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Kraków

W oddziale sosnowieckim odbyło się oficjalne pożegnanie odchodzące-
go na emeryturę Władysława Kieliana, byłego przewodniczącego NSZZ
„S” AMP SA w oddziale krakowskim oraz członka Rady Nadzorczej Arcelor-
Mittal Poland.  Dyr. generalny Frederik Van De Velde, składając podzięko-
wania za lata wytężonej i odpowiedzialnej pracy oraz długoletnią działal-
ność związkową, wręczył Władysławowi Kielianowi pamiątkową statuetkę
hutnika. W pożegnalnym spotkaniu udział wzięli m.in.: członek Zarządu dyr.
Energii i Ochrony ŚrodowiskaTomasz Ślęzak, dyr. zarządzający Oddziału
Wyrobów Długich Marek Kempa, dyr. Oddziału Surowcowego Grzegorz
Maracha, dyr. Bogdan Mikołajczyk, dyr. personalny Stanisław Ból,  dyr. ds.
Kadr, Płac i Dialogu Agnieszka Kukla, Główny Specjalista od Dialogu Spo-
łecznego Cezary Koziński, a także przewodniczący największych organiza-
cji związkowych w AMP.

W poniedziałek odbyło się prowadzone zdalnie spotkanie związ-
kowej „szóstki” z pracodawcą. Na początku dyr. Frederik Van de
Velde omówił ogólnie sytuację hutnictwa w Europie i w Polsce,  a
jest ona bardzo trudna. Niestety, Polska na tle Europy wypada
znacznie gorzej, co zaskutkowało gwałtowną obniżką cen na wy-
roby stalowe. O problemach dotykających tę branżę świadczy
zatrzymanie wielkiego pieca w Dunkierce. W innych hutach AM,
tam gdzie aktualnie remontowane są wielkie piece, podjęto decy-
zję o przedłużeniu postojów remontowych.

Konsekwencją trudności na rynku stali jest spowolnienie pro-
dukcji koksu w Krakowie i Zdzieszowicach (redukcja ma sięgnąć
ok. 25%). Ze względów technologicznych, by nie uszkodzić wy-
murówki, zmniejszanie produkcji musi odbywać się pomału.

Aktualnie w AMP produkujemy maksymalną ilość slabów, po-
nieważ od marca 2023 do czerwca 2023 trwać będzie remont wiel-
kiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Prawdopodobnie zmuszeni bę-
dziemy zatrzymać produkcję linii wykańczających w segmencie
wyrobów długich i płaskich.  Liczba zamówień na III kwartał jest
niska zarówno w wyrobach płaskich jak i długich, a nie wiadomo
jeszcze jak będzie wyglądał IV kwartał. Dyrekcja liczy się z ko-
niecznością spowolnienia produkcji na poszczególnych instala-
cjach w obszarze wyrobów płaskich. Jeśli chodzi o walcownię
gorącą to w dalszym ciągu pracuje tylko na jednym piecu po-
krocznym. Ocynkownia ogniowa, a także linia Combi nieco lepiej
sobie radzą, jednak nowe zamówienia spływają wolno.

Jak powiedział dyrektor, mamy do czynienia z najgorszą od 10
lat sytuacją. Ceny węgla sięgały już ponad 500 dolarów za tonę,
teraz ok. 300  dolarów, ale nie dotyczy to węgla energetycznego.
W chwili obecnej na rynku widoczne są braki węgla, ponieważ
wiele zakładów przechodzi na ten surowiec. Pozytywnym jest fakt,
że w AMP nie ma problemu z gazem. W Dąbrowie i Krakowie
zawsze możemy sięgnąć po gaz koksowniczy.

Po omówieniu zagadnień produkcyjnych dyrektor generalny
odniósł się do spraw pracowniczych, w tym do wnioskowanej

przez związki nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. Stwierdził, że
sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się z dnia na dzień. Tego typu
rozmowy i negocjacje nie były planowane. Dyrektor zdaje so-
bie sprawę, że stopa inflacyjna jest najwyższa od 30 lat.

- Jestem zmotywowany, powiedział dyrektor, by ten temat z
dyr. Bólem rozwiązać. Nawiązując do wypowiedzi dyrektora, prze-
wodniczący zwracali uwagę, że brak takiej nagrody w połącze-
niu z ewentualnym wysyłaniem pracowników na postojowe oraz
zagrożenie wynikające z dramatycznej sytuacji firm żywienio-
wych może spowodować niekontrolowany wybuch społeczny.

W trakcie spotkania poruszono kwestię tzw. transformacji.
Dyrektor Frederik Van De Velde stwierdził: chcemy mieć pew-
ność, że w perspektywie kilku lat będziemy bardziej konkuren-
cyjni. Będziemy wprowadzać nowe technologie i rozwiązania w
dążeniu do wyższej produktywności. Mamy dużo wakatów w
walcowniach i mam nadzieję, że dzięki tej transformacji uda się
je zapełnić.

Następnie odniósł się do linii cynkowania nr 3 w Krakowie. Po-
wiedział, że wszyscy wspierają ten plan. Jednakże ceny firm reali-
zujących inwestycję wzrosły aż o 30% i wymagać to będzie po-
nownych przeliczeń. Wzrost cen odczuwalny będzie również w
kosztach remontu wielkiego pieca w Dąbrowie, ale mimo to będzie-
my dążyć do ulepszenia systemu załadunku wielkiego pieca.

Ponieważ przewodniczących interesował temat remontów,
poinformowano, że w pierwszym półroczu budżet na ten cel był
zwiększony, ale trzeba będzie to jeszcze zweryfikować.

Pod koniec spotkania poinformowano przewodniczących o
tym, że ArcelorMittal Poland S.A. został sponsorem tytular-
nym Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Zgodnie z polityką
firmy tego typu działania wpływają pozytywnie na integrację z
lokalną społecznością. Zagłębiowski Park Sportowy to nowo-
czesny multidyscyplinarny kompleks sportowy w centrum Za-
głębia. W jego skład wchodzą takie obiekty jak: stadion piłkar-
ski (o pojemności 11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545 miejsc)
i hala sportowa (3502 miejsc).

Dyrektor generalny na spotkaniu z TOP6
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Spotkanie Komitetu Stalowego w Brukseli
W dniu 28 czerwca w siedzibie IndustriAll w Brukseli odbyło

się posiedzenie Komitetu Stalowego – Basic Metals (metale pod-
stawowe). W spotkaniu uczestniczyło 36 przedstawicieli zakła-
dów hutniczych żelaza, stali i aluminium z całej Europy. Stronę
polską reprezentowali stali członkowie zespołu: przewodniczący
Krajowej Sekcji Hutnictwa „S” Andrzej Karol oraz wiceprzewod-
niczący KSH Andrzej Gębara z Krakowa.

W trakcie dyskusji poruszono wiele tematów dotyczących aktu-
alnej sytuacji europejskiego hutnictwa, odniesiono się również do
zmian proponowanych w pakiecie Fit For 55 (zielona energia). Dało
się słyszeć wiele krytycznych uwag wobec pracodawców, którzy
zdaniem uczestników dyskusji koncentrują się przede wszystkim
na osiągnięciu jak największego zysku, często kosztem pracowni-
ków. Zdaniem kolegów z Francji i Hiszpanii w ich krajach Arcelor-
Mittall, podobnie jak inne tego typu zakłady produkcyjne w Euro-
pie Zachodniej, korzysta z dotacji państwowych, jednak w znacz-
nie mniejszym stopniu dzieli się zyskami z pracownikami.

Dyskutanci odnieśli się do ponownego uruchamiania w Euro-
pie Zachodniej elektrowni węglowych, czego przykładem są Niem-
cy i Francja. Niestety, staje to w sprzeczności z ogólną polityką
promującą tzw. zieloną energię. Według przedstawicieli IndustriAll
w obecnej sytuacji geopolitycznej należy zachować zdrowy roz-
sądek i znaleźć rozwiązania kompromisowe dla sprawiedliwej trans-
formacji i dekarbonizacji przemysłu.

Koledzy z Niemiec mówili o rozwiązaniach łagodzących skutki
inflacji, jakie zastosowano w ich kraju. Podniesiono tam stawki dla
pracowników w przemyśle oraz przyznano jednorazowy dodatek
inflacyjny.

Dużo mówiono o pakiecie Fit For 55, ponieważ w wielu krajach
środowiska pracownicze dostrzegają potencjalne zagrożenia do-
tyczące utraty miejsc pracy spowodowane wdrożeniem pakietu.
Już dziś zauważalne są protesty społeczne sprzeciwiające się gwał-
townej dekarbonizacji. Od dłuższego czasu Krajowa Sekcja Hut-
nictwa podnosi ten temat na wielu forach. Uczestnicy dyskusji
zgodnie podkreślili, że w tym względzie konieczna jest koordyna-
cja wspólnych działań w celu obrony miejsc pracy. (A. Gębara)

Zarząd Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” informuje, że biuro Komisji EiR znajdujące się na par-
terze biurowca LTT będzie nieczynne od 15 lipca br. do 18
sierpnia br. W razie pilnej konieczności można dzwonić pod
dyżurny numer tel. 513 691 425 w każdy poniedziałek.

 Obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym
przedziale skali podatkowej z 17% na 12%

Co pracownicy powinni wiedzieć o wchodzących
od 01.07.2022 zmianach podatkowych?

do 120 000,00 PLN

Podstawa obliczenia podatku
Dochód roczny

Podatek wynosi

12% minus kwota
zmniejszająca podatek

3.600,00 PLN

ponad 120 000,00 PLN
10.800,00 PLN plus 32%

nadwyżki ponad
120.000,00 PLN

W związku z obniżeniem stawki podatku z 17% na 12% zmianie
ulegnie roczna kwota wolna od podatku dla osób rozliczających
się wg zasad ogólnych (skali podatkowej). Nowa, roczna kwota
zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł. (30 000 zł. x 12% = 3 600 zł).

 W związku z obniżeniem podatku dochodowego z 17% do
12% ulegnie zmianie kwota zmniejszająca miesięczne za-
liczki do 300 zł.

Dotychczasowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na
podatek dochodowy zostanie obniżona z kwoty 425 zł do kwo-
ty 300zł. Do tej ulgi uprawnia PIT-2.

 WAŻNE! Złożone oświadczenia PIT-2 pozostają w mocy, nie
należy składać nowych.

 Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
Od 01.07.2022 r. ulga dla klasy średniej przestaje obowiązywać.
WAŻNE! Urząd Skarbowy przy rozliczeniu rocznym dla każ-

dego podatnika, rozliczy „hipotetyczny podatek” z uwzględnie-
niem ulgi dla klasy średniej i jeżeli takie rozliczenie będzie
korzystniejsze, ulga dla klasy średniej zostanie uwzględniona.

 Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek do-
chodowy.

Do 30.06.2022 r. pracodawca miał obowiązek liczyć zaliczki na
podatek dochodowy według przepisów obowiązujących od
01.01.2022 r. oraz tych, które obowiązywały do 31.12.2021 r. i po-
trącać z płacy pracownika miesięczną zaliczkę na podatek docho-
dowy w niższej kwocie. Obecnie kwota zaliczki będzie obliczana
tylko jedna w oparciu o nową skalę podatkową (12% lub 32%).
 Pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowa-

nie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł mie-
sięcznie, może złożyć pracodawcy wniosek na piśmie o niesto-
sowanie tych kosztów.
 Zmiany sposobu rozliczenia dla samotnych rodziców z

dzieckiem.
 Wszyscy samotni rodzice będą mogli skorzystać z podwój-

nej kwoty wolnej (60 000 zł).

 Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem
Zlikwidowana została ulga 1500 zł, którą wprowadzono w stycz-

niu 2022 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z
dzieckiem według zasad sprzed 01.01.2022.
 Zwiększony limit kwoty dochodów dziecka
Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka który warun-

kuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3
089,00 PLN do 16 061,28 PLN w 2022 r.), dodatkowo renta rodzin-
na rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziec-
ko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.
 Składki związków zawodowych
Zmienia się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć pod-

stawę opodatkowania z 300,00 PLN do 500,00 PLN. Pracownicy
będący członkami związków zawodowych mogą odliczyć w ze-
znaniu rocznym od dochodu kwotę do 500,00 zł.

Dokument upoważniający do zastosowania ulgi będzie stano-
wić informacja PIT11.

Od 1 lipca 2022 r. po raz kolejny zostały wprowadzone zmia-
ny do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw. W związku z tym Dział HR przygotował
wyciąg najważniejszych informacji na ten temat.


