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Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych 

Informujemy, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną anek-

sem do Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie 

ulegną zasady wydawania posiłków regeneracyjnych. 

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyj-

nych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do 24 lutego 

– oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika na potrącenie 

z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek. Oświadcze-

nie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora 

kadrowo-płacowego. 

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-

łając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub po-

przez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzyn-

ki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do danego bu-

dynku kadr.  

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we 

wskazanym terminie, od 1 maca jego karta na posiłki rege-

neracyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia 

oświadczenia po 24 lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca – 

nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie 

odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. 

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w 

dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków 

regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminala, czyli 

wg. tzw. „odbić”. Liczba w/w „odbić” pomnożona przez kwotę 

0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagro-

dzenia pracownika. 

Przypominamy: osobom, które nie złożą Oświadczenia w odpo-

wiednim terminie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą 

one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za 

pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych. 

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez 

zmian.      Zespół HR 

 

Wzrost dodatku zmianowego w czterobrygadowej  

organizacji czasu pracy 

Informujemy, iż osoby pracujące w czterobrygadowej organizacji 

czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku wyższy 

dodatek zmianowy. Ma to związek ze wzrostem płac zasadni-

czych w systemie pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, 

w efekcie którego w roku 2022 dokonana została waloryzacja 

zmianowego dodatku kwotowego o 12,5 proc. Wysokość dodat-

ku zmianowego za każdą godzinę (w czterobrygadowej organi-

zacji czasu pracy, w kodeksowym czasie pracy) wzrasta zatem 

z 4,08 zł do 4,59 zł  tj. o 0,51 zł. 

Dodatek zmianowych za nominalny czas pracy w miesiącu 

wzrasta  łącznie o 85,01 zł i wynosi obecnie 765,11 zł 

 

Komunikat sztabu kryzysowego  

W związku z rosnącą falą zachorowań na COVID-19 w Polsce i 

nowym wariantem wirusa - Omikron, który rozprzestrzenia się 

szybciej niż dotychczasowe warianty, z którymi mieliśmy do 

czynienia, musimy się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami, by chro-

nić naszych pracowników, a także zabezpieczyć ciągłość proce-

sów. Już pod koniec ubiegłego roku zarząd wraz ze związkami 

zawodowymi podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego 

świadczenia finansowego dla pracowników, którzy zdecydowali 

się zaszczepić przeciwko COVID-19 lub podejmą taką decyzję 

w najbliższym czasie. Bardzo Wam dziękuję za odzew, wpłynęło 

już ponad 5500 wniosków. Od 24. stycznia do odwołania zamie-

rzamy zmienić nasze zasady dotyczące kwarantanny wewnętrz-

nej, pragnę przypomnieć, że to nasze wewnętrzne narzędzie, 

które nie jest w żaden sposób wymagane prawem. Pracownicy 

nie będą już przez nas kierowani na wielodniową kwarantannę 

wewnętrzną, natomiast zwiększymy częstotliwość testowania na 

koszt pracodawcy. W przyszłym tygodniu koordynatorzy ds. 

COVID w zakładach dostaną zaproszenie na specjalne webina-

rium poświęcone nowym zasadom. Analizując dane i prognozy 

naukowców na najbliższe tygodnie, musimy zrobić wszystko, 

aby bezpiecznie przeprowadzić pracowników i firmę przez ten 

trudny okres.   

Działania jakie zalecamy na najbliższe tygodnie to:   

- spowolnienie szkoleń Bezpieczeństwo to My (Take Care); 

- intensyfikacja szkoleń online z zachowaniem zasad ścisłego 

reżimu sanitarnego podczas takich szkoleń (1 osoba przy 1 sta-

nowisku komputerowym); 

- zawieszenie szkoleń w formie stacjonarnej, które nie są wyma-

gane prawem; 

- zawieszenie nauki wykonywania zawodu; 

- przeniesienie terminów praktyk; 

- zminimalizowanie wszelkich spotkań fizycznych oraz narad; 

- ograniczenie do minimum przemieszczania się pomiędzy od-

działami naszej firmy; 

- uzyskanie zgody członka Dyrekcji Wykonawczej na wszystkie 

zagraniczne delegacje służbowe; 

- uzyskanie zgody członka Dyrekcji Wykonawczej na wszelkie 

wizyty gości z zagranicy; 

- zmaksymalizowanie pracy zdalnej, w obszarach, gdzie jest 

taka możliwość. 

Pamiętajmy o  dystansie, dezynfekcji, maseczkach – nie 

tylko w miejscu pracy, ale również poza nim.  

Zdajemy sobie sprawę, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni za-

istniałą sytuacją, ale przestrzegając zasad i procedur,  które 

mamy, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko rozprzestrze-

nia się wirusa.  Ważne jest, abyśmy byli uważni w najbliższych 

tygodniach i starali się jak najbardziej ograniczać swoje kontak-

ty, nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. W niektórych wo-

jewództwach, gdzie zlokalizowane są nasze zakłady, trwają 

ferie lub rozpoczną się wkrótce, pamiętajmy o tym, że wirus nie 

ma ferii, dlatego przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego – 

dystans, dezynfekcja, maseczki. Dbajmy o siebie nawzajem i 

podchodźmy odpowiedzialnie do kwestii związanych ze zdro-

wiem. Zachęcamy również do szczepień. Sztab kryzysowy cały 

czas monitoruje sytuację epidemiczną w naszej firmie, w przy-

padku konieczności podjęcia dodatkowych działań lub modyfika-

cji już istniejących procedur, będziemy Was na bieżąco informo-

wać.  
Z pozdrowieniami, Czesław Sikorski Wiceprezes Zarządu 

Szef sztabu kryzysowego 

 

Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU 

Informujemy, że na podstawie uzgodnień z PZU Życie S.A., po 

dokonaniu konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związko-

wymi Spółki, 01.03.2022r. zacznie obowiązywać nowy „Program 

grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników AMP S.A., 

ich małżonków albo partnerów życiowych oraz..         Cd str nr 2  
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Cd ze str nr 1… pełnoletnich dzieci”. Dotychczasowy program 

ubezpieczeniowy zakończy się jednocześnie 31 maja 2022 roku. 
Nowy program ubezpieczeniowy będzie się składać z 4 elemen-

tów: 

1. Pakietu Podstawowego – w czterech wariantach do wyboru 

przez pracowników (obecnie jest to 5 wariantów) 

oraz trzech dodatkowych Pakietów, na które pracownik może 

się zdecydować dodatkowo: 

2. Pakiet Dziecko, 

3. Pakiet Wypadkowy, 

4. Pakiet Onkologiczny. 

Szczegółowe informacje na temat w/w propozycji ubezpiecze-

niowej oraz zasad przystępowania do nowego programu zosta-

ną przekazane pracownikom drogą elektroniczną na adres mai-

lowy podany do przesyłania e-pasków płacowych. 

Będą one również dostępne w materiałach informacyjnych PZU 

Życie S.A.     Pozdrawiamy,  Dział HR. 

  
Sytuacja na rynku pracy w listopadzie i grudniu 2021 r.  

- Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2021 r. wyniosła 

5,4%, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego miesiąca 

pozostała bez zmian.  

- Stopa bezrobocia w Polsce Wschodniej (w województwie war-

mińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim) od lat 

jest wyższa niż w pozostałej części kraju. W województwie war-

mińsko-mazurskim od lat jest najwyższa, w grudniu 2021 r. wy-

niosła aż 8,6%.  

- Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w 

grudniu 2021 r. wyniosła 895,7 tys. W porównaniu do stanu z 

końca listopada 2021 r. liczba ta zmniejszyła się zatem o 3,1 

tys. osób.  

- Według Eurostatu, poziom bezrobocia w Polsce jest na niż-

szym poziomie niż wynosi unijna średnia (6,5%) i średnia dla 

krajów strefy euro, która wynosi 7,2%. Eurostat podaje, że w 

listopadzie ubiegłego roku najniższą stopę bezrobocia odnoto-

wano w Czechach (2,2%) i w Holandii (2,7%). Polska znajduje 

się na trzeciej pozycji ze stopą bezrobocia wynoszącą wedle 

metodologii Eurostatu 3%.  

- W listopadzie 2021 r. w ramach zwolnień grupowych zwolniono 

1385 osób (niemal dwukrotnie więcej niż w październiku), a od 

stycznia do listopada 2021 r. zwolniono łącznie 15 181 osób w 

ramach zwolnień grupowych.  

- W listopadzie 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających 

ubezpieczeniu zdrowotnemu wyniosła 16 962 tys. ubezpieczo-

nych, a więc 7,5 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu. Od 

czerwca 2021 r. ma miejsce wyraźna tendencja wzrostowa licz-

by osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

- Jak podaje ZUS jeszcze nigdy nie było w Polsce tak wielu 

ubezpieczonych cudzoziemców, jak obecnie. Na koniec listopa-

da było ich 888,4 tys. Dla porównania, jeszcze w lutym 2020 

roku, tuż przed wybuchem pandemii, liczba cudzoziemców zgło-

szonych do ubezpieczenia w ZUS nieznacznie przekraczała 688 

tys. Największy wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców 

dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Ukraińcy stano-

wią 72,7%. wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w 

ZUS.  

- Liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 17 203 tys.  

- Liczba osób biernych zawodowo wynosi 12 651 tys.  

 

Wyliczenie kwoty netto z bonusu  

W związku z pytaniami dotyczącymi wyliczenia kwoty netto wy-

nikającej z „Programu bonusowego dla pracowników z tytułu 

promowania przez pracodawcę działań zmierzających do pod-

niesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy”, uprzejmie 

informuję, iż kwota netto wynika z indywidualnej sytuacji podat-

kowej pracownika np. czy ma złożony PIT2 czy korzysta z ulgi 

dla klasy średniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących indywidualnej 

sytuacji pracownika, pytania w tym zakresie powinny być kiero-

wane przez pracownika na infolinie kadrową bądź na adres 

polssc@myhr.arcelormittal.com.                Zespół HR 
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Hutnicza Fundacja Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej - OPP 

Zaprasza Darczyńców naszej Fundacji  

    w dniach 7 – 15 lutego 2022 r.  

na badania wybranego jednego markera nowotworowego : 

     PSA całkowity (prostaty) lub  Ca-125  (jajnika) lub 

     Ca-19,9 (jelita grubego). 

Rejestracja  na badanie odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 r. 

w godz. 9.30-12.00 ,  pod nr tel. 12 290 41 58. 

Badania odbędą się Centrum Medycznym „Ujastek” Sp. z o.o. 

         /nie trzeba być na czczo/     Ilość miejsc ograniczona 

 

Zniżki dla 

związkowców 

należących do 

OPZZ na pobyt 

w ośrodkach  

Relax-Tour 

 

Podjęta Uchwa-

ła wprowadza z 

dniem 2 lutego 

2022 roku boni-

fikatę cenową w 

wysokości 

10% sumy 

kosztów korzy-

stania z usług 

świadczonych 

w obiektach 

należących do 

Spółki ( Ośro-

dek Sudety i Ośrodek Bożena w Szklarskiej Porębie oraz Ośro-

dek Albatros Medical SPA w Mielnie) organizacjom związków 

zawodowych zrzeszonych w OPZZ oraz członkom tych organi-

zacji.  
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