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Strony zawarły Porozumienie, biorąc pod uwagę fakt, że procesy te będą mieć wpływ 
na stan zatrudnienia, dążąc do ochrony i utrzymania miejsc pracy oraz maksymalizacji 
zatrudnienia osób, których bezpośrednio dotyka ta sytuacja.

Strony uznały, że priorytetowym działaniem jest zapewnienie maksymalnej liczby 
miejsc pracy w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych tym pracownikom, których sta-
nowiska pracy w 2021 roku ulegną likwidacji. 

AMSG i AMP są obowiązani zawiadomić swojego pracownika o objęciu go procesem 
restrukturyzacji. W przypadku posiadania przez AMP propozycji zatrudnienia, jest ona 
przekazywana pracownikowi bez zbędnej zwłoki. Pracownik jest obowiązany udzielić od-
powiedzi na wszystkie przedstawione propozycje w terminie nie dłuższym niż trzy dni 
robocze od ich otrzymania. cd. na str. 2

Ochrona miejsc pracy

Porozumienie łagodzące 
społeczne skutki wynikające 
z restrukturyzacji w AMP 
Przedstawiciele pracodawcy i organizacji związkowych, 16 kwietnia, 
podpisali wynegocjowane Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków 
społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych 
w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. Zapisy 
Porozumienia dotyczą wszystkich pracowników, których stanowiska mogą 
być zagrożone w związku z prowadzoną w firmie restrukturyzacją.  

Z okazji Dnia HutnikaZ okazji Dnia Hutnika
wszystkim Pracownikom ArcelorMi  al Poland i spółek 
hutniczych oraz całemu środowisku hutniczemu 
składamy wyrazy szacunku i uznania za kolejny 
rok trudnej i odpowiedzialnej pracy. 
Życzymy zdrowia, spokoju i nadziei na lepsze 
jutro, aby Wasza ciężka praca hutnicza była 
powodem do zadowolenia i dumy. 
Dziękując za wysiłek i trud w wykonywaniu 
codziennych obowiązków, życzymy stabilnej 
i bezpiecznej pracy, życzliwości każdego dnia, 
a także spełnienia planów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Zarząd MZZP AM DG
ZUSIKE ?
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cd. ze str. 1

Przeniesienie na inne stanowisko pracy 
W miarę dostępnych wolnych miejsc pracy, ArcelorMittal Po-

land będzie składał: 

• pracownikom AMP propozycję alokacji, tj. propozycję kontynu-
acji zatrudnienia na innym niż dotychczas zajmowane, stano-
wisku pracy (z uwzględnieniem możliwości jego przekwalifiko-
wania) w ramach zakładu, działu, biura lub oddziału AMP, któ-
rego lokalizacja jest dla pracownika stałym miejscem pracy, 
lub – w ramach AMP albo w spółkach zależnych AMP; 

• pracownikom AMSG propozycję zatrudnienia bezpośrednio 
w AMP lub w spółkach zależnych AMP.

ArcelorMittal Poland zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
pracowników w ramach prowadzonej rekrutacji, biorąc pod uwa-
gę ocenę kwalifikacji i przydatność pracownika na nowym stano-
wisku, a także potrzeby spółki.

 Na mocy Porozumienia pracodawca gwarantuje przejmowa-
nym pracownikom wszelkie prawa wynikające z dotychczasowej 
umowy o pracę: utrzymanie dotychczasowej płacy zasadniczej, 
dalszą wypłatę dodatku wyrównawczego wg zasad określonych 
w ZUZP AMP, przyznanie comiesięcznego dodatku układowego 
w wysokości 80 zł, tego samego rodzaju umowy o pracę, zalicze-
nie stażu pracy i sfinansowanie szkoleń potrzebnych na danym 
stanowisku pracy. 

Kwestie emerytalne 
AMP i AMSG mogą proponować swoim pracownikom, którzy 

nabędą uprawnienia emerytalne, rozwiązanie umowy o pracę za 
porozumieniem stron na poniższych zasadach. Pracownik, który 
spełni łącznie poniższe kryteria tj.: otrzymał od swojego Praco-
dawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę i który w terminie 
określonym przez Pracodawcę w propozycji rozwiązania umowy 
o pracę, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy 
porozumienia stron, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozu-
mieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, i w tym terminie podpisał odpowiednie porozumie-
nie stron o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie propozycji 
złożonej przez Pracodawcę, oraz który jednocześnie nabędzie 
uprawnienia emerytalne w okresie do 48 miesięcy od dnia roz-
wiązania umowy o pracę, będzie uprawniony do otrzymania spe-
cjalnej odprawy obliczanej wg poniższych zasad:

Ochrona miejsc pracy

Porozumienie łagodzące społeczne skutki wynikające 
z restrukturyzacji w AMP

a) Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne do 12 mie-
sięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę - odprawy w kwocie 
stanowiącej 85% iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pra-
cownika obliczanego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypo-
czynkowy oraz liczby miesięcy przypadających od dnia rozwią-
zania umowy o pracę do dnia uzyskania uprawnień emerytal-
nych - nie większej jednak niż 12;

b) Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie 
od 13 do 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę - 
odprawy w kwocie stanowiącej sumę: odprawy, o której mowa 
w ppkt. a) oraz odprawy stanowiącej 80% iloczynu miesięczne-
go wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent pie-
niężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy 
(tj. ponad 12) przypadających do dnia uzyskania przez pracow-
nika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12; 

c) Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie 
od 25 do 36 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę - 
odprawy w kwocie stanowiącej sumę: odprawy, o której mowa 
w ppkt. b) oraz odprawy stanowiącej 45% iloczynu miesięczne-
go wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent pie-
niężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy 
(tj. ponad 24) przypadających do dnia uzyskania przez pracow-
nika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12; 

d) Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie 
od 37 do 48 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę - 
odprawy w kwocie stanowiącej sumę: odprawy, o której mowa 
w ppkt.c) oraz odprawy stanowiącej 40% iloczynu miesięczne-
go wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent pie-
niężny za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy 
(tj. ponad 36) przypadających do dnia uzyskania przez pracow-
nika uprawnień emerytalnych - nie większej jednak niż 12.

Dodatkowo pracownicy, o których mowa są uprawnieni do 
rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej, nagrody jubileuszo-
wej obliczanych według zasad przewidzianych w obowiązującym 
ich ZUZP oraz odprawy pieniężnej wynikającej z Ustawy z 13 mar-
ca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pełna treść Porozumienia znajduje się na stronie: 
www.mzzpamdg.pl w zakładce Dokumenty.

Od 1 maja 2021 roku nastąpi zmiana struktury organizacyjnej HR. Zgodnie z zatwierdzonym 6 kwietnia 
schematem podległy dyrektorowi generalnemu dział HR podzielony został na dwa obszary: Zatrudnienie 
i Relacje Pracownicze, którego dyrektorem jest Stanisław Ból oraz Rozwój Pracowników, którym kieruje 
Agnieszka Gałka-Woźniak. 

Nowy schemat organizacyjny HR
Zmiany organizacyjne

W obszarze Zatrudnienia i Relacji Pracowniczych funkcjonują 
następujące zespoły: Kadry, Płace i Dialog Społeczny; Strate-
giczne Planowanie Zatrudnienia i Budżetowanie; Projekty HR. 

Natomiast obszar Rozwoju Pracowników obejmuje: Projekty 
związane z digitalizacją (cyfryzacją) HR i korporacyjne projekty 
związane z tworzeniem portali do samodzielnej obsługi (m.in. 
HR-apka); Odpowiedzialność Biznesu, Różnorodność i Employ-
er Branding (łączenie, angażowanie różnych grup społecznych); 
Rekrutację i Mobilność - alokowanie pracowników pomiędzy po-
szczególnymi obszarami; Rozwój Talentów - ocena pracowników, 

ścieżka kariery zawodowej, kompetencje i dalszy rozwój; Kam-
pus - organizacja szkoleń. 

Jak poinformował pracodawca, powodem zmian ma być 
wzmocnienie roli i rangi dialogu społecznego. Zdecydowano po-
nadto, że po odejściu z ArcelorMittal Poland Moniki Roznerskiej, 
nie będzie utrzymywane stanowisko dyrektora personalnego. 
W związku z tym dział HR podzielono na dwie funkcje - twardy 
HR i funkcje rozwojowe. Taka zmiana organizacji ma umożliwić 
jego sprawniejsze funkcjonowanie.
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ZUSIKE ?
Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku 15,4 mln Polaków 
trzymających swoje oszczędności w OFE będzie musiało dokonać 
wyboru IKE czy ZUS? Wybór nie jest łatwy, gdyż każda z opcji ma 
swoje plusy i minusy. 

Z początkiem marca rząd przyjął pro-
jekt, który ostatecznie rozwiązuje 
Otwarte Fundusze Emerytalne. OFE 
zostaną przekształcone w specjali-
styczne fundusze inwestycyjne otwar-
te prowadzące IKE.

Dwie możliwości wyboru dla 
posiadaczy OFE 
Każdy uczestnik OFE będzie miał do 
wyboru dwie opcje. Pierwszą domyśl-
ną jest przeniesienie środków na in-
dywidualne konto emerytalne (IKE), 
z możliwością jego dobrowolnego za-
silania. Wiąże się to jednak z potrą-
ceniem 15-procentowej opłaty prze-
kształceniowej. 

Drugą opcją jest złożenie deklaracji 
o przeniesieniu swoich środków w cało-
ści do ZUS (wzór znajduje się na stro-
nie Rządowego Centrum Legislacji). 
Nowe przepisy mają wejść w życie
1 czerwca br. Od tego dnia do 2 sierp-
nia 2021 roku będzie czas na skła-
danie deklaracji o przeniesieniu środ-
ków z OFE do ZUS (domyślne zostaną 
przekazane do IKE). Warto dodać, że 
obie decyzję są nieodwracalne. 

Zdaniem ekspertów 

GDY PRZEJDZIEMY DO IKE: 
• Pieniądze zgromadzone w IKE – jak 

gwarantuje ustawa - będą prywatne 
i dziedziczone (w przypadku śmierci 
uczestnika jego majątek przejdzie 
na spadkobierców).

• Dostęp do całości zgromadzonych 
środków będzie możliwy po osią-
gnięciu wieku emerytalnego 60 lub 
65 lat wypłacanych jednorazowo 
albo w ratach.

• Kapitał zgromadzony w OFE będzie 
istniał naprawdę, a nie jak w przy-
padku ZUS, gdzie jest tylko zapisem 
księgowym i to czy emerytura wyli-
czona w ZUS-ie zostanie nam wy-
płacona będzie zależało od decyzji 
polityków i sytuacji budżetu. 

• Według ustawy wypłata z IKE nie bę-
dzie opodatkowana PIT-em. Ponad-
to wybierając IKE, nie przyczyniamy 
się do upaństwowienia spółek noto-
wanych na GPW.

Eksperci wskazują także wady i ryzyka 
związane z przejściem do IKE.

Po pierwsze, opłata przekształcenio-
wa na starcie pozbawia nas 15 proc. 

aktywów, pracować więc będzie 
tylko 85 proc. obecnego kapitału. 
W projekcie ustawy rząd uzasadnia, 
że 15 proc. odpowiada „efektyw-
nej stopie opodatkowania emerytur 
wypłacanych z ZUS-u”, czyli tyle, 
ile z emerytur zostałoby odebrane 
w podatkach. 

Po drugie, uczestnik nowego IKE po-
zbawiony będzie kontroli nad swoimi 
pieniędzmi. Nie może ich wypłacić jak 
w normalnym IKE. Nie ma też żadne-
go wpływu na to, jak owe środki będą 
inwestowane. A będą inwestowane 
w przeważającej mierze w polskie 
akcje notowane na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych, czyli całkowite 
uzależnienie wyniku inwestycyjnego 
od sytuacji na GPW. Oznacza to, że 
w przypadku dekoniunktury na tym 
rynku stopy zwrotu mogą być niższe 
niż poziom waloryzacji w ZUS-ie.

GDY PRZEJDZIEMY DO ZUS:

• Pieniądze przekazane do ZUS-u pod-
wyższą emeryturę, która będzie wy-
płacana do końca życia. 

• Pieniądze z OFE w całości zostaną 
przekazane do ZUS i będą one wa-
loryzowane w każdym kolejnym roku 
według atrakcyjnych przeliczników, 
które przekraczają poziom inflacji. 
Nie ma tu opłaty przekształcenio-
wej, ale jest podatek dochodowy 
17 proc. lub 32 proc. pobierany przy 
wypłacie emerytury. 

Nie można jednak zapominać, że za-
sady waloryzacji mogą ulec pogorsze-
niu przy pierwszym kryzysie finansów 
publicznych, a także o tym, że spo-
sób waloryzacji określa ustawa, którą 
większość sejmowa może w każdej 
chwili zmienić. Ponadto środki na kon-
cie ZUS nie podlegają dziedziczeniu.

Co się bardziej opłaca? 
W ocenie ekspertów, przy obecnym 
stanie wiedzy nie da się jednoznacz-
nie określić, która opcja okaże się lep-
sza. Każda z decyzji, jaką podejmiemy 
będzie obarczona wysokim poziomem 
niepewności. Z jednej strony ryzyko 
polityczne, czyli w przyszłości możli-
we zmiany zarówno zasad funkcjono-
wania IKE, jak również FUS. Z drugiej 
– w przypadku wyboru IKE - ryzyko ryn-
kowe związane z rozwojem koniunktu-
ry na GPW. 

CO WYBRAĆ?

Przedstawiciele związków zawodowych uczest-
niczący w negocjacjach doceniają fakt, że praco-
dawca zaakceptował część propozycji przedstawio-
nych przez stronę związkową w swoim stanowisku 
z 12 kwietnia. Dzięki temu udało się zniwelować 
dotychczasowe różnice w negocjowanych zapi-
sach treści ZUZP. Jednak nie wszystkie proble-
matyczne kwestie zostały rozstrzygnięte. Spornym 
tematem pozostają nadal nagrody jubileuszowe 
oraz odprawy emerytalno-rentowe. Przypomnijmy, 
strona pracodawcy proponuje zamianę nagrody 
jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej na 
podwyższoną do 7 proc. składkę na Pracowni-
czy Program Emerytalny oraz pięcioletni okres 
przejściowy dla odpraw emerytalno-rentowych dla 
osób, które rozwiążą umowę do trzech miesięcy 
od dnia nabycia uprawnień emerytalnych. Strona 
związkowa stanowczo nie wyraża na to zgody. 

- Stoimy twardo na stanowisku, aby zapisy do-
tyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emery-
talno-rentowej pozostały w niezmienionej formie. 
Wariant zaproponowany przez pracodawcę jest 
niekorzystny dla pracowników, spowoduje utratę 
dotychczasowych przywilejów wynikających z dłu-
giego stażu pracy – mówi Mirosław Cerazy, wice-
przewodniczący MZZP AM DG. - Od samego po-
czątku obiecywaliśmy pracownikom wynegocjowa-
nie takich zapisów ZUZP, które nie będą gorsze od 
dotychczasowych. A rozwiązania, które proponuje 
pracodawca nie spełniają naszych oczekiwań. Bez 
ustępstw strony związkowej w tych dwóch proble-
matycznych kwestiach nie będzie nowego ZUZP 
– taki szantaż stosuje wobec nas w tej chwili pra-
codawca. Brak porozumienia dotyczącego treści 
nowego ZUZP oznacza w praktyce wprowadzenie 
w naszej firmie zasad obowiązujących w Kodeksie 
pracy i utratę wszystkich dotychczasowych przy-
wilejów. Trudno powiedzieć, jak to się zakończy. 
Mamy jednak nadzieję, że jeszcze nie wszystko 
stracone. Pracownicy mają już dość przeciągają-
cych się negocjacji i związanej z tym stanem rze-
czy niepewności.

 Nie mówiąc już o tym, że praktycznie jest maj, 
a pracodawca do tej pory nie przedstawił nam 
żadnej konkretnej propozycji w sprawie podwyżek 
płac na rok 2021. Według strony związkowej pro-
pozycja ta musi również uwzględniać brak jakich-
kolwiek podwyżek w roku 2020 – dodaje wiceprze-
wodniczący.

Stan negocjacji ZUZP 

Bez porozumienia 
w najważniejszych 
kwestiach 
Podczas kolejnego spotkania 
negocjacyjnego, które odbyło się 15 
kwietnia, strona związkowa odniosła się 
do dotychczasowych rokowań w sprawie 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników ArcelorMittal Poland 
i Porozumienia Okołoukładowego. Wystąpiła 
także do pracodawcy z wnioskiem o jak 
najszybsze przedstawienie propozycji 
dotyczących podwyżki płac w 2021 roku. 
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Sekretariat  e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32 776 95 70
Płace i zatrudnienie  
Mirosław Cerazy – tel. 32 776 95 82
kom. 531 472 293
BHP i sprawy socjalne 
Adam Wdowiak – tel. 32 776 93 52
kom. 531 293 937
Skarbnik 
Grażyna Kowalewska – tel. 32 776 83 49
kom. 531 506 872
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800 – 1000, 1300 – 1430 
Główna Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32 776 83 29
Radca Prawny
Paweł Sikora – tel. 32 776 84 14
w pon. i śr. w godz. od 1000 do 1400

Koło Emerytów i Rencistów
Maria Zych tel. 32 776 94 56 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP AM DG            Redakcja: Ewa Oczkowicz
Adres redakcji:                e-mail: faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92
tel. 32 776 93 14,              fax 32 776 85 02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX Sp. z o.o.                                     Nakład: 1500

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do ko-
rzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego 
na osobę w rodzinie:
– dochód do 2.100,00 zł – wysokość świadczenia 500 zł
– dochód od 2.100,01 – 5.000,00 zł – wysokość świadczenia 

300 zł 
– powyżej 5.000 zł - świadczenie nie przysługuje

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy 
AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku. 

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy 
tych pracowników, którzy w 2021 roku jeszcze takiej informacji 
nie złożyli lub dane w informacji uległy zmianie) należy składać 
w terminie od 26 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku. 
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią GKŚS zaleca 
składanie wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną – 
odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: 
turystyka@hutpus.com.pl i Sanpro Synergy (pozostałe lokali-
zacje) na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl
Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

Pracownicy ArcelorMittal Poland, wraz z wynagrodzeniem za 
kwiecień, wypłacanym do 10 maja, otrzymają nagrodę tzw. 
„Mały Hutnik” w wysokości 427,24 zł brutto. 

Dodatkowe 
świadczenie z ZFŚS 

„Mały Hutnik” 

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania, 
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła 
dla pracowników ArcelorMittal Poland dodatkowe 
świadczenie finansowane z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

Wyższe emerytury  

Krótsza średnia 
długość życia   

Przewidywana długość życia Polaków z powodu pandemii 
COVID -19 skróciła się o ponad rok. Główny Urząd Statystyczny 
opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet 
i mężczyzn (czas życia po przejściu na emeryturę). Będzie ona 
stanowić podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 
1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. 

Według nowej tabeli GUS, kobieta przechodząca na emeryturę 
w wieku 60 lat przeżyje około 20 i pół roku, czyli o 13,8 miesięcy 
krócej niż wskazywała poprzednia tablica. Z kolei mężczyzna prze-
chodzący na emeryturę w wieku 65 lat przeżyje około 17 lat, czyli 
o 13,3 miesięcy krócej. Zawarte w tabeli dane dotyczące przecięt-
nego czasu trwania życia kobiet i mężczyzn są ogłaszane przez 
GUS w marcu i obowiązują przez kolejne 12 miesięcy. 

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc sumę zwaloryzowanych 
składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty 
środków zewidencjonowanych na subkoncie przez średnie dalsze 
trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o emery-
turę. W efekcie, im krótsze jest prognozowane dalsze życie, tym 
wyższa emerytura. Czyli osoby, które zaczną pobierać emeryturę 
w najbliższym czasie, otrzymają nieco wyższe świadczenia. 

Warto wiedzieć

GKŚS

Program rehabilitacji 
pocovidowej   

Minister Zdrowia ogłosił wdrożenie w Polsce szerokiego 
programu rehabilitacji pocovidowej. Tym samym zrealizowano 
postulat OPZZ, które od wielu miesięcy domagało się wdroże-
nia programu kompleksowej rehabilitacji pocovidowej w pol-
skich uzdrowiskach. To szansa na szybszy powrót do zdrowia 
dla ponad 2 mln ozdrowieńców po COVID-19. 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, rehabilitacja 
pocovidowa, w zależności od stanu pacjenta, będzie prowa-
dzona nie tylko w uzdrowiskach, ale także w domu pacjenta 
oraz ambulatoryjnie, w oddziałach rehabilitacji i zakładach re-
habilitacji leczniczej. 

OPZZ będzie monitorować sposób wdrażania programu re-
habilitacji pocovidowej, dostępność tych usług i czytelne za-
sady kierowania pacjentów, zwłaszcza w zakładach lecznictwa 
uzdrowiskowego.

Monika Roznerska, dyrektor HR i członek 
Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland, 
podjęła decyzję o rezygnacji z zajmowanego 
stanowiska. 30 kwietnia, po 13 latach, zakoń-
czyła karierę zawodową w naszej fi rmie. 

Monika Roznerska była związana z 
ArcelorMittal Poland od 2008 roku – początko-
wo jako dyrektor Biura Prawnego, a od 2012 
roku jako dyrektor personalny AMP.

W imieniu Zarządu Związku dziękujemy 
Pani Dyrektor za wieloletnią współpracę i życzymy wszystkiego dobrego oraz 
samych sukcesów na nowej drodze zawodowego życia. 

Dyrektor personalna Dyrektor personalna 
pożegnała się z firmą pożegnała się z firmą 
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