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     Forum wymiany informacji w Sprawach BHP 

 W dniu 04.12.2018 r. w Dąbrowie odbyło się Posiedzenie 

Forum wymiany informacji w sprawie BHP AMP S.A. Tematem 

spotkania było Zarządzenie nr 6/2017/DG w sprawie powołania 

Komisji BHP (Głównej Komisji BHP i Terenowych Komisji BHP 

w Zakładach). Było to trzecie spotkanie, na którym Strony zakła-

dały przyjęcie wcześniej uzgodnionej wersji Zarządzenia z po-

prawkami Związków Zawodowych. Ale jak to w życiu bywa i to 

spotkanie nie dało konkretnych ustaleń i nie zakończyło się 

wspólnym ustaleniem treści Zarządzenia. Pomimo uzgodnień 

drogą elektroniczną przedstawiciele Solidarności z Dąbrowy 

Górniczej oraz Zakładowy SIP z DG od nowa rozpoczęli dysku-

sję twierdząc, iż nie są uwzględnione ich uwagi i postulaty. Jest 

to o tyle dziwne, iż wymiana korespondencji (także po stronie 

„S” z DG) wskazywała na zakończenie uzgodnień. Po wymianie 

zdać z Pracodawcą oraz dyskusji wśród przedstawicieli Organi-

zacji związkowych obecnych na spotkaniu, Strony postanowiły 

dać sobie jeszcze raz szansę ustalając spotkanie w Krakowie. 

Do tego czasu wszyscy, którzy mają uwagi powinni je przesłać 

do HR, który przygotuje ostateczną wersję porozumienia oraz 

Zarządzenia. Mamy nadzieję, iż tym razem koledzy ze Śląska 

zdążą dopracować swoje uwagi i postulaty. Na koniec spotkania 

Pan Jerzy Wojcieszak Z-ca Dyr.. ds.. BHP w AMP SA na wnio-

sek naszego Związku przedstawił analizę dotyczącą zadań 

służb BHP oraz Zespołów Wsparcia BHP w Zakładach. W tej 

analizie została przedstawiona rola i zakres obowiązków Zespo-

łów Wsparcia BHP, które to mają za zadanie wspierać centralne 

służby BHP. Nasza zastrzeżenia dotyczyły tego, iż niektóre obo-

wiązki są dublowane i zamiast pomocy jest czasami niezrozu-

mienie i chaos. Kolejne posiedzenie Forum BHP odbędzie się w 

Krakowie 19.12.2018 r. Mamy nadzieję, że wówczas treść Za-

rządzenia zostanie uzgodniona, a Komisje w nowy rok wejdą z 

poprawioną wersją, która pozwoli lepiej pracować Terenowym 

Komisjom BHP jak i Głównej Komisji BHP.         M. Kopeć 

 

 FORUM INWESTYCYJNO-REMONTOWE  

W KRAKOWIE – 10.12.2018 

 Gospodarzem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, spo-

tkania Strony Społecznej z przedstawicielem Pracodawcy w  

kolejnym zakładzie AMP S.A., był Dyrektor PSK Pan Grzegorz 

Maracha. Jak na prawdziwego gospodarza przystało zaprosił 

gości w osobach Przewodniczących Związków Zawodowych z 

Krakowa i Dąbrowy Górniczej oraz przedstawicieli Biura Dialogu 

Społecznego HR, do zwiedzania niektórych „swoich włości”, 

czyli stalowni konwertorowej oraz COS-u. W trakcie obchodu na 

bieżąco omawiał proces produkcyjny stali oraz zapoznał gości z 

bieżącymi problemami produkcyjnymi i technicznymi, jakie miały 

miejsce ostatnio w Zakładzie. Na szczęście problem z drożno-

ścią kotłów przy KT jest już chyba poza kierownictwem i pra-

cownikami PSK, a w chwili obecnej cała energia skupiona jest 

wokół nadrobienia strat produkcyjnych i realizacją bieżących 

zamówień. W drugiej części spotkania, przeznaczonej na pre-

zentację zamierzeń i planów inwestycyjno-remontowych w PSK 

oraz dyskusję, uczestniczył również Dyrektor Oddziału Surow-

cowego AMP S.A. Pan Herve Mouille. W prezentacji multime-

dialnej Dyrektor PSK przedstawił gościom Forum dane dotyczą-

ce między innymi: a/ wskaźnika używalności i dostępności urzą-

dzeń WP i KT, b/ stopnia awaryjności tych urządzeń ( na bazie 

tych danych inżynierowie niezawodności analizują przyczyny 

usterek i awarii oraz opracowują plany poprawy działań tych 

urządzeń), c/ piramidę AMP S.A i WCM (w przyszłym roku za-

kład będzie się starał o przyznanie srebrnego medalu WCM), d/ 

plany postojów w roku 2018, e/ wydatki na remonty w latach 

2016-2018 w oddziale surowcowym oraz w PSK. Dyrektor Za-

kładu PSK omówił również w telegraficznym skrócie plany inwe-

stycyjno-remontowe na lata 2019-2022, które obejmą min. esta-

kadę i kompensator na WP oraz kotły w linii KT. Oddzielną, bar-

dzo duża inwestycją, jest budowa próżni do odgazowywania 

stali VTD-OB oraz wymiana pancerza w KT-2 w roku 2020. 

Podsumowując część prezentacyjną Dyrektor Oddziału Surow-

cowego Pan Herve Mouile mówiąc o wielkości produkcji powie-

dział, że w roku 2018 zostanie wyprodukowana większa ilość 

stali niż w roku 2017, ale w stosunku do zakładanego planu 

będziemy „pod kreską”. Omówił przy tym szeroko przyczyny tej 

sytuacji oraz – jest to już standardem w AMP S.A. - porównał 

koszty produkcji stali w Krakowie do huty w Gent. W dyskusji 

przedstawiciele Strony Społecznej podnosili min. problemy 

związane z brakami w zatrudnieniu, niskimi placami, a w związ-

ku z tym małą atrakcyjnością pracy w AMP S.A. na stanowi-

skach produkcyjnych, zatrudnianiem przy remontach nieprzygo-

towanych oraz słabo wykwalifikowanych pracowników w firmach 

zewnętrznych, kosztami surowców i energii w krajach zachod-

nich i w Polsce, planami inwestycyjnymi w części surowcowej 

AMP S.A. oraz modernizacją urządzeń w stalowni konwertoro-

wej w Oddziale AMP S.A w Krakowie.   K. Bąk 

 

Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ 

 12 grudnia odbyła się uroczysta Rada Ogólno-

polskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W 

pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan 

Guz poinformował o odbytych zjazdach organizacji członkow-

skich OPZZ. W drugiej części posiedzenia omówiono stan dialo-

gu społecznego w Polsce m.in. w kontekście: prac strony rządo-

wej nad postulatami OPZZ zgłoszonymi podczas manifestacji w 

dniu 22 września br. i podejmowanymi działaniami OPZZ na 

rzecz realizacji tych postulatów oraz aktualnego funkcjonowania 

Rady Dialogu Społecznego. Następnie dyrektor wydziału praw-

nego OPZZ Paweł Śmigielski omówił stan prac zespołu proble-

mowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy nad zmia-

nami w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W kolejnej 

części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski 

przedstawił ocenę społeczno-gospodarczych skutków planowa-

nego od 2019 r. wzrostu cen energii oraz omówił niektóre zmia-

ny przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2019 

roku. Rada OPZZ przyjęła stanowisko w tej sprawie. W ostatniej 

części posiedzenia Rady, Adam Rogalewski pełniący funkcję 

dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ przedstawił naj-

ważniejsze działania OPZZ na arenie międzynarodowej oraz 

podsumował uczestnictwo przedstawicieli OPZZ w szkoleniach 

europejskich.      Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 
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Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-

dowych z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie społeczno-

gospodarczych skutków przewidywanego od 2019 r.  

wzrostu cen energii  

 Rada OPZZ jest zaniepokojona informacją Urzędu Regula-

cji Energetyki (URE) o możliwych podwyżkach cen energii elek-

trycznej w nadchodzącym roku. Wynika z niej, że sprzedawcy 

energii złożyli stosowne wnioski o podwyżki taryf dla gospodarstw 

domowych, które wynoszą średnio ponad 30 procent. Przedsiębior-

stwa z kolei mogą zapłacić za energię elektryczną nawet o 50-70 

procent więcej niż obecnie, co z pewnością odbije się na wysokości 

cen detalicznych i w konsekwencji na kondycji finansowej gospo-

darstw domowych. Jako główny powód podwyżek wnioskodawcy 

podają rosnące ceny węgla, który jest podstawowym surowcem do 

wytwarzania energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost cen praw do 

emisji CO2, które są dużym kosztem dla firm energetycznych. Ra-

da OPZZ zwraca uwagę, że wyrażenie zgody przez prezesa URE 

na tak znaczące podwyżki cen oznaczać będzie negatywne i trud-

ne do oszacowania konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Ro-

snące ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, których wzrost firmy zrekompensują sobie po-

przez podwyżkę cen sprzedawanych towarów i świadczonych 

usług, spowodują nie tylko wzrost inflacji, ale także wzrost odsetka 

osób znajdujących się w stanie ubóstwa energetycznego. Już dzi-

siaj dotyczy ono około 4,6 miliona osób, co oznacza, że 12,2 proc. 

populacji Polski rezygnuje z własnego komfortu cieplnego i oświe-

tleniowego i codziennie staje przed dylematem: ogrzać mieszkanie 

czy kupić jedzenie? Rada zauważa ponadto, że OPZZ wielokrotnie 

wskazywało na antywęglowy i dekarbonizacyjny charakter polityki 

klimatycznej rządu PO-PSL. Spowodowała ona destabilizację sytu-

acji na rynku energii, ograniczenie wydobycia oraz wzrost importu 

węgla i energii. Skutkiem tej polityki było także przygotowanie do 

likwidacji kopalń. Można było tego uniknąć przyjmując skuteczną i 

akceptowaną społecznie strategię, która zagwarantowałaby pełną 

niezależność energetyczną Polski w oparciu o rodzime surowce 

oraz zapewniłaby stabilny poziom cen energii elektrycznej. Dzisiaj 

receptą na powyższe problemy powinna być strategia energetycz-

na obecnego rządu. Niestety, przygotowany przez ministra energii 

projekt takiej strategii pn. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” 

opracowany został bez udziału strony społecznej i nie uwzględnia 

wielu wcześniej zgłaszanych przez nas postulatów. Rada OPZZ 

zauważa ponadto, że strona rządowa nie skierowała tak ważnego 

dla pracowników i ich rodzin dokumentu do konsultacji społecznych 

ze związkami zawodowymi i Radą Dialogu Społecznego, co po-

twierdza tezę, że rządzący nie przywiązują należytej wagi do zasad 

prowadzenia dialogu społecznego. Rada OPZZ zwraca się do rzą-

du o pilne podjęcie działań zapobiegających wzrostowi cen energii 

elektrycznej. Takie działanie jest społecznie oczekiwane, w sytuacji 

rosnącej inflacji i coraz większego niezadowolenia pracowników z 

tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w 

sferze budżetowej. Jest również ważne dlatego, że istotną pozycję 

w wydatkach gospodarstw domowych stanowią wydatki na użytko-

wanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Ich udział w wydat-

kach ogółem wynosi, od roku 2014 roku, około 20%.     Rada OPZZ 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Federacji Związków 

Zawodowych Metalowców i Hutników  

w Polsce  

 13 grudnia w Warszawie, po raz pierwszy w 

rozpoczynającej się kadencji 2018 – 2022 obrado-

wała Rada Federacji Związków Zawodowych Me-

talowców i Hutników w Polsce. W nowej kadencji Rada Federa-

cji liczy 43 członków. 17 osób pełni tę funkcje po raz pierwszy. 

Wszyscy nowi członkowie Rady zostali przywitani przez Prze-

wodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka. W związku z 

rocznicą wprowadzenia stanu wojennego zebrani uczcili minutą 

ciszy ofiary stanu wojennego. W obradach Rady uczestniczyli 

zaproszeni goście Kol. Halina Marszałek, kol. Aleksander Pa-

luch, kol. Adam Sieczka oraz kol. Krzysztof Zieliński, którzy w 

poprzedniej kadencji byli szefami Okręgów, członkami Rady 

oraz Komisji Rewizyjnej. W podziękowaniu za pracę na rzecz 

Federacji zostały im wręczone pamiątkowe grawertony. Na-

stępnie Rada FZZMiH podjęła stosowne Uchwały dotyczące 

funkcjonowania Federacji m.in. - Regulamin Obrad Rady, reali-

zacji projektu europejskiego dotyczącego przemysłu motoryza-

cyjnego, zmian w Konfederacji Metalowców oraz Odznaki Za-

służony Działacz Federacji. W trakcie dyskusji Przewodniczący 

FZZMiH poinformował o planach działań Zarządu Federacji w 

nadchodzących miesiącach oraz o bieżących działaniach 

OPZZ i Rady Dialogu Społecznego. W trakcie dyskusji członko-

wie Rady przyjęli stanowisko popierające OPZZ, dotyczące 

wzrostu cen energii elektrycznej. Podsumowali mijający rok w 

działalności związkowej oraz zasygnalizowali problemy, wy-

zwania i zadania na rok przyszły. Przewodniczący Federacji 

poinformował zebranych, iż decyzją OPZZ (na wniosek FZ-

ZMiH) otrzymał nominację z rąk Prezydenta A. Dudy na człon-

ka Rady Dialogu Społecznego. 

Na zakończenie Rady uczestnicy łamiąc się tradycyjnym opłat-

kiem złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia, życząc 

sobie wiele wytrwałości w obronie praw pracowniczych i nego-

cjowania podwyżek płac. 

Czas na medale  

W okresie przedświątecznym witamy pierw-

szego złotego oraz kolejnych srebrnych meda-

listów WCM w AMP SA. Tegoroczne osiągnięcia we wdrażaniu 

kolejnych poziomów w drodze do produkcji klasy światowej 

zapoczątkował we wrześniu zakład w Sosnowcu zdobywając 

srebro, a w grudniu do grona srebrnych medalistów dołączyły: 

Zakład Walcownia Zimna z Krakowa oraz należąca obecnie do 

Zakładu Walcownie – walcownia duża z Dąbrowy Górniczej. 

Uwieńczeniem medalowego maratonu ocen WCM jest złoto dla 

zakładu w Świętochłowicach. Sukces, ceniony wysoko przez 

dyrektora części wschodniej wyrobów płaskich Sanjaya Sa-

maddara i dyrektora generalnego naszej firmy Geerta Verbeec-

ka, jest efektem codziennej ciężkiej pracy w zakładach, wysił-

ków pilotów WCM, licznych wizyt korporacyjnego trenera, No-

berta Rotha oraz regularnego wsparcia ze strony kierowników 

WCM, Romana Jamki i Mateusza Skrzypkowskiego.  

 

Zmiany kadrowe w BCoE 

 Spółka BCoE informuje, że od 15 listopada br. za Busi-

ness Centre of Excellence (BCoE) odpowiada Pan Sanjay Sa-

maddar, dyrektor generalny części wschodniej europejskiego 

segmentu wyrobów płaskich. Zmiana ta ma służyć dalszemu 

umacnianiu pozycji tej jednostki i tworzeniu większej wartości 

dodanej. Dyrektor generalny BCoE Pan Juan Marin w zakresie 

funkcjonowanie tej spółki podlega Sanjayowi Samaddarowi. 

Usługi świadczone obecnie przez BCoE zostaną poddane oce-

nie. Przeprowadzona zostanie także analiza przyszłego modelu 

operacyjnego, co pozwoli na ponowny przegląd strategii i okre-

ślenie dalszych działań. 
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Informacja dla Rady OPZZ  

o niektórych zmianach przepisów podatkowych w 2019 roku 

Rozliczenie PIT w 2019 r. – nowe zasady 

Do rozliczeń dochodów za 2018 roku podatnicy nie będą musieli 

samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych – zostaną one spo-

rządzone przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnione 

podatnikom na Portalu Podatkowym. Podatnicy, którzy nie będą 

chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą 

mogli nadal składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w 

formie papierowej albo elektronicznej. 

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok  

Należy przypomnieć, że zmianie w 2018 roku uległa wartość kwoty 

wolnej od podatku. Została ona podwyższona z 6600 zł w roku 2017 

do 8000 zł w roku 2018. Skutki tej zmiany będzie można zauważyć w 

rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2019 roku. W efek-

cie część podatników zastosuje wyższą niż do tej pory kwotę zmniej-

szającą podatek - wynosić będzie ona 1440 zł w miejsce dotychcza-

sowych 1188 zł. Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzro-

stem dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla docho-

dów, które stanowią podstawę opodatkowania powyżej 8000 zł do 13 

000 zł oraz powyżej 85 528 zł do 127 000 zł. Nie zmieni się nato-

miast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w 

przedziale 13 000 zł - 85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co 

odpowiada dochodowi 3089 zł). Korzyść z podwyższenia kwoty wol-

nej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody 

np. z umów zlecenia. 

Utrzymanie wysokości stawek podatku VAT na poziomie  

8% i 23%  

Sejm w bieżącym roku podjął decyzję o czasowym utrzymaniu sta-

wek podatku VAT w wysokości 8% i 23% - które z dniem 1 stycznia 

2019 roku miały zostać obniżone, odpowiednio do wysokości 7% i 

22% - z jednoczesnym wprowadzeniem mechanizmu określającego 

termin ich stosowania. W kolejnym roku wyżej wymienione stawki 

pozostaną na obecnym poziomie, a ich obniżenie o 1 p.p. nastąpi 

automatycznie w momencie osiągnięcia wskazanych w projekcie 

ustawy wskaźników. 

Danina solidarnościowa  
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoby fizyczne są obowią-

zane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy 

jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad                   1 000 000 zł 

sumy dochodów. Uzyskane w ten sposób dochody mają służyć 

wsparciu osób  niepełnosprawnych. 

Poszerzenie grona podatników uprawnionych do 50-proc.  

kosztów przychodów 

Obecnie jeżeli podatnik uzyskuje przychody z praw autorskich w 

zakresie innych rodzajów działalności niż wymienione przez ustawo-

dawcę, to koszty uzyskania przychodów określa się na zasadach 

ogólnych, a nie w wysokości 50-proc. przychodów. Wprowadzona 

zmiana rozszerzyła katalog rodzajów działalności uprawniających do 

stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Nowe 

przepisy obejmą: inżynierię budowlaną, tłumaczenia, gry komputero-

we oraz działalność naukową i pracę dydaktyczną prowadzoną na 

uczelni. 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem 
Obecnie, aby skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z mał-

żonkiem albo z rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wy-

chowujących dzieci, należy złożyć stosowny wniosek najpóźniej w 

terminie złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia. Podatnicy, którzy 

tego nie zrobią w podanym terminie, tracą możliwość preferencyjne-

go rozliczenia. Po zmianach małżonkowie, którzy zamierzają rozli-

czyć się wspólnie, lub osoby samotnie wychowujące dzieci, będą 

mogli wybrać preferencyjny sposób rozliczenia podatku w dowolnym 

terminie, również po terminie złożenia zeznania rocznego. 

Sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku i po ustaniu wspól-

ności majątkowej małżeńskiej 

Zmieniono sposób liczenia pięcioletniego okresu, od którego upływu 

zależy, czy sprzedaż odziedziczonych nieruchomości jest opodatko-

wana 19% PIT, czy nie. Okres ten będzie liczony od końca roku ka-

lendarzowego, w którym nieruchomość nabył spadkodawca. Obecnie 

organy podatkowe twierdzą, że okres ten powinien być liczony od 

daty nabycia sprzedawanej nieruchomości przez spadkobiercę. 

Uregulowany został sposób liczenia pięcioletniego okresu, od które-

go upływu zależy, czy sprzedaż nieruchomości nabytej do majątku 

wspólnego przez małżonków jest opodatkowana 19% PIT, czy nie. 

Okres ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym 

nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. 

Organy podatkowe zajmują obecnie w tym zakresie niekorzystne dla 

podatników stanowisko, że w przypadku gdy małżonkowie zdecydo-

wali się na zawarcie umowy o zniesieniu wspólności majątkowej, 

dochodziło do ponownego nabycia przez nich nieruchomości, którą 

wcześniej nabyli do majątku wspólnego. To oznaczało, że jeżeli w 

ciągu 5 lat od końca roku, w którym zawarli tego rodzaju umowę, 

postanowili nieruchomość sprzedać, musieli z tego tytułu zapłacić 

podatek, mimo że od daty faktycznego nabycia tej nieruchomości do 

majątku wspólnego minęło ponad 5 lat. 

Zmiany w uldze mieszkaniowej 
Wprowadzono wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w którym 

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez 

podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe jako warunek 

skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. 

Umorzenie kredytu mieszkaniowego – zwolnione z PIT 

Zwolniono z podatku PIT przychód z tytułu umorzenia zadłużenia 

związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego 

przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy 

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu 

premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii 

gwarancyjnych. 

Ulga termomodernizacyjna 

W nowym roku zacznie obowiązywać tzw. ulga termomodernizacyjna 

oraz zwolnienie z podatku PIT świadczeń otrzymanych w ramach 

programów „antysmogowych”. Nowa ulga podatkową ma stanowić 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu „Czyste 

powietrze” i zachęcić do termomodernizacji jednorodzinnych budyn-

ków mieszkalnych. Z kolei nowe zwolnienie podatkowe dotyczące 

świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW w 

ramach programów ma na celu poprawę efektywności energetycznej 

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Składki na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i 

przedsiębiorców 

Został podwyższony limit składek wpłacanych przez podatników na 

rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, do 

których przynależność nie jest obowiązkowa, które mogą być zalicza-

ne przez nich do kosztów uzyskania przychodu. Od 2019 roku limit 

ten ma wynosić 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez po-

datnika w poprzednim roku podatkowym (obecnie 0,15%), stanowią-

cych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeże-

li przedsiębiorca nie wypłacał wynagrodzeń, kwota składek zaliczana 

do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć kwoty 250  

Działalność nierejestrowana – nowa kwota przychodów 

W myśl nowych przepisów podatnicy mają prawo wykonywać działal-

ność, która nie zmusza do rejestrowania działalności gospodarczej. 

Jeśli miesięczne przychody nie przekroczą 1125 zł (w 2019 roku) 

wówczas zalicza się je do tzw. działalności nierejestrowanej, którą 

ująć należy w deklaracji PIT jako tzw. inne źródła przychodów. 

Akcyza na papierosy elektroniczne 

Od nowego roku akcyzą zostaną opodatkowane dwie nowe kategorie 

wyrobów akcyzowych, tj. płyn do papierosów elektronicznych oraz 

wyroby nowatorskie. 

Kasy fiskalne  

Z początkiem 2019 roku obowiązywać zaczną nowe przepisy w spra-

wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2019 roku firmy, które oferują indywidu-

alnym klientom usługi sprzątania, przewozu pasażerów rikszą i do-

rożką oraz spływu Dunajcem muszą wystawiać paragony.  

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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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,  

czwartek 8-16  ul. Mrozowa 1   

bud. Administracyjny tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

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

Oferta   zakupu    biletów na : Koncert   Zespołu   „PARADOX”  
wraz z uroczystym  przywitaniem Nowego Roku 2019. W dniu  

31.12.2018r . godz. 20.00. Miejsce:  Hut – Pus S.A., ul. Mrozowa 

1, Kraków - SALA Bankietowa. Cena biletu  -   245,00zł / os. 

Świadczenia zawarte w cenie: bilet wstępu na koncert, 3 posiłki 

gorące, zimna płyta, napoje zimnie i gorące, słodki deser 

Zespół muzyczny „PARADOX’ z Krakowa to grupa osób z pasją. 

Uczestniczą w wydarzeniach w Krakowie i okolicach, ale też na 

terenie całej Małopolski. Działalność zdołała od  lat 

zdobyć sobie uznanie i znaleźć szerokie grono odbior-

ców na rynku muzycznym.. Występują na weselach, 

studniówkach, dancingach, imprezach firmowych, za-

bawach sylwestrowych, piknikach w plenerze. Podczas 

występów zapewniają doskonałą zabawę. Wykonują najbardziej 

znane przeboje krajowe i zagraniczne, stale aranżując w ciekawy 

sposób nowe hity. Repertuar oparty na przebojach lat 60, 70, 80 

aż do współczesnych czasów. Dofinansowanie zgodnie z Regu-

laminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c – dopłaty z ZFŚS  do wypo-

czynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest 

złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na 

potrzeby ZFŚS AMP S.A. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane 

są,  w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, 

środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 

do 16:00. pokój nr 10,. Tel. 12 643-87-44 
 

PZU Plan na Zdrowie  
Proponujemy Państwu, zwłaszcza tym pracownikom 

Huty i hutniczych spółek, którzy nie posiadają ubezpie-

czenia Opieki Medycznej, polisy PZU Plan na Zdrowie. 

Składa się on z ubezpieczenia podstawowego oraz 3 ubezpieczeń 

dodatkowych: - w Ciężkiej Chorobie, - w Leczeniu Nowotworu, - w 

Trosce o Ciebie. Do ubezpieczenia podstawowego (PZU Plan na 

Zdrowie) należy dokupić co najmniej jedno ubezpieczenie dodat-

kowe. Ubezpieczenie podstawowe zapewnia konsultacje lekarskie 

i diagnostyczne w razie problemów zdrowotnych po nieszczęśli-

wym wypadku. Ubezpieczenie dodatkowe w Ciężkiej Chorobie (w 

tym udaru, ropnia mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, stward-

nienia rozsianego) upoważnia do konsultacji lekarskich i diagno-

styki (m.in. rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, 

USG, RTG). Ubezpieczenie dodatkowe w Leczeniu Nowotworu w 

przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego będzie można 

skorzystać również z konsultacji medycznych i badań diagnostycz-

nych oraz zapewnia wsparcie finansowe oraz możliwość skorzy-

stania z drugiej opinii medycznej i konsylium lekarskiego. Ubez-

pieczenie dodatkowe w Trosce o Ciebie to opieka medyczna na 

co dzień, z której możesz skorzystać już od pierwszego dnia okre-

su ubezpieczenia. Do wyboru są trzy zakresy, które różnią się 

liczbą dostępnych świadczeń zdrowotnych, wizyt u specjalistów 

(bez skierowania), badań diagnostycznych i zabiegów rehabilita-

cyjnych. Zatem zadbaj o pełnię zdrowia. Nie pozwól chorobie po-

krzyżować swoich planów! Zapraszamy do biur obsługi PZU w 

podanych godzinach.  

• Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * 

majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowol-

ne OC, * rolne, * wypadkowe i inne. Biuro Obsługi PZU mieści się 

w budynku administracyjnym „S”, kl. C, parter, pok. 15 (obok 

PKZP), tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, czynne w poniedziałek w 

godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 

7.00-15.00.  

• Biuro Obsługi PZU Życie mieści się w budynku administracyjnym 

„S”, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 390-40- 50 lub 

788 655 124, 788 523 796 czynne w poniedziałek w godz. 8.00-

16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.  

Małopolska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych  

 W dniu 7.12.2018 r. odbyło się ostatnie w 2018 roku 

posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjal-

nych. Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani 

Jadwiga Radowiecka, informując zebranych w szczegółowym 

zestawieniu o wykorzystania środków ZFŚS w Krakowie za 11 

miesięcy bieżącego roku. Przedstawiła również porównanie do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. W kolejnej części spo-

tkania Komisja rozpatrywała wnioski o zapomogi losowe z po-

szczególnych Zakładów AMP Kraków tj. PSK1, PSK2, BWG, 

BWZ, BTL, PED, ZKK, GU, GM oraz z komórek scentralizowa-

nych. Następnie Komisja rozpatrywała wnioski złożone przez 

emerytów i rencistów naszej huty. Dwa wnioski z uwagi na 

bardzo trudną sytuację losową i materialną, zostały skierowane 

do rozpatrzenia przez Główną Komisję Świadczeń Socjalnych 

AMP SA. Niestety do dnia dzisiejszego pomimo parafowanie 

Regulaminu ZFŚS na 2019 rok ZOK Solidarność nie podpisała 

wspomnianego Regulaminu co jak zgłaszają pracownicy nie-

zwykle utrudniło przygotowania do wyjazdów styczniowych jak 

i ferii zimowych pracowników AMP SA. Po podpisani Regula-

minu ZFŚS na 2019 r., (co ma podobno nastąpić 14 lub 17 

grudnia przez ZOK „S”) niezbędne ustalenia dotyczące działal-

ności socjalnej w 2019 roku zostaną uzgodnione koresponden-

cyjnie.        J. Łąka 

 

Wybory do Rad Dzielnic 

  Spośród pracowników ArcelorMittal Refractories w wy-

borach kandydowały następujące osoby: Paweł Wójcik - Rada 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Maria Gródek - Rada Dzielnicy 

III Prądnik Czerwony, Roman Piwiński - Rada Dzielnicy XIV 

Czyżyny, Maciej Cieślik - Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice. 

Wszystkie wyżej wymienione osoby były kandydatami nieza-

leżnymi. Spośród nich mandaty radnych ponownie uzyskali 

Paweł Wójcik (mandat radnego Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

pełni od 2006 r.) i Maciej Cieślik (mandat radnego Dzielnicy III 

Mistrzejowice pełni od 2014 r.), którzy w swoich okręgach po-

konali kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Gratulujemy i ży-

czymy owocnej pracy. 

 

UWAGA !!! Informujemy, iż kolejny numer Kuriera Aktualności 
ze względu na przerwę świąteczno - noworoczną zostanie wy-

dany 9 stycznia 2019 roku.  

 

Redakcja Kuriera Aktualności życzy wszystkim 

czytelnikom  

Naszej gazetki związkowej 

Radości i ukojenia, oraz Moc prezentów i miłości,  

I jak najwięcej szczęścia i pomyślności w 2019r 
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