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Zebranie przewodniczących z zarządem KRH
W czwartek 13 stycznia zebrał się Zespół Centralny, o czym na

poniedziałkowym zebraniu poinformował przewodniczący Włady-
sław Kielian, który uczestniczył w tych obradach. Zespół kontynu-
ował rozmowy na temat tegorocznych podwyżek płac. Jak na razie
utrzymuje się duża rozbieżność stanowisk, co wpływa na wydłuże-
nie czasu rozmów. Na ten temat przewodniczący podjęli dyskusję,
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wyrażając rozczarowanie po-
stawą pracodawcy. Organizacje związkowe zmuszone zostały do wy-
pracowania kolejnego stanowiska, ale muszą mieć na to trochę wię-
cej czasu. Ustalono, że tym razem nie będzie już mowy o procentach,
ale o konkretnych rozliczeniach kwotowych.  Następne spotkanie
Zespołu Centralnego wyznaczono na 24 stycznia.

W ubiegły piątek podpisano aneks do umowy z PZU Życie S.A.,
w wyniku czego pracownicy uzyskują dostęp do nowych pakie-
tów ubezpieczeniowych (patrz strona 4 NBS). Z początkiem lute-
go rozpocznie się proces podpisywania nowych polis, który po-
trwa do połowy kwietnia.

W związku z pytaniami jakie padły ze strony przewodniczących
odnośnie procedury składania oświadczeń w celu wypłaty tzw. bo-
nusu covidowego, przekazujemy najnowsze informacje na ten temat.
Jak się dowiedzieliśmy, oświadczenia można składać nie tylko w for-
mie papierowej, ale także elektronicznej, co jest formą równoważną.
W tym drugim przypadku należy wydrukować oświadczenie dostęp-
ne na Studni (oraz na www.krhhts.pl), podpisać je, zeskanować i
skan przesłać e-mailem do HR. Jeśli wszystko jest w porządku, pra-
cownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem. Nie ulega wątpliwości, że
pracodawca wprowadzając ww. bonus chciał tym sposobem zachę-
cić pracowników, aby szczepili się w trosce o bezpieczeństwo swo-
ich kolegów i koleżanek z pracy. Nie bez powodu wypłata dokony-
wana jest z tytułu „promowania przez pracodawcę działań zmierzają-
cych do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy”.

Kolejnym tematem wywołanym na zebraniu była kwestia składa-
nia oświadczeń przez pracowników, którzy korzystają z posiłków
regeneracyjnych i wyrażają zgodę, aby miesięczna opłata (po 65 gr
za każdy posiłek) była przez pracodawcę automatycznie potrącana
z wynagrodzenia. Oświadczenia takie będzie można składać po wy-
daniu odpowiedniego komunikatu, z tym że wydawanie posiłków
w tym systemie rozpocznie się dopiero od 1 marca 2022 r. (dotyczy
osób, które złożyły oświadczenia do dnia 24 lutego). Obecnie w tej
sprawie podpisywany jest aneks do Porozumienia Okołoukłado-
wego, który następnie przesłany zostanie do zarejestrowania w
PIP. Oświadczenia można składać w dowolnym momencie w ciągu
roku, z zastrzeżeniem, że wniosek powinien wpłynąć do 26 dnia
każdego miesiąca, aby potrącenia mogły być dokonane w następ-
nym miesiącu. W tym samym trybie można składać rezygnację z
potrącenia za posiłki regeneracyjne.

Ostatnia informacja dotyczy rozpoczęcia 18 stycznia cyklu co-
miesięcznych spotkań z nowym dyrektorem generalnym AMP Fre-
derikiem Van De Velde. Raz na kwartał w spotkaniach uczestniczyć
będzie prezes Zarządu Sanjay Samaddar.

Nie zwlekaj z badaniami okresowymi!
Na BWZ podczas cyklicznego spotkania Terenowej Komi-

sji BHP poinformowano, że około 1/3 załogi nie ma aktual-
nych badań okresowych. W związku z tym, ze strony praco-
dawcy oraz personelu lekarskiego z przychodni Medycyny
Pracy wystosowano do pracowników apel, aby nie odwleka-
li wizyt i poddali się badaniom profilaktycznym. Można to
zrobić bez obaw, ponieważ organizacja badań ze strony Me-
dycyny Pracy zapewnia w jak największym stopniu bezpie-
czeństwo pandemiczne, między innymi wyznaczane są indy-
widualne terminy wizyt dla każdego pracownika. Niestety,
nierzadko w trakcie rutynowych badań wychodzą na jaw
schorzenia, o których do tej pory pacjenci - pracownicy nie
zdawali sobie sprawy. Mowa tu przede wszystkim o cukrzy-
cy, chorobach  kardiologicznych czy nadciśnieniu. Dlatego
zwracamy się z prośbą do osób, które z powodu pandemii nie
poddały się do tej pory badaniom, aby możliwie szybko umó-
wili wizytę w Poradni Profilaktycznej Medycyny Pracy w Cen-
trum Medycznym Ujastek.

Analogiczna sytuacja występuje w BTL, gdzie za tydzień
odbędzie się podobne spotkanie.

Inwestycje za 105 mln zł w walcowni zimnej
W poniedziałek 17 stycznia br. na oficjalnej stronie AMP

ukazała się informacja prasowa dotycząca inwestycji jakie
zostaną zrealizowane w walcowni zimnej jeszcze w tym roku.
Poniżej przedstawiamy treść artykułu.

Ponad 100 mln zł zainwestuje ArcelorMittal Poland w swo-
jej krakowskiej walcowni zimnej. W ramach programu fir-
ma realizuje trzy projekty: wymianę silników walcarki, mo-
dernizację linii trawienia blach i zakup nowej szlifierki. Za-
kończenie programu przewidywane jest na koniec tego roku.

– To kolejny pakiet inwestycji, który realizujemy w naszej
krakowskiej hucie. Pod koniec ubiegłego roku informowa-
liśmy o projektach środowiskowych w koksowni, których
wartość przekracza 30 mln zł. To najlepszy dowód na to, że
ArcelorMittal Poland ma apetyt na inwestycje w krakow-
skim oddziale i że chcemy, by nasze krakowskie walcownie
pracowały w sposób zrównoważony, a także były gotowe
sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów – informuje
Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.

Pierwszy projekt już został zrealizowany, a polegał na wy-
mianie trzech silników prądu stałego jednej z klatek walcowni-
czych walcarki na jeden silnik prądu zmiennego.

– Wyższa moc silnika umożliwiła przyspieszenie walcarki,
a tym samym zwiększyła wydajność linii – wyjaśnia Wojciech
Koszuta, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich w
ArcelorMittal Poland. - Warto też zwrócić uwagę na aspekt
środowiskowy tej inwestycji – mimo zwiększenia mocy pro-
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(dokończenie ze str. 1) Inwestycje za 105 mln zł... Zmiany w podatku dochodowym - ciąg dalszy
dukcyjnych walcarki, nie wzrośnie wykorzystanie energii elek-
trycznej – dodaje.

Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana moderniza-
cja linii trawienia blach. Kręgi gorącowalcowane przed walcowa-
niem na zimno trzeba oczyścić z tzw. zgorzeliny, czyli mieszaniny
tlenków żelaza powstałych podczas walcowania na gorąco. Wy-
trawianie, czyli oczyszczanie blachy z wad powierzchniowych w
roztworze kwasu solnego odbywa się na - długiej na 250 metrów -
linii wytrawiania Dzięki automatyzacji skróceniu ulegną procesy
realizowane przed wejściem materiału na linię. Zwiększy się liczba
kręgów blachy gorącowalcowanej przygotowywanych jednocze-
śnie do trawienia, a taśmę opakowaniową będzie z nich ściągał
robot. Pełna automatyzacja procesu czeka także odcinek wyjścio-
wy linii: zainstalowana zostanie nowa zwijarka, automat do wiąza-
nia kręgów bednarką i nowe wózki do transportu kręgów. Również
wycinanie arkuszy blachy do testów będzie się odbywało w spo-
sób automatyczny.

– Dzięki tym działaniom zwiększymy zdolności produkcyjne
tej linii – mówi Dawid Latkowski, dyrektor walcowni zimnej.

W szlifierni walców z kolei pojawi się nowa, w pełni automatycz-
na szlifierka, pracująca z dużą precyzją – odchylenia w powierzch-
ni wyszlifowanych walców nie przekroczą 0,002 mm na metr.

– Kraków pozostaje ważnym miejscem dla ArcelorMittal, ale i
ważnym ośrodkiem na mapie europejskich producentów stali. W
ostatnich latach zainwestowaliśmy tutaj 500 mln zł, a projekty,
które realizujemy obecnie, są warte 130 mln. W planach mamy
kolejne inwestycje. W końcu nasz krakowski oddział jest znaczą-
cym producentem stali, m.in. dla branży AGD. Prawdopodobień-
stwo, że każdy z nas ma w domu pralkę, lodówkę czy zmywarkę ze
stali wyprodukowanej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Po-
land jest bardzo duże – podsumowuje Sanjay Samaddar.

Dokumentujmy opłacanie składek związkowych
Jak czytamy w tekście zamieszczonym na stronie obok, od 1

stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust. 7 pkt 5
 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie moż-
na odliczyć kwotę składek związkowych od dochodu w danym
roku. Dotyczy to każdego członka płacącego składki związkowe
(pracownik, emeryt, rencista itd.). Odliczenie od dochodu maksy-
malnie 300 zł w przypadku pracowników to ok. 50 zł zwrotu z po-
datku. Po raz pierwszy będziemy odliczać od dochodu kwotę skła-
dek do ww. limitu w zeznaniu podatkowym za 2022 r.

Według wchodzących w życie przepisów, osoby dokonujące
wpłaty składek bezpośrednio potrzebują do odliczenia dowodu
wpłaty, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące człon-
ka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji
związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty
oraz kwota wpłaconych składek. Np. dokonując przelewu z ra-
chunku bankowego na konto organizacji sprawdzajmy ww. dane
w tytule wpłaty podając, że chodzi o składki związkowe ze wskaza-
niem z jakiego miesiąca 2022 r. pochodzą. W przypadku składek
potrącanych przez pracodawcę w 2022 r. dowodem - zgodnie z prze-
pisami - będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości
pochodzących od podatnika składek. Trudno dziś powiedzieć, czy
będą problemy z pozyskiwaniem danych do tych oświadczeń od
pracodawców, którzy składki potrącają. Na wszelki wypadek do
czasu wyklarowania się praktyki stosowania ww. przepisów pra-
cownicy, jeśli chcą dokonać odpisu, powinni z ostrożności zacho-
wywać paski wypłaty.

Ulga dla samotnego rodzica wyłącznie dla jednego z rodzi-
ców - art. 27 ea ustawy o PIT

Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opieku-
nów prawnych. W przypadku braku porozumienia między po-
datnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma
miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 1509).

Odliczenie nie przysługuje osobie, która:
1. wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim

rodzicem albo opiekunem prawnym (a zatem również rodzico-
wi, który posiada dwójkę dzieci nawet z różnych małżeństw,
ale nad jednym opiekę sprawuje wspólnie), lub

2. złożyła wniosek o wspólne opodatkowanie z drugim ma-
łżonkiem w trakcie roku,  w którym przez cały rok pozostawała
z nim w związku małżeńskim albo jeśli złożyła taki wniosek w
związku z faktem, że małżonek zmarł w trakcie roku podatko-
wego albo  pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok
podatkowy, a ten małżonek zmarł po upływie roku podatko-
wego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Ulga rehabilitacyjna
Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie przepisów regu-

lujących ulgę rehabilitacyjną adresowaną do osób niepełno-
sprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby
niepełnosprawne. Zmiany polegają na doprecyzowaniu i do-
daniu nowych tytułów wydatków uprawniających do odli-
czenia od podstawy opodatkowania.

Lista podlegających odliczeniu wydatków rehabilitacyjnych
zostanie rozszerzone  o wydatki  poniesione na:

* odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas
tylko zabiegi rehabilitacyjne),

* wypożyczenie (wynajęcie) sprzętu, urządzeń i narzędzi
technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających
wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności (np. wypożyczenie kon-
centratora tlenu),

* zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych
majtek, podkładów  i wkładów anatomicznych do wysokości
nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł,

* odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci nie-
pełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np.
do lekarza),

* pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I
grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16,
wraz z tą osobą, na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji lecz-
niczej,

* odpłatny przejazd środkami transportu publicznego opie-
kuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwa-
lidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16,  w związku
z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilita-
cyjnym,  w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakła-
dzie rehabilitacji leczniczej.

Pracujący seniorzy
Poszerzono katalog zwolnień o przychody otrzymane przez

podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i
65 roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia
uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich do wyso-
kości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
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W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przewodni-
czący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wraz
ze swoim zastępcą podpisali umowę ze spółką Termy Szaflary,
która to spółka przygotowała specjalną ofertę promocyjną tylko
dla członków związku NSZZ „Solidarność”.

W malowniczym otoczeniu gór można skorzystać ze wszyst-
kich dostępnych atrakcji m.in. gorących kąpieli, masaży, pyszne-
go obiadu z 20% i 15% zniżką.  

W ofercie dostajemy:

Składki związkowe – Art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT
Polski Ład wprowadził odliczenia od dochodu wydatków z tytu-

łu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odlicze-
niu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki człon-
kowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowo-
dem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie. Po raz pierwszy z odliczenia
będzie można skorzystać w rozliczeniu rocznym za rok 2022. Moż-
liwość skorzystania z ulgi w praktyce oznacza,  że wydatkując na
składki rocznie 300 zł w ciągu roku - w rozliczeniu rocznym uzyska
się zwrot w wysokości 51 zł.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie:
* dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku za-

wodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące
członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,

* nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
* tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przy-

padku składek potrącanych  przez pracodawcę – oświadczenie
organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika
składek.

Należy przy tym pamiętać, że w 2022 zwolnione są nadal z opo-
datkowania przychody z następujących źródeł, związanych z or-
ganizacją związkową:

* zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z fundu-
szy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pra-
cownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł, (kwota ta okreso-

wo jest zwiększona z 1000 zł, a dotyczy zapomóg uzyskanych
w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym
odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19),

* zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub
śmierci:

 z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z
odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego  ministra -
niezależnie od ich wysokości

* wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finan-
sowaniem działalności socjalnej,   o której mowa w przepisach
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych
świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świad-
czeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy
związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym  kwoty 2 000 zł; rzeczowymi świad-
czeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich
wymiany na towary lub usług

* dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz
socjalny - 3 000 zł (kwota ta okresowo jest zwiększona z 2 000
zł,  a dotyczy zapomóg uzyskanych w okresie od 2020 r. do
końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19).

- 20 % na wejścia do części basenowej obiektu Termy Szafla-
ry oraz bilety OPEN z wyłączeniem biletów na 1,5 h oraz bile-
tów promocyjnych

- 15% rabatu w restauracji włoskiej Pasta La Vista
- 15% rabatu na zabiegi w Akademii relaksu i Przyjemności
Warunkiem skorzystania z rabatu na podane wyżej usługi

jest okazanie aktualnej legitymacji cyfrowej członka związku.
Zachęcamy do skorzystania!
Więcej informacji na temat obiektu Termy Szaflary na stro-

nie: https://www.termyszaflary.com/

Baseny termalne tańsze dla członków Solidarności
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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

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sanktuarium w Czernej odbędzie
się w niedzielę 23 stycznia 2022 r. (zapisy już się zakończyły).

Wyjazd autokaru z pielgrzymami spod budynku administracyj-
nego S nastąpi o godz. 9.00.

Orientacyjna godzina wyjazdu z Czernej to godz. 15:00.

Wyjazd do Czernej

Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU
Dział HR informuje, że na podstawie uzgodnień z PZU Życie

S.A., po dokonaniu konsultacji z Zakładowymi Organizacjami
Związkowymi Spółki, od 1 marca 2022 r. zacznie obowiązywać
nowy „Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A., ich małżonków albo part-
nerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci”. Dotychczasowy
program ubezpieczeniowy zakończy się 31 maja 2022 roku.

Nowy program ubezpieczeniowy będzie się składać z 4 ele-
mentów:

1) Pakietu Podstawowego – w czterech wariantach do wybo-
ru przez pracowników (obecnie jest to 5 wariantów)

oraz trzech dodatkowych Pakietów, na które pracownik może
się zdecydować dodatkowo:

2) Pakiet Dziecko,
3) Pakiet Wypadkowy,
4) Pakiet Onkologiczny.
Ważna informacja: osoby przystępujące do ubezpieczenia

nie będą objęci karencją.
Szczegółowe informacje na temat ww. propozycji ubezpiecze-

niowej oraz zasad przystępowania do nowego programu zostaną
przekazane pracownikom drogą elektroniczną na adres mailowy
podany do przesyłania e-pasków płacowych. Będą one rów-
nież dostępne w materiałach informacyjnych PZU Życie S.A.

Nowa płaca minimalna w 2022 r.
3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 roku wynosi płaca mini-

malna. To o 210 zł więcej niż w 2021 r. Z kolei minimalna stawka
godzinowa wzrosła do 19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te wyglą-
dają dobrze tylko na papierze, bo w rzeczywistości ponad 2 mln
Polaków zarabiających na poziomie płacy minimalnej, zubożeje.
Wszystko za sprawą rosnącej inflacji.

Jak poinformował GUS, na koniec listopada inflacja poszybo-
wała do 7,8 proc. Natomiast płaca minimalna wzrośnie o 7,5 proc.,
czyli poniżej poziomu inflacji. – Inflacja pozbawia nasze pieniądze
realnej wartości. Jej skutki odczuwamy wszyscy, ale w niejedna-
kowym stopniu. Dla gorzej zarabiających, w tym otrzymujących
płacę minimalną, wzrost cen jest bardziej dotkliwy, gdyż ogranicza
ich możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Im ktoś uboż-
szy, tym większą część swoich dochodów przeznacza na żywność
i rachunki – mówi dr Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.

Podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022 rok przedstawicie-
le organizacji związkowych alarmowali, że prognozowana wów-
czas inflacja na poziomie 3,3 proc. jest nierealna do osiągnięcia.
Już wówczas ekonomiści wskazywali, że wzrost cen będzie wy-
ższy. Dzisiaj, gdy inflacja jest ponad dwa razy większa od progno-
zowanej, mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia pła-
cy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to nastąpić nie tylko w
styczniu, ale także w lipcu. – Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiliby się
z pewnością pracodawcy, borykający się ze wzrostem kosztów bę-
dących przede wszystkim wynikiem szybujących cen energii. Oczy-
wiście rząd mógłby to zrobić jednostronną decyzją, ale tego także
bym się nie spodziewał – podkreśla ekonomista dr Czarzasty.

Uwaga, renciści i emeryci
W związku z zachorowaniami na COVID-19 biuro Zarządu Ko-

misji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w budynku LTT
będzie nieczynne do odwołania. W razie pilnej konieczności prosi-
my o kontakt z sekretariatem KRH tel. 12 290-18-19.

Z Komisji Krajowej

28 stycznia 2022 odbędzie się Walne Zebranie Delega-
tów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Soli-
darność AMP S.A. W trakcie obrad delegaci wybiorą nowe-
go przewodniczącego ZOK.

Wcześniej, tj. 19 stycznia br. na Międzyzakładowym Ze-
braniu Delegatów MOZ NSZZ „S” ArcelorMittal Poland S.A.
w Dąbrowie Górniczej zostaną przeprowadzone wybory uzu-
pełniające do władz statutowych tej organizacji.

O rekompensacie dla przemysłów energochłonnych
Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa Andrzej

Karol w piśmie do Ministra Rozwoju i Technologii Piotra No-
waka podziękował za możliwość spotkania w dniu 20 grudnia
2021 r., podczas którego strona społeczna „mogła przedstawić
istotne dla branży stalowej problemy, w tym przyspieszenie
prac nad nowelizacją ustawy o rekompensatach dla przemy-
słów energochłonnych”. Powiedziano wówczas, że „prace nad
nowelą zostaną wkrótce zakończone, a sama ustawa skierowa-
na zostanie do rozpatrzenia na pierwszyrn posiedzeniu Sejmu
w styczniu br.”  Niestety, jak zauważa A. Karol, tak się nie stało.
Dlatego pisze on dalej, że „nasze firmy każdego dnia zmagają
się z wysokimi cenami uprawnień do emisji i cenami energii
elektrycznej. W tej sytuacji, wdrożenie dozwolonych przez Unię
Europejską działań jest kluczowe dla zapewnienia utrzymania
wartościowych miejsc pracy, w tak ważnych dla polskiej go-
spodarki sektorach przemysłu. W związku z powyższym doma-
gamy się faktycznego zakończenia prac rządowych tak, aby
nowela o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych
bezwzględnie trafiła na kolejne, zaplanowane na dzień 26 i27
stycznia br., posiedzenie Sejmu. Oczekujemy jednocześnie prze-
kazania nam w najbliższych dniach pisemnej informacji o stanie
prac nad nowelizacją ustawy, abyśmy mogli je niezwłocznie
przekazać zaniepokojonym załogom z poszczególnych zakła-
dów energochłonnych”.

Wzrost dodatku zmianowego w 4BOP
Jak informuje Dział HR, osoby pracujące w czterobrygadowej

organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku
wyższy dodatek zmianowy. Ma to związek ze wzrostem płac zasad-
niczych w systemie pracy zmianowej w poprzednim roku, w efekcie
którego w roku 2022 dokonana została waloryzacja zmianowego
dodatku kwotowego o 12,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego
za każdą godzinę (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, w
kodeksowym czasie pracy) wzrasta zatem z 4,08 zł do 4,59 zł  to jest
o 0,51 zł. Dodatek zmianowych za nominalny czas pracy w miesiącu
wzrasta łącznie o 85,01 zł i wynosi obecnie 765,11 zł.


