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Kraków

(dokończenie na str. 2)

¯yczymy wszystkim Pracownikom AMP S.A.
i hutniczych Spó³ek

zdrowych, rodzinnych, b³ogos³awionych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
okazji do przebywania z bliskimi sercu osobami,

wielu g³êbokich i radosnych prze¿yæ, wewnêtrznego spokoju
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Komisja Robotnicza Hutników
NSZZ „Solidarnoœæ”

Strażniczka Pokoju
W dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 18.00 w 40. rocznicę pacyfikacji

strajku w Hucie im. Lenina, który rozpoczął się na wieść o wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce, została odsłonięta i poświęcona figura Matki
Bożej Królowej Pokoju. Stanęła w pobliżu nowohuckiego kościoła pw. Matki
Bożej Królowej Polski znanego wszystkim jako Arka Pana.

Akt poświęcenia poprzedziła uroczysta msza św. pod przewodnictwem
metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Wśród kilkuna-
stu koncelebransów większość stanowili kapłani związani z hutniczą „So-
lidarnością” m.in. ks. Władysław Palmowski - Kapelan „Solidarności” i
osób represjonowanych w stanie wojennym w Krakowie Nowej Hucie,
ks. proboszcz Augustyn Spasowicz – duszpasterz hutniczej „Solidarno-
ści” oraz gospodarz uroczystości ks. Jerzy Czerwień – proboszcz parafii
MB Królowej Polski w Bieńczycach. Nie zabrakło również osób, które
przyczyniły się do powstania figury tj. twórcy rzeźby prof. Czesława Dźwi-
gaja, współinicjatora budowy Stanisława Malary, marszałka Małopolski
Witolda Kozłowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Mało-
polskiego prof. Jana Tadeusza Dudy, prezesa IPN w Krakowie Filipa
Musiała przedstawicieli Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz reprezentującego Komisję Robotniczą Hutników NSZZ
„Solidarność” Władysława Kieliana. (cd. na str. 2 i 3)

Bonus covidowy
Na zaproszenie prezesa Sanjaya Samaddara w dniu

17 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli or-
ganizacji związkowych (TOP6), aby podsumować
obecny rok i złożyć sobie życzenia z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz Nowego Roku. Związkowcy
zwrócili się do prezesa z propozycją, by jeszcze w
tym roku wypłacić specjalną nagrodę dla pracowni-
ków AMP. Argumentów ze strony związkowej, dla-
czego taką nagrodę należałoby pracownikom wypła-
cić, było sporo. Pomimo szalejącej w 2021 r. pandemii
sytuacja była dobra pod względem produkcji i
sprzedaży. Świadczy o tym list wysłany 11 listopada
2021 r., którego autorem jest Aditya Mittal, dyrektor
generalny ArcelorMittal. Wyniki całej grupy były re-
kordowe. Nasza firma też się do tych wyników
przyczyniła. Prezes Sanjay Samaddar propozycji nie
odrzucił i poprosił o kilka dni na przedyskutowanie i
uzgodnienie z władzami Spółki.

We wtorek 21 grudnia ustalono szczegóły wypłaty
bonusa (w kwocie 2.000 zł) dla pracowników, którzy
okażą certyfikat szczepienia. O szczegółach pracodaw-
ca poinformuje w specjalnych komunikatach. Pracow-
nicy, którzy posiadają certyfikat przyjęcia trzech da-
wek szczepień będą mogli otrzymać pełną kwotę już
10 stycznia przy wypłacie za grudzień br. Program bę-
dzie realizowany do 28 lutego, aby dać możliwość
dokonania tego odpowiedzialnego, obywatelskiego
obowiązku osobom jeszcze nie zaszczepionym.

Podpisując to porozumienie doceniamy osoby, któ-
re podjęły walkę z covidem i chcą chronić nie tylko
siebie, ale i innych. Liczymy, że niezdecydowani wy-
konają ten mały gest i się zaszczepią.

         Regulamin ZFŚS na 2022 rok
Po uzgodnieniu przez pracodawcę oraz zakładowe

organizacje związkowe ArcelorMittal Poland S.A. za-
sad Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na 2022 rok, niezbędne informacje i doku-
menty związane z nowym ZFŚS zostały, podobnie jak
w ubiegłych latach, ujęte w formie skrótowej i rozesła-
ne pocztą elektroniczną. Dzięki temu my również mo-
gliśmy otrzymany z Biura HR „Regulamin ZFŚS w Ar-
celorMittal Poland S.A. w 2022 roku – w pigułce dla
pracownika” zamieścić na naszej stronie internetowej,
do której odsyłamy zainteresowanych (www.krhhts.pl
w zakładce Do pobrania).

Firmami obsługującymi osoby uprawnione do
świadczeń z ZFŚS są:
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dokończenie ze str. 1 Strażniczka Pokoju

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski, nawiązując
do 40. rocznicy pacyfikacji strajku, przytoczył treść uchwały
programowej Solidarności z 7 października 1981 roku mówią-
cej, że Solidarność powstała jako wyraz sprzeciwu polskiego
społeczeństwa przeciwko łamaniu praw obywatelskich, dys-
kryminacji światopoglądowej oraz wyzyskowi ekonomiczne-
mu. Zapisano też „historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez
wolności”. Interpretując znaczenie kształtu figury MB Królo-
wej Pokoju, tablic upamiętniających oraz wielości scen i ele-
mentów dekoracyjnych abp. Marek Jędraszewski, podkreślił,
że tak przedstawiona kompozycja jest m.in. upamiętnieniem
ofiar reżimu komunistycznego wśród polskiego duchowień-
stwa zwłaszcza bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego. To także sposób uczczenia 65. rocznicy Ślu-
bów Jasnogórskich, obchodów 40. rocznicy zamachu na Ojca
Świętego Jana Pawła II, 40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąc-
lecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, prześladowanego i wię-
zionego przez komunistów, obrońcy praw człowieka, Narodu
i Kościoła oraz 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i
100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski i 100 – lecia
zwycięskiej wojny polsko – bolszewickiej, cudu nad Wisłą.

Po mszy św. głos zabrali przedstawiciele władz samorzą-
dowych i organizacji społecznych Przemawiający w imieniu
hutniczej „Solidarności” Władysław Kielian stwierdził m.in.,
że ten pomnik jest symbolem tego miejsca. To dowód pamię-
ci o ciężkich czasach stanu wojennego w Polsce, ale przede
wszystkim to pamięć o bohaterach. Ludziach, którzy zapła-
cili najwyższą cenę, cenę własnego życia i wolności osobi-
stej. Pamiętamy o księżach niezłomnych, pamiętamy też o
Bogdanie Włosiku, młodym hutniku, który kilkadziesiąt me-
trów stąd zginął od kuli funkcjonariusza SB. Tak jak zdecy-
dowana większość społeczeństwa protestował przeciwko
wprowadzeniu stanu wojennego, po prostu domagał się wol-
ności. Jedno jest pewne żadna ofiara nie poszła na darmo,
ponieważ była przysłowiowym ziarnem rzuconym na żyzną
glebę czyniąc nasz kraj wolnym.

Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych ka-
drowo w Krakowie,

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

Od 01.01.2022 r. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odby-
wać się będzie tylko za pośrednictwem specjalnej aplikacji Social-
Partner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

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 organiza-
cyjne).

Przypominamy, że zmiana miejsca korzystania ze świadczeń
socjalnych dokonana w 2021 roku jest ważna do 31.12.2021 r.

Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit świadczeń w postaci
łącznej maksymalnej w 2022 roku wysokości dopłat i świadczeń z
ZFŚS przypadający na osobę do nich uprawnioną. Limit ten zawie-
ra również świadczenia na rzecz uprawnionych członków jej rodziny.

Do powyższego limitu kwotowego zaliczane są świadczenia:
a) wypoczynek urlopowy pracowników,
b) wypoczynek po pracy.
Wyżej wymieniony limit jest zróżnicowany i zależny od dochodu

(patrz tabela). Oznacza to, że w przypadku wnioskowania o świad-
czenie z ZFŚS, którego realizacja spowodowałaby przekroczenie
limitu, realizacja tego świadczenia będzie niższa, tj. do kwoty ww.
limitu.

dokończenie ze str. 1 Regulamin ZFŚS na 2022 rok

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)

Łącznie na pracownika i zawie-
ra uprawnionych członków

jego rodziny (w złotych)
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

do 1.300,00                                                 3.200,00

1.300,01 – 2.100,00                                    2.000,00

2.100,01 – 3.000,00                                    1.400,00

3.000,01 – 5.000,00                                       800,00

Powyżej 5.000,00                                             0,00

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS
(zawiera wypoczynek urlopowy pracowników -
§ 12 Regulaminu i wypoczynek po pracy - § 14)

Spędzonych w zdrowiu i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia,

pomyślności w Nowym Roku oraz
błogosławieństwa Nowonarodzonego

życzy Towarzystwo Solidarnej Pomocy
im.  Kazimierza Fugla
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Pełnych radości, pokoju i szczęścia   
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2022 Roku
          życzą Rada i Zarząd
Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia
          i Pomocy Społecznej

* Niedostępność działu HR
Uprzejmie informujemy, że od 20/12/2021 do 02/01/2022

dział HR będzie niedostępny.
Infolinia do obsługi kadrowo-płacowej (32) 784 48 84

będzie dostępna 22 i 29/12/2021 od godziny 07:00 do 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zespół HR

Ogłoszenia bieżące

* Zamknięte CM Ujastek
Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-26.12 oraz

31.12.2021, jak również 6-9.01.2022 poradnia medycyny
pracy w Centrum Medycznym Ujastek będzie nieczynna.
Prosimy o przekazanie informacji osobom kierującym na
badania, aby przekazali pracownikom, żeby w tym dniu
nie zgłaszali się na badania profilaktyczne. Badania mogą
wykonać w terminie wcześniejszym bądź późniejszym w
zależności od rodzaju wykonywanych badań.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Centrum Medyczne UjastekZmiana dotycząca kwarantanny

W związku z aktualizacją przepisów państwowych dotyczących kwa-
rantanny z 15 grudnia br., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas
wszystkich, naszych bliskich, współpracowników, oraz w celu zapew-
nienia ciągłości produkcji i stabilności stanowisk pracy apelujemy do
Was wszystkich o informowanie swoich przełożonych o przypadkach
nałożenia obowiązku odbycia izolacji państwowej na Waszych współdo-
mowników.

Poniżej przedstawiamy nowe informacje dotyczące kwarantanny pań-
stwowej, wynikające ze zmiany przepisów dokonanej 15 grudnia:

• Osoba zamieszkująca wspólnie z osobą, u której stwierdzono zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie
trwającej 17 dni od dnia uzyskania wyniku dodatniego domownika.
Zasadę tę stosuje się zarówno do osób niezaszczepionych jak i zaszcze-
pionych przeciwko COVID-19.

• Z kwarantanny państwowej zwalnia negatywny wy-
nik testu, przy czym:

• dla osoby niezaszczepionej test negatywny, aby zwal-
niał z kwarantanny, musi być wykonany najwcześniej dzień
po zakończeniu izolacji domowej współlokatora, tj. w 11
dniu kwarantanny lub później

• dla osoby zaszczepionej test negatywny zwalnia z
kwarantanny w dowolnym momencie niezależnie od dnia
wykonania testu (tj. miedzy 1 a 17 dniem).

W nawiązaniu do powyższych zmian w przepisach, in-
formujemy, że osoba zwolniona z kwarantanny państwo-
wej zamieszkująca z osobą nadal przebywającą w izolacji,
nie zostanie dopuszczona do pracy na terenie zakładu.
W tych przypadkach pracodawca skieruje Was na kwa-
rantannę wewnętrzną (praca zdalna lub zwolnienie z pe-
łnienia obowiązków służbowych z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia – 100% płatne).

Według wewnętrznych zasad ArcelorMittal Poland pra-
cownik może powrócić na teren zakładu pracy pod wa-
runkiem wykonania testu dopiero po zakończeniu izola-
cji chorego domownika, czyli najczęściej w 11 dniu kwa-
rantanny (honorowany jest również test w systemie pań-
stwowym wykonany w tym terminie).

 Prosimy, nie bagatelizujcie zagrożenia!
 Z pozdrowieniami,
 Sztab kryzysowy ArcelorMittal Poland

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę czasowo obniżającą ak-
cyzę na prąd i paliwa, oraz czasowo znoszącą podatek od sprzedaży
detalicznej paliw - poinformowała w sobotę 18 grudnia br. Kancelaria
Prezydenta RP.

Ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek akcyzy na energię elek-
tryczną i niektóre paliwa silnikowe - olej napędowy, biokomponenty
stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG
już od 20 grudnia, przy czym obniżone stawki zmienią się jeszcze 1 stycz-
nia 2022 r. Zgodnie z ustawą, obniżone stawki będą obowiązywać do
31 maja 2022 r. Dodatkowo zgodnie z ustawą od 1 stycznia do 31 maja
2022 r. opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie
podlegała sprzedaż detaliczna benzyn silnikowych, olejów napędowych,
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczo-
nych do napędu silników spalinowych.

W ustawie przewiduje się również nałożenie obowiązku zamieszcza-
nia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym doko-
nywana jest sprzedaż paliw silnikowych, czytelnej informacji o obniże-
niu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe oraz o niepodleganiu tych
paliw opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. (PAP)

Akcyza na prąd i paliwa czasowo obniżona

Po mszy wymienieni uczestnicy wspólnie podpisali Akt Erekcyjny
budowy Figury. Następnie arcybiskup poświecił przed kościołem figu-
rę Matki Bożej Królowej Pokoju, a także tablice upamiętniające księży
zamordowanych w czasach reżimu komunistycznego w Polsce.

Tradycyjnie, uroczystą mszę św. uświetniły liczne poczty sztanda-
rowe. Solidarność hutniczą reprezentował Sztandar Komisji Robotni-
czej Hutników (Stanisław Lebiest, Henryk Rasała, Robert Krzemiński)
oraz Sztandar Walcowni Zimnej (Czesław Bujak, Adam Kmita, Józef
Bobela).

Więcej zdjęć z uroczystości znajduje się w Galerii na naszej stronie
www.krhhts.pl.



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 4

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
nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy do 2 stycznia
Od końca listopada krakowianie mogą oddać się przedświą-

tecznym zakupom na corocznym Jarmarku Bożonarodzenio-
wym na Rynku Głównym. Wzdłuż Sukiennic od strony połu-
dniowej i zachodniej rozstawiono kilkadziesiąt kiosków han-
dlowych i gastronomicznych, w których kupcy - głównie z
Polski, ale też z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier - sprzedają
swoje wyroby rękodzielnicze, regionalne artykuły żywno-
ściowe oraz rozmaite inne produkty, w sam raz na prezenty
pod choinkę.

 Kto nie zdąży teraz, może odwiedzić kramy na Rynku
także po świętach, ponieważ Jarmark Bożonarodzeniowy
potrwa aż do 2 stycznia 2022 roku. Jarmarkowi towarzyszyć
będą inne wydarzenia kulturalne, jak również prezentować
się będą krakowskie szkoły podstawowe. W niedzielę 26
grudnia o 14:00  Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Re-
gionalny” zaprasza chętnych na wspólne kolędowanie przy
pomniku A. Mickiewicza.

Jak podaje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, parking typu „Parkuj i
jedź” (Park & Ride) Suche Stawy powstanie w Nowej Hucie przy ul.
Ptaszyckiego, w pobliżu obiektów sportowych Hutnika i Centrum
Rozwoju Com-Com Zone. Planowane są tam prace remontowe ist-
niejącej zniszczonej nawierzchni parkingu wykonanej z płyt betono-
wych. Parking zyska odwodnienie, oświetlenie i zostanie wyposażo-
ny w niezbędne elementy dla potrzeb systemu „Parkuj i jedź”.

Rodzinnych i radosnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, szczęścia
 i pomyślności
przez cały Nowy 2022 Rok
życzy Państwu

Biuro Obsługi
PZU Życie i PZU

* 30 stycznia 2022 r.
* 10 kwietnia 2022 r.
* 24 kwietnia 2022 r.
* 26 czerwca 2022 r.
* 28 sierpnia 2022 r.
* 11 grudnia 2022 r.
* 18 grudnia 2022 r.

Niedziele handlowe
w 2022 roku:

Parking „Parkuj i jedź” w Nowej Hucie

Zimowe ferie w roku szkolnym 2021/2022
W szkołach zimowa przerwa świąteczna potrwa od czwartku 23

grudnia do piątku 31 grudnia 2021 r. Natomiast ferie zimowe roz-
poczną się zgodnie z ustalonym terminarzem:

17 - 30 stycznia 2022 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubu-
skie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

24 stycznia - 6 lutego 2022 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-
mazurskie;

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - województwa: dolnośląskie, mazo-
wieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

14 – 27 lutego 2022 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpac-
kie, pomorskie, śląskie.

Z prasy związkowej

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej
Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emery-

tury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego
oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji
do 3960,20 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia. Jeśli osiągną przychód, który przekroczy 70 proc.
ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia czyli
7354,50 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość
przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego
zmniejszenia. Wynosi ona obecnie 646,67 zł dla emerytur i
rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla
rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł dla
rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 7354,50 zł to
świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych.
Tu już przekroczenie przychodu o 3960,20 zł spowoduje za-
wieszenie świadczenia. Będzie tak jednak tylko do 31 grudnia
2021 r. Dzięki nowelizacji przepisów, po tej dacie zasady dla
tego rodzaju rent będą takie same, jak dla rent z tytułu nie-
zdolności do pracy. Dla części rencistów będzie to oznaczało
możliwość pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniej-
szonej wysokości.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60
lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą co do zasady dorabiać do
swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek stanowią osoby,
które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolno-
ści do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W tym wypad-
ku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skut-
kowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli
przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył
emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88
zł, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura
będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty.

Nowe limity będą obowiązywać do końca lutego 2022 r.

Ile pracy w 2022 roku?
W 2022 roku popracujemy 251 dni, co pomnożone przez 8 godzin

dziennie daje 2008 godzin. Tyle w teorii pracować będą osoby za-
trudnione na pełny etat w różnych systemach czasu pracy, niezależ-
nie od długości przyjętego okresu rozliczeniowego. Jak wyliczono,
to o 8 godzin krócej niż w roku bieżącym.

Najbardziej pracowitym miesiącem będzie marzec, na który przy-
padają 184 godziny pracy, w przeciwieństwie do stycznia, gdzie ze
względu na dwa święta wymiar czasu pracy wyniesie tylko 152
godziny. W pozostałych dziesięciu miesiącach wymiar czasu pracy
będzie się wahał od 160 do 176 godzin.

W 2022 r. jedno święto – Nowy Rok przypadnie w sobotę, a więc
będzie obowiązek wyznaczenia w zamian dodatkowego dnia wolne-
go od pracy. Dwa święta ruchome przypadną w niedzielę, co ozna-
cza, że nie będą powodowały obniżenia wymiaru czasu pracy.


