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Forum Bezpieczeństwa
W środę 21 lipca br. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie
w ramach cyklu Forum Bezpieczeństwa. Nowa formuła spotkań
zainicjowana została przez stronę pracodawcy. W imieniu zastępcy Dyrektora Generalnego Frederika Van De Velde do uczestnictwa w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele Pracodawcy tj.
Dyrektor Zarządzający Logistyka i Produkcja Koksu Czesław Sikorski, Główny Specjalista z Biura Dyrektora Pracy Cezary Koziński, przedstawiciele służb BHP: Dyrektor Biura BHP Wojciech
Kozak, Zastępca Dyrektora BHP Jerzy Wojcieszak oraz Lider Zespołu BHP Kraków Grzegorz Garlej. Zaproszeni również zostali
przedstawiciele wszystkich Organizacji Związkowych z AMP S.A.
Inicjujący nowy cykl spotkań poinformowali zebranych o głównych założeniach i celach jakimi jest stałe dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników we
wszystkich zakładach ArcelorMittal Poland S.A. Forum Bezpieczeństwa będzie odbywało się naprzemiennie w formie:
• Spotkań online/ spotkań fizycznych w sali oraz
• Spotkań fizycznych w sali, powiązanych z wizytą w zakładach.
Organizatorzy wstępnie planują jedno posiedzenie na miesiąc.
Pierwsze krakowskie Forum rozpoczęło się w sali konferencyjnej
HUT-PUS. Podzielone zostało na trzy segmenty:
• Sprawy organizacyjne. Szkolenie bhp.
• Wizyty w zakładach.
• Podsumowanie wizyt w zakładach.
Po omówieniu spraw organizacyjnych oraz przeprowadzeniu
ogólnego szkolenia BHP uczestnicy podzieleni zostali na grupy
wizytujące obszary produkcyjne w poszczególnych zakładach:
• Zakład Koksownia – Instalacja Suchego Gaszenia Koksu,
Bateria Wielkokomorowa, Chemia
• Zakład Energetyczny – PCI , Stacja Redukcyjna
• Zakład Walcownia Zimna- Ocynkownie, Karoseryjna
• BTL – Walcownia Gorąca
Do każdej grupy przydzielono opiekuna z biura BHP oraz osobę
reprezentującą poszczególne obszary produkcyjne, zadaniem której było m.in. zapoznanie wizytujących ze specyfikacją pracy i produkcji. Po godzinnej wizycie wszyscy ponownie spotkali się na
sali konferencyjnej. Przedstawiciele każdej grupy przedstawili własne spostrzeżenia oraz wnioski jakie się im nasunęły po wizycie.
Wszyscy podkreślali, że zaproponowana forma Forum Bezpieczeństwa ma niewątpliwie pozytywne strony. Najważniejsza to możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem innych zakładów. Każda
lokalizacja oddziałów AMP S.A. to też inna specyfika produkcji,
instalacji technologicznych, które w sposób diametralny, wręcz
nieporównalny różnią się od siebie. Zastosowane rozwiązania techniczne służące poprawie warunków BHP z natury rzeczy też są
inne. Pod tym względem można powiedzieć, że to było ciekawe
spotkanie – stwierdzili referujący.
Ponieważ było to pierwsze spotkanie to uczestnicy część czasu
poświęcili luźnej wymianie zdań, podczas której dało się również
słyszeć pewne obawy. Chodzi mianowicie o rolę i odpowiedzial-

ność służb w zakresie swoich obowiązków. Związki zawodowe z natury rzeczy żywotnie są zainteresowane poprawą warunków bezpieczeństwa i pracy pracowników. Rozumieją i
utożsamiają się z zasadą brania wspólnej odpowiedzialności
jeden za drugiego wynikającej z Take Care. Nie oznacza to
jednak wyręczania zawodowej służby BHP z jej obowiązków.
Zapewne możemy i będziemy dzielić się wspólnie doświadczeniami oraz nowymi spostrzeżeniami dotyczącymi BHP.
Dysponujemy przecież doświadczonymi służbami SIP współpracującymi z działem BHP, które mają stały i bezpośredni kontakt
z pracownikami. Nie przyjmiemy natomiast dodatkowej roli, by
uniknąć wśród załogi nieuprawnionego wrażenia kolejnej służby BHP.
Na uwagę zasługuje końcowa część spotkania, podczas której uczestnicy wizytujący krakowski oddział zadawali pytania i
zgłaszali zauważone zagrożenia. Pytano o kwestię podtopień i
zalewania hal produkcyjnych, szczególnie po ostatnich nawałnicach. Zwrócono uwagę na dużą ilość wiatrołomów zalegających na trawnikach, a także na fatalny stan techniczny
dużych odcinków dróg wewnętrznych (przykład rejonu bramy nr 5). Do tych pytań odniósł się Dyrektor Czesław Sikorski, który m.in. zadeklarował przedstawienie harmonogramu
remontów dróg na następnym spotkaniu. Oczywiście, jak to
ujął, nie będą to nowe drogi ze względu na bardzo duże koszty.
Całość Forum Bezpieczeństwa podsumował Dyrektor Frederik
Van De Velde, który stwierdził, że według niego zaproponowana forma wymiany spostrzeżeń i współpracy spełnia założone
oczekiwania. Biorący udział w spotkaniu zgodzili się z tą opinią
i nie przekreślają tej inicjatywy, pod warunkiem przestrzegania
przejrzystych zasad współpracy.

Kwarantanna dla podróżnych
W ostatnim czasie Biuro BHP ArcelorMittal Poland S.A.
przekazało pracownikom nowe informacje dotyczące kwarantanny dla podróżnych. Poniżej przytaczamy pełną treść
komunikatu.
Planując lub wybierając się na urlop, pamiętajcie, że nadal
żyjemy w czasach pandemii – nie znika ona na czas naszego
wyjazdu. Wybierając się na odpoczynek w kraju lub za granicą
pamiętajcie o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowo – w przypadku wyjazdów zagranicznych – sprawdzajcie na
bieżąco stronę rządową https://www.gov.pl/web/koronawirus/
informacje-dla-podrozujacych, na której znajdują się aktualne
zasady dotyczące kwarantanny dla podróżnych. Obostrzenia
w krajach unijnych zaostrzają się z dnia na dzień, weźcie to pod
uwagę planując swój urlop.
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z
państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-zecd na str. 2
strefy-schengen
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Podróżni niezależnie od środka transportu podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:
• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania
ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia
następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie
jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID
lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający
przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem
COVID,
• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub
innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test
musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza
strefy Schengen
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polskispoza-strefy-schengen
Podróżni niezależnie od środka transportu podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:
• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania
ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia
następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie
jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim
poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku
angielskim, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Karta Lokalizacji Podróżnego
Od 17 lipca osoba, która przekracza granicę państwową RP
samolotem wypełnia Kartę Lokalizacji Podróżnego. Może to
zrobić w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej (pasażerom samolotu formularze rozdaje personel pokładowy).
Jest to obowiązkowe, bez względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony lub posiada ważny, negatywny wynik testu na koronawirusa. Wypełnienie karty, z której informacje trafią do Sanepidu, ma pomóc w szybkim zlokalizowaniu osób potencjalnie zakażonych.
W formularzu należy podać kraj, w którym rozpoczęła się
podróż, numer lotu i datę przylotu, a także dane osobowe: imię
i nazwisko, PESEL (albo nr dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (telefon, adres e-mail itd.), adresy wszystkich miejsc,
w których podróżny ma zamiar pozostawać przez pierwsze 14
dni pobytu w Polsce, informację, czy podróżny posiada zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem/osobą w pełni zaszczepioną/
posiadającą negatywny wynik testu PCR lub antygenowego
na koronawirusa.

str. 2

Podróżny przylatujący do Polski musi wypełnić formularz KLP
jeszcze przed odprawą na lotnisku, co może utrudnić przesłanie
go w formie elektronicznej. Niemniej jest to jednak możliwe.
Po wejściu na https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp należy kliknąć w pole „Wypełnij Kartę Lokalizacji Podróżnego” i podać swój adres e-mail. Trzeba go potwierdzić, żeby w kolejnej
wiadomości otrzymać link do właściwego formularza. Po jego wypełnieniu oraz zaakceptowaniu wszystkich zgód i oświadczeń należy wysłać zgłoszenie. Podróżny powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia formularza na adres e-mail. Potwierdzenie należy
pokazać obsłudze lotniska.

Ograniczenia w wypłatach zasiłków chorobowych
W 2016 roku ZUS przeznaczył ponad 10 mld zł na zasiłki chorobowe. Cztery lata później kwota ta urosła już do 14 mld zł. Z tego
powodu ZUS zamierza wprowadzić dość znaczne ograniczenia w
wypłatach wspomnianych zasiłków. Oficjalny przekaz mówi, że
służyć ma to zapobieganiu nadużyć finansowych i nieuczciwych
praktyk polegających na wystawianiu fałszywych zwolnień.
Rządowy projekt, wspierany przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej zakłada, że zasiłek chorobowy będzie można jak
dotychczas pobierać przez 182 dni w roku. Po tym okresie musi
nastąpić co najmniej 60 dni przerwy, aby pracownikowi mogło
przysługiwać kolejne płatne L4. Skróceniu natomiast ulegnie okres
pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia - nie
będzie on dłuższy niż 91 dni (obecnie 180 dni). Jakby tego było
mało Centrala ZUS nalega, aby okres ten skrócić jeszcze bardziej do 30 dni. Łatwo sobie wyobrazić tragedie osób, które przez długotrwałą chorobę tracą i pracę i możliwość pobierania zasiłku.
O jakich jeszcze „nowościach” mowa? Dzisiaj wypłata zasiłku
chorobowego przysługuje osobom zatrudnionym powyżej 30 dni
u danego pracodawcy, lecz takiego wymogu nie ma, gdy chodzi o
wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Tymczasem nowy projekt uzależnia wypłatę zasiłku macierzyńskiego od długości stażu pracy.
Zbyt krótko pracująca młoda mama dostawałaby jedynie 1000 zł
miesięcznie, czyli tyle ile wynosi świadczenie przysługujące niepracującym rodzicom.
Informujemy, że na stronie www.krhhts.pl udostępniamy (do
przeczytania lub do pobrania) Porozumienie Okołoukładowe z
dnia 05.05.2021 r. przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z
Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki na okoliczność podpisania nowego ZUZP dla Pracowników AMP S.A.
OGŁOSZENIA
* W dniach 9 - 13 sierpnia 2021 roku Ksiegowość i Kasa
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - Kraków będzie nieczynna z powodu urlopu.
* Planowana wycieczka z cyklu: „Odkrywamy i zdobywamy wieże widokowe Ziemi Kłodzkiej”, która miała się odbyć w dniach od
2 do 5 października 2021 r. zostaje z przyczyn obiektywnych i niezależnych od organizatora przełożona na rok 2022. W imieniu organizatorów przepraszamy wszystkich zainteresowanych.
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