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Pracodawca wprowadził dokument jednostronnie
Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w AMP na 2021 r.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych oraz Terenowe Komisje - Śląsko-Dą-
browska i Małopolska zostały powołane w ArcelorMittal Poland S.A. Zarządze-
niem nr 1/2021 Dyrektora Personalnego z dnia 11 stycznia br. Komisje będą 
realizowały zapisy wprowadzonego w spółce Regulaminu ZFŚS na 2021 r. 
Zgodnie z Zarządzeniem Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w 2021 r. praco-
wać będzie w składzie: ze strony pracodawcy - Jadwiga Radowiecka - Przewodnicząca 
Komisji, Joanna Mularczyk - Zastępca Przewodniczącej. Członkami Komisji są przed-
stawiciele Solidarności - Mirosław Nowak (z-ca: Robert Dębiec), Beata Suder (Paweł 
Orzeł) oraz przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych funkcjonujących 
w AMP oraz wytypowani ich zastępcy - Jerzy Łąka (Józef Kawula), Marek Żelichow-
ski (Józef Kawula), Adam Wdowiak (Jacek Zub), Mirosław Cerazy (Jacek Zub), Jacek 
Szpicki (Tomasz Ołownia), Halina Giemza (Tadeusz Sapiński), Marek Karoń, Henryk 
Śliwa (Edward Zięba), Sebastian Zimmer (Przemysław Mróz), Krzysztof Mitera (Hen-
ryk Tyka), Zbigniew Nowak (Mirosław Kurzawa), Wojciech Krawczyk (Rafał Szewczyk), 
Marek Siwak (Adam Lemoch), Krzysztof Szewczyk (Maria Bujakowska), Krzysztof 
Frączkiewicz (Tomasz Biernacki) i Dariusz Atłas. 
Ponadto w posiedzeniach mogą brać udział przedstawiciele pracodawcy - specjaliści/
eksperci w maksymalnej ilości 3 osób zaproszeni przez Przewodniczącego komisji do 
realizacji bieżących zadań Komisji.                                            Więcej str. 2

Celem realizacji zapisów Regulaminu ZFŚS...
W ArcelorMittal Poland powołano 
komisje świadczeń socjalnych

Wysokość dodatku 
zmianowego 

i nocnego w 2021 r. 
Zmianowy dodatek kwotowy w 2021 
r. wynosi 6,27 zł za każdą godzinę 
pracy w czterobrygadowej organi-
zacji czasu pracy,  dodatek nocny 
natomiast wynosi 4,09 zł za każdą 
godzinę pracy w porze nocnej. 
Zgodnie z zapisami obowiązującego w 
ArcelorMittal Poland S.A. Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy - pracownikowi 
zatrudnionemu na zmianie nocnej przy-
sługuje specjalny dodatek nocny, który w 
2021 r. wynosi 4,09 zł za każdą godzinę 
pracy w porze  nocnej, tj. w godzinach od 
22.00 do 6.00 (wysokość dodatku w 2020 
r. - 4,04 zł).                  Więcej str. 3

Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Personalnego z dnia 17 grudnia 2020r. 
w ArcelorMittal Poland S.A. wprowadzony został Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r. Regulamin został ustalony przez 
pracodawcę po uwzględnieniu odrębnych stanowisk funkcjonujących w 
spółce organizacji związkowych. 
Wprowadzony w AMP przez pracodawcę Regulamin ZFŚS obowiązuje od 1 stycznia 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Dokument w zasadzie zawiera rozwiązania przeniesione 
z Regulaminu ZFŚS obowiązującego w ub. r. poza zmianami regulującymi możliwość 
wypłaty więcej niż jednego dodatkowego świadczenia w 2021 r., zmianami w zakresie 
składu komisji świadczeń socjalnych oraz  zmianami w zakresie spłaty pożyczki w 
przypadku ustania zatrudnienia w AMP.                                       Więcej str. 3

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa 
wysokość płacy minimalnej - 2.800 zł 
brutto oraz stawki godzinowej - 18,30 
zł brutto. Wraz ze wzrostem płacy 
wzrosną również dodatki czy odprawy. 
Wysokość minimalnego wynagrodze-
nia za pracę uzgadniana jest w ramach 
Rady Dialogu Społecznego, gdzie swoich 
przedstawicieli ma Rząd, związki zawodo-
we oraz pracodawcy. Uzgodnione zmiany 
wchodzą w życie 1 stycznia.  
Tegoroczna zmiana wysokości minimalnej 
płacy ze względu na brak porozumienia 
stron została wprowadzona jednostronnie 
przez Radę Ministrów.       Więcej str. 2

Regulamin ZFŚS 
w AM BCOE Sp. z o. o. 
Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na 2021 r. 
przyjęty został w  AM BCOE Sp. z o. 
o. Nowy dokument zawiera zweryfi-
kowaną listę świadczeń. 
Regulamin ZFŚS na 2021 r. w BCOE sta-
nowi, iż podstawę do określania świadczeń 
socjalnych w BCOE stanowi średniomie-
sięczny dochód przypadający na osobę w 
rodzinie zawierający pełną wysokość do-
chodów wszystkich członków danej rodziny 
(również świadczenie 500+). Osoba upraw-
niona przed złożeniem wniosku o świadcze-
nie jest zobowiązana do złożenia Informacji 
o dochodach w rodzinie przez indywidualne 
konto pracownika do 29 stycznia br., a w 
przypadku osób nowozatrudnionych - do 
dwóch tygodni od momentu założenia kon-
ta pracownika.                Więcej str. 2

Obsługa socjalna 
przez Sanpro Synergy
Do odwołania obsługa socjalna pro-
wadzona przez pracowników Sanpro 
Synergy realizowana jest w kontakcie 
bezpośrednim od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.00 - 15.00. Praco-
dawca zaleca jednak, by wszelkie spra-
wy związane z obsługą ZFŚS załatwiać 
z wykorzystaniem poczty elektronicz-
nej , telefonu, tradycyjnej poczty oraz 
skrzynki nadawczej znajdującej się 
przy wejściu do biura.     Więcej str. 2



str. 2

Grzegorz Cebulski jest kandydatem z 
ramienia NSZZ „Solidarność” na Spo-
łecznego Inspektora Pracy w spółce 
PUW HKW. Wybory z powodu kwa-
rantanny zostały przesunięte na 18 
stycznia 2021 r. 
Wyznaczono następujące miejsca i go-
dziny przeprowadzania wyborów: 5.30 
– 8.00 SUW; 12.20 – 13.00 Pompownia 
– Broszkowice; 13.20 – 14.10 Pompownia 
– Jeleń;  14.40 – 15.20 SUW.

Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, iż najbliższe po-
siedzenie MK odbędzie się w środę, 
27 stycznia 2021 r. 
Ze względu na panująca pandemię oraz 
wprowadzony reżim sanitarny posiedze-
nie MK zostanie przeprowadzone w spo-
sób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft 
Teams. 
W przypadku problemów ze sprzętem 
komputerowym lub aplikacją prosimy o 
kontakt. 

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 

Komisji

C. d. ze str. 1      Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 
będzie pracowała w składzie: ze strony pracodawcy - Jadwiga Radowiecka - Przewod-
nicząca Komisji, Joanna Mularczyk - Zastępca Przewodniczącej. Członkami Komisji są 
przedstawiciele Solidarności - Mirosław Nowak (z-ca: Robert Dębiec), Dariusz Kaczmarek 
(Jan Walczak), Ryszard Zuba (Kornelia Jędrzejak), Andrzej Uglorz (Damian Dusza) oraz 
przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych funkcjonujących w AMP - Adam 
Wdowiak (Mirosław Cerazy), Tomasz Ołownia (Marek Nanuś), Jan Cierlica (Marek Nanuś), 
Jacek Szpicki (Marek Nanuś), Halina Giemza (Tadeusz Sapiński), Marek Karoń, Henryk Śli-
wa (Edward Zięba), Krzysztof Mitera (Henryk Tyka), Zbigniew Nowak (Mirosław Kurzawa), 
Wojciech Krawczyk (Rafał Szewczyk), Sebastian Zimmer (Przemysław Mróz). 
Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych będzie pracowała w składzie: 
ze strony pracodawcy - Jadwiga Radowiecka - Przewodnicząca Komisji, Ewa Mierzwa - 
Zastępca Przewodniczącej. Członkami Komisji są przedstawiciele Solidarności - Beata 
Suder (z-ca: Paweł Orzeł) oraz przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych 
funkcjonujących w AMP - Jerzy Łąka (Marek Żelichowski), Marek Siwak (Adam Lemoch), 
Krzysztof Szewczyk (Maria Bujakowska), a także Dariusz Atłas. 
Podobnie jak w przypadku Głównej Komisji - w posiedzeniach Terenowych Komisji mogą 
brać udział przedstawiciele pracodawcy - specjaliści/eksperci w maksymalnej ilości 3 
osób zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji do realizacji bieżących zadań Komisji.
Komisje mają za zadanie przygotować, realizować i na bieżąco monitorować plany 
wydatków. Pracują według przyjętych przez siebie regulaminów obrad oraz harmono-
gramu posiedzeń, które mają zostać ustalone podczas pierwszego posiedzenia. Człon-
kowie Komisji są zobowiązani do zachowania poufności uzyskanych w związku z peł-
nieniem funkcji w Komisji informacji przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów o 
ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji stanowiącej tajemnicę spółki. 

Celem realizacji zapisów Regulaminu ZFŚS...
W ArcelorMittal Poland powołano 
komisje świadczeń socjalnych

Wybory SIP 
w PUW HKW 

Rząd jednostronnie podwyższył wynagrodzenie
Od 1 stycznia 2021 roku
wyższa płaca minimalna
C. d. ze str. 1       Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. sta-
nowi, iż kwota minimalnej płacy wynosi 2.800 zł brutto - 2.061,67 zł na rękę (w roku 
2020 było 2.600 zł brutto), a minimalnej stawki godzinowej 18,30 zł brutto - 12 zł do 
ręki (w roku 2020 było 17 zł brutto).
Minimalne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło w stosunku do roku 2020 o 7,7%.
Przypominamy, iż do płacy minimalnej nie wlicza się nagród jubileuszowych, odprawy 
pieniężnej z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy, 
wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku za pracę w nocy, dodatku za staż pracy.  
Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na inne świadczenia, tj.: dodatek za pracę 
w nocy, kwota wolna od potrąceń, wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie prak-
tykanta, wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywania pracy z powodu rozkładu 
czasu pracy, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za naruszenie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację, minimalna 
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.  

C. d. ze str. 1     Wszystkie wnioski w 
ramach obsługi ZFŚS udostępnione są na 
stronie internetowej Sanpro Synergy: 

www.zfss.bppartner.com.pl 
w zakładce pliki do pobrania. 
Wnioski i wszelkie zapytania można skła-
dać na adres: 

socjalny.partner@impel.pl
Kontakt telefoniczny możliwy jest pod nu-
merami telefonów:
w przypadku obsługi socjalnej: 

32 792 75 69; 
32 735 50 12; 
664 983 553;
510 015 476

w przypadku obsługi turystycznej: 
32 792 86 05; 
32 792 86 06. 

Obsługa socjalna 
przez Sanpro Synergy

W spółce zweryfikowano listę świadczeń 
Regulamin ZFŚS w AM BCOE Sp. z o. o. 
C. d. ze str. 1       Podane dochody są ważne do 31 grudnia br. W przypadku zmiany 
sytuacji rodzinnej/finansowej mającej wpływ na zmianę progu dochodowego  - osoba 
uprawniona ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych na swoim koncie.  
W ramach ZFŚS w 2021 r. uprawnieni pracownicy mogą mogą korzystać ze świadczeń:

wypoczynek urlopowy, który jest realizowany przez dofinansowanie bez względu na • 
formę tj. wczasy zorganizowane we własnym zakresie - warunkiem ubiegania się o 
dofinansowanie jest złożenie wniosku o „wczasy pod gruszą” na koncie pracowni-
czym  oraz wystawienie wniosku o urlop wypoczynkowy SOP HR na co najmniej 14 
dni kalendarzowych w terminie do 25-ego dnia miesiąca. Urlop musi rozpocząć sie 
w bieżącym roku. Realizacja świadczenia następuje z najbliższym wynagrodzeniem. 
Jeżeli z winy pracownika urlop zostanie przerwany i niewykorzystany w deklarowa-
nej długości do końca br. - wypłacone świadczenie będzie potrącona. Świadczenie 
przysługuje raz w roku w wysokości uzależnionej od dochodu w rodzinie: do 2.000 
zł - 1.200 zł, od 2.001 zł do 3.000 zł - 800 zł, od 3.001 zł do 4.000 zł - 500 zł, od 
4.001 zł do 5.000 zł - 300 zł, pow. 5.000 zł - nie należy się;
zapomogi udzielane przede wszystkim w przypadku długotrwałej choroby, indywi-• 
dualnego zdarzenia losowego, trudnej sytuacji materialnej czy sieroctwa w wyni-
ku wypadków przy pracy rodziców. Świadczenie jest realizowane poprzez pomoc 

pieniężną; 
dodatkowe świadczenie pieniężne - nie ujęte w Regulami-• 

nie, które może być przyznane przez Komisję ZFŚS



str. 3

Do powyższego limitu wlicza się również  
wypoczynek urlopowy oraz wypoczynek 
po pracy.
Podstawę do określenia wysokości ulg 
i świadczeń stanowi średniomiesięczny 
dochód na osobę w rodzinie zawierają-
cy pełną wysokość dochodów wszystkich 
członków rodziny prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe, w tym świadcze-
nie wychowawcze - tzw. 500+. Pracow-
nik przed złożeniem konkretnego wniosku 
jest zobowiązany do dostarczenia firmie 
obsługującej ZFŚS Informacji o docho-
dach w rodzinie. 
Dopłaty do wypoczynku dzieci (kolo-
nie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wy-
poczynek specjalistyczny) wynoszą (do 1 
osobodnia): 

dochód do 1.300,00 zł - 150 zł;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 90 zł;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 60 zł;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 30 zł.• 

W przypadku wypoczynku dzieci osoba 
uprawniona zobowiązana jest do pokrycia 
min. 10% kosztów skierowania do okre-
ślonego limitu 30 dni.
Dopłaty z ZFŚS do wczasów pod gru-
szą przy uwzględnieniu kwotowego limitu 
świadczeń:

dochód do 1.300,00 zł - 1.500 zł;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 900 zł;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł  - 600 zł;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 300 zł.• 

Pamiętać należy, iż jednym z warunków 
otrzymania świadczenia jest nieprzerwa-
ny wypoczynek w wymiarze min. 14 dni 
kalendarzowych, w tym minimum 8 dni 
urlopu wypoczynkowego oraz nie korzy-
stanie w okresie wypoczynku ze świad-
czeń typu wycieczki i rajdy. 
Wnioski o wczasy pod gruszą można skła-
dać 14 dni przed zaplanowanym urlopem 
do 60 dni po zakończeniu urlopu, jednak 
w przypadku urlopu w IV kwartale osta-
teczny termin złożenia wniosku o świad-
czenie upływa 31 grudnia 2021 r.
W przypadku świadczeń turystyczno-re-
kreacyjnych uprawnieni pracownicy mogą 

C. d. ze str. 1       Pod pojęciem dodatkowego 
świadczenia rozumie się świadczenie, które 
nie jest ujęte w Regulaminie ZFŚS, a któ-
re może być uruchomione z zachowaniem 
przepisów obowiązującego prawa w zakresie 
ZFŚS. Do ub. roku obowiązujące w AMP re-
gulaminy przewidywały możliwość wypłaty 
tylko jednego takiego świadczenia w roku.
Kolejną zmianą jest możliwość utrzymania 
dotychczasowych zasad spłaty zaciągnię-
tej pożyczki, jakie są zapisane w umowie w 
przypadku przejścia pracownika do innego 
pracodawcy w ramach grupy AMP. Warun-
kiem przy tym jest wystąpienie pracowni-
ka z wnioskiem w tym zakresie oraz zgoda 
poręczycieli, a także podpisanie aneksu do 
umowy pożyczki. W przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji pracownik dokonuje spłaty 
pozostałej części pożyczki bezpośrednio 
na rachunek bankowy ZFŚS AMP. 
Przypominamy, że dotychczas taka moż-
liwość była jedynie w przypadku odejścia 
pracownika na emeryturę lub rentę.
Wprowadzony w tym roku Regulamin 
dopuszcza do składu Komisji Socjalnej z 
ramienia strony społecznej osoby będące 
jednocześnie przewodniczącym zakłado-
wej organizacji związkowej i emerytem 
spółki lub spółki z grupy AMP. 
Pozostałe zapisy Regulaminu są takie, jak 
z roku ubiegłego, łącznie z tabelą okre-
ślającą łączną maksymalną w 2021 r. wy-
sokość dopłat i świadczeń z ZFŚS, gdzie 
uprawniony do funduszu w zależności od 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
może otrzymać - łącznie na pracowni-
ka i członków jego rodziny - maksy-
malną wysokość dopłat i świadczeń: 

dochód do 1.300,00 zł - 3.000 zł (eme-• 
ryt: 500 zł);
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - • 
1.800 zł (emeryt: 300 zł);
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - • 
1.200 zł (emeryt: 200 zł);
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 600 • 
zł (emeryt: 100 zł);
przy dochodzie pow. 5.000 zł dopłaty i • 
świadczenia nie należą się. 

Pracodawca wprowadził dokument jednostronnie
Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w AMP na 2021 r.

Coroczna waloryzacja na podstawie ZUZP
Wysokość dodatku zmianowego 
i nocnego w 2021 r. 
C. d. ze str. 1     Zapisy ZUZP stanowią, iż dodatek ten waloryzo-
wany jest corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku i nie 
może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 1518 Kodeksu Pracy.
Waloryzacja dodatku nocnego odbywa się poprzez:
1) porównanie średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnio-

nych w systemie trzyzmianowym i 4BOP z dwóch ostatnich lat 
poprzedzających waloryzację – wg stanu na 31 grudnia danego 
roku i w przypadku, gdy wielkość ta jest dodatnia:

2) ustaleniu kwoty odpowiadającej 20% różnicy wynikającej z 
porównania średnich płac zasadniczych z okresów o których 
mowa w ppkt. 1),

3) dodaniu do aktualnego zmianowego dodatku za pracę w po-
rze nocnej, kwoty będącej ilorazem kwoty, o której jest mowa 
w ppkt. 2) i średniomiesięcznego nominalnego czasu pracy w 
roku kalendarzowym, w którym ustala się waloryzację,

Dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej 
i równoważnym czasie pracy, dodatek nocny zawarty jest w 
zmianowym dodatku kwotowym.

w roku 2020) za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organi-
zacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.
Wzrost dodatku wynika z zapisów o jego corocznej waloryzacji z 
dniem 1 stycznia poprzez: 
a) porównanie średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnio-

nych w czterobrygadowej organizacji czasu pracy z dwóch ostat-
nich lat poprzedzających waloryzację – wg stanu na 31.12. da-
nego roku, i w przypadku, gdy wielkość ta jest dodatnia:

b) ustalenie kwoty odpowiadającej 30% różnicy wynikającej z 
porównania średnich płac zasadniczych z okresów, o których 
mowa w ppkt. a),

c) dodanie do aktualnego zmianowego dodatku kwotowego, kwoty 
będącej ilorazem kwoty, o której jest mowa w ppkt. b) i śred-
niomiesięcznego nominalnego czasu pracy w roku kalendarzo-
wym, w którym ustala się waloryzację.

Tak ustalony zmianowy dodatek kwotowy nie może  być mniej 
korzystny niż dodatki przysługujące na 
podstawie art. 1518 i 15111 Kodeksu Pracy. 

Załącznik nr 5 do ZUZP stanowi, iż w czterobrygadowej 
organizacji czasu pracy i w równoważnym czasie pracy, w 
miejsce dodatków za pracę na zmianie nocnej (w porze 
nocnej) i dodatków za pracę w niedziele i święta wpro-
wadza się jeden dodatek, zwany zmianowym dodatkiem 
kwotowym. Dodatek ten w 2021 r. wynosi 6,27 zł (6,23 

skorzystać w 2021 r. z dwóch świadczeń, w 
tym z jednego turnusu wyjazdowego. Do 
naliczania świadczenia ustalono maksymal-
ną kwotę w wysokości 162 zł/dzień w przy-
padku wyjazdowych turnusów turystycz-
nych i 500 zł za cykl (10 dni po trzy zajęcia) 
- w przypadku zajęć rekreacyjnych. 
Dopłaty do świadczeń turystyczno - rekre-
acyjnych w przypadku pracowników aktu-
alnie wykonujących pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze 
w sposób ciągły przez okres co najmniej 
60 miesięcy przed złożeniem wniosku 
oraz pracowników, którzy przepracowali 
w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze co najmniej 15 lat:

dochód do 1.300,00 zł - 99%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 90%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 80%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 70%;• 
dochód pow. 5.000,00 zł - 30%.• 

Dopłaty do świadczeń turystyczno - re-
kreacyjnych w przypadku pracowników, 
którzy ukończyli 50 lat życia lub pra-
cowników, którzy posiadają orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności:

dochód do 1.300,00 zł - 85%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 70%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 55%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 30%;• 
dochód pow. 5.000,00 zł - 0%.• 

Dofinansowanie do wypoczynku po 
pracy realizowane jest w miarę posiada-
nych środków z uwzględnieniem zasad, iż:

bilety, karnety do kina, teatru, na ba-• 
sen, na koncerty - uprawnieni mogą 
skorzystać łącznie z 6 świadczeń w 
ciągu roku;
karty Multisport i Multisport Kids - • 
pracownicy i członkowie ich rodzin 
mogą korzystać z kart zgodnie z umo-
wą, jedna karta traktowana jest jako 
2 świadczenia na rok;
wycieczki - można skorzystać łącz-• 
nie do 16 dni wycieczkowych, w tym 
jedna wycieczka zagraniczna. Nie ma 
możliwości łączenia kilku wyjazdów 
wycieczkowych. Limit wycieczek liczo-
ny jest na rodzinę pracownika;
rajdy - możliwość wyjazdu na 2 raj-• 
dy   w roku przy maksymalnym czasie 
trwania rajdu 4 dni. Limit liczony jest 
na rodzinę pracownika.

              Więcej str. 4
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Wystąpienie 
pracodawcy

wana jest dla pracowników z umową o 
pracę na czas nieokreślony lub na czas 
określony pod warunkiem, iż czas zawar-
cia umowy jest nie krótszy niż okres spła-
ty pożyczki. Uprawnieni pracownicy mogą 
ubiegać się o pożyczkę:

na zakup lub budowę pierwszego lokalu • 
mieszkalnego (domu lub mieszkania) 
w wysokości 20.000 zł (spłata w mak-
symalnie 90 miesięcznych ratach);
na remont lub modernizację miesz-• 
kania/domu w wysokości od 3.000 zł 
do 8.000 zł (spłata w maksymalnie 36 
miesięcznych ratach);
w przypadku częściowej likwidacji • 
skutków zdarzenia losowego powsta-
łego w mieszkaniu/domu w wysoko-
ści 15.000 zł (spłata w maksymalnie 
36 miesięcznych ratach). Pożyczka ta 
udzielana jest bez oprocentowania.  

Oprocentowanie pożyczki na cele 

Propozycja posiedzenia w lutym br.
Zespół Trójstronny 
ds. Restrukturyzacji Hutnictwa 

Stanisław Ból 
Dyrektorem 

Relacji Pracowniczych

C. d. ze str. 3     Dopłaty do karty Mul-
tisport i karty Multisport Kids lub in-
nych o podobnym charakterze:

dochód do 1.300,00 zł - 60%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 45%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 30%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 20%;• 
dochód pow. 5.000,00 zł - 0%.• 

Dofinansowanie do rajdów:
dochód do 2.500,00 zł - 100 zł;• 
dochód 2.500,01 zł - 4.000,00 zł - 75 zł;• 
dochód pow. 4.000,00 zł - 25 zł.• 

Dofinansowanie do pozostałych form 
wypoczynku (dofinansowanie do wy-
cieczki liczone jest z uwzględnieniem par. 
14 Regulaminu ZFŚS nie większe niż 1.000 
zł do jednej wycieczki na osobę z uwzględ-
nieniem kwotowego limitu  świadczeń na 
osobę uprawnioną i członków jej rodziny:

dochód do 1.300,00 zł - 70%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 60%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 40%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 25%;• 
dochód pow. 5.000,01 zł - 0%.• 

Dopłaty do pobytu dzieci w żłobku/
przedszkolu (nie więcej niż 50% odpłat-
ności za żłobek/przedszkole):

dochód do 1.300,00 zł - 160 zł;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 80 zł;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 40 zł;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 20 zł;• 

Warunkiem otrzymania dopłaty jest  zło-
żenie wniosku i innych wymaganych do-
kumentów w terminie od 1 do 15 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni.
Pomoc na cele mieszkaniowe realizo-

Pracodawca wprowadził dokument jednostronnie
Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w AMP na 2021 r.

Stanisław Ból 
objął stanowi-
sko Dyrektora 
Relacji Pracow-
niczych w Arce-
lorMittal Poland 
S.A. - poinfor-
mował praco-
dawca w komu-
nikacie z dnia 8 
stycznia br. 
Stanisław Ból, któ-
ry dotychczas był 
Szefem Dialogu Społecznego w AMP objął 
stanowisko Dyrektora Relacji Pracowni-
czych. Jak podano w komunikacie - Sta-
nisław Ból będzie stałym gościem Dyrekcji 
Wykonawczej AMP. 
Jego przełożonym jest Dyrektor Personal-
ny - Monika Roznerska. 
Ponadto Stanisław Ból jest Członkiem Za-
rządu oraz Dyrektorem Personalnym w 
Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kol-
prem Sp. z o. o. 
Stanisław Ból jest także przedstawicielem 
firmy w Związku Pracodawców Przemysłu 
Hutniczego, gdzie pełni funkcję wicepreze-
sa Zarządu oraz Członkiem Zarządu Funda-

cji Ochrony Zdro-
wia w Dąbrowie 
Górniczej. 

Od lutego można składać wnioski drogą elektroniczną
Kolejny okres świadczeniowy 500+ 
By korzystać z rządowego programu Rodzina 500+ w kolejnym okresie jego 
obowiązywania - po 31 maja br. należy ponownie złożyć wniosek o jego wy-
płatę. Podobnie jak w obecnej sytuacji świadczenie przysługuje na każde 
dziecko i nie jest uzależnione od osiąganych w rodzinie dochodów. 
Obecnie przyznane świadczenie rodzinne 500+ obowiązuje do 31 maja br. By dłużej  
uczestniczyć w programie należy złożyć stosowny wniosek. Wnioski na nowy okres 
świadczeniowy programu Rodzina 500+, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 
31 maja 2022 r. można składać przez internet już od 1 lutego br. za pomocą ban-
kowości elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP. Chcąc skorzystać z tradycyjnej 
metody składania wniosku w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, trzeba poczekać 
do 1 kwietnia br. 
Przypominamy, iż świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 r. ż. bez 
względu dochody rodziny. Rodzice nowonarodzonych dzieci mają czas 3 m-cy licząc od 
dnia urodzin na złożenie stosownego wniosku - wówczas świadczenie zostanie wypła-

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,wystąpiła z 
propozycją zorganizowania posiedzenia Zespołu ds. Społecznych Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa z początkiem lutego br.  
Propozycja zwołania posiedzenia Zespołu stanowi odpowiedź na wniosek o pilne (!) 
zwołanie Zespołu z dnia 29 października 2020 r. wystosowany przez stronę społeczną, 
poparty przez pracodawców. Niestety, od czasu wnioskowania o zwołanie posiedzenia 
sytuacja w hutnictwie znacznie się zmieniła, szczególnie dotyczy to tematu zamknięcia 
części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. Nie mniej jednak 
- jak zaznacza Przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, Andrzej 
Karol - W tym momencie dyskusja o hutnictwie wkracza na kolejny poziom - staje się 
pytaniem o zabezpieczeniu przed upadkiem kolejnych zakładów i dyskusją o powstrzy-
maniu przed całkowitym upadkiem tej branży w Polsce.
W wystosowanym do strony rządowej piśmie z dnia 13 stycznia br., pod którym podpi-
sali się: Przewodniczący SKH oraz Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego 
zawarto, iż konieczne jest znacznie szersze ujęcie problemu hutnictwa jako szczególnej 
energochłonnej i zasobochłonnej branży gospodarki silnie oddziałującej na polskie PKB. 
Strona społeczna oraz pracodawcy zaproponowała, by podczas posiedzenia skupić się 
min. na tematach: polityka przemysłowa hutnictwa w świetle ostatniej inicjatywy Mini-
sterstwa Rozwoju; dostosowanie hutnictwa do polityki klimatycznej i udział hutnictwa w 
zielonej transformacji poprzez redukcję emisji czy zaangażowanie w OZE; konkurencyj-
ność kosztowa w zakresie energii elektrycznej; nieuczciwa konkurencja krajów spoza UE; 
Gospodarka Obiegu Zamkniętego i polityka środowiskowa, w tym gospodarowanie odpa-
dami; hutnictwo i szerzej przemysł energochłonny i zasobochłonny w Krajowym Planie 
Odbudowy i innych formach odbudowy gospodarki w rzeczywistości postpandemicznej.
Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa 
miało miejsce 20 sierpnia 2019 r. 

mieszkaniowe z ZFŚS - na zakup lub 
budowę pierwszego lokalu mieszkalnego:

dochód do 1.300,00 zł - 0%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 0,5%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 1%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 2%;• 
dochód pow. 5.000,00 zł - 3%.• 

Oprocentowanie pożyczki na cele 
mieszkaniowe z ZFŚS - na remont lub 
modernizację mieszkania/domu:

dochód do 1.300,00 zł - 0%;• 
dochód 1.300,01 zł - 2.100,00 zł - 0,5%;• 
dochód 2.100,01 zł - 3.000,00 zł - 1%;• 
dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł                   • 
- 1,5%;
dochód pow. 5.000,00 zł - 2%.• 

W 2021 r. firmami obsługującymi 
osoby uprawnione do świadczeń z 
ZFŚS AMP są Sanpro Synergy - dla pra-
cowników obsługiwanych kadrowo w Dą-
browie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, 
Świętochłowicach i Zdzieszowicach oraz 
Hut-Pus - dla pracowników obsługiwa-
nych kadrowo w Krakowie.                        
Pełna treść Regulaminu ZFŚS dla pracow-
ników AMP na 2021 r. znajduje się na na-
szej stronie internetowej www.hksolidar-
nosc.pl w zakładce Dokumenty. 
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Prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach 
pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji jako nierozerwalnie 
związane z prawami człowieka muszą być pod szczególną ochroną Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” osobą, która gwarantuje takie podejście do misji RPO jest prof. Piotr 
Wawrzyk. W stanowisku popierającym jego kandydaturę Prezydium zwraca 
uwagę, że jest on człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów 
ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udzieliło poparcia kandydaturze prof. 
Piotra Wawrzyka na funkcję Rzecznika Prawo Obywatelskich.
- Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realiza-
cji zasady równego traktowania. Nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo 
do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo 
do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji. Te zadanie Rzecznika Praw Obywatel-
skich szczególnie ważne są obecnie, kiedy obserwujemy powszechne naruszania praw 
pracowników i ich godności, w tym  ograniczanie prawa do zrzeszania się w związki 
zawodowe - czytamy w stanowisku Prezydium KK. 
W ocenie Prezydium istotne jest, aby wyłoniony Rzecznik Praw Obywatelskich znał i rozu-
miał te problemy oraz był otwarty na współpracę. - Jest człowiekiem zaangażowanym w 
rozwiązywanie problemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin. Nie brak Mu determi-
nacji. Cechuje Go duża kompetencja, empatia, kultura osobista oraz wrażliwość społeczna 
- oceniają kandydaturę Wawrzyka członkowie Prezydium.        Źródło: solidarnosc.org.pl

Poparcie kandydatury przez Komisję Krajową NSZZ „S”
Profesor Wawrzyk będzie dobrym
rzecznikiem praw pracowniczych

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

Projekt transformacji całego Śląska i Zagłębia
Górnicze związki zawodowe przedstawią 
własny projekt umowy społecznej

również dotyczący transformacji regionu 
Śląska i Zagłębia – powiedział Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” po spotkaniu z przedstawicielami 
rządu, które odbyło się 13 stycznia w Ka-
towicach. Rozmowy w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim trwały niespełna godzinę.
Przewodniczący zapowiedział, że inten-
sywne negocjacje nad związkowym pro-
jektem umowy społecznej rozpoczną się 
25 stycznia. Ocenił, że zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami prace nad tym 
dokumentem mają zakończyć się do po-
łowy lutego. Następnie umowa społeczna 
zostanie przekazana do notyfikacji Komi-
sji Europejskiej. 
Datę wznowienia rozmów potwierdził 
po zakończeniu spotkania Artur Soboń, 
pełnomocnik rządu ds. transformacji 
spółek energetycznych i górnictwa wę-
gla kamiennego, wiceminister aktywów 
państwowych. 
                  Więcej: solidarnosckatowice.pl

Rządowy projekt umowy wyciekł do me-
diów na początku stycznia. Dokument li-
czył 5 niepełnych stron, z których jedna 
zawierała wyłącznie nazwiska jego sy-
gnatariuszy. Projekt nie zawierał nawet 
dat zakończenia działalności poszczegól-
nych kopalń, które zostały określone w 
rządowo- związkowym porozumieniu z 25 
września ubiegłego roku.
– Strona związkowa oświadczyła, że pro-
jekt sygnowany przez Ministerstwo Akty-
wów Państwowych jest dla nas całkowicie 
nie do zaakceptowania i nie będziemy 
nad tym projektem pracować. Jednocze-
śnie poinformowaliśmy stronę rządową, 
że najpóźniej do piątku przedstawimy 
własny projekt umowy społecznej doty-
czący transformacji przede wszystkim 
sektora górnictwa węgla kamiennego, ale 

13 stycznia strona związkowa odrzuciła przygotowany przez rząd projekt umo-
wy społecznej dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego. Związ-
kowcy zapowiedzieli przygotowanie własnego projektu, który ma zostać prze-
kazany rządowi 15 stycznia. Negocjacje mają zostać wznowione 25 stycznia. 
 

Kolejne 1.287 haseł 
w portalu Encyklopedia 

Solidarności
Redakcja nowej wersji portalu inter-
netowego Encyklopedia Solidarności 
(encysol.pl) uzupełniła 1287 haseł 
- 900 biogramów i 387 haseł tema-
tycznych.
10 grudnia ub. r. została uruchomiona 
nowa wersja portalu Encyklopedia Soli-
darności  – encysol.pl.

 Instytut Pamięci Narodowej przejął opie-
kę nad tą cenną inicjatywą po innym pod-
miocie. W chwili startu, w nowym portalu 
opublikowano ok. jednej trzeciej haseł z 
jego  poprzedniej wersji, gdyż do pozo-
stałych nie zostały uregulowane kwestie 
prawne. IPN poinformował wtedy, że po 
ich rozstrzygnięciu, brakujące hasła będą 
stopniowo uzupełniane. 
IPN poinformował właśnie, że zamieścił 
pierwsze uzupełnienie obejmujące 1.287 
haseł. Systematycznie po uregulowaniu 
kwestii związanych z prawami autorskimi 
zamieszczać będzie kolejne.  
Inicjatywa pod nazwą Encyklopedia So-
lidarności obejmuje łącznie około 5.000 
biogramów i 2.000 haseł i jest wciąż roz-
wijana. Wszystkie hasła, w tym biogra-
my, które znajdowały w pierwszej wersji 
portalu można znaleźć w czterech tomach 
Encyklopedii Solidarności, wydanej przez 
Instytut Pamięci Narodowej.
                          Źródło: solidarnosc.org.pl

8 stycznia 2021 r. 
zmarł niespodzie-
wanie Główny In-
spektor Pracy An-
drzej Kwaliński, 
doświadczony in-
spektor pracy, ce-
niony szef i kolega. 
W imieniu Prezy-
dium Komisji Kra-

jowej NSZZ Solidarność, kondolencje 
Rodzinie i Współpracownikom złożył 
Przewodniczący Związku Piotr Duda.
Śp. Andrzej Kwaliński z Państwową In-
spekcją Pracy związany był zawodowo 
przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie przez 
wszystkie szczeble kariery zawodowej, 
zdobywając kolejne inspektorskie do-
świadczenia w okręgowych inspektora-
tach pracy w Kielcach i Warszawie oraz 
w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale 
doskonalił warsztat inspektora pracy, 
awansując przy tym na coraz wyższe 
stanowiska. 
23 listopada 2017 r. objął funkcję za-
stępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 
września 2020 r. został powołany na sta-
nowisko Głównego Inspektora Pracy. 

Odszedł Andrzej 
Kwaliński, Główny 
Inspektor Pracy
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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 - 7 zł 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. 
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W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 

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.

Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem 
prawnym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeb-
lu krajowym, jak i zarządu regionu. 

- 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 wy-
korzystać na dowolnie wybrany seans zarów-
no w technologii 2D, jak i 3D w kinach zlokali-
zowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria 
oraz w Sosnowcu. 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. Zaintere-
sowane osoby są zobowiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość kuponów na 1 osobę w danym  miesiącu jest ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały mie-
siąc. 

Zorganizowani mają lepiej - pamiętaj
Budynek zwiazkowy DAMM 4 pok. nr 6

telefon: 32 776 61 05  e-mail: hksol@poczta.onet.pl

Plakat osocze!!!


