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W porozumieniu z organizacjami związkowymi

Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2021 r.
w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
Zarządzeniem nr 1/2021 Prezesa
Zarządu z dnia 20 stycznia br. wprowadzony został do stosowania Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników
ArcelorMittal Service Group Sp. z o.
o. W spółce powołana została także
Komisja Świadczeń Socjalnych.
W 2021 r. dla wszystkich pracowników
AMSG obowiązuje jeden Regulamin, który został podpisany przez przedstawicieli
pracodawcy oraz przedstawicieli funkcjonujących w spółce organizacji związkowych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu - przyznanie świadczeń, pomocy i dopłat osobom uprawnionym jest zależne od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego - nie ma obowiązku
ich przyznania każdemu uprawnionemu
pracownikowi.
Więcej str. 3

Od stycznia pracodawca wprowadził bardzo surowe kary

Zwolnienie z pracy w trybie art. 52 KP
za wykroczenia BHP w AMP

Każdorazowe wykroczenie BHP skutkować będzie naganą, natomiast kolejne - rozwiązaniem umowy o pracę w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy.
W szczególnych przypadkach art. 52 KP stosowany będzie wobec pracownika już przy pierwszym wykroczeniu. Ponadto pracodawca rezygnuje z
pierwszego poziomu kary - upomnienia/premii uznaniowej wynikającego
z Zarządzania Konsekwencjami - poinformował Dyrektor Zakładu Wielkie
Piece i Spiekalnia.
Decyzje Dyrektora zgodne są z wytycznymi Dyrektora Zarządzającego oddziału surowcowego, który szczególny nacisk kładzie na dbałość pracowników o posiadanie działających detektorów gazowych oraz raportowanie
wszelkich problemów związanych z tymi urządzeniami.
Więcej str. 2

Praca zdalna wydłużona do końca lutego 2021 r.

Walka z pandemią i sankcje wobec
osób nieprzestrzegających obostrzeń
Dyrekcja Wykonawcza ArcelorMittal Poland S.A.
podjęła decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej w spółce do końca lutego 2021 r.
Jednocześnie pracodawca poinformował, iż niestosowanie wdrożonych w firmie obostrzeń w postaci
procedur mających zapobiegać rozprzestrzenianiu
się wirusa COVID-19 będzie skutkowało podjęciem
działań dyscyplinujących wobec pracowników.
Więcej str. 2

pl.freepik.com

Zmiana wysokości
dodatków
w Sanpro Synergy

Od 1 stycznia br. w Sanpro Synergy
Sp. z o. o. obowiązują nowe wysokości
dodatków: nocnego i zmianowego.
Zmiana wysokości dodatków nastąpiła po
wprowadzeniu zmiany zapisów obowiązującego w Sanrpo Synergy Regulaminu
Wynagradzania. Przyjęte zostały następujące wysokości dodatków:
• dodatek nocny 4,09 zł;
• dodatek zmianowy 6,27 zł.
Nowa wysokość dodatków obowiązuje od
1 stycznia 2021 r.
Więcej str. 2

Termin na złożenie
wniosku o pożyczkę
na remont
mieszkania/domu

Do 30 kwietnia 2021 r. należy składa wnioski o pożyczkę na remont lub
modernizację mieszkania/domu - taki
termin ustaliła Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych
podczas pierwszego w tym roku posiedzenia. Ponadto Komisja rozpatrzyła
wnioski o pomoc finansową, wnioski o
o wypłatę dodatkowego świadczenia
socjalnego złożone po terminie i inne.
Podczas pierwszego w 2021 r. posiedzenia
ŚDTKŚS wyznaczyła termin składania wniosków o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem
na remont lub modernizację mieszkania/
domu na dzień 30 kwietnia br. W przypadku
pozostałych pożyczek na cele mieszkaniowe
(tj. na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego czy częściową likwidację
skutków zdarzenia losowego) wnioski można składać na bieżąco.
Więcej str. 2

Badania
profilaktyczne
w okresie pandemii

Biuro BHP w ArcelorMittal Poland
S.A. przypomina, że w stanie epidemii wykonanie badań wstępnych i
kontrolnych jest obowiązkowe, natomiast na badania okresowe pracownicy udają się dobrowolnie. Jeśli ktoś
obecnie odmówi wykonania badań
okresowych, nie będą wobec niego
wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne.
Więcej str. 2

Można zyskać
dodatkowe dwa dni
wolnego

Dwa dodatkowe dni wolne od pracy mogą zyskać pracownicy, którzy
oddali krew lub jej składniki, w tym
osocze po przebytej chorobie COVID19. Nowe przepisy weszły w życie 26
stycznia 2021 r.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21
stycznia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - ozdrowieńcy oraz krwiodawcy zyskują dodatkowe dwa dni urlopu.
Więcej str. 4

Od stycznia pracodawca wprowadził bardzo surowe kary

Badania
profilaktyczne
w okresie pandemii

C. d. ze str. 1
Zgodnie z wystosowanym przez Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Surowcowym listem - od 25 stycznia 2021 r. w Zakładzie Wielkie Piece oraz
Spiekalni kadra zarządzająca ma - we współpracy z Biurem Spraw Personalnych wyciągać konsekwencje w stosunku do wszystkich pracowników, którzy na hali nie
posiadają detektorów gazowych, mają je nieskalibrowane lub wyłączone, albo mają
w nich zakryte czujniki. Dyrektor Zarządzający wniósł o stosowanie wobec tych
pracowników za pierwszym razem kary nagany lub kary finansowej, a za drugim
razem - o odsunięcie pracownika od pracy inicjując jednocześnie wraz z Biurem
Spraw Personalnych proces jego zwolnienia.
Kary dyscyplinarne mają być stosowane zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy oraz Kodeksu Pracy, a przy ich nakładaniu uwzględniony ma być rodzaj mającego miejsce naruszenia wobec obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika oraz jego stosunek
do pracy. Ponadto przed zastosowaniem kary pracownik musi zostać wysłuchany.
W związku z powyższym Dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Spiekalnia poinformował, iż
zlikwidowany zostaje pierwszy poziom kary, jaki stanowi upomnienie (a w przypadku zachowań pożądanych premia uznaniowa), ponieważ - jego zdaniem nie przynosi on efektów. Natomiast każde wykroczenie BHP będzie się wiązać dla pracownika z karą nagany,
a kolejne - z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksy Pracy. Ponadto w
przypadku dużych wykroczeń, w szczególnych przypadkach, rozwiązanie umowy o pracę
w trybie art. 52 KP stosowane będzie już przy pierwszych wykroczeniach.
Przypominamy, iż art. 52 KP mówi o wypowiedzeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa,
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo
jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po
upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po
zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Dyrektor Zarządzający Oddziałem Surowcowym wniósł również o codzienne kontrolowanie oraz raportowanie stosowania przez pracowników detektorów gazowych.

C. d. ze str. 1
Pomimo, iż w okresie
pandemii wykonywanie badań okresowych
nie jest konieczne, osoby które zdecydują
się na ich przeprowadzenie muszą pamiętać o wdrożonych w ośrodkach medycyny
pracy procedurach/zasadach, do których
bezwzględnie należy się stosować:
• na badania należy zgłaszać się tylko i
wyłącznie na ustaloną datę i godzinę;
• personel medyczny zezwala na wejście do
obiektu tylko ograniczonej liczbie osób,
które wcześniej były zarejestrowane;
• przed wejściem do przychodni należy
obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury ciała;
• każda osoba wchodząca do ośrodka zobligowana jest do wypełnienia ankiety
epidemiologicznej wstępnej kwalifikacji;
• obowiązuje zachowanie dystansu 2
metrów od innych osób zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ośrodka;
• należy zajmować miejsca siedzące tylko na wyznaczonych krzesłach;
• obowiązuje stosowanie maseczek przez
cały czas w trakcie pobytu w ośrodku;
• rekomenduje się stosowanie jednorazowych rękawiczek ochronnych;
• zaleca się korzystanie z własnego długopisu lub korzystanie z długopisów zdezynfekowanych dostępnych w ośrodku,
które następnie należy odłożyć do odrębnego pojemnika na długopisy „użyte”;
• przy wyjściu z ośrodka rekomendujemy ponowną dezynfekcję dłoni.
Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi tzw.
ustawą covidową - po zmianie w grudniu
2020 r. - badania okresowe i kontrolne
zachowują ważność do 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu
epidemii - po jego odwołaniu.

Zwolnienie z pracy w trybie art. 52 KP
za wykroczenia BHP w AMP

Praca zdalna wydłużona do końca lutego 2021 r.

Walka z pandemią i sankcje wobec
osób nieprzestrzegających obostrzeń

C. d. ze str. 1
W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz wciąż utrzymującą
się wysoką liczbą zachorowań, a także bacząc na statystki, które stanowią, iż walka
z wirusem nadal stanowi wyzwanie i szybko się nie zakończy - pracodawca podjął
decyzję, iż w oczekiwaniu na akcję szczepień utrzymana zostanie - tam gdzie to jest
możliwe - praca zdalna do końca lutego 2021 r.
Pracodawca zwrócił uwagę, iż AMP udało się poradzić z wysoką liczbą zachorowań w
okresie październik/listopad, jednak wciąż mają miejsce duże ogniska zachorowań. Dlatego ważnym jest przestrzeganie przez pracowników reżimu sanitarnego i wdrożonych
w spółce obostrzeń, w tym m.in noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu społecznego, przestrzeganie zasad kwarantanny wewnętrznej. Niestosowanie się do wdrożonych
zasad i procedur, traktowane jest z łamaniem obowiązujących zasad i procedur BHP. W
związku z powyższym wobec pracowników, którzy złamią którąkolwiek zasadę wdrożoną
na czas pandemii podejmowane będą działania dyscyplinujące. Za niedopuszczalne przy
tym pracodawca uznał zasłanianie ust i nosa za pomocą szalików, kominów, chust itp.
Wszelkie zalecenia wprowadzone przez pracodawcę związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa obowiązują również tw. ozdrowieńców. Osoby, które przechorowały COVID-19 nadal zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa i stosowania dystansu społecznego zarówno na terenie zakładu pracy, jak i poza nim w miejscach publicznych.

Regulamin Wynagradzania z nowymi zapisami

Zmiana wysokości dodatków
w Sanpro Synergy Sp. z o. o.

C. d. ze str. 1
Dodatek zmianowy - zgodnie z obowiązującym w spółce Regulaminem Wynagradzania - przysługuje pracownikom branży hutniczej pracującym na
zmiany w systemie czterobrygadowym lub w równoważnym systemie czasu pracy za
każdą godzinę pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.
Dodatek za pracę w porze nocnej natomiast przysługuje pracownikom branży hutniczej pracującym w porze nocnej innym niż wymienieni przy dodatku zmianowym, w
stałej wysokości za każdą godzinę pracy w porze nocnej.
Stosowne Zarządzenie dokonujące zmiany w zapisach Regulaminu Wynagradzania wydane zostało przez Prezesa Zarząstr. 2
du w dniu 18 stycznia br.

Brak dodatkowego
odpisu na ZFŚS
w AMSG

Informację o niestosowaniu postanowień § 140 ust. 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ustalających
wyższą wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
przekazał pracodawca ArcelorMittal
Service Group Sp. z o. o.
Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę
w dniu 19 stycznia br. informacją - w 2021
r. w AMSG nie zostanie zwiększony odpis
na ZFŚS o 10% odpisu podstawowego na
każdego uprawnionego pracownika. Do
2020 r. zwiększenie takie było corocznie
dokonywane, a jego podstawą są zapisy
obowiązującego w spółce ZUZP -u.
W roku ubiegłym oraz w 2021 r. na mocy
tzw. ustawy covidowej pracodawca nie
stosuje zapisów ZUZP w tym zakresie.
Oznacza to, iż w 2021 r. ZFSŚ zostanie zasilony kwotą wynikającą z odpisu podstawowego, który aktualnie wynosi 1.550,26
zł na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy, 2.067,01 zł na
pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

W porozumieniu z organizacjami związkowymi

Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2021 r.
w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
C. d. ze str. 1
Uprawnionymi do
świadczeń z ZFŚS w AMSG są:
• pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, niezależnie od
wymiaru czasu pracy;
• pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych;
• osoby, które rozwiązały umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, w ramach programów restrukturyzacji zatrudnienia w
związku z uzyskaniem uprawnień do
świadczenia przedemerytalnego lub
zyskaniem uprawnienia do tzw. E-24,
E-48 oraz wykażą, że pobierają emeryturę lub rentę i nie uzyskiwały od
momentu rozwiązania umowy o pracę dochodów w związku z podjęciem
zatrudnienia lub z innych źródeł niż
praca zarobkowa i dla których AMSG
(poprzednicy prawni) był ostatnim
miejscem zatrudnienia;
• inne osoby, w tym byli pracownicy,
którym Komisja Socjalna przyzna prawo do korzystania ze środków ZFŚS z
wyłączeniem osób objętych ZFŚS w innym podmiocie gospodarczym.
Z funduszu mogą korzystać również
członkowie rodzin osób uprawnionych współmałżonkowie, dzieci do ukończenia
18 r. ż. (w przypadku kontynuacji nauki
- do czasu jej ukończeniem ale nie dłużej
niż do 25 r. ż.), a w przypadku dzieci w
stosunku do których orzeczono znaczny
stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek oraz dzieci po zmarłych pracownikach - jeżeli pozostawały na ich
wyłącznym utrzymaniu i pobierają rentę
rodzinną z tego tytułu - zgodnie z par. 10
pkt. 2.
Dla pracowników AMSG na 2021 - podstawę do określenia świadczeń i usług
ulgowych stanowi średniomiesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie,
który ma uwzględniać pełną wysokość
dochodów - bez względu na tytuł i źródło

ich otrzymywania, uzyskiwanych przez:
osobę uprawnioną, wszystkich członków
rodziny, niepracujące i nieuczące się dzieci do 25 lat, które nie założyły własnej
rodziny i nie posiadają dochodów (np. alimenty) oraz mieszkają i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami.
W przypadku posiadania wspólnego
dziecka w związku konkubentów - jeżeli
konkubent nie osiąga dochodu - dochód
pracownika dzielony jest przez 2 (w przypadku jednego dziecka), analogicznie w
przypadku większej ilości dzieci. Jeżeli
drugi rodzic natomiast osiąga dochody średni dochód pracownika dzielony jest
na 1,5 (w przypadku jednego dziecka),
Uprawniony przed łożeniem wniosku o
świadczenie jest zobowiązany dostarczyć
Informację o dochodach w rodzinie na
potrzeby ZFŚS w 2021 r., w której należy podać średniomiesięczne dochody z
ostatnich trzech miesięcy poprzedzających jej złożenie pomniejszone o:
• zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych i składki na ubezpieczenie
społeczne;
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne;
• nagrody jubileuszowe, urlopowe, świąteczno-noworoczne i inne o charakterze jednorazowym;
• płacone alimenty.
W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej/
finansowej mającej wpływ na średni dochód w rodzinie i wysokość świadczeń
wynikających z Regulaminu - uprawniony
zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji złożonej Informacji o dochodach.
W przypadku niezłożenia przez pracownika Informacji o dochodach - uprawniony
może korzystać ze świadczeń, jednak bez
dofinansowania.
Przyznane świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych lub zwolnieniu z podatku
- zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Działalność socjalna w AMSG prowadzona

Na pierwszym posiedzeniu Terenowej Komisji

nia losowego powstałego w mieszkaniu/
domu będzie realizowana na bieżąco, natomiast pożyczki na remont lub modernizację mieszkania/domu realizowane będą
od czerwca 2021 r
Komisja rozpatrzyła łącznie 62 wnioski
złożone o pomoc finansową. W 44 przypadkach przyznane zostały zapomogi losowe, w 18 - zapomogi materialne. Rozpatrzony
został również wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe. Ponadto Komisja rozpatrzyła wnioski o wypłatę dodatkowego świadczenia socjalnego złożone po terminie oraz wnioski na świadczenie
„wczasy pod gruszą”.
Członkowie Komisji rozpatrzyli i ustalili wnioskującym pracownikom średni dochód na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS.
ŚDTKŚS przyjęła Regulamin Obrad oraz Harmonogram Posiedzeń na 2021 r., a także wystosowała apel dotyczący wszelkich
wyjazdów w trakcie pandemii COVID-19, w którym ŚDTKŚS
działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie do odwołania nie zaleca wszelkich wyjazdów (w tym udziału
w wypoczynku dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno-rekreacyjnych itp. dofinansowanych z ZFŚS).
Więcej str. 4
str. 3

Termin na złożenie wniosku o pożyczkę
na remont mieszkania/domu

C. d. ze str. 1
Przypominamy, iż w przypadku pożyczek na
cele mieszkaniowe Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przewiduje kwoty:
• do 20.000,00 zł, z oprocentowaniem od 0% do 3% w skali
roku, spłata w maksymalnie 90 miesięcznych ratach - na
zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu
lub mieszkania), w tym również na zakup mieszkania z
zasobów Spółki;
• od 3.000,00 zł do 8.000,00 zł, z oprocentowaniem od 0%
do 2% w skali roku, spłata w maksymalnie 36 miesięcznych
ratach - na remont lub modernizację mieszkania/domu;
• do 15.000,00 zł, bez oprocentowania, spłata w maksymalnie 36 miesięcznych ratach na częściową likwidację skutków
zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu.
Wypłata pożyczek na zakup lub budowę pierwszego lokalu
mieszkalnego oraz na częściową likwidację skutków zdarze-

jest poprzez wypoczynek dzieci, wypoczynek urlopowy, pracowników, wypoczynek
po pracy, zapomogi, zapomogi materialne
dla dzieci po zmarłych pracownikach oraz
inne świadczenia socjalne.
Wypoczynek dzieci obejmuje dofinansowanie do kolonii, obozów i zimowisk, zielonych szkół, wypoczynku specjalistycznego,
dofinansowanie dla dzieci wyjeżdżających
na wczasy z rodzicami - wczasy zorganizowane wykupione u organizatora wypoczynku wpisanego do Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych
Usług Turystycznych.
Dopłaty do wypoczynku dzieci wynoszą
(do 1 osobodnia):
• dochód do 1.500,00 zł - 130 zł;
• dochód 1.500,01 zł - 2.000,00 zł - 110 zł;
• dochód 2.000,01 zł - 3.000,00 zł - 90 zł;
• dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 60 zł;
• dochód pow. 5.000,00 zł - nie należy się.
W przypadku wypoczynku dzieci osoba
uprawniona zobowiązana jest do pokrycia
min. 10% kosztów skierowania do określonego limitu 28 dni.
Wypoczynek urlopowy pracowników
realizowany jest raz w roku poprzez dofinansowanie pracownikom tzw. wczasów
pod gruszą, gdzie warunkiem niezbędnym jest m.in. korzystanie z urlopu wypoczynkowego w wymiarze min. 14 dni
kalendarzowych (co najmniej 8 dni urlopu wypoczynkowego) i niekorzystanie w
okresie urlopu z dofinansowania do wycieczek. Dopłaty do wypoczynku urlopowego Pracownika wynoszą:
• dochód do 1.200,00 zł - 1.200 zł;
• dochód 1.200,01 zł - 1.800,00 zł
- 1.100 zł;
• dochód 1.800,01 zł - 2.500,00 zł - 950 zł;
• dochód 2.500,01 zł - 3.000,00 zł - 850 zł;
• dochód 3.000,01 zł - 3.500,00 zł - 550 zł;
• dochód 3.500,01 zł - 5.000,00 zł - 350 zł;
• dochód pow. 5.000,00 zł - nie należy się.
Dofinansowanie do wypoczynku po
pracy możliwe jest w miarę posiadanych
środków i obejmuje: wycieczki zawierające transport i pobyt, karty Multisport lub
inne o podobnym charakterze, działalność
kulturalno-oświatową.
Do naliczania dofinansowania do wycieczki ustalono maksymalną kwotę w wysokości 150 zł/dzień - w przypadku wycieczek
krajowych i 200 zł/dzień - w przypadku
wycieczek zagranicznych. Więcej str. 4

W porozumieniu z organizacjami związkowymi

Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2021 r.
w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
C. d. ze str. 3
Dopłaty do wycieczki
dla osoby uprawnionej wynoszą:
• dochód do 1.500,00 zł - 70% (maksymalnie 800 zł do jednej wycieczki/osobę);
• dochód 1.500,01 zł - 2.000,00 zł 60% (maksymalnie 700 zł do jednej
wycieczki/osobę);
• dochód 2.000,01 zł - 3.000,00 zł 50% (maksymalnie 500 zł do jednej
wycieczki/osobę);
• dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł 30% (maksymalnie 500 zł do jednej
wycieczki/osobę);
• dochód pow. 5.000,00 zł - nie należy się.
Dopłaty do karty Multisport lub innych o
podobnym charakterze wynoszą:
• dochód do 1.500,00 zł - 50%;
• dochód 1.500,01 zł - 2.000,00 zł - 40%;
• dochód 2.000,01 zł - 3.000,00 zł - 30%;
• dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 10%;
• dochód pow. 5.000,00 zł - nie należy się.
Dopłaty do pozostałych form wypoczynku
(bilety wstępu, karnety itp.) wynoszą:
• dochód do 1.500,00 zł - 50%;
• dochód 1.500,01 zł - 2.000,00 zł - 40%;
• dochód 2.000,01 zł - 3.000,00 zł - 30%;
• dochód 3.000,01 zł - 5.000,00 zł - 10%;
• dochód pow. 5.000,00 zł - nie należy się.
Zapomogi z ZFŚS w 2021 r. mogą być
udzielane w przypadku: długotrwałej
choroby, indywidualnego zdarzenia losowego, trudnej sytuacji materialnej oraz
sieroctwa w wyniku wypadków przy pracy rodzica - pracownika spółki i mogą być
realizowane poprzez pomoc pieniężną.
Ponadto Regulamin ZFŚS przewiduje wy-

płatę dodatkowych świadczeń socjalnych,
czyli świadczeń, które nie są ujęte w Regulaminie, a które mogą być uruchomione z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego w ZFŚS. Świadczenie takie
przyznane może być pracownikom AMSG
przez Komisję Socjalną po uzgodnieniu
kryteriów jego przyznania i uruchomienia
oraz po dokonaniu analizy środków, jakimi ZFŚS dysponuje.
Ponadto w spółce na 2021 r. powołana została Komisja Świadczeń Socjalnych,
w której skład wchodzą: Elżbieta Ostrowska - Nanuś - Przewodnicząca, Elżbieta
Jaworska - Śmigiel - Wiceprzewodnicząca, Sekretarz oraz Członkowie: Zdzisław
Sobieraj, Małgorzata Korczyńska, Mirosław Frankowski, Dariusz Śmigielski i
Krzysztof Wąchała.
Powołana Komisja ma sprawować nadzór
nad całością spraw związanych z prowadzeniem działalności socjalnej oraz będzie
prowadzić dystrybucję środków przeznaczonych na realizację celów ZFŚS - zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Komisja powołana została na cały okres
obwiązywania Regulaminu ZFŚS, przy
czym na wniosek pracodawcy lub organizacji związkowej możliwa jest zmiana jej
członków.
Wszystkie osoby pracujące w ramach Komisji Socjalnej dopuszczone do przetwarzania danych pracowników zobowiązane
są do zachowania tajemnicy.
Regulamin ZFŚS obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Emerytury i renty
w formie
bezgotówkowej

Zmiany w urlopach 2021r

Emerytury i renty będą wypłacane
bezgotówkowo - takie rozwiązania
proponuje Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej w nowym projekcie ustawy. Oznacza to, że powyższe
świadczenia byłyby wypłacane tylko
bezpośrednio na rachunek bankowy
świadczeniobiorcy.
Rząd przygotował projekt nowelizujący ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych,
zgodnie z którym emerytury i renty uzyskane po terminie 31 grudnia 2021 r. wypłacane
będą bezpośrednio na konta bankowe emerytów i rencistów. Oznacza to rezygnację z
usług poczty i przekazywania świadczeń w
gotówce przez listonoszy - jak to aktualnie w
wielu przypadkach ma miejsce.
Projekt zakłada jednak, iż w przypadku
osób, które uzyskają świadczenia po 31
grudnia 2021 r., inna niż bezgotówkowa
ich forma będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Osoby, które uzyskały świadczenia wcześniej - do 31 grudnia br. będą mogły nadal korzystać z dotychczasowej formy ich
wypłaty, czyli za
pośrednictwem
str. 4
Poczty Polskiej.

Termin na złożenie
wniosku o pożyczkę
na remont
mieszkania/domu

C. d. ze str. 3
ŚDTKŚS zwraca się do
wszystkich uprawnionych do świadczeń z
ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. (pracownicy oraz emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie jakichkolwiek
wyjazdów, które nie są konieczne.
Ponadto SDTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz osób uprawnionych
do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniżenia poziomu ekspansji wirusa SARSCoV-2 każdorazowo przed skorzystaniem
czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS
uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rządu dotyczące
działań nakierowanych na minimalizowanie
rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2
powodującego ww. chorobę COVID-19.
W trosce o siebie samych, nasze rodziny
naszych współpracowników , wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz
odpowiedzialnie zachowywać się również
poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich rodzin i swoich współpracowników.

Bony DOMS można
wykorzystać
do 31 lipca 2021 r.

Jeśli tylko obostrzenia zostaną cofnięte, członkowie NSZZ „Solidarność” nadal będą mogli korzystać z
oferty bonu wypoczynkowego spółki
DOMS.
Bon wypoczynkowy to 200 zł dla każdego
członka Związku, który do 31 lipca 2021
r. można zrealizować w jednym z pięciu
ośrodków w: Zakopanem, Jarnołtówku i
Spale.
Z przyczyn formalno-podatkowych promocja nie będzie mogła być istotnie wydłużona!

Można zyskać
dodatkowe dwa dni wolnego

C. d. ze str. 1
Dodatkowe wolne przysługuje w dniu, w którym zostało oddane
osocze lub krew oraz w dniu następnym.
Ponadto w przypadku osób, które oddały krew lub jej składniki przynajmniej trzy razy.
- zyskują one 33% ulgi na przejazdy komunikacją miejską na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to będzie przysługiwało ozdrowieńcom w okresie 6-ciu miesięcy licząc od dnia wystawienie stosownego oświadczenia.
Dokument potwierdzający powyższe uprawnienia wydawany jest w regionalnych centrach, Wojskowym Centrum lub Centrum MSWiA.
Należy pamiętać, iż powyższe przepisy obowiązują tylko w czasie pandemii. Po jej
zakończeniu krwiodawcom będzie przysługiwał jak dotychczas - dodatkowy jeden
dzień wolny od pracy.

Nowelizacja ustawy o PBT weszła w życie

Rozszerzona możliwość
wykorzystania bonu turystycznego

Sejm przyjął ustawę, w której dokonuje zmiany w ustawie o Polskim Bonie
Turystycznym. Przepisy rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami
oraz listę podmiotów turystycznych mogących z programu korzystać.
Dotychczas świadczenie w ramach programu PBT można było wykorzystać w ramach
noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z min. jednym noclegiem
organizowanych przez operatorów turystycznych lub OPP. Po nowelizacji bonami można
opłacić także jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów danej oferty, jednak pamiętać należy, że musi mieć miejsce połączenie co najmniej
dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji.

Źródła finansowania muszą zostać wskazane

Związkowy projekt umowy społecznej
przekazany rządowi

Mechanizm finansowania transformacji gospodarczej województwa śląskiego, inwestycje w nowoczesne, bezemisyjne technologie węglowe mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz system osłon
socjalnych dla pracowników sektora górniczego to kluczowe elementy przygotowanego przez stroną związkową projektu umowy społecznej związanego z transformacją górnictwa węgla kamiennego. Dokument 18 stycznia trafił
do przedstawicieli rządu.
li Śląskiego Funduszu Rozwoju, którego
- Transformacji sektora górniczego nie
statutowym celem będzie odbudowa pomożna planować i prowadzić w oderwatencjału gospodarczego Górnego Śląska i
niu od planu transformacji społeczno-goZagłębia Dąbrowskiego – podkreśla Domispodarczej całego regionu. Przygotowany
nik Kolorz.
przez związki zawodowe projekt umowy
Przypomina, że transformacja górnictwa,
społecznej kładzie na ten kluczowy aspekt
ale co z tym się wiąże, całego przemysłu
szczególny nacisk, wskazując instrumenty
w regionie, ma mieć charakter długofalokoordynacji programów transformacyjnych
wy, dlatego niezwykle istotnym elementem
dla Śląska – podkreśla Dominik Kolorz, szef
projektu umowy społecznej jest kwestia
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
inwestycji zapewniających bezpieczeństwo
W części projektu umowy społecznej doenergetyczne regionu i kraju. Chodzi o techtyczącej systemu finansowania transfornologie, które pozwalają na wykorzystanie
macji gospodarczej w regionie znalazły
węgla w tzw. okresie przejściowym, czyli do
się m.in. zapisy o powołaniu Śląskiego
momentu osiągnięcia przez Polskę neutralFunduszu Rozwoju. - Program dla Śląska
ności klimatycznej. W projekcie wskazane
dlatego nie działa, bo nie wskazano w
są m.in. inwestycje w nowoczesne niskonim źródeł finansowania. Były deklaracje
emisyjne instalacje zgazowywania węgla
o takiej czy innej inwestycji, ale zabrakło
do SNG lub metanolu, instalacje IGCC, czyli
twardego wskazania, ile rząd na ten cel
niskoemisyjne i wysokosprawne bloki enerprzeznaczy i z jakich środków to sfinangetyczne czy też tzw. „błękitny węgiel”.
suje. Nie możemy powtórzyć tego błędu,
Jeśli chodzi o system osłon socjalnych
stąd m.in. pomysł na powołanie spółki na
dla pracowników sektora górniczego, to
wzór Polskiego Funduszu Rozwoju, czy-

Zdecydowany sprzeciw Solidarności

Senat chce aby w razie zawieszenia
działalności pracownicy traktowani
byli jak na umowach cywilnoprawnych

zawiera on instrumenty znane z wcześniejszych tego typu programów takie jak
urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy
dla pracowników likwidowanych kopalń.
Są one jednak bardziej korzystne. Projekt
przewiduje, że jeżeli w systemie alokacji
pracownik nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości zatrudnienia pod ziemią lub w
zakładzie przeróbki mechanicznej węgla,
będzie mógł skorzystać z urlopu górniczego z wysokością świadczenia na poziomie
80 proc. wynagrodzenia z okresu ostatnich
6 miesięcy. Dla pracujących pod ziemią
będzie to urlop maksymalnie 4-letni, a dla
przeróbki maksymalnie 3-letni. Te instrumenty zgodnie z projektem dotyczą tylko
tych pracowników, którzy po zakończeniu
urlopu nabędą uprawnienia emerytalne.
Innym rodzajem osłony, kierowanym do
osób z krótszym stażem są jednorazowe
odprawy w wysokości 120 tys. zł netto. Z
tego instrumentu będą mogli korzystać
zarówno zatrudnieni pod ziemią, jak i
pracownicy powierzchni. Ponadto projekt
przewiduje też pięcioletnie dodatki wyrównawcze dla osób, które samodzielnie
znajdą pracę poza górnictwem, a także
bezpłatne programy przekwalifikowania.
Jak mówi szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, zawarte w związkowym projekcie umowy społecznej terminy
zakończenia wydobycia w poszczególnych
kopalniach pozostają takie same jak zapisano w umowie pomiędzy związkowcami
a rządem we wrześniu 2020 roku. - Daty
te zostały wypracowane w zespołach roboczych, uzgodnione, zapisane i bezwzględnie nie ma w tej kwestii, o czym dyskutować – podkreśla przewodniczący, ale
dodaje, że zapisy związkowego projektu
umowy społecznej opisujące system finansowania wsparcia dla górnictwa, który
pozwoli kopalniom funkcjonować zgodnie z
harmonogramem zakończenia wydobycia
zawartym we wrześniowym porozumieniu,
będą jeszcze przedmiotem negocjacji i prac
eksperckich. - Ta kwestia musi być dopięta
na ostatni guzik, zanim zostanie przekazana Komisji Europejskiej do notyfikacji.
13 stycznia strona związkowa odrzuciła
przygotowany przez rząd projekt umowy
społecznej dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego i postanowiła
przygotować swój własny. Rządowy projekt umowy wyciekł do mediów na początku stycznia. Dokument liczył 5 niepełnych
stron, z których jedna zawierała wyłącznie nazwiska jego sygnatariuszy. Projekt
nie zawierał nawet dat zakończenia działalności poszczególnych kopalń, które zostały określone w rządowo-związkowym
porozumieniu z 25 września ubiegłego
Źródło: solidarnosckatowice.pl
roku.

Prezydium KK zdecydowanie sprzeciwia się tym zapisom senackiego projektu nowelizacji specustawy COVID-owej, która zakłada, że w razie zawieszenia działalności gospodarczej pracownicy etatowi przechodziliby
na postój w ramach umowy cywilno-prawnej. Dodatkowo wraz ze zmianą
formy ich zatrudnienia przez okres 6-ciu miesięcy mieliby obniżone wynagrodzenie.
Według senackiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w razie zawieszenia działalności gospodarczej i uruchomienia postojowego dla swoich pracowników, traktowani byliby jako osoby wykonujące umowy cywilno-prawne, a w związku
z tym otrzymywaliby niższe wynagrodzenie. Takie rozwiązania Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” ocenia zdecydowanie negatywnie.
- Podstawowym celem, na które Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
kładzie nacisk odnosząc do narzędzi pomocowych w okresie pandemii oraz po jej
zakończeniu jest utrzymanie zatrudnienia oraz zapewnienie zawierania porozumień
ze związkami zawodowymi w sytuacji konieczności wprowadzenia rozwiązań pogarszających warunki pracy i płacy pracowników. Wobec powyższego propozycja zawieszenia działalności i uruchomienie postojowego dla pracowników, którzy traktowani
byliby w takiej sytuacji jako osoby wykonujące umowy cywilnoprawne zasługuje
na zdecydowanie negatywną opinię. Prezydium KK nie zgadza się na obniżenie
przez okres 6 miesięcy wynagrodzenia Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
pracowników poprzez zmianę formy ich Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
zatrudnienia – czytamy w opinii Prezy- Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
dium KK.
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Członkowie Prezydium zwracają też uwa- Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
gę, że projektodawca w żaden sposób Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
nie odniósł się kwestii ubezpieczenio- pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrewych oraz konsekwencji w postaci bra- tariacie związku tel. 61 05
ku zaliczenia okresu pobierania takiego
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
świadczenia uprawniającego do zasiłku
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
dla bezrobotnych.
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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I Ty może pomóc!!!

Potrzebujący są obok nas,
ta k n i e w i e l e z n a s z e j s t r o n y t r z e b a . . .

Nasz kolega - Adam Ostaszewski
również potrzebuje pomocy. Możesz mu jej udzielić
przekazując 1% podatku wypełniając PIT. Wystarczy wpisać
nr KRS 0000270809 i cel szczegółowy: OSTASZEWSKI 9642
str.
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