleSteelTM w ArcelorMittal Poland
W nadchodzących miesiącach ArcelorMittal Poland planuje

wdrożenie nowego standardu branżowego ResponsibleSteelTM
(Odpowiedzialna Produkcja Stali)  i uzyskanie niezależnej cer-
tyfikacji. Dla wyjaśnienia: Responsible Steel jest organizacją zrze-
szającą producentów stali, ich dostawców, organizacje społecz-
ne, branżowe, środowiskowe i jednostki naukowe.

Przedmiotem standardu opracowanego przez Responsible Steel
są kryteria społeczno-środowiskowe dotyczące kwestii takich
jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, system zarządzania, zgod-
ność z przepisami prawa, w szczególności prawa pracy, prze-
strzeganie praw człowieka, współpraca z szeroko pojętym oto-
czeniem, komunikacja, społeczność lokalna, emisje CO
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zanieczyszczenie powietrza, ścieki i odpady, gospodarka wod-
na, bioróżnorodność i zamykanie zakładów.

Certyfikacja jest dobrowolna, jednak ma kluczowe znaczenie
dla pracowników, klientów, otoczenia, decyzji inwestycyjnych i
prestiżu spółki. Certyfikację przechodzą też inne europejskie za-
kłady z Grupy ArcelorMittal. Jak w przypadku każdego audytu,
również i tutaj proces certyfikacji w naturalny sposób wspiera
ciągłą poprawę.

Wdrożeniu standardu patronuje prezes Zarządu i dyrektor
generalny Sanjay Samaddar, a pracę zespołu projektowego ko-
ordynuje dyrektor Biura Postępu dr inż. Piotr Żarczyński. Au-
dyt przeprowadzi niezależna jednostka certyfikująca DNV Pol-
ska, a obejmie on szczegółowy przegląd dokumentacji, ale
przede wszystkim rozmowy z pracownikami, przedstawicielami
strony społecznej, władzami miast, w których działa Arcelor-
Mittal Poland, jednostkami administracji państwowej takimi jak

Unijny Certyfikat Covid
By ułatwić podróżowanie w okresie wakacyjnym podczas pan-

demii obywatelom Unii Europejskiej, wprowadzono tzw. Unijny
Certyfikat Covid. Co to takiego?

Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to,
że dana osoba:

    • przebyła chorobę COVID-19 lub
    • posiada negatywny wynik testu COVID-19 lub
    • została zaszczepiona przeciwko COVID-19
Najważniejsze cechy certyfikatu:
    • format cyfrowy lub papierowy
    • kod QR
    • nieodpłatny
    • w języku narodowym i w języku angielskim
    • bezpieczny i zabezpieczony
    • ważny we wszystkich krajach UE
W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?
Bezpośrednio przez obywatela:
    • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl
    • Aplikacja mojeIKP - na https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/

mojeikp-na-komorke-lub-tablet
    • Aplikacja mObywatel -
https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid
W podmiotach leczniczych na prośbę pacjenta:
    • Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
    • W punktach szczepień
    • Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opie-

ki zdrowotnej.
Pamiętajcie o certyfikacie, szczególnie podczas podróży za-

granicznych.

inspekcja pracy czy inspektorzy ochrony środowiska, miesz-
kańcami.

Pierwszy etap audytu, polegający głównie na przeglądzie do-
kumentacji, zaplanowano na początek listopada 2021 r., nato-
miast etap drugi, tj. spotkania i rozmowy audytorów, zaplanowa-
no na przełom stycznia i lutego 2022 r. Audytorzy spędzą w Ar-
celorMittal Poland około 2 tygodnie.


