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Opłaty za posiłki na nowych zasadach
Po nierównej walce z chorobą,
w dniu 1 stycznia 2022 r.
odszedł na wieczną wartę
JERZY GOIŃSKI,
Przewodniczący „Solidarności”

dąbrowskiego oddziału AMP od
2006 r., a od 2010 r. stojący na czele
NSZZ „Solidarność” w całym Ar-
celorMittal Poland S.A.

Związany z Solidarnością od po-
czątku jej powstania poświęcił swo-
je życie działalności związkowej i
służbie społecznej.

Cześć Jego pamięci!

Z końcem 2021 r. Dział HR poinformował, że od 1 stycz-
nia 2022 wchodzą w życie nowe ceny posiłków i nowe
zasady płatności za posiłki regeneracyjne. Zgodnie z tą
informacją, od początku 2022 roku cena posiłków profi-
laktycznych i regeneracyjnych będzie wynosić 16,99 zł
brutto. W przypadku posiłków profilaktycznych koszt
ten w dalszym ciągu będzie w całości pokrywany przez
pracodawcę. W przypadku posiłków regeneracyjnych
pracodawca będzie pokrywał 16,34 zł. Pozostałą część w
wysokości 65 groszy pracownik będzie musiał dopłacić
bezpośrednio w firmie świadczącej usługi żywieniowe
podczas zakupu posiłku regeneracyjnego.

Dla przypomnienia: Porozumienie Okołoukładowe za-
warte na okoliczność podpisania nowego ZUZP w § 7
reguluje sprawę odpłatności za posiłki dla pracowników.
Ze względów prawno-podatkowych posiłki te dzielą się
na następujące rodzaje:

1/ posiłek profilaktyczny dla pracowników spełniających
kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napo-
jów, który jest posiłkiem bezpłatnym dla pracowników,

2/ posiłek regeneracyjny, do którego uprawnieni są po-
zostali pracownicy Spółki.

Posiłek regeneracyjny (z zastrzeżeniem, o którym mowa
w pkt 3 porozumienia) jest „posiłkiem finansowanym przez
Pracodawcę i będzie stanowić przychód Pracownika pod-
legający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, z
tego też względu od ceny zakupu posiłku przez Praco-
dawcę będzie Pracownikowi potrącany podatek docho-
dowy. W przypadku zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 r.,
ceny posiłku regeneracyjnego, kwota wzrostu tego posi-
łku będzie finansowana w 50% przez Pracodawcę i w 50%
przez Pracownika”.

Jak z powyższego wynika, z dniem 1 stycznia, po
uwzględnieniu nowych cen posiłków, pracownik zobo-
wiazany jest zapłacić 65 gr za każdy pobrany posiłek rege-
neracyjny. Problem w tym, w jaki sposób egzekwować te
płatności, ponieważ każdorazowe uiszczanie kwoty 65 gro-
szy może znacznie wydłużyć czas stania w kolejce po po-
siłek. Potrącanie przez listę płac nie jest takie oczywiste,
ponieważ każdy pracownik musiałby wcześniej wypełnić
stosowną deklarację określającą wielkość potrącanej kwo-
ty i sposób jej potrącania. Dlatego organizacje związkowe
wystąpiły do HR o inne rozwiązanie tego problemu. Skut-
kiem wniosku skierowanego w tej sprawie do HR, dyrek-
tor Stanisław Ból wstrzymał wcześniejszą decyzję, o czym
zawiadamia w poniższym piśmie:

„Po ponownym przeanalizowaniu zgłaszanych przez
Organizacje Związkowe oraz zakłady produkcyjne pro-

Jerzy Goiński był przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności od
kwietnia 2006 r., a od 2010 r. przewodniczył Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. W
swojej długiej karierze związkowej był m.in. delegatem na Krajowy
Zjazd Delegatów oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. W Regionie Śląsko-Dąbrowskim pełnił wiele czołowych funk-
cji, był członkiem Zarządu Regionu i delegatem na Zjazd Regionalny
oraz delegatem na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Soli-
darność”, był też członkiem Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa.
Uczestniczył jako delegat w Kongresach Krajowego Sekretariatu Prze-
mysłu Metalowego NSZZ „Solidarność”, w WZD Krajowej Sekcji
Hutnictwa (był członkiem Rady KSH), w Zakładowych Zebraniach
Koordynacyjnych Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyj-
nej NSZZ „S” ArcelorMittal Poland S.A. jako przewodniczący ZOK.

Jerzy Goiński aktywnie działał podczas strajków w latach ‘80, a
późnej zasiadał w Prezydium Związku w Hucie Katowice. Był jednym
z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji
Polskich Hut Stali. Był inicjatorem powstania pomnika Porozumienia
Katowickiego, który znajduje się przy głównej bramie ArcelorMittal
Poland S.A. Przez cztery kadencje (w tym obecną) był członkiem Rady
Nadzorczej AMP S.A.

W imieniu Zarządu AMP S.A. kondolencje rodzinie, przyjaciołom i
współpracownikom śp. Jerzego Goińskiego złożył  prezes Zarządu
Sanjay Samaddar, który m.in.napisał: „Wszyscy będziemy pamiętać
Pana Goińskiego jako silnego i konstruktywnego lidera, który repre-
zentował interesy naszych pracowników; człowieka pełnego poświę-
cenia, któremu firma ta była bardzo bliska sercu; który nie bał się
głośno mówić o tym, w co wierzył; człowieka, który zapisał się na
kartach historii tej firmy”.

Komisja Robotnicza Hutników
MOZ NSZZ „Solidarność” oddziału krakowskiego AMP

żegna śp. JERZEGO GOIŃSKIEGO,
łącząc się w smutku z Rodziną Zmarłego, której składa

wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Dąbrowie Górniczej 7 stycznia, godz.12:00.
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Naszej Koleżance BEACIE SUDER
przewodniczącej „Solidarności” w komórkach

dyrekcyjnych oraz członkini Zarządu KRH
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża KAZIMIERZA
składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” AMP S.A.

Beato, wspieramy Cię po tej bolesnej stracie
myślami i modlitwą

Aktualności
 W spółce Kolprem rozpoczynają się negocjacje Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022. Pierw-
sze spotkanie stron biorących udział w negocjacjach, tj. pracodaw-
cy i związkowców, wyznaczono na 4 stycznia br.
 Najnowszy raport dotyczący sytuacji covidowej w AMP i

spółkach zależnych podaje, że w okresie od 8 grudnia do 3 stycz-
nia odnotowano 29 nowych potwierdzonych przypadków zacho-
rowania na COVID-19. Aktualnie wśród pracowników ArcelorMittal
Poland chorują 103 osoby, w Kolpremie 8, a w AM Refractories –
3 osoby. Na kwarantannie zaleconej przez sanepid przebywa 42
pracowników i dodatkowo 41 osób na kwarantannie wewnętrznej
(zaleconej przez pracodawcę). Od początku pandemii w ArcelorMit-
tal Poland i spółkach zależnych łącznie zachorowało 2202 osób, w
tym 5 zmarło z powodu chorób współistniejących, a 15 z powodu
zakażenia COVID-19; wyzdrowiało 2068 osób.

W ArcelorMittal Business Center of Excellence do tej pory za-
chorowało 51 osób, w tym 47 wyzdrowiało.

(dokończenie ze str. 1)

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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blemów z wdrożeniem systemu płatności za posiłki regenera-
cyjne, co może wpłynąć na płynność obsługi naszych pra-
cowników w stołówkach zakładowych, na wniosek związków
zawodowych przesuwam termin wdrożenia finansowania przez
pracowników 50% wzrostu ceny posiłków regeneracyjnych z
1 stycznia 2022 na 1 lutego 2022. Okres przesunięcia poświęci-
my na ustalenie systemu potrącania kwoty dopłaty z wynagro-
dzeń pracowników co znacznie usprawni cały proces.

W związku z powyższą decyzją, AMP będzie finansowało w
100% cenę za posiłki regeneracyjne wykorzystane w stycz-
niu 2022, a system uzgodniony w §7 ust. 2 pkt 3 porozumie-
nia okołoukładowego wejdzie w życie z jednomiesięcznym
przesunięciem.

Bonus covidowy - warunki wypłaty
Jak już informowaliśmy na łamach Biuletynu Nr 50/1650 z

dnia 22 grudnia 2021 roku, po osiągnięciu porozumienia z prze-
wodniczącymi największych organizacji związkowych oraz for-
malnym podpisaniu porozumienia z Zakładowymi Organiza-
cjami Związkowymi, 21 grudnia kierownictwo ArcelorMittal
Poland podjęło decyzję o wypłacie pracownikom spółki i spó-
łek zależnych dodatkowego świadczenia pieniężnego za
wspieranie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin poprzez
przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Celem tej inicjatywy
jest podziękowanie wszystkim pracownikom za wzorowe
wsparcie działań firmy w trudnym okresie pandemii oraz dal-
sze wzmocnienie wysiłków firmy na rzecz bezpieczeństwa w
miejscu pracy podczas kolejnych fali pandemii.

Bonus nie jest świadczeniem związanym z pracą.
Szczegółowe ZASADY WYPŁATY BONUSU ZA SZCZE-

PIENIE dla pracowników z tytułu promowania przez pracodaw-
cę działań zmierzających do podniesienia poziomu  i bezpie-
czeństwa higieny pracy znajdują się na STUDNIA Intranet Ar-
celorMittal Poland, a także na stronie KRH (https://krhhts.pl/)
w zakładce Ważne informacje.

W skrócie ujmując, wypłata w łącznej wysokości 2000 zł
zostanie podzielona na dwie równe części, tj. po 1000 zł.

> Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, któ-
rzy najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. przedłożą certyfikat i
załączone oświadczenie potwierdzające otrzymanie drugiej daw-
ki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jed-
nodawkowej (np. Johnson & Johnson), są uprawnieni do otrzy-
mania kwoty 1000 zł.

> Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, któ-
rzy przedłożą certyfikat i załączone oświadczenie potwierdzające
otrzymanie już wszystkich dawek, w tym także dawki przypomi-
nającej, mają prawo otrzymać od razu pełną kwotę (2000 zł).

> Pracownicy, którzy wkrótce przyjmą dawkę przypomina-
jącą, mogą złożyć taką deklarację razem z certyfikatem najpóź-
niej do 30 września 2022 r. – wtedy otrzymają drugą część,
czyli 1000 zł.

Jak wynika z powyższego tekstu warunkiem wypłaty bonu-
su jest przedłożenie przez pracownika certyfikatu oraz oświad-
czenia potwierdzającego zaszczepienie. Podanie tych danych
na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobro-
wolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa Pracownika w Pro-
gramie. Są to proste czynności, ponieważ stosowne oświad-
czenie można pobrać ze STUDNI, bądź jak już wspomnieliśmy z
naszej strony KRH. Wypełnienie oświadczenia praktycznie
ogranicza się do podania imienia i nazwiska, numeru ewiden-

cyjnego, zakładu pracy oraz złożenia podpisu. Dołączyć należy
stosowny Certyfikat. Tak wypełnione dokumenty mogą być do-
starczone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres:

polssc@myhr.arcelormittal.com,
lub złożenie oświadczenia bezpośrednio wyznaczonej osobie z

zespołu obsługi kadrowo-płacowej BCoE (wszystkie uwarunko-
wania dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO opi-
sane są w zasadach wypłaty bonusu).

Z ostatniej chwili: Jak informuje HR, w związku z dużą liczbą
wniosków o wypłatę dodatkowego świadczenia za wspieranie bez-
pieczeństwa pracowników i ich rodzin poprzez przyjęcie szcze-
pionki na COVID-19, wypłata świadczeń będzie realizowana suk-
cesywnie, w tym również po terminie wypłaty za grudzień 2021.
Wnioski złożone do 30 grudnia 2021 zrealizowane będą z gru-
dniową wypłatą, tj. 10 stycznia 2022 r.

Wypłata świadczenia zgodnie z tzw. listą dodatkową planowa-
na jest również na 20 stycznia 2022 r.

Czy wiesz, że: Każda firma zajmująca się telemarketingiem ma
obowiązek usunięcia naszych danych ze swojej bazy, jeśli wyrazi-
my takie życzenie. Jeśli tak się nie stanie, możemy zgłosić ten fakt
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na stronie o adresie: www.uodo.gov.pl w dziale Skargi trzeba
wypełnić formularz, opisać okoliczności kontaktu z telemarkete-
rem, dzień, godzinę, przebieg rozmowy oraz nr telefonu, z którego
do nas dzwoniono. Skargę  można wysłać elektronicznie poprzez
serwis EPUAP lub listem poleconym.


