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ArcelorMittal Poland S.A. 
Dyrektor Personalny 
DK/DT-52/0501/1/20 
Dąbrowa Górnicza, 2020.07.27 
 

 
ANEKS NR 1  

do Zarządzenia Nr 1/2020 DK w sprawie: Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

W związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w art. 30 ust. 6 ustawy 
z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (T.J. Dz.U. z 2019r. poz. 263 wraz z 
późniejszymi zmianami) oraz w celu aktualizacji zapisów wprowadzam następu-
jące zmiany do przedmiotowego Zarządzenia 
 
 
 

1. Wprowadzam zmiany do Regulaminu ZFŚS, o którym mowa w pkt. 1 przed-
miotowego Zarządzenia. Zmiany określa „Aneks Nr 1 do Regulaminu Zakła-
dowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. 
w 2020r.” (w załączeniu). 
 

2. Z dniem 03.02.2020 r. w Zarządzeniu w pkt. 4 w ppkt. b) w miejsce nazwy 
firmy: „Biuro Podróży Partner BPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa” wprowadza się nową nazwę firmy o następującym 
brzmieniu: „SANPRO SYNERGY Sp. z o.o.” 
 

3. Z uwagi na zmiany wprowadzone Aneksem Nr 1 do Regulaminu Zakładowe-
go Fundusz Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020r – 
w zakresie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu ter-
min składania wniosków wskazany w Regulaminie, zostaje przedłużony 
do 31.08.2020 r. 
 

4. Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych Spółki mają obowiązek 
zapoznania podległych pracowników z treścią Aneksu wraz z załącznikiem. 

 
5. Szefa Biura Dialogu Społecznego proszę o poinformowanie zakładowych 

organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. o koniecz-
ności niezwłocznej aktualizacji składów komisji, o których mowa w Zarządze-
niu Nr 2/2020 DK z dnia 27.01.2020 r. w sprawie: powołania komisji świad-
czeń socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. na 2020 r. 

 
 

ArcelorMittal Poland S.A. 
HR Director,  
DK/DT-52/0501/1/20 
Dąbrowa Górnicza, 2020.07.27 
 

 
ANNEX NO. 1  

to Directive No. 1/2020 DK on: availing of the Company Social Benefit Fund 
in ArcelorMittal Poland S.A. in 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

         Due to the occurrence of a situation referred to in Article. 30 item 6 of the 
Act of 23.05.1991 on trade unions (C.T. Journal of Laws of 2019, item 263 with 
later amendments) and to update the records I hereby introduce the following 
amendments to the Directive: 
 
 
 

1. I introduce changes to the Company Social Benefit Fund Regulations, men-
tioned in item 1 of the Directive in question. The changes are specified in 
“Appendix No. 1 to the Company Social Benefit Fund Regulations in Arce-
lorMittal Poland S.A. in 2020” (enclosed). 

 
2. On February 3rd, 2020, in the Directive in item 4 in sub-item b) in place of the 

name of the company: "Biuro Podróży Partner BPO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa" shall be introduced with the fol-
lowing new name: "SANPRO SYNERGY Sp. z o.o.” 

 
3. Due to the changes introduced Appendix No. 1 to the Company Social Bene-

fit Fund Regulations in ArcelorMittal Poland S.A. in 2020 - in terms of co-
financing the stay of children in a nursery and / or kindergarten, the deadline 
for submitting applications indicated in the Regulations is submitted 
by 31.08.2020. 

 
4. Directors and managers of organizational units of the Company are required 

to acquaint the subordinate employees with the content of this Annex and the 
enclosure. 

 

5. The head of the Social Dialogue Office, please inform the company trade 
unions operating in ArcelorMittal Poland S.A. on the need to immediately up-
date the composition of the committees referred to in Directive No. 2/2020 of 
DK of 27/01/2020 on: appointment of social benefits committees in Arce-
lorMittal Poland S.A. for 2020. 
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