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Informacja z posiedzenia Głównej Komisji Świadczeń Socjal-

nych ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 22 października 2015  

 Głowna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP SA rozpatrzyła 

pozytywnie sprawy czterech pracowników, skierowane do komisji 

przez MKŚS. Wnioski wraz z dekretacją GKŚS zostały przekazane 

do HUT-PUS w celu realizacji. Przewodnicząca GKŚS przedstawiła 

realne możliwości uruchomienia świadczenia dodatkowego z ZFŚS 

dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz zaproponowała  

trzy warianty kryteriów w zakresie wysokości świadczenia. W każ-

dym z wariantów określono 5 progów dochodowych oraz każdy z 

wariantów uwzględnia zamknięcie tabeli (tzn. wyklucza możliwość 

otrzymania świadczenia dodatkowego takim osobom, u których 

dochód na osobę w rodzinie przekracza ostatni próg dochodowy). 

Przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali o przerwę w 

obradach celem uzgodnienia jednolitego stanowiska. Strona spo-

łeczna zaproponowała inny wariant kryteriów.                                                                 

 Po przerwie Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP 

S.A. działając na mocy Pisma Okólnego Nr 5/2014 DK oraz na 

podstawie § 17 Regulaminu ZFŚS, w związku ze wzrostem kosz-

tów utrzymania, postanowiła uruchomić - dla pracowników AMP 

S.A. uprawnionych do świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świad-

czenie na Święta Bożego Narodzenia 2015 (w formie pienięż-

nej) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

AMP S.A. (nie dotyczy pracowników ZKZ). 

Przyjęto następujące warunki i kryteria: 

1. Warunki ubiegania się o ww. świadczenie: 

- Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu 

na dzień 1 listopada 2015 r. i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS. 

mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie. Należy złożyć 

wniosek o przyznanie świadczenia. 

- Należy złożyć dokument „Informacja o dochodach w rodzinie" na 

potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. zgodnie z postanowienia-

mi zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2015 r. (dotyczy tylko tych 

pracowników, którzy w 2015 r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub 

dane w informacji uległy zmianie). 

- Wnioski należy składać w terminie od 09.11. - 11.12. 2015 r. do  

odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) i BP Partner (pozostałe lokaliza-

cje). 

- Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od 

daty zarejestrowania kompletnego wniosku. 

2.. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia: 

 
3. BP Partner oraz HUT-PUS zobowiązuję do niezwłocznej realizacji 

postanowień zawartych w niniejszym Piśmie wg rozdzielnika, zgodnie z 

zawartymi umowami w tym: wydawanie wniosków - wg potrzeb,   

przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, emisja zapotrzebowań na 

środki, realizacja świadczeń.  

 W drugiej części spotkania Przewodnicząca GKŚS przed-

stawiła raport o wykorzystaniu środków z ZFŚS według stanu na 

30.09.2015 r. w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń oraz 

ilości osób korzystających z dofinansowania z ZFŚS. Przewodni-

cząca GKŚS zobowiązała się do przygotowania następujących 

projektów: zasady współpracy przy organizacji wycieczek pomiędzy 

organizacją związkową, a firmą obsługującą w 2016 roku ZFŚS 

ArcelorMittal Poland S.A., druki wniosków uruchamiających świad-

czenia socjalne określone w Regulaminie ZFŚS na 2016 rok. 

W tym samym dniu w Dąbrowie Górniczej odbyła się także MKŚS i 

rozpatrzyła tylko jeden wniosek o zapomogę pracownika BEK który 

uległ wypadkowi w pracy.     J. Łąka 

Regulamin ZFŚS na 2016 rok parafowany 

 Ponadto na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r. 

Strony biorące udział w negocjacjach parafowały zapisy Regulami-

nu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników 

AMP SA na 2016 r. Oficjalne podpisanie treści Regulaminu plano-

wane jest na dzień 5 listopada. Porównując zapisy parafowanego 

Regulaminu na 2016 r do obecnie obowiązującego należ stwierdzić, 

iż nie odbiega on znacząco w treści. Różnice praktycznie występują 

tylko w zapisach dotyczących korzystania z „wczasów pod gruszą”, 

wypoczynku po pracy czy pożyczek mieszkaniowych i dofinansowa-

nia do żłobków. Tabele kryteriów dofinansowań do poszczególnych 

świadczeń oraz ich wysokości pozostają analogiczne do roku bieżą-

cego. Po podpisaniu ostatecznej treści Regulaminu jego treść 

przedstawimy na łamach Kuriera Aktualności.  K.W. 

    

 Motywacja pozapłacowa 

 Strona Społeczna na spotkaniu z Prezesem Gertem Werbe-

eckiem została poinformowana o wprowadzeniu systemu motywacji 

pozapłacowej. System ten jest finansowany z 1% rezerwy Prezesa 

Spółki. Poniżej przedstawiamy cele i zasady wprowadzenia syste-

mu motywacji pozapłacowej:  

 Celem wprowadzenia systemu motywacji pozapłacowej jest 

stworzenie dodatkowej możliwości nagrodzenia pracowników, któ-

rych podejście do pracy oraz zachowania mogą stanowić wzór dla 

pozostałych. System motywacji pozapłacowej jest uzupełnieniem 

formalnego systemu premiowego. W ramach systemu dyrektor zak-

ładu/biura otrzymuje osobny budżet do wykorzystania na ten cel w 

danym roku kalendarzowym. Przyznany budżet należy wykorzystać 

w danym roku kalendarzowym, a nie wykorzystane środki nie prze-

chodzą na rok następny. Biuro Biura Rozwoju Pracowników i Pro-

jektów HR jest odpowiedzialne za monitorowanie wykorzystania 

budżetu. O przyznaniu oraz wysokości nagrody każdorazowo decy-

duje komisja złożona z dyrektora zakładu/biura oraz kierowników 

liniowych i wsparcia. Prawo do nagrody mają wyłącznie pracownicy 

AMP. Przyznana nagroda musi być udokumentowana za pomocą 

zielonej kartki w systemie MI. Wysokość nagrody przyznanej na 

jednym posiedzeniu komisji to: minimum - 50 zł, maximum - 200 zł 

na jednego pracownika w ramach posiadanego budżetu. Informacja 

o nagrodzonych (bez wysokości nagród) musi zostać zakomuniko-

wana pozostałym pracownikom zakładu/biura w sposób przyjęty w 

zakładzie/biurze (np. tablica filaru PD) Nagrodą jest karta podarun-

kowa zasilona kwotą pieniężną. Kartą można dokonywać wszelkich 

płatności elektronicznych za wyjątkiem wypłat z bankomatów. Na-

groda, którą otrzymał pracownik jest przychodem danego miesiąca 

kalendarzowego, który będzie opodatkowany i stanowić będzie 

podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia (uwidocznione to 

zostanie na pasku z wynagrodzenia). Karta po przekazaniu staje się 

własnością pracownika. Pracownik zobowiązany jest ja zachować, 

gdyż w przypadku ponownego nagrodzenia, ta karta zostanie zasi-

lona odpowiednią kwotą. W przypadku zagubienia lub zniszczenia 

karty istnieje możliwość wydania duplikatu. O wydanie duplikatu 

karty występuje zainteresowany pracownik bezpośrednio do opera-

tora. Koszt wydania – 10 zł – ponosi pracownik…. Cd str nr 3  

Dochód na osobę 

w rodzinie w zł. 

Wysokość świad-

czenia w zł 

do 1.000,00 350 

od 1.000,01-2.000,00 250 

od 2.000,01 - 3.000,00 150 

od 3.000,01 -5000,00 80 

Powyżej 5.000,00 nie przysługuje 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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POLSKA LEWICA NA BOCZNYM TORZE 

 Po raz pierwszy od 1989 roku zarówno w Sejmie, jak i w 

Senacie VIII kadencji, zabraknie przedstawicieli partii lewicowych. 

Tegoroczne notowanie Zjednoczonej Lewicy to wynik najsłabszy 

od pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce. Przypomina-

my, że w 2001 roku koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii 

Pracy zdobyła 41,04 proc. głosów i tym samym zwyciężyła. Jednak 

ze względu na spory pluralizm w Sejmie, nie sprawowała wówczas 

samodzielnych rządów. Wyniku, chociażby zbliżonego do sukcesu 

z 2001 roku, nie udało się już więcej powtórzyć. Mimo, że kolejne 

rezultaty wyborcze nie były zachwycające, lewica bez większych 

problemów wchodziła do Sejmu. W 2005 roku Sojusz Lewicy De-

mokratycznej zdobył 11,31 proc., w 2007 Lewica i Demokraci zdo-

byli 13,15 proc. głosów Polaków. Najsłabszy wynik ugrupowanie 

osiągnęło w 2011 roku, zdobywając 8,24 proc. wszystkich głosów. 

Tak źle, jak w tym roku nie było nigdy. 7,55 proc. to wynik za niski, 

by udało się wejść do Sejmu (koalicja musiała przekroczyć 8 pro-

cent). Wielu ekspertów i obserwatorów sceny politycznej zastana-

wia się nad przyczynami, które doprowadziły do porażki wyborczej 

polskiej lewicy. Słusznie zauważył w jednym z programów telewi-

zyjnych, były Prezydent A. Kwaśniewski, iż geneza porażki tkwi w 

podejściu polskiej lewicy do pierwszych w tym roku, bardzo waż-

nych wyborów, czyli wyborów prezydenckich, gdzie SLD pomylił 

wybory miss Polonia z wyborami najważniejszej osoby w państwie. 

Debata telewizyjna, która odbyła się tuż przed wyborami do Sejmu 

i Senatu również miała niebagatelny wpływ na wynik tych wyborów. 

Według politologa Marka Migalskiego kluczowa była "zależność 

pomiędzy dobrym wynikiem partii Razem, a słabszym wynikiem 

lewicy". Nie tylko w jego ocenie decydująca była właśnie ta debata, 

ponieważ widzowie i potencjalni wyborcy zobaczyli w niej żywego, 

interesującego, pobudzającego emocje lidera partii Razem i pewną 

bezradność oraz bezbarwność Barbary Nowackiej. Wśród samych 

członków SLD oraz zwolenników lewicy nie brakuje głosów, iż naj-

istotniejszym błędem w tej kampanii wyborczej było wejście w 

układ koalicyjny z innymi partiami, a przede wszystkim z partią 

Janusza Palikota. Podczas, gdy potencjalni wyborcy Zjednoczonej 

Lewicy oczekiwali od niej zajęcia się sprawami związanymi ze sfe-

rą socjalną i bytową ludzi pracy to np. partia Palikota skupiała się 

głównie na sferze obyczajowości i wiary, związanej min. ogranicze-

niem roli kościoła w Polsce, z prawami mniejszości seksualnych, 

dostępem do marihuany, gender itp. sprawami. Te tematy znudziły 

się już wielu ludziom w Polsce, stąd nastąpił gwałtowny skręt w 

kierunku „prawej” strony sceny politycznej w Polsce i nie dotyczy to 

tylko bardzo dobrego wyniku w wyborach PiS-u, ale również pozo-

stałych partii Kukiz’15, Nowoczesna czy partii Korwin. Wielu ko-

mentatorów politycznych mówi wprost: „to, że lewica nie weszła do 

parlamentu - nikt inny nie jest "winien", jak sama lewica. Konkret-

nie, winnym jest Leszek Miller. Kiedy w lewicy (SLD), nastał czas 

"zmiany pokoleniowej" poprzez objęcie przywództwa przez ówcze-

śnie młodego Napieralskiego, ruszył do walki stary, zabetoniały 

triumwirat z Millerem na czele. Miller po "odebraniu władzy" zmar-

ginalizował i odsunął młodzieżówkę lewicową. Co więcej, nastąpiła 

częściowa likwidacja struktur młodej lewicy”.  

 Trudno polemizować z tym twierdzeniem, a na dowód tych 

słów niech posłuży fakt, iż senatorem z ramienia PO w okręgu 

szczecińskim z najlepszym wynikiem, wynoszącym 56112 głosów 

został wybrany właśnie były Przewodniczący SLD Grzegorz Napie-

ralski. Uważni obserwatorzy zwracają uwagę głównie na fakt, iż 

polska lewica podzieliła się na mniejsze partyjki, startujące do 

obecnego parlamentu jako "związek organizacji lewicowych", a nie 

jako jedna partia. Gdyby Sojusz miał przed sobą 5-punktową barie-

rę do pokonania, byłby dzisiaj jedną z trzech, czterech najwięk-

szych sił w parlamencie. Ten błąd Leszka Millera zemścił się na 

całej polskiej lewicy i skazał ją na "niebyt polityczny", przez co naj-

mniej jedną kadencję sejmową. Może w tym okresie lewica będzie 

w stanie zjednoczyć się jako jedna partia, ale już pod nowym przy-

wództwem i z nowym programem działania. W tegorocznych wybo-

rach PiS dokonał tego co dotychczas nie udało się uzyskać żadnej 

z partii politycznych startujących w wyborach do Sejmu od 1989 

roku. Osiągnął wynik, który upoważnia tą partię do samodzielnego 

rządzenia krajem. Ponieważ ma również swojego Prezydenta to 

według niektórych komentatorów politycznych, jedynie Trybunał 

Konstytucyjny może być zaporą dla totalitarnych zapędów tej partii. 

Czy tak będzie w rzeczywistości ? Czas pokaże. Według obietnic 

złożonych przez tą zwycięską partię, nas obywateli, czekają w 

najbliższym czasie niższe podatki, wysokie pensje, krótszy czas 

pracy, obniżony wiek emerytalny i godna emerytura, bilion złotych 

do zainwestowania w gospodarkę oraz dodatkowo 500 zł na dziec-

ko. Czy są to kolejne obietnice bez pokrycia ? Ekonomiści i więk-

szość dziennikarzy uważa, że stratedzy PiS-u wiedzieli dobrze o 

tym, iż złożone obietnice wyborcze są niemożliwe do zrealizowa-

nia, a przyświecał im jeden cel zwycięstwo w wyborach i chęć upo-

korzenia PO. Przyszło im to o tyle łatwo, ponieważ w większości 

społeczeństwa polskiego przez 8 lat rządów PO skumulowała się 

niechęć do tej zblazowanej  partii, która była obecna od najniż-

szych samorządów do pałacu Prezydenckiego i za nic miała wszel-

kiego rodzaju afery, a kraj nasz to wg jednego z czołowych polity-

ków tej partii: „Polskie państwo istnieje tylko teoretycznie”. PiS 

został obdarzony bardzo dużym mandatem zaufania społecznego. 

Trzeba mieć tylko nadzieję, że w swoich działaniach skupi się na 

sprawach najistotniejszych dla Polaków, związanych ze sferą go-

spodarczą, służbą zdrowia, szkolnictwem oraz ogólnie pojętą po-

prawą bytu obywateli, nie w rewanżyzmie, rozliczeniach, sferach 

światopoglądowych, obyczajowych itp. tematach zastępczych. 

NSZZ Pracowników AMP S.A. jest związkiem apolitycznym, ale 

wielu z nas zadaje sobie pytanie co dla nas związkowców mogą 

oznaczać rządy PiS? Za odpowiedź niech posłużą wypowiedzi 

trzech działaczy z największych central związkowych w Polsce, 

które zostały wyemitowane na antenie radia RDC: 

„Piotr Szumlewicz z OPZZ-u twierdzi, że „kandydaci związkowi prze-

grali te wybory”, ponieważ nie byli przedstawiani jako koalicjanci. –

Widzieliśmy Barbarę Nowacką, Dariusza Jońskiego, do pewnego czasu 

Krzysztofa Gawkowskiego, Leszka Millera, natomiast kandydaci związ-

kowi nie pojawiali się. Mam wrażenie, że do społeczeństwa nie dotarło, 

że wielu kandydatów OPZZ-u jest częścią tej koalicji. Wydaje mi się, że 

to był błąd – ocenia. Dodaje, że jest również „rozczarowany, iż świat 

pracy poparł Prawo i Sprawiedliwość, z którym OPZZ od 10 lat nie miał 

dobrych stosunków” i zastanawia się na tym, „jak nowy rząd podejdzie 

do różnych centrali związkowych”. – Czy to będzie rząd jednego związ-

ku zawodowego, czyli „Solidarności”, czy będzie to rząd, który jednak 

zmieni swoje podejście w porównaniu z tym, co było 10 lat temu i otwo-

rzy się na wszystkie centrale związkowe – mówi Szumlewicz.  

 „Solidarność” zadowolona z wyników Krzysztof Świątek z 

„Tygodnika Solidarność” mówi, że wyniki wyborów są optymistyczne. – 

Przede wszystkim dlatego, że odchodzi chyba najbardziej szkodliwy, 

neoliberalny rząd od 1989 roku. Antyobywatelski, antypracowniczy, 

antyspołeczny – tak to można krótko podsumować – mówi Świątek. – 

Bardzo dobrze, że ten rząd odchodzi w niebyt – podkreśla.  

 FZZ „Komfortowa sytuacja” – Były wśród nas osoby powiąza-

ne z różnymi komitetami – zaznacza Anna Grabowska z Forum Związ-

ków Zawodowych. – Myślę, że możemy spojrzeć na to bardziej meryto-

rycznie i zastanawiać się nad tym, czy te zapowiedzi, które padają (…), 

są ważne dla strony związkowej. Z całą pewnością mogę powiedzieć, 

że cieszą nas prospołeczne zapowiedzi nowego rządu – wyjaśnia.  

 Na zakończenie publikujemy listę wszystkich posłów z Kra-

kowa i okręgu krakowskiego, do których nasi czytelnicy oraz wszy-

scy pracownicy AMP S.A. O/Kraków będą mogli się zwracać z 

prośbą o pomoc i wsparcie w ich ważnych sprawach w latach 2015

-2019. Okręg 12 (Kraków - 8 mandatów) PiS (5): Beata Szydło, 

Jarosław Szlachetka, Ewa Filipiak, Zbigniew Biernat, Marek Polak,  

Platforma Obywatelska(2): Marek Sowa, Dorota Niedziela, Kuki-

z'15 (1): Józef Brynku, Okręg 13 ( Kraków -14 mandatów) PiS 

(7): Małgorzata Wassermann, Jarosław Gowin, Andrzej Adamczyk, 

Ryszard Terlecki, Jacek Osuch, Barbara Bubula, Elżbieta Duda, 

Platforma Obywatelska (5): Rafał Trzaskowski, Ireneusz Raś, 

Bogusław Sonik, Lidia Gądek, Józef Lassota, Kukiz'15 (1): 

Agnieszka Ścigaj, Nowoczesna (1): Jerzy Meysztowicz. Warto 

zapamiętać te nazwiska, bo za 4 lata będą następne wybory do 

Sejmu RP i wówczas będziemy rozliczać te osoby ze złożonych 

przez nich obietnic wyborczych.            K. Bąk 
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Nowe kwoty świadczeń z pomocy społecznej i Ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 
Informacja 

w sprawie wysokości zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z dniem l października 

2015 roku zaczynają obowiązywać nowe wysokości kryteriów docho-

dowych, kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nowa 

wysokość kwoty dochodu z l ha przeliczeniowego: 

1) kryteria dochodowe: 

dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 634 zł 

dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł 

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 

a) kwota   stanowiąca    podstawę   ustalenia   wysokości    pomocy   

pieniężnej   na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy 

na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1722 zł 

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i po-

krycie wydatków związanych z nauką języka  polskiego dla cudzo-

ziemców, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-

cy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wy-

sokości 606 zł 

- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i po-

krycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzo-

ziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-

cy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wy-

sokości 1335 zł 

- maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 604 zł 

3) kwota dochodu z l ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w spra-

wie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., póz. 1058) 
Informacja 

w sprawie nowych kwot wysokości świadczeń wynikających z ustawy z 

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. wprowadziło nowe 

stawki wysokości dochodu rodziny i dochodu osoby uczącej się sta-

nowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasi-

łek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasił-

ku dla opiekuna. Wysokości poszczególnych świadczeń są następujące: 

Od dnia l listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.: 

zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeli-

czeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

674 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymują-

ce się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasi-

łek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł 

Od dnia l listopada 2017 r.: 

zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeli-

czeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

754 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymują-

ce się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasi-

łek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 844 zł 

Od dnia l listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.: 

1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

- 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia 

- 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 

roku życia 

2) wysokość dodatku  do zasiłku  rodzinnego z tytułu  samotnego 

wychowywania dziecka wynosi 185 zł miesięcznie na dziecko, nie 

więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci wysokość dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo-

dzietnej wynosi 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci 

uprawnione do zasiłku rodzinnego wysokość dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego wynosi: 

- 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukoń-

czenia 24 roku życia 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi: 

- 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w 

miejscowości, w której znajduje się  siedziba szkoły ponadgimnazjal-

nej lub szkoły  artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkol-

ny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w 

przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzecze-

niem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

- 63  zł  miesięcznie  na  dziecko w związku  z  dojazdem  z  miej-

sca  zamieszkania  do miejscowości, w której znajduje się siedzi-

ba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a 

także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w    

szkole ponadgimnazjalnej 

Od dnia l listopada 2015 r.: wysokość kwoty będącej jednorazową 

zapomogą z tytułu urodzenia się żywego dziecka 

przysługuje    matce    lub   ojcu    dziecka,   opiekunowi    prawnemu    

albo   opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł 

- wysokość  dodatku   do  zasiłku   rodzinnego  z  tytułu   urodzenia  

dziecka  wynosi 1000 zł 

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł 

miesięcznie 

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego wynosi 100 zł na dziecko 

- wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko 

- wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie 

- wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcz-

nie 

- wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 

520 zł miesięcznie 

Od dnia l listopada 2017 r.: 

1) wysokość   zasiłku    rodzinnego   przysługującego   do   ukończe-

nia przez dziecko:18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej 

niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynu-

uje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzecze-

niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawno-

ści – wynosi miesięcznie: 

- 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 130 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia 

- 140 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia 

wysokość  dodatku  do zasiłku  rodzinnego z tytułu  samotnego 

wychowywania dziecka wynosi 200 zł miesięcznie na dziecko, nie 

więcej jednak niż 400 zł na wszystkie dzieci 
- wysokość  dodatku  do  zasiłku   rodzinnego z  tytułu  wychowywa-

nia  dziecka  w rodzinie wielodzietnej wynosi  100 zł miesięcznie 

na trzecie i  na  następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabi-

litacji dziecka niepełnosprawnego wynosi: 100 zł miesięcznie na 

dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,  Cd str nr 4 

 

UWAGA !!!!  Krakowska KOKSOWNIA sprzedaje KOKS: 

 

Koks do sprzedaży indywidualnej:  

Koks groszek cena 650zł/t + vat ( 23%)  - 799,50 ZŁ/t brutto  

Kont. Ziemba Marzena tel. 24-59 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland  S.A.   Nakład 2200 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Cd ze str nr 3... - 120 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 

roku życia do ukończenia 24 roku życia 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziec-

ko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi: 

- 120 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miej-

scowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub 

szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obo-

wiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku 

dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepeł-

nosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

- 75 zł  miesięcznie  na  dziecko  w związku  z  dojazdem  z  miejsca  

zamieszkania  do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a tak-

że szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 

i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponad-

gimnazjalnej. 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego  
 Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej 
Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który powołał jej członków. 
Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną.  
- Liczę na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi 
zrównoważonego rozwoju - powiedział prezydent. Podkreślił fundamen-
talne znaczenie dialogu, rozumianego jako dążenie do porozumienia w 
sprawach ważnych. Dziękował za "ważny i znaczący" gest wobec pre-
zydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego 
przedstawiciela głowy państwa. Po wręczeniu nominacji członkowie 
rady udali się na pierwsze posiedzenie gremium do przygotowanej w 
tym celu sali w pałacu prezydenckim. Przewodniczącym RDS został 
Piotr Duda szef NSZZ „Solidarność". W nowej Radzie - w odróżnieniu 
od komisji trójstronnej - przewodniczący będą co roku zmieniali się - na 
przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.  
 Rada zastąpi funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W 59-osobowej Radzie będą też 

uczestniczyć z głosem doradczym - poza przedstawicielem prezydenta, 

także przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje 

pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rze-

miosła Polskiego i Business Centre Club - przedstawiły prezydentowi 

po sześciu swoich członków Rady, a trzy centrale związkowe - po 

ośmiu. Premier Ewa Kopacz wskazała też osiem osób - sześciu mini-

strów i dwóch wiceministrów. 

Cd ze str nr 1… Karty wydawane są w poszczególnych lokalizacjach 

Spółki przez pracownika Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń. 

 Dyrektor zakładu/biura określa częstotliwość przyznawania 

nagród w ramach systemu motywacji pozapłacowej – od 1 do 12 razy w 

roku. Zgodnie z określoną częstotliwością dyrektor zakładu/biura zwołu-

je komisję złożoną z kierowników liniowych i wsparcia. Na podstawie 

odnotowanych w systemie MI zielonych kartek komisja decyduje o tym, 

którzy pracownicy otrzymają nagrody i w jakiej wysokości. Dyrektor 

zakładu/biura lub wskazany przez niego kierownik liniowy/wsparcia jest 

zobowiązany do powiadomienia nagrodzonego pracownika o wysoko-

ści przyznanej nagrody. Łączna kwota wszystkich nagród przyznanych 

w danym roku nie może przekroczyć kwoty przyznanego budżetu. Dy-

rektor zakładu/biura lub osoba przez niego uprawniona przekazuje do 

Biura Rozwoju Pracowników i Projektów HR z kopią do Biura Kadr, 

Wynagrodzeń i Świadczeń imienną listę nagrodzonych osób wraz z 

wysokościami nagród najpóźniej do 10 dnia miesiąca w edytowalnej 

formie elektronicznej oraz w formie dokumentowej podpisanej przez 

dyrektora zakładu/biura oraz członków komisji. Pracownik Biura Roz-

woju Pracowników i Projektów HR weryfikuje listę nagrodzonych pod 

kątem udokumentowania w systemie MI oraz zgodności z budżetem i 

przekazuje do realizacji do Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń. 

Pracownik Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń niezwłocznie przeka-

zuje do WIPRO informację o nagrodzonych i wysokościach nagród w 

celu wprowadzenia do systemu SAP HR. W przypadku, kiedy pracow-

nik zostaje nagrodzony po raz pierwszy, Biuro Kadr, Wynagrodzeń i 

Świadczeń przypisuje mu numer kary podarunkowej. Pracownik Biura 

Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń przekazuje do firmy obsługującej karty 

podarunkowe informację, na podstawie której firma doładuje wskazane 

karty określonymi kwotami, najpóźniej do 25 dnia miesiąca. Pracownik, 

który po raz pierwszy został nagrodzony, zobowiązany jest zgłosić się u 

właściwego pracownika Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń celem ode-

brania karty. Karty podarunkowe zostaną doładowane najpóźniej w 

ciągu 48 godzin od przesłania listy do firmy obsługującej karty.     HR 

 

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16 

ul. Mrozowa 1  I piętro pok. 15 , 16 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail:  turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl  
OFERTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH 

● Berlin – Tropical Island Resort – Jarmarki Świąteczne 05-06.12. 2015 

cena: 405,00zł, cena zawiera Przejazd autokarem/  busem. 1 nocleg ze 

śniadanie w hotelu **/*** (pokoje 2-3 os.  z łazienkami), obiadokolacja, 

opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat. cena nie zawiera:  biletu 
wstępu na Tropical Islands (od 29 EUR),  

● Wiedeń - Bratysława –  JARMARKI  BOŻONARODZENIOWE 05-

06.12.2015 cena: 375,00, cena zawiera Przejazd autokarem/  busem. 1 
nocleg ze śniadanie w hotelu **/***  (pokoje 2-3 os.  z łazienkami), obiado-

kolacja, opiekę pilota, Ubezpieczenie, Podatek Vat. cena nie zawiera 
obligatoryjnego przewodnika w Wiedniu  

● Węgry – Baseny Termalne  degustacja win w Tokaju, wycieczka do 

Rumunii  cena 1 200,00zł  t: 14-21.11.2015 cena zawiera:  przejazd auto-
karem, 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,6 wstępów na baseny ter-

malne, całodniowy wyjazd do Oradei (Rumunia), degustacja win w Tokaju i 

Bogacs, krótkie zwiedzanie Egeru, opieka pilota, ubezpieczenie KL + NNW 

+ BAGAŻ. 

OFERTA WYCIECZEK W POLSCE 

● Busko Zdrój – Święta Bożego Narodzenia: 23-28.12.2015 cena: 855,00 

cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1-2-osobowym z 

łazienką, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, uroczystą kolację wigilijną, ubez-

pieczenie NNW, podatek VAT 

● Szczawnica – Święta Bożego Narodzenia t: 23-30.12.2015 cena: 

1 200,00 cena zawiera: transport autokarem, noclegi w pokoju 1 lub 2-
osobowym z łazienką, całodzienne wyżywienie, uroczysta kolacja wigilijna, 

ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, podatek VAT. 

● Szczawnica – wyjazd andrzejkowy   t: 27-29.11.2015   cena: 450,00  

cena zawiera: transport autokarem: noclegi w Hotelu SPA w pokojach  2-

osobowych z łazienką, całodzienne wyżywienie, grill, zabawa andrzejkowa 

z DJ, 1 masaż mechaniczny, ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, 

podatek VAT. 

OFERTA ZAKUPU BILETÓW 

pt. „Dwie morgi utrapienia” 29 listopada (niedziela)  godz. 1700 i  2000 , 

NCK  Cena: 90,00zł     Obsada (zamiennie):  

Katarzyna Glinka/Magdalena Wójcik, Andrzej Grabarczyk/Sylwester Ma-

ciejewski, Klaudia Halejcio, Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski 

- TRIBUTE TO – Marek Jackowski założyciel zespołu MAANAM 
Wystąpią: Maciej Maleńczuk, Ania Wyszkoni, Krzysztof Cugowski, Piotr 

Cugowski, Muniek, Janusz Yanina Iwański, Marek Raduli. 19 grudzień  

(sobota), godz. 1700  - Arena Kraków.    Cena: 65,00 zł  

 

BT HUT-PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli 

„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289 

 Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok 

Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowero-

wej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej 

okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na wypoczynek 

rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi 

całodzienne wyżywienie.  
 Wierchomla Mała (450-600 m.n.p.m.) - miejscowość położona w 
Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Wierchomlanka niedaleko od Piw-

nicznej (ok. 12 km). Jest to idealne miejsce do wypoczynku zarówno dla 

dorosłych jak i młodzieży. Przepiękna sceneria Popradzkiego Parku Krajo-

brazowego, czyste powietrze, woda mineralna "Wierchomlanka", oraz 

liczne i bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne to jedne z wielu atrakcji region 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/

