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Kraków

Jak ogólnie wiadomo, od października 2022 trwa procedura
wyborcza w naszym Związku na nową kadencję 2023-2028.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w pierwszym ty-
godniu października br. w składzie: przewodniczący Andrzej
Gębara, wiceprzewodniczący Stanisław Lebiest, sekretarz
Beata Suder i członkowie Komisji: Czesław Bujak oraz Janusz
Klimaszewski.

Nasza Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność” AMP S.A. o/Kraków  została podzielona na 20
okręgów wyborczych. Łącznie ze wszystkich okręgów po-
winno zostać wybranych, według wcześniej przyjętego klu-
cza, 62 delegatów na Walne Zebranie Delegatów, które odbę-
dzie się na początku marca 2023.

Na koniec minionego roku wybory znajdowały się na pó-
łmetku. Zebrania wyborcze odbyły się w 10 okręgach wybor-
czych, w których wybrano łącznie 20 delegatów na WZD MOZ.
Przeprowadzono wybory oddziałowe w większych komór-
kach takich jak Zakład Walcowni Zimnej (BWZ i BTL) i Za-
kład Energetyczny (PED). W BWZ i BTL wybrano 18 przed-
stawicieli na zebranie oddziałowe, na którym w dniu 12 stycz-
nia 2023 będzie wybierany zarząd Komisji Oddziałowej oraz
delegaci na WZD MOZ. Natomiast w PED wybrano 12 przed-
stawicieli na zebranie oddziałowe, którzy 9 stycznia wybrali
spośród siebie zarząd i delegatów na WZD. Na podobnych
zasadach odbędą się wybory w komórkach dyrekcyjnych oraz
spółce Kolprem. Pozostałe komisje mają już ustalone terminy
wyborcze na pierwszą połowę stycznia za wyjątkiem Komisji
Emerytów i Rencistów, dla której termin wyborów ustalono w
ostatni wtorek stycznia, tj. 31.01.2023 o godz. 12:00.

Jak dobrze pójdzie, wybory związkowe we wszystkich 20
okregach wyborczych zakończą się jeszcze w styczniu 2023.

Następny komunikat Głównej Komisji Wyborczej ukaże się
po połowie stycznia, kiedy spodziewamy się w większości
zakończenia oddziałowych wyborów.

Podajemy poniżej, z zachowaniem następującej kolejności:
1/ nazwiska przewodniczących dziesięciu komisji oddziało-
wych, gdzie zakończono wybory w 2022 roku, 2/ nowe skła-
dy zarządów tych komisji, 3/ nazwiska nowo wybranych de-
legatów na Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidar-
ność” oddziału krakowskiego.

Wybory związkowe na kadencję 2023 - 2028

Cognor o/ Ferrostal Łabędy
1/ Piotr Pastuszko
2/ Jarosław Pałka, Edward Stefańczyk
3/ Piotr Pastuszko, Jarosław Pałka
Krakodlew
1/ Krzysztof Kantor
2/ Tomasz Złocki, Mariusz Czosnyka, Tomasz Iwaniuk
3/ Krzysztof Kantor
Eko-Energia
1/ Wiesław Jakubiec

2/ Sylwia Sajak, Małgorzata Dębicka, Grzegorz Grzesik, Włodzi-
mierz Stachura, Robert Kaczmarczyk, Rafał Karkoszka

3/  Wiesław Jakubiec, Rafał Karkoszka, Małgorzata Dębicka, Wło-
dzimierz Stachura

Cognor - oddział PTS w Krakowie
1/ Bogdan Kusior
2/ Marek Charuza, Waldemar Kowacki, Wojciech Sendor
3/ Bogdan Kusior, Adam Półtorak
AM Tubular Products
1/ Jacek Krewniak
2/ Bogdan Golonko, Adam Nowak, Krzysztof Szot
3/  Jacek Krewniak, Krzysztof Szot
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
1/ Elżbieta Urbańska
2/ Monika Jastrząb, Urszula Tłomak
3/ Monika Jastrząb
Koło przy KRH
1/ Monika Ogarek
2/ Janusz Klimaszewski, Dariusz Nowacki, Weronika Tomaszewska
3/ Janusz Klimaszewski, Monika Ogarek

Zapraszamy na 38. Pielgrzymkę Świata Pracy do Sanktuarium w
Czernej koło Krzeszowic w niedzielę 22 stycznia 2023 roku.

Zapisy wraz z wpłatą 25 zł przyjmowane są do 18 stycznia w
Sekretariacie KRH NSZZ „Solidarność” w budynku LTT, I p., pok.
106. Renciści i emeryci zapisują się w siedzibie swojej Komisji w
budynku LTT na parterze w pokoju nr 8. Pielgrzymi mają zapewnio-
ny przejazd w obie strony, ubezpieczenie NNW oraz ciepły posiłek
(bigos). Jak co roku pielgrzymkę organizuje i dofinansowuje NSZZ
„Solidarność”, tj. Komisja Robotnicza Hutników.

Autobusy dla pielgrzymów podstawione będą w dniu wyjazdu o
godz. 9:00, a odjadą jak zwykle sprzed Bramy Głównej kombinatu.
Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w kościele o godz. 11:00. Po
nabożeństwie pielgrzymi pomodlą się przy grobie św. Rafała Kali-
nowskiego. Przed powrotem do Krakowa pielgrzymi zaproszeni zo-
staną na posiłek oraz koncert kolęd.

Styczniowa pielgrzymka do Sanktuarium w Czernej

cd. na str. 2

W dąbrowskim oddziale 3 stycznia 2023 r. rozpoczęła się procedu-
ra rozruchu wielkiego pieca nr 3. „Czerwony guzik” uruchamiający
specjalistyczny palnik gazowy, przy pomocy którego odpalany jest
wsad w piecu, wcisnął dyrektor zarządzający oddziału surowcowe-
go Grzegorz Maracha.

Pierwszy spust surówki miał miejsce 5 stycznia 2023 o godz. 5.37.
Zgodnie ze słowami Radosława Dziedzica, dyrektora Zakładu Wiel-
kie Piece, w ciągu 10-14 dni powinno dojść do oczekiwanego pozio-
mu produkcji. Na marginesie dodajmy, że pierwsze spusty nie były
dostarczone na produkcję ponieważ zawierały zbyt dużo siarki.

Nastąpił rozruch wielkiego pieca nr 3
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Zebranie przewodniczących z 9 stycznia 2023
Od nowego roku nasi przewodniczący kontynuują cotygodnio-

we spotkania związkowe z zarządem KRH. Przy tej okazji przypomi-
namy nowym przewodniczącym, że zebrania rozpoczynają się o 14:15
w poniedziałki w sali 103 w budynku LTT.

Na zebraniu jakie odbyło się w bieżącym tygodniu przew. Roman
Wątkowski zrelacjonował przebieg posiedzenia TOP6 z czwartku 5
stycznia. Nadmienił, że stronę pracodawcy reprezentowali: Stani-
sław Ból, Agnieszka Kukla i Jadwiga Radowiecka.

Pierwsza informacja przekazana na TOP6 dotyczyła uruchomie-
nia, po postoju, wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Z tą
chwilą przestaje obowiązywać porozumienie dotyczące zatrudnie-
nia pracowników w związku z wygaszeniem WP 3. Ponieważ wielki
piec nr 2 będzie zatrzymany do generalnego remontu na przełomie
marca i kwietnia, konieczne będzie przygotowanie nowego porozumie-
nia w tej sprawie. Według założeń remont pieca potrwa do końca
czerwca tego roku.

Jadwiga Radowiecka poinformowała, że w dniu 4.01. br. ukazało
się Zarządzenie nr 1 dyrektora personalnego w sprawie powołania
komisji świadczeń socjalnych w AMP S.A. na 2023 r. W zarządzeniu
został podany skład komisji, której przewodniczy J. Radowiecka. Nasz
związek reprezentują: Beata Suder (Kraków) i Mirosław Nowak (Dą-
browa). Pierwsze posiedzenie komisji zwołano na 12 stycznia.

Do końca marca zostało przedłużone tzw. postojowe solidarno-
ściowe (dotyczy m.in. służb administracyjnych, finansów i grup
wsparcia), zgodnie z którym pracownicy są zobowiązani w dwa
piątki  w miesiącu wykorzystać swoje zaległe urlopy. W przypadku
nie rozpisania zaległego urlopu decyzję o powyższym będzie po-
dejmował HR. Pracownicy nie posiadający zaległych urlopów będą
kierowani na postojowe.

Sporo czasu poświęcono sytuacji zaistniałej w spółce Kolprem po
decyzjach dotyczących zmian schematu organizacyjnego spółki oraz
jej transformacji. Organizacje związkowe działające w Kolpremie z
oburzeniem przyjęły fakt wprowadzenia tak istotnych zmian bez
poinformowania strony społecznej. Aktualnie w spółce, o czym

HUT-PUS
1/ Dominika Zapała
2/ Beata Konieczna, Wioletta Stachowicz, Ewa Piechnik
3/ Dominika Zapała, Beata Konieczna
TAMEH
1/ Jerzy Długosz
2/ Sławomir Zając, Robert Krzemiński, Rafał Łanecki, Wojciech

Zieleński
3/ Jerzy Długosz, Sławomir Zając
Centrum Medyczne Ujastek
1/ Anna Walczak
2/ Małgorzata Włodarczyk, Anna Piech, Elżbieta Łukawiecka, Ewa

Korczak-Chodorowska
3/ Anna Walczak, Małgorzata Włodarczyk
PED
1/ Paweł Orzeł
2/ Waldemar Flisak, Agata Gos, Konrad Korepta, Bogusław Bo-

bowski
3/ Paweł  Orzeł, Waldemar Flisak, Konrad Korepta, Bogusław Skol-

mowski

mówił przew. Stanisław Lebiest,  nie jest prowadzony dialog
społeczny. Pracownicy Kolpremu obawiają się zwolnień lub
przeniesień do innych podmiotów. Zdają sobie sprawę, że z
chwilą przeniesienia do innego pracodawcy stracą uprawnie-
nia do nabytych nagród jubileuszowych czy też wyższych
odpraw emerytalnych. Poza tym nikt nie gwarantuje stabilne-
go zatrudnienia w nowym podmiocie. Nie po raz pierwszy
zarząd spółki zapewnia pracowników, że nie stracą pracy. Rów-
nocześnie proponuje się niektórym z nich zatrudnienie w Dą-
browie Górniczej czy też innych podmiotach. Zapomina się o
tym, że spora część załogi to ludzie z wieloletnim stażem, dla
których stanowi to poważny problem. Z tego powodu związ-
ki zawodowe wystąpiły do prezesa zarządu PUK Kolprem sp.
z o.o. Czesława Sikorskiego o pilne spotkanie ze stroną spo-
łeczną celem wyjaśnienia wątpliwości powodujących napiętą
sytuację wśród załogi. Czytelników NBS będziemy informo-
wać o wyniku rozmów z prezesem Sikorskim.

Spore zamieszanie wywołała decyzja o wzroście od 1 stycz-
nia br. cen posiłków regeneracyjnych, a co się z tym wiąże
wzroście dopłat ze strony pracowników. O podwyżce pra-
cownicy dowiedzieli się w pierwszych dniach stycznia. Do
tego momentu nie byli świadomi, że korzystając z posiłków
regeneracyjnych będą mieli podniesioną odpłatność. „Soli-
darność” i NSZZ Pracowników w Krakowie i Dąbrowie Gór-
niczej uważają, że pobieranie większych dopłat i to wstecz
jest niedopuszczalne, o ile pracownik nie zaakceptuje nowej
ceny. W związku z powyższym zwrócono się do pracodawcy
by nowe ceny nie obowiązywały od początku roku tylko od
lutego (najlepiej byłoby, gdyby pracodawca w ogóle odstą-
pił od zapisu o współfinansowaniu posiłków przez pracowni-
ków). Choć pracodawca potwierdził, że nowa cena obowiązu-
je od 1 stycznia, to stanowisko strony związkowej w tej kwe-
stii pozostaje niezmienne.

Z pozostałych tematów omawianych na zebraniu chcemy
zwrócić uwagę na trzy, to jest na: *wnioskowanie PZU o zwięk-
szenie dopłaty do opieki medycznej przez pracodawcę; *brak
rozliczenia przez pracodawcę wykorzystania dodatku men-
torskiego; *oczekiwanie odpowiedzi na propozycję zwiększe-
nia dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników z
dotychczasowych 300 zł na 450 zł.

dokończenie ze str. 1

Spotkanie z dyr.  Wojciechem Koszutą
Pierwsze w tym roku spotkanie z Dyrektorem Obszaru Wy-

robów Płaskich odbyło się we wtorek 3 stycznia. Tradycyjnie
uczestniczyli w nim przewodniczący trzech największych or-
ganizacji związkowych w oddziale krakowskim. Informacja o
stanie bhp zajęła pierwszą część spotkania. Dyrektor z zado-
woleniem podkreślił, że w roku 2022 nie doszło do żadnego
wypadku skutkującego wystawieniem L-4. Tak dobrej sytu-
acji nie było od wielu lat. Nie oznacza to, że uniknęliśmy zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych, dlatego zdaniem dyrektora
należy eliminować wszelkie tego typu zagrożenia.

Dyrektor poinformował o zakończeniu prac modernizacyj-
nych wytrawialni i walcarki czteroklatkowej w krakowskim
oddziale. Dobiegają końca prace rozruchowe. Po tak poważ-
nej modernizacji, której celem jest zwiększenie mocy produk-
cyjnych, pojawiły się pewne utrudnienia, które stopniowo są
eliminowane. Jak powiedział, w najbliższym czasie wytrawial-
nia powinna osiągnąć pełną zdolność produkcyjną. Przy tej
okazji wspomniał, że w chwili spotkania uruchamiany jest
wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej, co powinno skutkować

Nowo wybranym przewodniczącym, delegatom oraz pozostałym
osobom wchodzącym w skład zarządów komisji oddziałowych w
hucie i spółkach serdecznie gratulujemy. Życzymy skutecznego re-
prezentowania interesów załogi.
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większymi dostawami slabów.  W ten sposób przeszedł do
omówienia stanu zamówień produkcyjnych z jakimi mamy
do czynienia od początku br. Obecnie w tym zakresie zauwa-
żalna jest tendencja wzrostowa. Zarówno wytrawialnia i wal-
carka mają 80% obłożenie produkcyjne. Poprawia się rów-
nież sytuacja na ocynkowniach. Na początku roku, tj. 2 stycz-
nia, została uruchomiona linia ocynkowania nr 2 COMBI.
Co istotne, zwiększa się również portfel zamówień dla wyłą-
czonej od 6 miesięcy linii ocynkowania nr 1. W związku z
powyższym rozlokowanie pracowników z tej linii po innych
odcinkach BWZ zostaje wstrzymane. Zgodnie z deklaracją
szefa wyrobów płaskich, od połowy stycznia załoga ocyn-
kowni nr 1 powróci na swoje urządzenie celem przeprowa-
dzenia rozruchu. Według założonego planu praca ocynkow-
ni nr 1 powinna rozpocząć się z początkiem lutego.

Czy obecna sytuacja jest zapowiedzią stałej tendencji
wzrostowej zamówień, tego nikt obecnie nie jest w stanie
potwierdzić. Istnieją obawy, że może to być efekt odbudo-
wy zapasów magazynowych przez klientów. Okaże się to w
niedługim czasie. Być może taką informację uzyskamy pod-
czas kolejnego spotkania w lutym.

Wojciech Koszuta poinformował ponadto, że wszystkie
inwestycje w BWZ i BTL przebiegają zgodnie z założonym
harmonogramem. Związkowcy po raz kolejny dopytywali
co z budową trzeciej linii ocynkowania. W odpowiedzi dyr.
Koszuta poinformował, że obecnie trwają prace nad zmianą
specyfikacji linii nr 3. W żadnym wypadku nie oznacza to
zaniechania budowy tej linii. Niestety, skutkować to będzie
przesunięciem inwestycji w czasie. Być może w połowie roku
znane będą szczegóły.

Ceny za posiłki – komunikat AMP S.A.
Dział HR informuje, że od 1 stycznia cena za posiłek wy-

nosić będzie 18,54 zł netto  tj. 20,02 zł brutto, a dopłata
przez pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosić
będzie 2,17 zł.

W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświad-
czenia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowa-
ne) zgodnie z załącznikiem najpóźniej do 26 stycznia.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie,
wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR
lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie
do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do
budynku kadr w danej lokalizacji.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się bę-
dzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia licz-
by posiłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany
z terminalu, czyli tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomno-
żona przez kwotę 2,17 zł będzie stanowić łączną wysokość
potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupio-
nych posiłków.

Informujemy, że osoby, które nie złożą Oświadczenia w
terminie, od 1 lutego nie będą mogły korzystać z posiłków
regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie
zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posi-
łków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w
kasach spółek żywieniowych. W przypadku złożenia oświad-
czenia po 26 stycznia lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie
później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie od-
blokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają
bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.

Składkę związkową odliczamy od dochodu
Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można

odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opo-
datkowaniem, ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z
tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Rocz-
ny limit ulgi to 500 zł.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są
przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia
wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie in-
formacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Wykazana w PIT-11 kwota
składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podle-
gająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formula-
rza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji usta-
wy o PIT z 9 czerwca ub.r., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagro-
dzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać do-
wód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków za-
wodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identy-
fikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę
organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę
wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek. (wg solidarnosc.gda.pl)

Tegoroczna podwyżka płacy minimalnej
W 2023 roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej na łączną

kwotę wynoszącą 590 zł brutto. Od stycznia płaca minimalna będzie
wynosiła 3490 zł brutto, a od lipca 3600 zł brutto. Na rękę będzie od
stycznia 2700 zł i 2780 zł od lipca, czyli blisko o 20 proc. więcej niż
obecnie. Tak wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę jeszcze w Polsce nie było. To dobra wiadomość dla ok. 3 mln
pracujących.

Wzrost płacy minimalnej przełoży się również na podniesienie mi-
nimalnej stawki godzinowej. Od stycznia za godzinę pracy praco-
dawca będzie musiał zapłacić pracownikowi co najmniej 22,80 zł brut-
to. Natomiast w lipcu stawka ta wzrośnie do 23,50 zł brutto i będzie o
3,80 zł brutto wyższa od obecnie obowiązującej.

Do podwyższenia płacy minimalnej dwa razy w roku obligują rzą-
dzących przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zgodnie z nimi dwie podwyżki muszą wejść w życie, gdy inflacja
przekracza 5 proc. i właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. We
wrześniu, kiedy ogłaszano wysokość płacy minimalnej na przyszły
rok, inflacja wynosiła 16,1 proc. Natomiast na koniec listopada, jak
poinformował GUS, sięgnęła już 17,5 proc.

Z szacunków rządu wynika, że podniesienie płacy minimalnej bę-
dzie oznaczało poprawę wynagrodzeń dla ok. 3 mln osób. – Mówimy
tutaj o rzeszach pracowników zatrudnionych między innymi w szero-
ko pojętej sferze budżetowej, w ochronie, czy w małych firmach –
mówi Piotr Nowak, wiceprzew. śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Z drugiej strony, znacząca podwyżka płacy minimalnej rodzi oba-
wy dotyczące spłaszczania wynagrodzeń. W części firm, czy instytu-
cji zarobki osób nowo zatrudnionych i doświadczonych pracowni-
ków zbliżają się do podobnego poziomu. To budzi poczucie niespra-
wiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem, demotywuje, a
bywa też przyczyną konfliktów. – Dlatego obok postulatu podnosze-
nia płacy minimalnej, walczymy też o wzrost wynagrodzeń pozosta-
łych pracowników. Płaca powinna być adekwatna do umiejętności,
doświadczenia i wysiłku, jaki wkłada w nią dany pracownik. To są
jasne i proste reguły, dzięki którym pracownicy są zadowoleni z za-
robków, a pracodawcy z ich pracy – dodaje wiceprzewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności”.(solidarnosckatowice.pl)

Media związkowe informują



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 4

1. Pełna treść Regulaminu wraz z tabelami dofinansowania oraz
wnioski, a także inne przydatne informacje dostępne wkrótce w
firmach obsługujących oraz w Sharepoincie HR w zakładce ZFŚS
pod adresem: https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRAr-
celorMittalPoland/SitePages/Zak%C5%82adowy-Fundusz-
%C5%9Awiadcze%C5%84-Socjalnych.aspx?source=http-
s%3a//arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPo-
land/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx

2. Pracownik korzysta ze świadczeń ZFŚS u obsługującego Fun-
dusz. Przez obsługującego Fundusz należy rozumieć w przypad-
ku pracowników obsługiwanych kadrowo w:

a) Krakowie – firmę Hut-Pus S.A.,
b) Dąbrowie Górniczej (w tym w Centrali), Sosnowcu, Chorzo-

wie, Świętochłowicach, Zdzieszowicach – firmę SANPRO SYNER-
GY Sp. z o.o.

3. Od 2022 r. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odby-
wa się tylko za pośrednictwem specjalnej strony SocialPartner
dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

4. Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż
miejsce pracy lub zamieszkania może wybrać dogodne dla niego
miejsce obsługi socjalnej. Ww. postanowienia dotyczą również
pracowników, którzy w 2023 roku przejdą – na mocy porozumienia
zmieniającego – do pracy w innej lokalizacji Spółki. (§ 3)

Informacja o miejscu obsługi kadrowej znajduje się na pasku z
wynagrodzenia na str. 2 – lokalizacja, a także w aplikacji HRapka
(moja kartoteka/zatrudnienie/informacje o organizacji/podobszar
kadrowy). Przypominamy, że zmiana miejsca korzystania ze świad-
czeń socjalnych dokonana w 2022 roku traci moc 31.12.2022 r.

5. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń, pomocy i do-
płat z Funduszu jest zależne od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i
materialnej. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczenio-
wego, z czego wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przyznania
ich każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu. (§ 5)

6. Osoba uprawniona, która: złożyła nieprawdziwe informacje
(dokumenty) o wysokości dochodów, przedłożyła sfałszowany
dokument, wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgod-
ne z jego przeznaczeniem, nie wypełniła warunków skorzystania z
danego świadczenia (dotyczy warunków, które nie podlegają we-
ryfikacji przez obsługującego Fundusz), traci prawo do korzysta-
nia z Funduszu do końca następnego roku oraz zobowiązana jest
do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego.

7. Jeżeli wnioskodawca nie posiadał lub utracił status osoby
uprawnionej przed dniem lub w dniu faktycznej realizacji świad-
czenia socjalnego (przekazania dofinansowania itp.), wówczas
nie przysługuje mu prawo do świadczenia, nawet jeżeli był osobą
uprawnioną w momencie złożenia wniosku. (§ 6)

8. Podstawę do określenia ulgowych usług i świadczeń stanowi
średniomiesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie,
który zawiera pełną wysokość dochodów (bez względu na tytuł i
źródło ich otrzymywania) wszystkich członków danej rodziny pro-
wadzących wspólne gospodarstwo domowe. Osoba uprawniona
przed złożeniem wniosku jest zobowiązana dostarczyć - do obsłu-
gującego Fundusz – „Informację o dochodach w rodzinie na po-
trzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.” W ww. informacji należy
podać średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy
poprzedzających złożenie tej informacji, obliczone wg zasad uję-
tych w § 8. Dochody podane w informacji są ważne przez okres 12
miesięcy od ich złożenia ale nie dłużej niż do 31.12.2023 r. W przy-
padku zmiany sytuacji rodzinnej / finansowej mającej wpływ na
średni dochód w rodzinie i wysokość dofinansowania lub refun-

dacji wg zasad Regulaminu, osoba uprawniona ma obowiązek
niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w informacji. Jeśli
osoba uprawniona nie złoży Informacji o dochodach w rodzi-
nie na potrzeby ZFŚS może korzystać ze świadczeń z ZFŚS bez
dofinansowania. Świadczenia przyznane osobom uprawnionym
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych lub zwolnieniu z tego podatku – stosownie do po-
stanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz.176 -
tekst jednolity z późniejszymi zmianami). (§ 7)

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z d-
nia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tzw. 500+) należy wykazać w „Informacji o dochodach w rodzi-
nie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.” w pozycji
„inne średniomiesięczne dochody w rodzinie” (§ 8).

9. Wprowadza się kwotowy limit świadczeń przypadający na
osobę uprawnioną do świadczeń, zawierający świadczenia na
rzecz uprawnionych członków jej rodziny, w postaci łącznej
maksymalnej w 2023 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS.

Do powyższego limitu kwotowego zaliczane są świadczenia:
a) wypoczynek urlopowy pracowników - § 12 Regulaminu,
b) wypoczynek po pracy - § 14 Regulaminu,
Ww. limit jest zróżnicowany i zależny od dochodu (tabela

poniżej). Oznacza to, że w przypadku wnioskowania o świad-
czenie z ZFŚS, którego realizacja spowodowałaby przekrocze-
nie ww. limitu, należy rozumieć, że realizacja tego świadczenia
będzie niższa tj. do kwoty ww. limitu.

REGULAMIN ZFŚS w ArcelorMittal Poland S. A. w 2023 r. – w pigułce dla pracownika

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS
(zawiera wypoczynek urlopowy pracowników -
§ 12 Regulaminu i wypoczynek po pracy - § 14)

3.350,00

2.150,00

1.550,00

950,00

0,00

Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
(w złotych)

do 1.500,00

1.500,01 – 2.300,00

2.300,01 – 3.200,00

3.200,01 – 5.500,00

Powyżej 5.500,00

Łącznie na pracownika i zawie-
ra uprawnionych członków
jego rodziny (w złotych)

10. Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń
lub pomocy z Funduszu jako wnioskodawca, powinna złożyć
odpowiedni wniosek w imieniu swoim jak i członków swojej
rodziny. Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych z Fun-
duszu jest wniosek oraz inne wiarygodne dokumenty potwier-
dzające sytuację życiową, rodzinną i materialną, złożone przez
osobę uprawnioną. Odmowna decyzja GKŚS lub TKŚS jest
ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. (§ 9)

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1400 szt.
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