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dokończenie na str. 2

Zebranie przewodniczących z zarządem KRH

Wszelkie dokumenty dotyczące ZFŚS składa się w firmach ob-
sługujących osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS. W przy-
padku pracowników obsługiwanych kadrowo w Krakowie jest to
Hut-Pus S.A. Biuro HR rekomenduje składanie wniosków w for-
mie elektronicznej na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne
złożenie „Informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS…”
Druki dostępne są między innymi  w Studni w zakładce HR (re-
gulaminy/instrukcje - ZFŚS) pod adresem:

http://studnia/hr/Strony/dokumentyZFŚS-dopobrania.aspx
Dostępne będą również na stronie internetowej firmy Hut-

Pus pod adresem: http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych (TKŚS) ustaliły ter-

miny składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal
Poland S.A. w 2022 r. W przypadku pożyczek na zakup lub bu-
dowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania)
lub na częściową likwidację skutków zdarzenia losowego po-
wstałego w mieszkaniu/domu – TKŚS będzie podejmowała de-
cyzje na bieżąco w miarę posiadania środków. Natomiast w przy-
padku pożyczek na remont lub modernizację mieszkania/domu -
TKŚS będzie podejmowała decyzje sukcesywnie od maja 2022 r.
w miarę posiadania środków.

Świadczenia turystyczno-rekreacyjne
28 stycznia 2022r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych roz-

patrzyła i przyjęła oferty na świadczenia turystyczno-rekreacyj-
ne, o których mowa w § 13 Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal
Poland S.A. w 2022r. Oferty te na bieżąco umieszczane są na
stronach internetowych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach
dedykowanych ArcelorMittal Poland.

Przypominamy, że świadczenia mogą być realizowane w for-
mie kilkudniowych wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do
10 dni pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych).

Do korzystania ze świadczenia turystyczno-rekreacyjnego są:
a) pracownicy aktualnie wykonujący pracę w szczególnych

warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze), w
sposób ciągły przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złoże-
niem wniosku (kryterium dot. 48 miesięcy jest liczone z uwzględ-
nieniem absencji chorobowej pracownika, uwzględnia się rów-
nież pracę w tych warunkach u innego pracodawcy);

b) pracownicy, którzy przepracowali w szczególnych warun-
kach (lub w warunkach o szczególnym charakterze) co najmniej
12 lat (kryterium dot. 12 lat jest liczone z uwzględnieniem pracy
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W tym tygodniu wyjątkowo do zebrania przewodniczących na
Teamsie doszło w środę. Ponieważ tego samego dnia drukujemy
biuletyn, dlatego tym razem relacja jest skrótowa.
 Wczoraj Zespół Centralny kontynuował negocjacje płaco-

we. „Nową” propozycją ze strony pracodawcy jest 250 zł do pod-
stawy, a na to nie może być zgody z naszej strony. Sygnały spły-
wające z Komisji Oddziałowych świadczą o tym, że pracownicy
nie przyjmują tłumaczenia, że nie ma pieniędzy na większe pod-
wyżki. Sytuacja na rynku pracy w Krakowie jest dobra i wiele
osób zapowiada, że odejdzie z huty do innych zakładów, gdzie
zarobki są lepsze. Związki zawodowe liczą się z koniecznością
podjęcia akcji protestacyjnych, aby nakłonić pracodawcę do
bardziej elastycznego, zbliżonego do oczekiwań załogi stanowi-
ska. Trzeba pamiętać, że są też inne grupy pracowników świad-
czących pracę na terenie huty (np. pracownicy ochrony), którzy
nie chcą dalej pracować na tak niskich stawkach, jak obecnie.
Żądanie podniesienia zarobków to nie jakieś brewerie, lecz ocze-
kiwanie uczciwej zapłaty za wytężoną pracę w czasach, gdy infla-
cja pnie się w górę, a z nią ceny produktów, koszty utrzymania
czy raty kredytów.
 Jak poinformował przewodniczący Wł. Kielian, dwa doku-

menty zostały przedłożone do podpisu. Chodzi tu o Aneks nr 1
do regulaminu ZFŚS, w którym wyłącza się zapis dotyczący pra-
cowników Grupy Serwisowej z Dąbrowy Górniczej w zwiazku z jej
likwidacją, oraz o Aneks nr 1 do Porozumienia w zakresie łago-
dzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów
restrukturyzacyjnych w AMP i AMP Service Group Sp. z o.o.
 Nowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

kombinatu okazuje się być dość kłopotliwy dla AMP, dlatego
komórka Nadzoru Właścicielskiego będzie proponować wnie-
sienie do niego zmian. Osoby zainteresowane tematem odsyła-
my na https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=108338, gdzie można
zapoznać się ze szczegółami planu. Termin składania uwag upływa
z dniem 28 lutego 2022 r., więc czasu na działanie zostało niewiele.
 Dyżury domowe to jeden z tematów poruszonych podczas

zebrania. Tu należałoby przypomnieć, że każdorazowo wymaga-
na jest zgoda pracownika na pełnienie całodobowego dyżuru w
domu (pracownik może nie wyrazić takiej zgody).
 Na pytanie o sposób liczenia „jubilata” wyjaśniamy, że zasa-

dy wyliczenia tej nagrody zapisane są w Załączniku nr 1 Porozu-
mienia Okołoukładowego do ZUZP na 2021 r.
 Dwa tygodnie temu wspomniano na zebraniu przewodni-

czących o zmianach w kursowaniu autobusów komunikacji we-
wnętrznej. Otóż wg potwierdzonej w PTS informacji ogólny roz-
kład jazdy jest taki sam jak dotychczas. Zmiana dotyczy jedynie
kursów do Stalowni, dokąd autobus już nie dojeżdża, bo kończy
bieg przy Walcowni Gorącej.
 Za miesiąc obchodzić będziemy Dzień Kobiet. Wśród pra-

cowników huty kobiety stanowią mniejszość, na dodatek co roku
część z nich odchodzi z pracy, najczęściej na emeryturę. Także

liczba pań należących do naszego Związku kurczy się z roku na
rok. Tym bardziej chcemy je uhonorować i przy okazji ich święta
obdarować upominkami. Na tę potrzebę konieczne jest zweryfi-
kowanie list członkiń według stanu na koniec stycznia 2022 r.
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Od wtorku 1 lutego do 31 lipca br. obowiązuje niższa stawka
VAT m.in. na paliwo, żywność, nawozy i gaz. Zgodnie z noweli-
zacją ustawy o VAT do zera spada podatek na żywność i napoje
objęte obecnie stawką 5 proc. Do 8 proc. z 23 proc. obniżony
zostaje VAT na paliwa silnikowe (benzyny, oleje napędowe i bio-
komponenty). VAT na gaz do aut jest obniżony z 8 proc. do zera.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r., uległy zmianie stawki
akcyzy na paliwa. Obniżone stawki akcyzy na benzyny, oleje
napędowe i biokomponenty oraz na skroplone gazy do napędu
silników będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. zgodnie z Tarczą Antyinflacyjną 2.0 obniżka-
mi stawek VAT do 0 proc. objęte są produkty spożywcze opodat-
kowane wcześniej stawką 5 proc., m.in. mięso i ryby oraz produkty
mleczarskie, warzywa i owoce, zboża, przetwory ze zbóż i wyroby
piekarnicze, niektóre napoje i produkty do żywienia dzieci.   

Tymczasowa zmiana podatku VAT

w tych warunkach u innego pracodawcy) lub pracownicy, któ-
rzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu co
najmniej umiarkowanym;

c) pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2022 roku z dwóch
świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu
na czas jego trwania).

Do naliczania dofinansowania w 2022 r. ustala się maksymalną
kwotę w wysokości:

A. 170,00 zł / dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów
turystycznych,

B. 550,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w
przypadku zajęć rekreacyjnych.

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów tury-
stycznych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty
dostępnej w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za pośred-
nictwem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej. W przypadku
zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik może skorzystać
tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi socjalnej.

Wypoczynek po pracy - wycieczki
Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych rozpatrzyły i przyję-

ły oferty wycieczek, o których mowa w § 14 Regulaminu ZFŚS w
ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r. Oferty te na bieżąco umiesz-
czane są na stronach internetowych firm obsługujących ZFŚS,
w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland.

W przypadku wycieczek lub rajdów, uprawniony pracownik
może skorzystać z oferty dostępnej w każdej z firm obsługującej
Fundusz, ale za pośrednictwem tej właściwej dla jego obsługi
socjalnej.

Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit świadczeń w postaci
łącznej maksymalnej w 2022 roku wysokości dopłat i świad-
czeń z ZFŚS, przypadający na osobę do nich uprawnioną. Li-
mit ten zawiera również świadczenia na rzecz uprawnionych
członków jej rodziny. Do powyższego limitu kwotowego zali-
czane są świadczenia wypoczynek urlopowy pracowników oraz
wypoczynek po pracy.

Ważne dla Klientów Krakowskiej SKOK
Wypłata IKS do końca lutego
Informujemy, iż od 18 stycznia do 28 lutego 2022 r. we wszyst-

kich oddziałach Krakowskiej SKOK można dokonać wypłaty z
IKS (Indywidualnych Kont Spółdzielczych).
Świadczenie 500+/Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Począwszy od 1 lutego 2022 r. Krakowska SKOK umożliwia

swoim Klientom składanie wniosków Rodzina 500 + oraz wnio-
sków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w systemie nowej banko-
wość elektronicznej eSKOK. Informacje w sprawie świadczenia
wychowawczego 500+ i RKO otrzymasz:

- dzwoniąc na specjalną infolinię pod numerem 22 290 55 00
(czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),

- dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni ro-
bocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22
560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

- na stronie internetowej www.zus.pl
Zapraszamy do śledzenia nowości w ofercie Krakowskiej

SKOK na Facebooku oraz na stronie www.krakskok.pl

Nowym Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. –
Dąbrowa Górnicza jest od  19 stycznia 2022 r. Lech Majchrzak.
W dniu 2 lutego odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium
MOZ w Dąbrowie, w wyniku których członkiem Prezydium zo-
stał Mariusz Pietruszka (Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik).
Ponadto w skład Prezydium wchodzi Mirosław Nowak (Zastęp-
ca Przewodniczącego, Sekretarz).

Z danych z ubiegłego tygodnia uzyskanych od Sztabu Kryzy-
sowego wynika, że wg deklaracji złożonych z wnioskiem o wy-
płatę bonusu covidowego w AMP i spółkach zależnych w pełni
zaszczepionych jest 64,15 proc. ogółu pracowników, w tym 38,8%
przyjęło już dawkę przypominającą.

Wzrósł dodatek mentorski. Jego wysokość jest corocznie wa-
loryzowana o wskaźnik inflacji za rok poprzedzający dokonanie
waloryzacji, podany przez GUS. Uwzględniając inflację w wys.
5,1% w 2021 r., dodatek będzie teraz wynosił 315 zł, czyli o 15 zł
więcej niż ostatnio.

Zgodnie z § 73 ZUZP, dodatek mentorski przysługuje pracow-
nikom, tzw. mentorom, przekazującym umiejętności i kompeten-
cje osobom nowo zatrudnionym na stanowiskach robotniczych,
które przed zatrudnieniem nie wykonywały pracy na rzecz Spó-
łki oraz wdrażającym te osoby do pracy (tzw. szkolenie stanowi-
skowe lub mentoring). Dodatek przysługuje w okresie nie dłuż-
szym niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

Zwaloryzowany dodatek mentorski

Dąbrowska „Solidarność” wybrała
nowy skład Prezydium MOZ

Komunikat covidowy

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

Według danych z wtorku 8 lutego br. :
- na kwarantannie zleconej przez Sanepid przebywa 91 osób;
- aktualnie zarażone są 234 osoby;
- od początku roku 2022 wykonano 599 testów, z czego 64

okazały się pozytywne. W samym lutym było 12 pozytywnych z
124 testów wykonanych w tym miesiącu.

Na podst. tekstu przygotowanego przez Zespół HR.


