
Pismo
Niezależnego 
Samorządnego
Związku 
Zawodowego

Ukazuje się od 15 września 1980 roku
IS

SN
 1

50
5-

67
24

Nr 2/2020 (769)      HUTA KATOWICE           23 stycznia 2020

Część Związków wycofała się ze Stanowiska ZFŚS
To jest jak zdrada - pracowników AMP
i pozostałych organizacji związkowych

Ze względu na brak wspólnego stanowiska...
Pracodawca sam wprowadził 
Regulamin ZFŚS na 2020 r.

Policzek - to bardzo delikatne określenie tego, co w ostatnim czasie wyda-
rzyło się w temacie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 
r. Pracownicy mogą poczuć się zdradzeni - i będą mieli rację, podobnie jak 
Solidarność, która do końca walczyła o korzystne dla pracowników rozwią-
zania. I już było tak blisko, już była nadzieja na merytoryczne rozmowy nt. 
utrzymania świadczeń socjalnych na poziomie z 2019 r., gdy tymczasem pra-
codawca sam, jednostronnie wprowadził Regulamin ZFŚS na 2020 r. 

Pytanie dobre, ale - pomimo szczerych chęci nie możemy w pełni na nie odpowie-
dzieć. Ostatnio informowaliśmy Państwa, że Solidarność zorganizowała spotkanie 
wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w ArcelorMittal Poland S.A., 
podczas którego wszystkie Związki - bez wyjątku - podpisały przygotowane stanowi-
ska: dotyczące podwyżek płac i właśnie Regulaminu ZFŚS na 2020 r. 
Przekazane jednogłośne i zdecydowane Stanowisko strony związkowej to bardzo 
mocny argument, z którym pracodawca musiał się zmierzyć. Byliśmy „górą”.
Niestety niedługo, gdyż jeszcze przed wyznaczonym terminem na odpowiedź - już 13 
stycznia br. część z organizacji związkowych wycofała swoje podpisy spod Stanowiska 
dot. ZFŚS, nawet nie informując o tym pozostałych Związków, w tym dąbrowskiej Soli-
darności. O tej sytuacji Solidarność dowiedziała się od pracodawcy!   Więcej str. 3

Zarządzeniem nr 1/2020 Dyrektora Personalnego z dnia 17 stycznia br. 
pracodawca wprowadził do stosowania Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na 2020 r. Wprowadzony Regulamin to wersja praco-
dawcy, ale - jak informował w piśmie - dokonał w niej zmian po rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 
Wprowadzony przez pracodawcę Regulamin ZFŚS ma moc obowiązującą od 1 stycz-
nia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W przypadku świadczeń tj. wypoczynek dzieci, 
wypoczynek urlopowy pracowników, dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku i/lub 
w przedszkolu, pożyczka na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego lub 
częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu - 
jeżeli upłynął termin składania wniosków wskazany w Regulaminie - zosta-
je on przedłużony do 14 lutego 2020 r.      Więcej str. 4

Po raz pierwszy w historii Huty Ka-
towice pracodawca jednostronnie 
wprowadził w życie Regulamin Za-
kładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych. Do tej pory odbywało się to 
na mocy porozumienia pracodawcy 
z przedstawicielami strony społecz-
nej. Zdaniem dąbrowskiej Solidar-
ności powodem zaistniałej sytuacji 
jest „trzymanie w ryzach” funduszu 
pracowniczego.          Więcej str. 2 

Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

- chodzi o kasę?

Sejm powołał 
Radę Ochrony Pracy 

XI kadencji
W poniedziałek, 20 stycznia Marsza-
łek Sejmu Elżbieta Witek powołała 
nowych członków Rady Ochrony Pra-
cy na XI kadencję - lata 2020 - 2024.
Rada Ochrony Pracy jest organem nad-
zoru nad warunkami pracy oraz dzia-
łalnością Państwowej Inspekcji Pracy. 
Do najważniejszych zadań ROP należy 
ocena działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy.            Więcej str. 2 

Międzyzakładowe 
Zebranie Delegatów

NSZZ Solidarność
Międzyzakładowe Zebranie Delega-
tów MOZ NSZZ „SOlidarność” Arce-
lorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Gór-
nicza odbędzie się 24 kwietnia 2020 
r. Termin corocznego posiedzenia 
wyznaczyła Międzyzakładowa Komi-
sja podczas ostatniego posiedzenia, 
które odbyło się 22 stycznia br. 
            Więcej str. 2

jak to się stało?

Dalsze rozgrywki - tak krótko można 
podsumować odpowiedź pracodawcy 
na Stanowisko strony związkowej do-
tyczące wzrostu miesięcznych wyna-
grodzeń pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. Rozmowy nie tylko nie 
posunęły się do przodu, ale tak na-
prawdę - nawet się nie rozpoczęły.
W odpowiedzi na Stanowisko Organizacji 
Związkowych z dnia 8 stycznia 2020 r., 
które de facto podpisały wszystkie organi-
zacje związkowe funkcjonujące w AMP pra-
codawca w piśmie z 17 stycznia br. prze-
kazał, że głównym powodem opóźnienia 
terminu zawarcia porozumienia płacowego 
na 2020 r. jest brak wspólnego stanowiska 
strony związkowej. W piśmie pracodawca 
wskazuje również, że związkowe stanowi-
sko płacowe zawiera postulaty wykraczają-
ce poza materię określoną w par. 31 obo-
wiązującego w spółce Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy.         Więcej str. 2 

Niepewna nagroda 
i dodatek układowy 

- to pracodawca uznał 
za możliwe 
do realizacji



str. 2

C. d. ze str. 1       Bo jak nie wiadomo o co chodzi - to chodzi o pieniądze. I tak właśnie - 
zdaniem dąbrowskiej Solidarności jest w przypadku ZFŚS na 2020 r. Założenia ustawy bu-
dżetowej na 2020 r. stanowią o znacznym zwiększeniu podstawy naliczania odpisu w 2020 
r. Podstawą bowiem ma być  przeciętna płaca z II połowy 2018 r., co oznacza, że odpis 
w 2020 r. wzrośnie z kwoty 1.271,20 zł do 1.550,25 zł na jednego pracownika. Tym-
czasem okazuje się, że beneficjentami wprowadzanych przez Rząd rozwiązań nie będą 
pracownicy AMP, a bynajmniej odmrożenia podstawy naliczania odpisu - nie odczują. 
By wyjaśnić powód, należy cofnąć się w czasie do września, kiedy pracodawca podał 
informację, że nie dokona przelewu środków finansowych na konto ZFŚS przeznaczo-
nych na emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne zarówno już w roku 2019, jak 
i w latach kolejnych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że już wówczas były znane pierwsze 
plany dotyczące odmrożenia podstawy naliczania odpisu na ZFŚS. Zliczając kwoty - tę, 
nie przekazaną przez pracodawcę oraz zysk, jaki mieliby pracownicy po zwiększeniu 
odpisu podstawowego - wychodzi, że pracodawca w 2020 r. nie tylko nie będzie musiał 
uruchomić dodatkowych środków na tzw. koszty pracownicze w tym zakresie, ale na-
wet jeszcze coś nadto w kieszeni mu pozostanie. 
W międzyczasie pracodawca jednostronnie wprowadził Regulamin ZFŚS, znacznie 
ograniczając maksymalną wysokość świadczeń socjalnych, by dostosować wydatki z 
ZFŚS w 2020 r. do pomniejszonych środków (Rząd nie przyjął jeszcze Uchwały bu-
dżetowej, więc zwiększenie podstawy odpisu jeszcze nie weszło w życie).  Główną 
przyczyną braku porozumienia w zakresie uzgodnienia Regulaminu ZFŚS na 2020 r. 
było właśnie pomniejszenie wpływu na konto ZFŚS i związane z tym ograniczenia 
świadczeń, których pracodawca nie chciał odpuścić. 
Ale przecież, jeżeli wzrośnie w zapowiadanej wysokości podstawa naliczania odpisu na 
2020 r. - zwiększą się również i środki zasilające konto ZFŚS w AMP. I wówczas praco-
dawca, będzie mógł przedstawiać się jako DOBRY PRACODAWCA, który „dokona zmian 
na korzyść pracowników” np. zwiększając wprowadzone wcześniej limity, wypłacając 
dodatkową nagrodę z ZFŚS lub i w inny sposób „dając dodatkowe środki na ZFŚS. 
Trzeba jednak pamiętać, że po wejściu w życie Ustawy budżetowej zwiększającej pod-
stawę odpisu - pracodawca żadnej łaski nam nie robi zwiększając odpis. Z mocy prawa 
będzie musiał przelać wyższą kwotę. Jednak pracownicy w porównaniu z rokiem 2019 
tego nie odczują, bo w między czasie przecież fundusz był pomniejszony.... 
Jak podkreśla Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności Jerzy Goiński - O odmroże-
nie podstawy odpisu ZFŚS szczególnie mocno walczyła centrala NSZZ „Solidarność”. 
Gdy udało się uzyskać zwiększenie odpisu, by pracownicy tą drogą - poprzez ZFŚS 
mogli otrzymać dodatkowe środki - nasz pracodawca znalazł sposób, by nie dokładać 
do kosztów pracowniczych dodatkowych środków. Tymczasem, z drugiej strony firma 
oczekuje wsparcia rządowego... Czy takie postępowanie jest w porządku?

Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, że kolejne po-
siedzenie MK odbędzie się 19 lutego 
br. (środa) o godz. 8.00 w budynku 
związkowym DAMM 4, s. 119.
Obecność Członków MK jest obowiązkowa.

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 

Komisji 

Jak nie wydać więcej, mimo zwiększenia podstawy 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych - chodzi o kasę?

Międzyzakładowe 
Zebranie Delegatów

NSZZ Solidarność

Negocjacje płacowe - czy w końcu ruszą?
Niepewna nagroda i dodatek układowy 
- to pracodawca uznał 
za możliwe do realizacji
C. d. ze str. 1     Z takim podejściem pracodawcy nie zgadza się Solidarność, po pierw-
sze ze względu na fakt, że wystąpienie płacowe strony społecznej z 25 września 2019 r. 
wystosowane zostało w oparciu o zapisy ZUZP i pod nim podpisały się wszystkie orga-
nizacje związkowe będące stroną ZUZP, a po drugie - ostatnio przekazane pracodawcy 
Stanowisko Organizacji Związkowych z dnia 8 stycznia  br. dot. wzrostu miesięcznych 
wynagrodzeń za pracę pracowników AMP i spółek z grupy AMP w 2020 r. podpisały 
wszystkie - bez wyjątku - organizacje związkowe funkcjonujące w spółce. 
W odpowiedzi na wystąpienie pracodawca ponadto przypomniał, że 17 grudnia 2019 
r. przekazał związkom kompleksowe stanowisko proponując jednocześnie treść Poro-
zumienia Płacowego na 2020 r. Do tej pory jednak nie zostało zorganizowane żadne 
spotkanie negocjacyjne w tym zakresie.
Jaką propozycję porozumienia przedstawił pracodawca? Pracodawca zwrócił uwagę, że 
dokonał szczegółowych analiz związkowych propozycji płacowych w kontekście m.in. ko-
relacji z możliwościami finansowymi oraz wynikami gospodarczymi spółki.   Nawiązał przy 
tym do bardzo trudnej sytuacji przemysłu hutniczego nie tylko w Polsce, ale w Europie. 
W związku z powyższym przedstawiciel AMP poinformował, że nie widzi w chwili obecnej 
możliwości zawarcia porozumienia płacowego na rok 2020 zawierającego uzgod-
nienia stron o dokonaniu zmian płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. 
Za możliwe uznaje jednak dokonanie uzgodnień dotyczących wypłaty kwartalnej 
nagrody rocznej za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki (w cał-
kowitej wysokości 1.000 zł) łącząc ją jednak z wynikiem EBITDA za dany kwartał 
kalendarzowy, co oznacza, że tak naprawdę nie ma gwarancji, że nagroda ta będzie wy-
płacona - jak to miało miejsce w 2019 r. Kolejnym punktem możliwym do porozumienia 
jest włączenie do płac pracowników funkcjonującej dzisiaj jako dodatek układo-

wy kwoty 80 zł. - metodą uzgodnioną przez strony. 
Pierwsze - mamy nadzieję, że merytoryczne - spotkanie dotyczące 
wzrostu wynagrodzeń ma się odbyć w piątek, 24 stycznia br. 

C. d. ze str. 1      Podczas ostatniego 
posiedzenia Międzyzakładowa Komisja 
przyjęła Uchwałę, którą wyznaczyła ter-
min  Międzyzakładowego Zebrania 
Delegatów dąbrowskiej Solidarności 
na dzień 24 kwietnia 2020 r. 
MZD odbędzie się  w siedzibie Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” - w Katowicach, ul. Floria-
na 7. Rozpocznie się o godz. 8.00. 
Dla delegatów zorganizowany będzie 
transport - wyjazd autokaru spod budyn-
ku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00. 
Międzyzakładowa Komisja jednocześnie 
wyznaczyła ostateczny termin, do które-
go powinny zostać przeprowadzone ze-
brania sprawozdawcze w poszcze-
gólnych Komisjach Wydziałowych/
Spółek na dzień 10 kwietnia 2020 r. 
Dotychczas zgłoszono następujące ter-
miny zebrań sprawozdawczych:

Komisja Emerytów i Rencistów•          
- 25 lutego godz. 11.00;
Zakład Wielkie Piece•  - 2 marca 
godz. 14.00.

O zgłoszonych terminach zebrań będzie-
my na bieżąco Państwa informować. 

C. d. ze str. 1     Zadania ROP obejmują wy-
rażanie stanowiska na temat programów 
działalności PIP oraz wniosków wynikają-
cych z tych ocen, opiniowanie projektów 
aktów prawnych dotyczących problema-
tyki ochrony pracy, inicjowanie prac zwią-
zanych z ratyfikacją konwencji międzyna-
rodowych oraz międzynarodowych norm z 
zakresu ochrony pracy i ergonomii, a także 
występowanie do organów administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego oraz 
organizacji pracodawców i pracobiorców w 
sprawach związanych z ochroną pracy.
Na Przewodniczącego ROP w kadencji XI 
powołany został Janusz Śniadek – poseł, 
były szef Solidarności. Jego zastępcami 
zostali: Zbigniew Janowski – zgłoszony 
przez Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych, Danuta Koradecka – 
zgłoszona przez Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł, 
Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Zwią-
zek Pracodawców Business Centre Club.
Funkcję Sekretarza pełnić będzie nato-
miast : Bożena Borys-Szopa – poseł.

Sejm powołał 
Radę Ochrony Pracy 

XI kadencji



str. 3

C. d. ze str. 1      W piątek, 17 stycznia 
br. pracodawca poinformował, iż znacząca 
część Organizacji Związkowych wycofała 
swoje poparcie do związkowego wystąpie-
nia z dnia 8 stycznia 2020 r., zajmując w 
powyższym temacie odmienne stanowisko. 
W związku z sytuacją, o której mowa po-
wyżej spełnione zostały przesłanki (...), co 
oznacza, że decyzja w zakresie ustalenia 
treści Regulaminu ZFŚS zostanie podjęta 
przez Pracodawcę, po rozpatrzeniu odręb-
nych stanowisk organizacji związkowych.
Wycofanie podpisów (w tym jednej z 
organizacji reprezentatywnej, a należy 
zwrócić uwagę, że w AMP funkcjonują 
tylko dwie organizacje związkowe, które 
są reprezentatywne, w tym jedną z nich 
jest NSZZ „Solidarność”) dało pracodaw-
cy podstawy do wprowadzenia Regula-
minu ZFŚS na 2020 r. jednostronnie. 
I tak też się stało. 

Bo Dąbrowska Solidarność uznała, że ma 
już dość. Dość knucia, niejasnych układów, 
dość robienia dobrej miny do złej gry. 
Może trzeba zacząć mówić głośno - kto,  
co, jak i kiedy? Przecież związki są po to 
by reprezentować załogę, a nie układać 
się... Przedstawiciele organizacji związko-
wych są wybierani przez pracowników, by 
godnie reprezentowali ich interesy, a jak 
trzeba - w ich imieniu podejmowali cza-
sem trudne, ale stanowcze decyzje celem 
wprowadzenia korzystnych dla zatrudnio-
nych rozwiązań. Czy aby na pewno wszy-
scy rozumieją rolę, jaką mają pełnić? Po 
tym, co się w ostatnim czasie wydarzyło 
- odpowiedź na to pytanie nie jest jedno-
znaczna, ale to Państwo wybierają i Pań-
stwo mają prawo zażądać rozliczenia. 

Zdecydowanie - w jedności jest siła, ale 
tylko pod warunkiem, że w prawdziwej 
jedności, a nie takiej na pokaz. I tę siłę 
zaprezentowaliśmy, mieliśmy ją, stawia-
jąc pracodawcę pod ścianą. Jednym, sta-
nowczym głosem mówiły wszystkie orga-
nizacje związkowe, pomimo dzielących je 
różnic - bo tak właśnie trzeba w interesie 
pracowników. Szkoda tylko, że ta jedność 
i nasza siła trwała tylko dwa dni. Bo byli 
tacy, którzy z uzgodnienia się wycofali...
Całkowicie niezrozumiałym jest zachowanie 
Związków, które „zagrały” przeciwko pra-
cownikom. Po co bowiem ich przedstawi-
ciele podpisali się pod Stanowiskiem dając 
złudne poczucie siły? Mogli od razu oświad-
czyć, że takiegoż Stanowiska nie podpiszą. 
Dlaczego wycofali swoje podpisy nie infor-
mując o tym fakcie pozostałych Związków 
- w tym m.in. Solidarności. Właściwie zro-
bili to poza jej plecami. Przecież można było 
się spotkać, można było podjąć inne kroki, 
można było wiele... Ale w ten sposób?

Tymczasem nikt nie miał nawet cywilnej od-
wagi, by się przyznać, że wycofał podparcie. 

Część Związków wycofała się ze Stanowiska ZFŚS
To jest jak zdrada - pracowników AMP
i pozostałych organizacji związkowych

Także pracodawca nie przekazał „podstawy”, 
na bazie której wprowadził jednostronnie 
Regulamin ZFŚS na 2020 r. W odpowiedzi 
na wystąpienie Solidarności w tym zakresie 
odpisał: Szanowny Panie Przewodniczący! 
W nawiązaniu do Pańskiego maila pragnę 
poinformować, iż Strona Pracodawcy nie 
została upoważniona przez sygnatariuszy 
pisma z 13.01.2020 r. do przekazywania 
kopii wystąpienia kierowanego przez te Or-
ganizacje Związkowe do Dyrektora Gene-
ralnego Pana Marc De Pauw.
Ponownie informuję jednocześnie, iż 
w/w wystąpienie wypełniło przesłanki, o 
których mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z 
23.05.1991r. o związkach zawodowych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 263 wraz z później-
szymi zmianami), co stało u podstaw pod-
jęcia przez Pracodawcę decyzji w zakresie 
ustalenia treści Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 
2020, po rozpatrzeniu odrębnych stano-
wisk organizacji związkowych. 
Dziwne. Przecież Solidarność jest jedną ze 
stron Stanowiska, której cały temat dotyczy 
- to po pierwsze, a po drugie - do tej pory 

pracodawca nie miał obiekcji, by np. spra-
wy, wystąpienia i stanowiska kierowane do 
niego przez Solidarność - kontynuować na 
forum wszystkich Związków Zawodowych, 
pomimo, iż Solidarność takiego upoważnie-
nia również nie udzielała.

W związku z zaistniałą sytuacją NSZZ Soli-
darność zwołała kolejne spotkanie organiza-
cji związkowych na wtorek, 21 stycznia br. 
Dopiero podczas spotkania przekazano Soli-
darności pismo, w którym część Związków:

Międzyzakładowy Związek Zaw. Pra-• 
cowników AM Dąbrowa Górnicza;
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - • 
Kraków;
Hutnik Międzyzakładowy Związek Za-• 
wodowy Pracowników AMP Dąbrowa 
Górnicza;
 Międzyzakładowy Związek Branży Hut-• 
niczej z siedzibą AMP Sosnowiec;
KZ WZZ Sierpień 80 Mittal Steel Poland;• 
MK WZZ Sierpień 80 Mittal Steel Poland;• 
KM NSZZ Solidarność 80 Pracowników AMP;• 
Międzyzakładowy Związek Zawodowy • 
Pracowników AMP;
MOZ ZZI i T Mittal Steel Poland S.A. • 
Oddział w Krakowie;
MMZZ PAM P S.A.• 

wycofuje swoje poparcie dla wspólnego 
Stanowiska z dnia 8 stycznia 2020 r. 

  Dlaczego 
         o tym piszemy?

Poniżej pismo z podpisami organizacji, które wycofały swoje poparcie, dzięki cze-
mu pracodawca mógł jednostronnie wprowadzić Regulamin ZFŚS na 2020 r. 

      W jedności 
        siła?

      Głowa 
        w piach?

  Kolejne 
        Spotkanie związkowe
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Wystąpienie 
pracodawcy

Ze względu na brak wspólnego stanowiska...
Pracodawca sam wprowadził 
Regulamin ZFŚS na 2020 r.
C. d. ze str. 1       Do najważniejszych 
zmian - w stosunku do Regulaminu ZFŚS 
obowiązującego w 2019 r. należy wpro-
wadzenie przez pracodawcę tabeli okre-
ślającej łączną maksy-
malną wysokość dopłat 
i świadczeń w 2020 r. 
z ZFŚS na pracownika 
wraz z uprawnionymi 
członkami jego rodziny 
oraz na emeryta (wraz 
z członkami jego ro-
dziny). Oznacza to, że w 
przypadku wnioskowania 
o świadczenie z ZFŚS, 
którego realizacja spo-
wodowałaby przekrocze-
nie ww. limitu - realizacja 
tego świadczenia będzie 
niższa tj. do kwoty ww. 
limitu.
Do świadczeń, które obo-
wiązuje przedstawiony w 
tabeli nr 1 limit zalicza-
ją się m.in.: wczasy pod 
gruszą, dopłaty do wypo-
czynku po pracy - Karty 
Multisport i o podobnym 
charakterze, dofinan-
sowanie do rajdów i do 
pozostałych form wypo-
czynku - wycieczki, dopłaty do pobytu 
dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu. 
Do limitu przedstawionego w tabeli nie 
są wliczane świadczenia tj.: wypoczy-
nek dzieci, świadczenia turystyczno-re-
kreacyjne, zapomogi, pożyczki na cele 
mieszkaniowe oraz dodatkowe świadcze-
nie socjalne.
Ponadto pracownicy pamiętać muszą, 
że składając informację o dochodach w 
rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 
r. do dochodu winni doliczyć pobie-
rane świadczenie wychowawcze z 
programu rządowego Rodzina 500+. 
Świadczenie to powinno zostać wyka-
zane w pozycji „inne średniomiesięczne 
dochody w rodzinie”. Oczywiście wyka-
zanie świadczenia Rodzina 500+ przy 
pozostawionych jak w 2019 r. progach 
dochodowych może w przypadku wielu 
pracowników wpłynąć na zmianę wyso-
kości dofinansowania do świadczeń. 
Regulamin na 2020 r. wprowadził zmia-
ny co do ostatecznego terminu składania 
wniosku o wczasy pod gruszą. Wnioski o 
świadczenie w 2020 r.  można składać na 
14 dni przed urlopem. Przy czym osta-
teczny termin złożenia wniosku upływa 
60 dni po zakończeniu ww. urlopu, a w 
przypadku urlopu kończącego lub za-
czynającego się w IV kwartale 2020 r. 
– ostateczny termin złożenia wniosku 
upływa 28 grudnia 2020 roku.
Zmiany dotyczą również wypoczynku 
dzieci - Rodzic uprawnionego dziecka ma 
obowiązek przedstawienia obsługującemu 
Fundusz dokumentu potwierdzającego 
pobyt dziecka na wypoczynku. W przy-
padku wypłaty dofinansowania na 

konto organi-
zatora (wnio-
ski składane 

przed wyjazdem dziecka na wypo-
czynek) dokument potwierdzający pobyt 
dziecka na wypoczynku należy dostar-
czyć w terminie 30 dni kalendarzowych 

od zakończenia wypoczynku dziecka. W 
przypadku nie dostarczenia dokumentów 
– w ww. terminie - rodzic dziecka zobo-
wiązany jest do zwrotu kwoty dofinanso-
wania, powiększonej o wyliczone odsetki 
w wysokości ustawowej. W przypadku 
wypłaty refundacji na ROR osoby 
uprawnionej dokument potwierdza-

jący pobyt dziecka na wypoczyn-
ku należy dołączyć do składanego 
wniosku o przyznanie dofinansowa-
nia (wniosek składa się po powrocie 
dziecka z wypoczynku).
Pełna treść Regulaminu ZFŚS na 2020 
r. dostępna jest na naszej stronie inter-
netowej w zakładce Dokumenty. Tam 
też zamieszczony jest aktualny druk - 
Informacja o dochodach w rodzinie na 

potrzeby ZFŚS Arce-
lorMittal Poland S.A. 
w 2020 r.
Zgodnie z Zarządze-
niem - firmami ob-
sługującymi osoby 
uprawnione do ZFŚS są 
Hut-Pus S.A. - w przy-
padku pracowników 
obsługiwanych kadro-
wo w Krakowie oraz BP 
Partner - w przypadku 
pracowników obsłu-
giwanych kadrowo w 
Dąbrowie Górniczej, w 
tym Centrali, Sosnow-
cu, Chorzowie, Święto-
chłowicach i Zdzieszo-
wicach. 
Zgodnie z Zarządze-
niem - Dyrektor Per-
sonalny lub osoba 
przez niego wskazana 
dysponuje środkami 
ZFŚS oraz podejmu-
je decyzje związane z 
prawidłowym ich dys-

ponowaniem oraz powoła (odrębnym 
zarządzeniem) i dokonuje zmian w skła-
dach Komisji Świadczeń Socjalnych. Dy-
rektor Finansowy (osoba wskazana) ma 
obowiązek bieżącego przekazywania na 
rachunek ZFŚS środków finansowych w 
wysokości zabezpieczającej bieżącą re-
alizację świadczeń ZFŚS. 

 
Mirosław Nowak 
- Zastępca Przewodniczącego 
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Najistotniejszą jest jedna, a jakże ważna zmiana doty-
cząca ograniczenia łącznej maksymalnej wysokości dopłat 
i świadczeń z ZFŚS, czyli tabela nr. 1. 
Wprowadzenie przez pracodawcę ograniczeń to naszym 
zdaniem wypaczenie idei ZFŚS, który z założenia ma wspie-
rać przede wszystkim osoby, których dochód osiągany w 
rodzinie jest niski, które mają gorszą sytuację material-
ną. Dodatkowo doliczenie świadczenia wychowawczego 
500+ rodzinom  wielodzietnym zdecydowanie ograniczy ich 

wsparcie ze strony funduszu socjalnego. To podstawowe powody, dlaczego nasz 
Związek stanowczo do końca sprzeciwiał się wprowadzeniu rozwiązań uderzających 
w najsłabszą grupę pracowników. Trzeba zaznaczyć, że pracownicy dobrze potrafią 
liczyć. Zwracają się do nas osoby, które wyliczają, że wg nowego Regulaminu, już po 
uzyskaniu dopłat do żłobka, przedszkola dla dwójki, trójki dzieci - w pełni wyczerpują 
przyznany przez pracodawcę limit dopłat. Oznacza to, że ten pracownik nie uzyska 
już nawet dopłaty do wczasów pod gruszą. Sumując powyższe - wprowadzone roz-
wiązanie jest krzywdzące przede wszystkim dla wielodzietnych rodzin. Wiem, że 
sporo pracowników jest w wieku, gdzie nie już na utrzymaniu dzieci, ale przecież 
jeszcze kilka lat temu z podobnych świadczeń również i oni korzystali. Znaczne ogra-
niczenia dotyczą również emerytów i rencistów - byłych pracowników AMP. 
Do tej pory w AMP funkcjonował korzystny, pozytywnie odbierany zarówno przez 
pracowników, jak i na zewnątrz chwalony, mocny fundusz socjalny, dający wspar-
cie w różnych sytuacjach życiowych oraz pomagający zorganizować rodzinny wy-
poczynek podczas urlopu. Wygląda na to, że pracodawca przy jednostronnym 
wprowadzeniu Regulaminu na 2020 r. kierował się tylko i wyłącznie oszczędno-
ściami na funduszu, które zresztą sam jednostronnie spowodował pomniejszając 
całościową wielkość funduszu z 2019 r. oraz na lata kolejne o nie przelaną wielkość 
środków na emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne, czyli również naj-
słabszą grupę społeczną, która z ZFŚS może korzystać. 
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Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Jerzy Goiński     tel. 776  61 05 
Interwencje, płace, zatrudnienie                    -  Lech Majchrzak  tel. 776  92 37 
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne                -  Mirosław Nowak tel. 776  75 97 
Sprawy finansowe                                -  Małgorzata Nędza tel. 776  88 44
Porady prawne                                        -  Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4 
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekre-
tariacie związku tel. 61 05    
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00    
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat:  sekretariat@hksolidarnosc.pl          
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl     

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS
Rząd realizuje kolejny 
ważny postulat „Solidarności”

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i in-
nych instytucjach dialogu społecznego.
Prezydium KK negatywnie odniosło się 
również do trwającej od wielu lat niedo-
puszczalnej praktyki – jak to ujęto w opi-
nii – sięgania do środków Funduszu Pracy 
niezgodnie z przeznaczeniem i z ustawo-
wymi celami.
- Zawarte w artykułach 7, 8, 40, 42 roz-
wiązania przewidują dalsze obciążanie 
Funduszu Pracy kosztami szkoleń lekarzy 
oraz lekarzy dentystów i pielęgniarek, a 
ponadto specjalizacją pielęgniarek i po-
łożnych – w łącznej kwocie 2.243,053 mln 
zł, co jest sprzeczne z celami, dla których 
Fundusz Pracy został powołany – w spo-
sób szczegółowy wskazuje opinia.
Niedopuszczalnym jest też ustanowienie Mi-
nistra Zdrowia, jako dysponenta Funduszu, 
a zdaniem Prezydium, które przytacza usta-
wę – powinien być w pełnym zakresie Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Niezgodnie z prawem ma być również 
wykorzystany Funduszu Gwarantowa-

W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kon-
troli - poinformował Czesław Łyczek, Główny Inspektor Pracy. To o 2 tys. 
więcej niż w 2019 roku i ponad dwa razy więcej, niż dwa lata temu. Inspek-
torzy będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów prawa pracy i bez-
pieczeństwo pracowników.
Podobnie jak w poprzednich latach PIP weźmie pod lupę umowy cywilnoprawne, spraw-
dzając, czy zostały one zawarte w warunkach właściwych dla umów o pracę. Wśród 
priorytetów jest także kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i 
minimalnej stawki godzinowej.
PIP będzie sprawdzała legalność zatrudnienia polskich pracowników i cudzoziemców. 
Zapowiedziano także kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania przepisów do-
tyczących pracowników tymczasowych. Od tego roku inspektorzy pracy zamierzają 
kontrolować agencje pracy, prowadzone przez osoby spoza Unii Europejskiej.
Pracodawcy będą sprawdzani także pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek tworzenia PPK 
mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Z początkiem tego roku 
dotyczy on także firm, w których pracuje od 50 do 249 osób.
Pod kątem przestrzegania przepisów BHP inspekcja pracy planuje kontrole m.in. w 
placówkach handlowych i w ochronie zdrowia. W górnictwie będą one ukierunkowa-
ne na ujawnianie nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowni-
ków kopalń oraz firm świadczących usługi górnicze.     
      Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

- Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” pozytywnie opiniuje decyzję rządu 
w zakresie odmrożenia podstawy odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
który będzie w 2020 roku odnosił się do 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 
2018 r. ogłoszonego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego. Proponowane 
rozwiązanie jest zgodne z postulatami NSZZ 
„Solidarność”, który podkreśla, że wielolet-
nie zamrażanie podstawy odpisu miało nie-
korzystny wpływ na możliwości pomocowe 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” 
wyraża nadzieję, że w kolejnych latach na-
stąpi całkowite odmrożenie podstawy odpi-
su i pełna realizacja ustawy o Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych – czytamy 
w opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność”.
Prezydium jednocześnie ostro ocenia brak 
konsultacji projektu z partnerami społecz-
nymi, wskazując na bezpośrednie złama-
nie ustawy o związkach zawodowych oraz 

Solidarność pozytywnie oceniła odmrożenie podstawy naliczania odpisu na 
ZFŚS w 2020 r. na poziomie drugiego półrocza 2018 r. To krok do całkowitego 
odmrożenia tego wskaźnika i pełnej realizacji ustawy o Zakładowym Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych – napisało w opinii do projektu ustawy o rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 Prezydium Komisji 
Krajowej. To realizacja ważnego postulatu „Solidarności”.
 

Przestrzeganie przepisów prawa i bezpieczeństwa
Więcej kontroli PIP w 2020 roku

Podczas sobotniej Karczmy Piwnej 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność przemawiał premier Ma-
teusz Morawiecki, który dziękował 
górnikom i Ślązakom za ich wkład w 
walkę o wolność naszego kraju.
Ludzie Solidarności to ludzie, dzięki którym 
mamy dzisiaj wolność. A ziemia śląska, 
jak mało która, jest tym miejscem z któ-
rego płynie piękne świadectwo solidarno-
ści, wolności, odpowiedzialności, czym jest 
polskość - powiedział Mateusz Morawiecki.
Polskość jest tak rozumianym kompleksem 
kilku naszych podstawowych wartości. War-
tości, o które walczymy. Tu, na Śląsku, na-
wet ostatnie 100 lat pokazuje, jak Ślązacy 
walczą o te najwyższe wartości. Trzy powsta-
nia śląskie, trudny, morderczy bój z Niemca-
mi hitlerowskimi, a potem walka z komuną. 
Kopalnia Wujek, Manifest Lipcowy, Staszic, 
to trudna droga Ślązaków do wolności. Cała 
Polska dziękuje ludziom Solidarności w tym 
roku 40-lecia - podkreślił premier. 
Nawiązał również do polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej - Trzeba rozumieć, że poli-
tyka klimatyczna to podstawowy instrument 
realizacji polityki gospodarczej Unii Europej-
skiej, nie dać się w ten sposób zmanipulo-
wać, wiedzieć, że musimy się przekształcać, 
ale dbać o interesy Polski, o interesy Śląska. 
(…) Dbamy o interesy Śląska mając na uwa-
dze nowe priorytety; to, że ten wyścig go-
spodarczy znaczony jest i rewolucją cyfrową, 
i klimatyczną, i w nich też bierzemy udział, 
nie zostajemy w tyle - podkreślił.

Polityka klimatyczna 
to instrument polityki 
Unii, nie można dać 
się zmanipulować

nych Świadczeń Pracowniczych, z które-
go mają być pokrywane koszty refundacji 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania za-
wodowego oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanych wynagro-
dzeń – w łącznej kwocie 310 mln zł. Tym-
czasem fundusz ten został powołany do 
ochrony roszczeń pracowniczych w razie 
niemożności ich zaspokojenia z powodu 
niewypłacalności pracodawcy.
Projekt ustawy planuje finansowanie le-
ków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia oraz wyrobów medycz-
nych dla świadczeniobiorców po 75 r.ż. ze 
środków finansowych NFZ
- Zaplanowane w tym zakresie koszty po-
nad 800 mln zł spowodują konieczność 
zmniejszenia wydatków NFZ na pozostałe 
świadczenia zdrowotne. Stanowi to kon-
tynuację praktyki przenoszenia kolejnych 
wydatków budżetu państwa w koszty NFZ, 
w szczególności realizowane przez resort 
zdrowia poprzez przeniesienie finansowa-
nia części tzw. świadczeń kosztochłonnych 
do kosztów NFZ – czytamy w opinii.
W swojej opinii Prezydium KK krytykuje 
również zamiar przekazania w zarządzanie 
Funduszu Rezerwy Demograficznej Polskie-
mu Funduszowi Rozwoju, co – zdaniem Pre-
zydium – może podnieść ryzyko zarządzania 
środkami funduszu i rodzi obawy o realizację 
celów ustawowych określonych w ustawie o 
systemie ubezpieczeń społecznych.
             Źródło: www.solidarnosc.org.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

a q u a p a r k u 
N E M O

Koszt jednorazowego biletu - 7zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie 
ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związ-
ku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  Ilość biletów jest ograniczona. 

Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09  Nakład 1.500 egz.

W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 
Dlaczego warto? Co zyskasz?
Co MOZ NSZZ „Solidarność“ Dąbrowa Górnicza oferuje? - sprawdź i wstąp do nas!

Pracownik nie będący • 
Członkiem Związku nie 
będzie ostrzeżony o zamiarze 
wypowiedzenia mu umowy 
o pracę;
pracodawca chcąc • 
rozwiązać z Tobą umowę 
o pracę musi zasięgnąć 
opinii związku. Sprzeciw 
Solidarności powoduje, 
że Twoja sytuacja staje się 
niewspółmiernie lepsza, 
niż kiedy bronisz się sam;
zasady Twojego wynagrad-• 
zania ustalane są w uzgod-
nieniu z Solidarnością. Nie 
jesteś skazany na jedyną 
propozycję „nie do odrzu-
cenia“ jaką przedstawi Ci 
pracodawca;

Solidarność egzekwu-• 
je przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i kładzie 
duży nacisk na poprawę 
warunków pracy.
gdy w zakładzie naruszane • 
są przepisy prawa pracy, 
z inicjatywy Solidarności 
w  zakładzie może być 
przeprowadzona kontro-
la Państwowej Inspekcji 

Pracy;
pracodawca naruszając • 
Twoją godność, spotyka się 
z reakcją przedstawicieli 
NSZZ Solidarność;
poprzez swoich • 
związkowych przedsta-
wicieli masz możliwość 
kontrolowania wydatków z 
funduszu socjalnego.

Solidarność to ludzie nie tylko z dużym doświadczeniem, ale również 
wyszkoleni z dziedziny prawa pracy, przepisów BHP, ubezpieczeń 
społecznych, tematyki socjalnej i wielu innych. 
Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem praw-
nym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeblu kra-
jowym, jak i zarządu regionu. 

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz 
się będąc Członkiem NSZZ Solidarność!!!

to jeden i drugi - to po prostu MY!!!

MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku ku-
pony do kina.   
Kupony, których cena wynosi 11 zł. można wykorzystać na dowol-
nie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach 
zlokalizowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria oraz w So-
snowcu. Po wybraniu filmu należy zgłosić się wraz z kuponem 
do kasy kina i wymienić go na bilet.  
Kupony są do nabycia przez Członków Solidarności w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Zainteresowane osoby są zobo-
wiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość ku- ponów na 1 osobę w danym  miesiącu 

jest ograniczona (2 sztuki), kupony są 
dostępne przez cały miesiąc. 


