
Nr 7/1657
16 lutego 2022 r.

Kraków

dokończenie na str. 2 i 3

W dniu 15.02.2022r. Strony Porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowana przez:
Dyrektor Personalny – Pan Stanisław Ból
zwana dalej również „Spółką”
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland
S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego Porozumienia,
postanawiają o realizacji następujących zmian płacowych w roku 2022:

 I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP

    1. Z dniem 01.02.2022r. na wzrost płac zasadniczych pracowników
AMP S.A. przeznacza się łączną kwotę 320 PLN/ pracownika z przyję-
ciem następującego jej podziału:

1) kwota 300 PLN/pracownika - na wzrost płac zasadniczych dla wszyst-
kich pracowników objętych ZUZP,

2) kwota średnio 20 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac
zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z przyjęciem następują-
cego trybu ich podziału:

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.
z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki

w zakresie wzrostu płac w roku 2022

    a) 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywi-
dualny wzrost płac zasadniczych pracowników wg de-
cyzji Dyrektora Generalnego,

    b) 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywi-
dualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ra-
mach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce, z
proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pra-
cowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach Spółki
oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych i
nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszcza-
nia tych środków pomiędzy ww. grupami,

przy czym powyższe środki zostaną rozdysponowa-
ne w całości nie później niż do 30.04.2022r.

    2. Uwzględniając termin wprowadzenia zmian pła-
cowych, o których mowa w Rozdziale I ust.1.pkt.1)., Stro-
ny uzgadniają, że wraz z wynagrodzeniem za luty 2022
r. zostanie wypłacona „nagroda uzupełniająca” w wy-
sokości miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidu-
alnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii w wy-
sokości 7% płacy zasadniczej pracownika), wynikającej
ze wzrostu płacy zasadniczej o 300 PLN.

Do otrzymania ww. nagrody uzupełniającej uprawnieni
są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w dniu
01.03.2022 r. będą pozostawali w zatrudnieniu.

Ww. nagroda uzupełniająca nie będzie uwzględniana:
1) w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobo-

wego i zasiłków,
2) w podstawie średniej urlopowej i w podstawie ekwi-

walentu za urlop.
    3. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o któ-

rych mowa w Rozdziale I.  ust.1., w roku 2022 nastąpi w
Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia
wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodat-
kowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i
dodatków za pracę “w godzinach nadliczbowych oraz
Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wy-
sokości 53 PLN średnio w miesiącu na pracownika (jest
to kwota przewidywanych pochodnych od kwoty pod-
wyżki średnio 320 PLN na pracownika). Ww. kwota wzro-
stu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym poro-
zumieniu informacyjnie.

   4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż
dodatkowym składnikiem wzrostu płac roku 2022 dla pra-
cowników jest waloryzacja zmianowego dodatku kwoto-
wego o 0,51 PLN/h tj. średniomiesięcznie o 85,01 PLN.

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP

                    A. Nagroda za wkład pracy

    1. Strony uzgadniają, że w roku 2022 uprawnionym
pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda

Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione
W dniu 15 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Central-

nego w sprawie wzrostu płac na 2022 rok. Spotkanie przedstawicieli Ar-
celorMittal Poland i zakładowych organizacji związkowych przeprowa-
dzono w formie telekonferencji. O przebiegu dotychczasowych rokowań
informowaliśmy na bieżąco. Skutkiem braku postępu w negocjacjach spo-
wodowanych postawą Strony Pracodawcy, między innymi poprzez przed-
stawianie swoich stanowisk negocjacyjnych na bardzo niskim poziomie,
było wystosowanie w dniu 1 lutego pisma do Prezesa Samaddara z ape-
lem o osobiste zaangażowanie w rokowania płacowe i przełamanie trwa-
jącego od kilku tygodni impasu.

W odpowiedzi na powyższe Strona Pracodawcy podczas wtorkowego
posiedzenia przedstawiła kolejną propozycję zastrzegając, że jest to osta-
teczna wersja. Więcej środków na wzrost płac w 2022 roku AMP nie jest
w stanie wyasygnować. Po szczegółowej analizie wszystkie organizacje
związkowe uczestniczące w spotkaniu postanowiły podpisać wspólne
porozumienie. Zgodnie z ustaleniami podpisywanie Porozumienia Płaco-
wego na 2022 rok rozpocznie się w Biurze Dialogu Społecznego od
16.02.2022 r. i potrwa do 24.02.2022 r.

W przyjętym Porozumieniu uzgodniono:
* wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych ZUZP
* nagrodę za wkład pracy w roku 2021
* nagrodę za wykonanie wyniku EBITDA
* dodatek wyrównawczo-inflacyjny
* korzystanie z wyższego niż dotychczas pakietu Opieki Medycznej –
tj. pakietu KOMFORT
Poniżej przedstawiamy pełną treść Porozumienia.
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cd.: Porozumienie w zakresie wzrostu płac w 2022 roku

za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku
2021.

    2. Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powy-
żej, wynosi 1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg na-
stępujących zasad w 3 częściach:

   1) wraz z wynagrodzeniem za marzec 2022 r.  uprawnionym
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wy-
sokości 500 PLN/pracownika,

   2) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022r. uprawnionym
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wy-
sokości 250 PLN/pracownika,

   3) wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022r. uprawnionym
pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wy-
sokości 250 PLN/pracownika.

B. Nagroda wyrównawczo-inflacyjna
  1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w

roku 2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie
nagroda wyrównawczo-inflacyjna.

    2. Wysokość nagrody wyrównawczo-inflacyjnej wynosi 500
PLN/pracownika i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem
za luty 2022 r.

C. Nagroda EBITDA
    1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki

wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2022.
    2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa po-

wyżej, zostanie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w
3 częściach:

    1) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA
za 3 pierwsze miesiące roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem za
kwiecień 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona
zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,

   2) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBIT-
DA za 6 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodze-
niem za lipiec 2022r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłaco-
na zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,

   3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik
EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wyna-
grodzeniem za listopad 2022r. uprawnionym pracownikom Spó-
łki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/
pracownika.

   3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik
EBITDA za okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot
nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodat-
niego, nie więcej jednak niż o 20%, przy czym kwoty zwiększenia
są obliczane od następujących kwot bazowych:

  1) 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt
1) tj. maksymalnie o 240 PLN,

   2) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2)
tj. maksymalnie o 70 PLN,

   3) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3)
tj. maksymalnie o 70 PLN.

    4. W przypadku nie wykonania zakładanego wyniku EBID-
TA za okres/y, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednocze-
snym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierw-
szych miesięcy 2022r., nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w
ust.3. pkt.1 (tj. 240 PLN) i pkt.2 (tj. 70 PLN) powiększają 3 część
nagrody o której mowa ust. 2 pkt.3).

                D. Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród
Strony ustalają, iż:

    1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o któ-
rych mowa w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy
Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
którzy przepracowali cały 2021r. oraz którzy w pierwszym dniu
miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych części nagrody
– będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że:

    1) w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali
pełnych 12 miesięcy roku 2021 – każda część nagrody zostaje
pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc
roku 2021;

    2) do okresu przepracowanego zalicza się również:
    a) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims

lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP, jeśli przypadało
bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,

   b) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnie-
nia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.

    2. Uprawnionymi do nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, o
której mowa w Rozdziale II część B Porozumienia są pracownicy
Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej
nagrody będą pozostawali “w zatrudnieniu.

    3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II
część C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki
objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., któ-
rzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody
EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokony-
wania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą pozosta-
wali “w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część
nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprze-
pracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego w
związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu
pierwszego miesiąca danego okresu. Do okresu przepracowa-
nego zalicza się również:

    1) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims
lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP, jeśli przypadało
bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,

    2) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnie-
nia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.

   4. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze
czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości propor-
cjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o
pracę.

    5. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpły-
wem na sytuację zdrowotną pracowników, ustala się, że nagro-
dy nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników
na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem
rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

III.  Program Opieka Medyczna
    1. Strony postanawiają, iż stosownie do postanowień § 58

ZUZP z dniem 01.06.2022 r. Pracodawca zaoferuje pracowni-
kom możliwość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wer-
sji KOMFORT oferowanej przez PZU Życie (lub jego odpo-
wiednik w innej firmie), na zasadach określonych w umowie
zawartej pomiędzy Pracodawcą, a firmą wyspecjalizowaną w
świadczeniu tego typu usług.

    2. Stosownie do postanowień ZUZP:
1) Pracownik przystępujący do ww. ubezpieczenia będzie

uprawniony do zakupu ubezpieczenia opieki medycznej po ce-
nie niższej niż detaliczna,
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Zebranie przewodniczących z zarządem KRH

Podczas poniedziałkowego zebrania, prowadzonego podob-
nie jak tydzień temu zdalnie, przewodniczący KRH Władysław
Kielian wymienił główne założenia Porozumienia płacowego,
jakie będą przedstawione na posiedzeniu Zespołu Centralne-
go. W dniu pisania tego tekstu wiemy już, że Zespół Centralny
zaakceptował te propozycje i przyjął tekst Porozumienia w for-
mie, w jakiej przedstawiamy je w tym biuletynie.

Przewodniczący w większości przyjęli z ulgą wiadomość, że
negocjacje dobiegają końca, jednakże opinie co do wynego-
cjowanych kwot były rozbieżne.

- Dobrze, że jest to porozumienie, jednak przy takich pienią-
dzach nie uzyskamy nowych pracowników - stwierdził Czesław
Bujak (BWZ). Powołując się na słowa jakie słyszał od kolegów
pracujących na hali, przewidywał ich rozczarowanie, ponieważ
oczekiwania były większe. Pracownicy uważają, że dobra praca
powinna być dobrze opłacana, i nie może być tak, że „ktoś spija
śmietankę”, podczas gdy robotnik musi od pracodawcy „wy-
dzierać każdą złotówkę”.

- Moim zdaniem związki wyszarpały tyle, ile się dało - powie-
dział Andrzej Grabski (ZSIP). Pracodawca upierał się przy dużo
mniejszych kwotach i to, że w końcu ustąpił i poluzował, to
zasługa wszystkich organizacji związkowych, które tworzyły
wspólny front w negocjacjach.

- Pamiętajmy, że od tych 300 zł wzrosną wszystkie pochodne
- zwrócił uwagę Władysław Kielian. Sumarycznie tegoroczny
wzrost płac będzie kosztował pracodawcę dodatkowe ok. 16%.

- Jeśli dodamy wszystkie te kwoty to rzeczywiście uzysku-
jemy realny wzrost, jednak ludzie zawsze będą niezadowoleni
- stwierdził Paweł Orzeł (PED). Przy tak dużej inflacji nie wszyst-
kich ta podwyżka będzie satysfakcjonować. Niestety, swoją
złość jak zwykle będą wylewać na związki zawodowe.

- Zadam retoryczne pytanie: jakie byłyby podwyżki, gdyby
nie zdecydowane stanowisko związków? - zauważył Wiesław
Zając (KRH).

-  Nie chwalmy się tak, żeby nie odbiło się to na nas ryko-
szetem - powiedział Stanisław Lebiest (Kolprem). - Wzrost
niektórych składników płacowych, które składają się na te
16%, wynika nie z naszej przyczyny, tylko wskutek corocznej
waloryzacji. Przewodniczący z Kolpremu odniósł się też do
zmian w ubezpieczeniu grupowym świadczonym przez PZU
Życie. - Byłem zadowolony z dotychczasowych warunków
tego ubezpieczenia - powiedział. - A teraz czuję się tak, jakby
mnie na siłę uszczęśliwiano.

W odpowiedzi Władysław Kielian przypomniał, że nowe,
wynegocjowane polisy zamykają stare, które będą obowiązy-
wały do końca kwietnia. Czas na dyskusję się zakończył. Jeśli
pracownicy nie wybiorą sobie jednej z czterech opcji to nie
będą mieli ubezpieczenia pracowniczego. Należy też przypo-
mnieć, że dodatkową nowością jest możliwość ubezpieczenia
onkologicznego i dzieci w wieku szkolnym. Drugą sprawą, któ-
ra jest wynegocjowana wraz z porozumieniem dotyczącym pod-
wyżek, jest możliwość dobrowolnego skorzystania z wynego-
cjowanego pakietu medycznego. Pracodawca zgodził się na
podwyższenie pakietu Komfort, który sfinansuje w 95% warto-
ści (na dzisiaj to 27,70 zł). Będzie możliwe skorzystanie z wy-
ższego pakietu i dodatkowo można będzie ubezpieczyć naj-
bliższą rodzinę. Zasady, zgodnie z ZUZP, są lepsze od obecnie
obowiązujących.

Skan Porozumienia podpisanego przez przedstawicieli obu
stron znajdzie się wkrótce na stronie www.krhhts.pl

2) ubezpieczenie opieki medycznej będzie współfinansowane
przez Pracodawcę i Pracownika w następujących proporcjach:

a) Pracodawca opłaci 95 % wartości pakietu opieki medycznej,
b) Pracownik opłaca 5 % wartości pakietu opieki medycznej.
    3) kwota odpowiadająca procentowi współfinansowania pa-

kietu opieki medycznej potrącana będzie z miesięcznego wyna-
grodzenia pracownika na podstawie jego pisemnej zgody, począw-
szy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika pakietem medycz-
nym o którym mowa w ust. 1.

   3. W związku z dokonaniem ww. uzgodnienia z dniem
31.05.2022r. Pracodawca zaprzestaje refundowania pracownikom
kwoty 14,90 PLN/za każdy miesiąc uczestnictwa pracownika w
Programie Opieka Medyczna.

   IV. Postanowienia końcowe
    1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia jak rów-

nież ich interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pi-
semnego uzgodnienia.

    2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu
należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przy-
sługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasi-
łek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrud-
nienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na
tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych
Jak informuje Dział HR, zgodnie z zawartym ze stroną społeczną

aneksem do Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie
ulegną zasady wydawania posiłków regeneracyjnych.

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyj-
nych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do 24 lutego –
oświadczenia (wzór umieściliśmy w plikach do pobrania na na-
szej stronie internetowej) wyrażającego zgodę pracownika na po-
trącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek. Oświad-
czenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora
kadrowo-płacowego.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-
łając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez
wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocz-
towej, która znajduje się przed wejściem do danego budynku kadr.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we wska-
zanym terminie, od 1 maca jego karta na posiłki regeneracyjne
zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświadczenia po 24
lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26
dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym
dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w
dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków
regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminala, czyli
według tzw. „odbić”. Liczba „odbić” pomnożona przez kwotę
0,65zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagro-
dzenia pracownika.

Przypominamy: osobom, które nie złożą Oświadczenia w odpo-
wiednim terminie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą
one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za
pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez
zmian. (dokończenie na str. 4)
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Wycieczka objazdowa: Chorwacja - góry i morze

E-PIT w HRapce
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym Dział

HR w AMP informuje, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo
udostępnia wszystkim pracownikom PIT w wersji elektronicz-
nej w HRapce. Pliki będą dostępne do pobrania w aplikacji do
21.02 br. włącznie.

E-PIT i E-RMUA (tj. podsumowanie składek do ZUS płaco-
nych przez pracodawcę) w HRapce znajdują się w części „Mój
profil”, w sekcji „Pliki do pobrania”. Należy koniecznie potwier-
dzić w aplikacji pobranie plików zgodnie z instrukcją.

Dostęp do plików zabezpieczony jest takim samym hasłem
jak e-pasek płacowy.

Pobranie plików zgodnie z instrukcją będzie jednoznaczne ze
wstrzymaniem wysyłki dokumentów pocztą, dzięki czemu unik-
niemy konieczności odbioru przesyłki. Niepobranie plików z
HRapki może oznaczać konieczność samodzielnego odbioru
dokumentów na poczcie.

Dla bezpieczeństwa rekomendujemy wybranie wersji elek-
tronicznej. Dział HR przypomina także, że istnieje możliwość
rozliczenia PIT na portalu ministerstwa finansów (www.gov.pl),
gdzie jest on już automatycznie załadowany, po wcześniejszym
przesłaniu przez pracodawcę.

Mając nadzieję na rozluźnienie obostrzeń covidowych, zapo-
wiadamy wrześniową wycieczkę do Chorwacji organizowaną przez
naszego koordynatora Ryszarda Wawiórko za pośrednictwem biu-
ra Albatros z Niepołomic.

Termin wyjazdu: 10 - 18.09.2022 r.
Cena: 2590 zł/os przy grupie 40-44 osób
Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nie tylko piękne wybrze-

że Adriatyku, ale też Góry Dynarskie czy słynący z pięknych wo-
dospadów Park Narodowy Krk. Więcej na temat programu na stro-
nie krhhts.pl pod zakładką Działalność - Turystyka.

Rezerwacja miejsc: R. Wawiórko tel.: 793 539 904 (wpłata zaliczki
do 11 marca).

Opłaty abonamentowe w 2022 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-

zji w 2022 roku abonenci będą płacić tyle samo co w ubiegłym
roku, czyli: 

* za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za jeden mie-
siąc; * za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i
radiofonicznego – 24,50 zł za jeden miesiąc. Płacąc od razu za cały
rok trzeba wydać 264,60 zł na abonament radiowo-telewizyjny, a
za pół roku z góry - 139,70 zł.

Osoby, które zarejestrowały odbiorniki, ale nie wnoszą obo-
wiązkowych opłat, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty. Maksy-
malna kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-krotność
miesięcznej opłaty abonamentowej. Na spłatę odbiorca ma 7 dni.

Właściciele zarejestrowanych odbiorników  uprawnieni do zwol-
nienia z opłaty abonamentowej (lista osób zwolnionych dostępna
jest na stronie Poczty Polskiej) muszą przedstawić w urzędzie Poczty
Polskiej dokument, potwierdzający to uprawnienie wraz z oświad-
czeniem, które można pobrać z serwisu PP. Wymóg ten nie doty-
czy osób, które ukończyły 75. rok życia, bowiem ci są całkowicie
wolni od płacenia tego haraczu. W ich przypadku uprawnienia do
zwolnienia opłat ustala Poczta Polska na podstawie danych z reje-
stru PESEL, do których ma dostęp.

INFORMUJEMY, że Redakcja NBS posiada jeszcze dwa
egzemplarze 5. tomu „Dziejów Polski” prof. Andrzeja No-
waka. Koszt jednej książki wynosi 70 zł. Tom obejmuje lata
1572 - 1632 - Imperium Rzeczypospolitej. Kto kupował wcze-
śniejsze tomy z tej świetnie napisanej serii o historii naszego
państwa i losów polskiego narodu ten wie, że prócz przy-
stępnej treści zawierają one dużo ilustracji i map poglądo-
wych, co dodatkowo uprzyjemnia lekturę. Książkę poleca-
my starszej młodzieży i dorosłym miłośnikom historii. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 12 290-18-19.

Roman Wątkowski zwrócił uwagę na jeszcze jeden, bardzo
istotny fakt. Otóż z ubezpieczenia grupowego można na ogół
korzystać do 69 roku życia, tymczasem hutnicy mają wyjąt-
kową możliwość pozostania w „grupówce” do 75 r. życia.

Symptomatyczny w tej dyskusji był głos przewodniczące-
go ze spółki Eko-Energia Wiesława Jakubca, który pogratulo-
wał kolegom z huty szczęśliwego zakończenia negocjacji. Za-
uważył, że zawsze może być lepiej, ale też mogło być gorzej,
więc trzeba docenić to, co udało się osiągnąć. U nich w spółce
od stycznia weszły 6% podwyżki i dawno takich nie było.
Niestety, pracownicy Eko-Energii nie mogą porównywać swo-
ich zarobków z zarobkami w AMP (średnia płaca w spółce to
ok. 4400 zł, a średnia płaca w AMP to ok. 7300 zł). Mimo to w
spółce nie jest źle, a związkowcy ponownie zasiądą do roz-
mów w lipcu br.

Podsumowując dyskusję przewodniczący Władysław Kie-
lian złożył oświadczenie: - Te negocjacje były ostatnimi, w któ-
rych uczestniczyłem. Moi następcy w przyszłości zobaczą sami
czym są takie negocjacje i jakie to jest pozornie „proste”.

ciąg dalszy: Zebranie przewodniczących Zmiany w izolacji i kwarantannie
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące

zmian w izolacji i kwarantannie, jakie zostały wprowadzone rozpo-
rządzeniami Ministerstwa Zdrowia w dniu 10.02.2022 r.:

> Od 15 lutego skrócenie izolacji zakażonego do siedmiu dni
(do tej pory obowiązywała 10-dniowa izolacja).

> Od 15 lutego kwarantanna dla współdomowników wyłącznie
w okresie izolacji członka rodziny (dotychczas to czas trwania
izolacji plus 7 dni)

> Od 11 lutego likwidacja kwarantanny „z kontaktu” czyli kwa-
rantanna nakładana na osoby, które miały kontakt z zakażonymi.
Dotyczyło to np. uczniów i nauczycieli, którzy mieli kontakt z kimś
zakażonym czy w przypadku zakażeń w miejscu pracy.

> Od 11 lutego zniesienie kwarantanny przyjazdowej. Kwaran-
tanna przyjazdowa z państw spoza strefy Schengen skrócona zo-
stanie do siedmiu dni (przypominamy, że w AMP podróże służbo-
we zagraniczne nie są rekomendowane, dopuszczalne są wyłącz-
nie te, które uzyskały zgodę członka dyrekcji wykonawczej).


