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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS  

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą 

przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz 

przedstawiciele AMP SA, zdecydowała o wypłacie dodatkowego 

świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygo-

towania pracowników do Świąt Wielkanocnych. 

Przyjęto następujące warunki i kryteria: 

1.    GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świad-

czenie: 

a. Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrud-

nieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do 

korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świad-

czenie. 

b. Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne 

złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS 

ArcelorMittal Poland w 2022 r.” Dotyczy tylko tych pracowników, 

którzy w 2022r. jeszcze nie złożyli ww. informacji/profilu lub da-

ne w informacji/profilu uległy zmianie. 

W przypadku pracowników z Krakowa - wniosek o przyznanie 

świadczenia należy złożyć w terminie od 14.03.2022 r. do 

29.04.2022 r. w Hut-Pus  przede wszystkim w formie poczty 

elektronicznej, na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl  

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe. 

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia: 

 

 

 

 

 

 

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca 

obsługi socjalnej na Sanpro Synergy proszony jest o złożenie 

wniosku za pośrednictwem aplikacji SocialPartner. 

Prosimy o przekazanie informacji współpracownikom. 

 

Wybory związkowe 

22.02.2022 roku odbyła się Konferencja w organizacji Emery-

tów i Rencistów. Należą do niej nasze koleżanki i nasi koledzy, 

którzy niejednokrotnie byli naszymi nauczycielami i wprowadzali 

nas do pracy na różnych Wydziałach i Zakładach Krakowskiej 

Huty. Obecnie będąc na emeryturach interesują się sytuacją 

krakowskiej huty tak doświadczonej w ostatnich latach. Konfe-

rencję rozpoczął Przewodniczący EiR kol. Marian Czajkowski. 

Powitał przybyłych delegatów i gości w osobach Wiceprzewod-

niczących Zarządu NSZZ Pracowników AMP S.A. kol. Haliny 

Szpakowskiej i Tomasza Ziołka. Następnie przekazał prowadze-

nie obrad kol. Stanisławowi Borzędzkiemu, który przez delega-

tów został wybrany na tą funkcję. Po wyborze Komisji Mandato-

wo-Wyborczej , Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej sprawoz-

danie z działalności Zarządu przedstawił kol. M. Czajkowski. 

Mówił o najważniejszych problemach środowiska EiR, o pracy 

mężów zaufania, o ich roli i najważniejszych zadaniach. Spra-

wozdanie finansowe Zarządu przedstawiła kol. Krystyna 

Ostrowska. Obecni na Konferencji członkowie Zarządu NSZZ 

Pracowników AMP SA przedstawili sytuację w naszej Organiza-

cji związkowej oraz sytuację związaną z pracą krakowskiego 

Oddziału AMP SA. Przypomnieli o dyżurach prawnika i przed-

stawiciela ZUS, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące 

spraw nurtujących środowisko EiR. W wyniku wyborów powoła-

no 4-osobowy Zarząd w skład, którego weszli Krystyna Ostrow-

ska, Marian Czajkowski, Jan Mazur i Ryszard Płaszewski. Prze-

wodniczącym Zarządu EiR został ponownie kol. Marian Czaj-

kowski.  Wybrano także trzech Delegatów na WZD NSZZ Pra-

cowników AMP S.A. Na zakończenie Konferencji delegaci przy-

jęli uchwałę, której treść składała się z wniosków zgłaszanych 

podczas spotkań Grup związkowych.  

 

W dniu 04.03.2022 odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-

Wyborcza NSZZ Pracowników ArcelorMittal Refractories Sp. 

z o. o. Przewodniczący Zarządu Zakładowego kol. Filus Ry-

szard powitał delegatów oraz Wiceprzewodniczących NSZZ 

Prac. AMP S.A. w  osobach: kol. Haliny Szpakowskiej, Józefa  

Kawuli, Tomasza Ziołka. Następnie zaproponował Wiceprze-

wodniczącego Józefa Kawulę na prowadzącego Konferencję. 

Zgodnie z programem Konferencji wybrano Komisje, które 

zgodnie z ordynacją przeprowadzą wybory władz związku w 

Spółce oraz delegatów na WZD NSZZ Pracowników AMP S.A. 

Po wyborze komisji i ogłoszeniu prawomocności zebrania w 

imieniu ustępującego Zarządu Zakładowego sprawozdanie z 

działalności  w mijającej kadencji przedstawił kol. Ryszard Filus. 

Następnym punktem zebrania był wybór Zarządu Zakładowego, 

którego wielkość określono w ilości siedem osób. Po przepro-

wadzeniu wyborów, wybrano Zarząd Zakładowy w osobach: 

Filus Ryszard, Raźniak Ewelina, Dziedzic Paweł, Piekara To-

masz, Kozubek Rajmund, Rzepka Jolanta, Koral Paweł. Na-

stępnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu 

Zakładowego AMR, którym jednogłośnie wybrany został kol. 

Filus Ryszard.Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru delegatów  

WZD NSZZ Prac. AMP S.A., zebrani  wybrali sześciu delega-

tów. W czasie liczenia głosów Wiceprzewodniczący Związku 

przedstawili informację dotyczącą sytuacji produkcyjnej i organi-

zacyjnej AMP oraz omówili działania Związku w tym trudnym dla 

wszystkich czasie. Ponadto omówiono zakończone negocjacje 

płacowe w AMP i możliwość „przełożenia” ich do Spółki AMR. 

W ostatnim czasie Zarząd Spółki AMR zapewnił, iż rozmowy 

płacowe zostaną przyspieszone, a celem jest podpisanie poro-

zumienia płacowego do końca marca. Strona Związkowa ocze-

kuje przyjęcia rozwiązań na takim samym poziomie jak w AMP. 

W dyskusji Wiceprzewodniczący przedstawili sytuację wszyst-

kich Spółek hutniczych. Niestety praktycznie we wszystkich 

Spółkach pracownicy czekają na zakończenie rozmów dotyczą-

cych wzrostu płac. Wzorem AMP pracownicy Spółek oczekują 

także na wdrożenie bonusa za zaszczepienie. Na zakończenie 

Konferencji sprawozdawczo wyborczej przyjęto uchwały i wnio-

ski zgłaszane podczas spotkania. Konferencję zakończył nowo 

wybrany Przewodniczący Zarządu Zakładowego kol. Ryszard 

Filus.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 

Dochód na osobę 
w rodzinie w zł 

Wysokość świad-
czenia w zł 

do 3.000,00 600 

od 3.000,01 – 6.000,00 500 

Powyżej 6.000,00 nie przysługuje 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
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 Spółki hutnicze - stan po negocjacjach 

Minęło już kilka tygodni od zakończenia negocjacji płacowych w 

AMP. Pracownicy Spółek, w których zakończono rozmowy pła-

cowe w tym także Kolprem powinni „odczuć” efekty tych trud-

nych rozmów. Nie wracając do rozważań czy wysokość podwy-

żek to był sukces czy porażka negocjacyjna oczekujemy reali-

zacji zapewnień co do zakończenia rozmów w pozostałych 

Spółkach. Niestety pomimo informacji, iż podobne kwoty mają 

być również uruchomione w AMTubular, AMRefractories i 

AMDS do tej pory nie ma żadnych ustaleń w tych Spółkach 

zależnych od Grupy AM. Zastanawiamy się skąd ta opiesza-

łość, a wręcz niechęć Dyrekcji tych Spółek do podjęcia poważ-

nych rozmów. Owszem w AMTP czy AMDS odbyły się pierw-

sze spotkania, ale propozycje Zarządów tych Spółek są nie do 

przyjęcia przez Związki Zawodowe. Wieloletnie zaniechania 

przy indywidualnych przeszeregowaniach chce się teraz zała-

twić środkami na podwyżki, które tak właściwie rekompensują 

jedynie inflację w naszym kraju. Nie ma i nie będzie zgody na 

proponowane rozwiązania przez Zarządy tych Spółek. Przecią-

ganie podjęcia decyzji co do uruchomienia podwyżek powoduje 

dużą frustrację i niepokoje wśród załóg tych Spółek. Od wielu 

dni słyszymy, że Zarządy czekają na decyzje z Luksemburga, a 

nam się wydaje, że ktoś tu jest podszyty strachem i boi się wy-

konać taki ruch jak AMP czy Spółka Kolprem. Niestety na dzień 

dzisiejszy rozmów nie podjęto jeszcze w AMR, choć jak dekla-

ruje Zarząd rozmowy w AMR powinny zakończyć się jeszcze w 

marcu. Cierpliwość pracowników jest na wyczerpaniu i może 

dojść do niekontrolowanego protestu. AMDS oraz AMTP to 

Spółki należące do Grupy AM, których zarządzający podobnie 

jak AMP „czekają” na decyzje Centrali z Luksemburga. To nie 

jest czas aby proponować nieakceptowalne podziały kwot prze-

znaczonych na podwyżki. Pracownicy oczekują takich samych 

kwot jakie zostały ustalone w AMP. Zarówno tych do płacy za-

sadniczej jak i dodatkowych nagród. To im się po prostu należy 

za ich ciężką pracę w ograniczonych stanach osobowych. W 

tym tygodniu mają odbyć się rozmowy w wielu hutniczych Spół-

kach. Związki zawodowe negocjujące Porozumienia oczekują 

na przyjęcie takich rozwiązań, które będą akceptowane przez 

obie Strony. Apelujemy do Dyrekcji Spółek hutniczych o zaak-

ceptowanie propozycji związkowych.  T. Ziołek 

 

Forum Bezpieczeństwa 

W dniu 23 lutego 2022 w aplikacji ZOOM odbyło się kolejne 

spotkanie Forum Bezpieczeństwa. Spotkanie prowadził Dyr. 

Generalny AMP Pan Frederik Van De Velde, a udział w nim 

wzięli przedstawiciele poszczególnych Obszarów działania 

AMP, służby BHP oraz Strona Społeczna. Po krótkim wprowa-

dzeniu oraz przedstawieniu agendy Dyr. BHP Pan Wojciech 

Kozak omówił wyniki BHP za 2021 rok. Przedstawił 21 obsza-

rów, w których są wprowadzane standardy, plan na każdy rok i 

linie, wskaźnik dotyczący pewnych nawyków, nowy wskaźnik, 

który powstał w wyniku pracy grup roboczych w zeszłym roku 

oraz działania proaktywne odnosząc się do planu działań na 

rok bieżący. W planie tym zawartych jest 15 głównych działań : 

przeprowadzanie audytów BHP, nadzór nad systemem FPS, 

osiąganie i utrzymanie poziomu 5 we wszystkich obszarach, 

wzmocnienie dyscypliny, wzmocnienie kultury bezpieczeństwa 

– szkolenie Take Care 2, poprawa poziomu bezpieczeństwa 

poprzez ograniczenie zagrożeń wypadkowych, wzmocnienie 

roli dozoru, w szczególności mistrza, w przywództwie w bezpie-

czeństwie, zamykanie obszarów niebezpiecznych – dostosowa-

nie przenośników i urządzeń pracujących w automatyce do 

wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach państwo-

wych, doskonalenie systemu zarządzania wykonawcami, para-

sol bezpieczeństwa po każdym SOLTI lub RW, poprawa jakości 

audytów, zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeń-

stwa poprzez działania w filarze BHP WCM, cyfryzacja BHP, 3-

stopniowa komunikacja – kontrola stosowania i monitoring wy-

ników. 

Następnie Dyr. Biura Postępu Pan Piotr Żarczyński przedstawił 

prezentację dotyczącą Audytu ResponsibleSteel, który przypo-

mniał uczestnikom co to jest standard ResponsiblSteel, dlacze-

go jest wdrażany, co obejmuje, standard i zakres audytu. W tej 

prezentacji poruszone zostały kolejne tematy między innymi jak 

efektywnie zarządzać kwestiami społecznymi i środowiskowy-

mi. Odnosi się on do polityki zintegrowanego systemu zarzą-

dzania, polityki społecznej, polityki ochrony, polityki bezpie-

czeństwa procesowego oraz polityki dotyczącej różnorodności i 

integracji społecznej. Następnie dyrektor poruszył temat otwar-

tej komunikacji w powyższym temacie odnoszącym się do inte-

resariuszy: pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna, 

partnerzy społeczni, kandydaci do pracy, organy władzy lokal-

nej i krajowej. Kolejny temat odnoszący się do ResponsibleSte-

el to prawa pracy i dbałość o pracowników poprzez: bezpłatne 

lub dofinansowane posiłki dla wszystkich, szeroką ofertę szko-

leń, dofinansowanie nauki, 2 przedszkola zakładowe, profesjo-

nalną obsługę medyczną (PZU opieka medyczna), pracowniczy 

program emerytalny PPE, Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

pożyczki mieszkaniowe, wydarzenia firmowe, np. : Tydzień 

Nauki, Dzień Bezpieczeństwa, Dni Równowagi, Tydzień Zdro-

wia, telefony rodzinne. Zostały omówione regulacje odnośnie 

przestrzegania praw człowieka, różnorodność i integrację spo-

łeczną czyli : regulamin pracy, ramowy Układ Zbiorowy Pracy, 

polityka praw człowieka, polityka społeczna oraz polityka ochro-

ny, a to przekłada się na działania : Forum Kobiet, wspieranie , 

edukowanie, umożliwienie rozwoju i zwiększania szans, prze-

ciwdziałanie przejawom dyskryminacji, mobbingowi poprzez 

edukację i procedury, reagowanie na wszelkie przejawy dyskry-

minacji, tworzenie atmosfery i kultury organizacyjnej zapewnia-

jącej szacunek dla różnorodności zgodnie z podpisaną Kartą 

Różnorodności. W swojej prezentacji Dyr. Żarczyński odniósł 

się także do tematu Ochrony Środowiska, kończąc swoją pre-

zentację poinformował, iż wynik Audytu jest pozytywny. Tak 

więc AMP SA spełnia wymagania standardu ResponsibleSteel. 

Następnie Dyr. Wojciech Kozak w krótkiej prezentacji przekazał 

informacje o ocenie bezpieczeństwa, którą przygotowała Firma 

Dupont. Całość spotkania podsumował Dyr. Generalny AMP 

Frederik Van de Velde podkreślając dobre przygotowanie planu 

działań w zakresie BHP oraz odpowiedzialność społeczną, do-

dając, że tego typu rozwiązania są bardzo konkretne. Takie 

rozwiązania wdraża się przez kilka lat, większość z nich już 

funkcjonowało od wielu lat. Wszyscy musimy być odpowiedzial-

ni względem środowiska, by produkować stal przez wiele lat nie 

niszcząc naszych „zielonych” zasobów Ziemi. Podsumowując 

obszar BHP, AM Europe widzi, że mamy dobre narzędzia, ma-

my dobry zespół, który pracuje nad bezpieczeństwem aby za-

pobiegać wypadkom. Grupa dostrzega, iż największe zagroże-

nie wypadkowe pojawia się na halach produkcyjnych. Dlatego 

też będzie kontynuowane działanie związane z obecnością 

szeroko rozumianej „kadry” w Zakładach, głównie na halach 

produkcyjnych. Na zakończenie swego wystąpienia Dyr.. Fre-

derik Van De Velde odniósł się do warunków sanitarnych jakie 

doświadczamy w naszych zakładach. Niestety w tym zakresie 

musimy wiele poprawić by standardy europejskie były u nas 

zauważalne. Na te cele na pewno pojawią się dodatkowe środki 

finansowe.    J. Kawula 
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GKŚS AMP - pierwsze decyzje 

Komisja omówiła Regulamin Obrad Głównej Komisji Świadczeń 

Socjalnych w 2022 roku oraz harmonogram posiedzeń komisji w 

2022. Członkowie Komisji przyjęli do stosowania regulamin i har-

monogram spotkań. Komisja wyraziła zgodę na proponowane 

przez HUT-PUS oferty zajęć rekreacyjnych w Centrum Medycz-

nym Ujastek i Małopolskim w Centrum Krioterapii w Krakowie. 

Zajęcia rekreacyjne cena: CM Medyczne - Ujastek 645,75; MCK 

Al. Pokoju Kraków 550,00. Następnie GKŚS zapoznała się z 

przygotowanymi przez firmę Hut-Pus ofertami wyjazdowych tur-

nusów turystyczno-rekreacyjnych realizowanych w ramach 

świadczeń turystyczno-rekreacyjnych organizowanych w 2022 

roku. W przypadku trzech ofert Komisja zwróciła się do Hut-Pus 

o skorygowanie ceny tak, aby takie same oferty turnusów tury-

styczno-rekreacyjnych przygotowane przez Hut-Pus i Sanpro 

Synergy nie różniły się cenowo. Po skorygowaniu cen przez Hut-

Pus, Komisja wyraziła zgodę na proponowane oferty pod warun-

kiem nie wprowadzenia obostrzeń państwowych w terminach 

turnusów. Jedna oferta dla Sanpro Synergy została odrzucona 

ze względu na zbyt wysoką cenę. 

OFERTA ŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNO REKREACYJNYCH  

na 2022r.  

1. Szczawnica "Budowlani" - 8 dni (7 nocleg.) cena 1304 zł, 11 

dni (10 nocleg.) - ceny 1844 zł 

2. Sarbinowo "Jawor" - 8 dni (7 nocleg.) cena 1656 zł, 11 dni(10 

nocleg.) cena 2 955 zł ( w zależności od terminu) 

3. Świnoujście "NAT-Świnoujście" - 8 dni (7 nocleg.) cena 1553 

zł, 11 dni(10 nocleg.) cena 3059 zł ( w zależności od terminu) 

4. Ciechocinek "Dom Zdrowia Lila" 8 dni (7 nocleg.) cena 2248 zł 

- 11 dni(10 nocleg.) cena 2704 zł (w zależności od terminu) 

5. Ustroń Hotel Ziemowit 8 dni (7 nocleg.) cena 1457 zł, 11 dni

(10 nocleg.) cena 2410 zł ( w zależności od terminu) 

6. Świeradów Hotel Świeradów 8 dni (7 nocleg.) cena 1336 zł,  

11 dni(10 nocleg.) cena 1780 zł 

7. Zakopane "Grań" 8 dni (7 nocleg.) cena 1387 zł, 11 dni(10 

nocleg.) cena 1850 zł 

8. Jarosławiec "Hotel NAT" 8 dni (7 nocleg.) cena 1387 zł, 11 dni

(10 nocleg.) cena 2755 zł (w zależności od terminu) 

9. Dźwirzyno "BRYZA" 8 dni (7 nocleg.) cena 1380 zł, 11 dni(10 

nocleg.) cena 2759 zł ( w zależności od terminu) 

10. Wysowa Zdrój - CR-L "Glinik" 8 dni (7 nocleg.) cena 1449 zł, 

11 dni(10 nocleg.) cena 2334 zł ( w zależności od terminu) 

11. Kołobrzeg "Górnik" 8 dni (7 nocleg.) cena 1533 zł, 11 dni(10 

nocleg.) cena 3016 zł ( w zależności od terminu) 

12. Dziwnówek "Jantar" 8 dni (7 nocleg.) cena 1486 zł, 11 dni(10 

nocleg.) cena 3120 zł ( w zależności od terminu) 

13. Krynica Zdrój " DWL Jagiellonka" 8 dni (7 nocleg.) cena 1204 

zł, 11 dni(10 nocleg.) cena 2340 zł ( w zależności od terminu) 

14. Iwonicz Zdrój "San. Górnik" 8 dni(7 nocleg.) cena 1340 zł, 11 

dni(10 nocleg) cena 2100 zł (w zależności od terminu) 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła ofertę firmy Benefit Sys-

tems S.A. dotyczącą zmian w dotychczasowej ofercie oraz no-

wych możliwości w zakresie korzystania z kart Multi Sport. Pro-

pozycja nowych kart to Classic Pracownik w cenie 95,00 zł, Clas-

sic Osoba Towarzysząca w cenie 160,00 zł, Karta Senior w cenie 

69,00 zł i Karta Student w cenie 119,00 zł. Zmiany dotyczą m.in. 

usunięcia z oferty karty Kids Light i Kids Aqua Light oraz podwyż-

szenie cen pozostałych produktów o 5% w stosunku do ubiegłe-

go roku. GKŚS wyraziła zgodę na proponowaną ofertę z tym, że 

wymagana jest wcześniej akcja informacyjna o nowej ofercie (np. 

przez luty 2022 r., a od marca nowe zapisy z nowymi cenami na 

kwiecień 2022 r.). Ponadto GKŚS zdecydowała pozostawić jed-

nego dostawcę kart sportowych. Przewodnicząca GKŚS przed-

stawiła nowe druki wniosków dotyczących świadczeń socjalnych 

z ZFŚS na 2022 r. odrębne dla Sanpro Synergy i Hut Pus. Komi-

sja pozytywnie zaopiniowała nowe druki wniosków. Uzgodniono, 

że będą one udostępnione uprawnionym do ZFŚS w siedzibach 

firm obsługujących fundusz, na stronach internetowych tych firm 

oraz w Studni. Przewodnicząca poinformowała o trwających pra-

cach nad nowymi możliwościami dokumentowania wymiaru urlo-

pu wymaganego do ubiegania się o świadczenie „wczasy pod 

gruszą” przy wykorzystaniu narzędzi w aplikacji HRapka indywi-

dualnie przez pracownika oraz w transakcji PTMW przez przeło-

żonych pracownika. Przewodnicząca GKŚS przedstawiła wykaz 

dzieci-sierot, które są uprawnione do korzystania z ZFŚS w 2022 

roku (uprawnienie to wynika wprost z § 10 pkt 2 ppkt d Regulami-

nu na 2022 r.). Opracowany „Wykaz dzieci po pracownikach Ar-

celorMittal Poland S.A., zmarłych na skutek wypadku przy pracy 

zawiera wyciąg z zapisów Regulaminu na 2022 rok, z których 

wynika jakie dokumenty należy dostarczyć aby otrzymać świad-

czenia. Wykaz uprawnionych dzieci-sierot zostanie przekazany 

do firm obsługujących.    J. Łąka 

 

MTKŚS - pierwsze decyzje 

W związku ze stanem epidemii posiedzenie MTKŚS odbyło się 

zdalnie z wykorzystaniem komunikatora Teams. Po otwarciu 

obrad Przewodnicząca Jadwiga Radowiecka przedstawiła szcze-

gółowe wykorzystanie środków ZFŚS w Krakowie za 12 miesięcy 

2021 oraz poinformowała o korekcie odpisu podstawowego 

ZFŚS dla obszaru Krakowa za 2021 rok. Przewodnicząca przed-

stawiła i omówiła Regulamin Obrad Małopolskiej Terenowej Ko-

misji Świadczeń Socjalnych oraz harmonogram spotkań w 2022 

roku. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentem przy-

jęli do stosowania Regulamin Obrad i Harmonogram Małopol-

skiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych w 2022 roku”. 

Komisja ustaliła, że w zakresie pożyczek na cele mieszkaniowe 

(§ 18) wyznaczono termin na: 

a) zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub 

mieszkania), w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki – na 

bieżąco, 

b) remont lub modernizację mieszkania/domu – na bieżąco, 

c) częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego 

w mieszkaniu/domu – na bieżąco. 

Decyzja wypłaty pożyczek wskazanych w ppkt a) i c) będzie rea-

lizowana na bieżąco w miarę posiadania środków, a wskazanych 

w ppkt b) będzie realizowana sukcesywnie od maja 2022 r. w 

miarę posiadania środków. Przewodnicząca Komisji przypomnia-

ła, że Zakładowa Organizacja Związkowa na wniosek swojego 

przedstawiciela związkowego (koordynatora) może umieszczać 

oferty wycieczek w prasie związkowej/tablicach informacyjnych 

lub na stronie związkowej dopiero po ich zaakceptowaniu przez 

Komisję, a treść zamieszczonych ogłoszeń musi być zgodna z 

treścią oferty przedstawionej przez firmę obsługującą fundusz. 

Ponadto należy pamiętać, że do ofert wycieczek dofinansowa-

nych z ZFŚS mają równy dostęp wszyscy uprawnieni do ZFŚS. 

Rozpatrzono wnioski o zapomogi dla pracowników oraz dla by-

łych pracowników EiR. Komisja przeanalizowała oferty wycieczek 

krajowych i zasady korzystania z wycieczek zagranicznych przy-

gotowanych przez firmę Hut Pus na 2022 rok. Komisja wyraziła 

zgodę na propozycje ofert wycieczek pod warunkiem zachowa-

nia wszelkich obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, a 

także zgodnie z apelem MTKŚS działającej w poczuciu odpowie-

dzialności za zdrowie i życie ludzkie, zalecającej zaniechanie 

wszelkich wyjazdów, które nie są konieczne, do odwołania. Ko-

misja zapoznała się i wyraziła zgodę na następujące oferty wypo-

czynku po pracy przygotowane przez Hut Pus:     Cd str nr 4 
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Cd ze str nr 3 ... a) bilety do Energylandii ważne od 02.04.2022r. do 

31.10.2022r.- ceny biletów w załączeniu, 

b) karnety do Parku Wodnego w 2022 r. na zasadach dofinanso-

wania jak karty Multisport – ceny karnetów w załączeniu, 

c) bilety do Multikina – 2D w cenie 17zł od osoby, 

d) bilety na basen do Parku Wodnego – w kwocie 20zł od osoby 

za wejście 100 min., 

W sprawie wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie dla celów 

socjalnych uzgodniono, że w 2022 r. 

a) wnioski pracowników, którzy oświadczają, że prowadzą gospo-

darstwo domowe jednoosobowo nie wymagają akceptacji Komisji, 

b) wnioski z oświadczeniami o otrzymywanych alimentach lub o 

nie otrzymywaniu alimentów nie wymagają akceptacji Komisji, 

c) w przypadku wniosku, w którym pracownik oświadcza, że płaci 

alimenty wymagane jest po-świadczenie dokumentem np. przele-

wy na konto, 

d) w przypadku dzieci studiujących zaocznie lub wieczorowo nie 

zarejestrowanych w UP wymagane jest udokumentowane statusu 

osoby bezrobotnej np.: zgłoszenie dziecka przez rodzica do ubez-

pieczenia zdrowotnego w zakładzie pracy, 

e) świadczenie wychowawcze (500+) w związkach konkubenckich 

dolicza się do dochodu osoby otrzymującej świadczenie, 

f) na potrzeby ZFŚS wystarczającym jest oświadczenie osób 

(pracownik i współmałżonek) o nie pobieraniu świadczenia wycho-

wawczego (500+). Osoba składająca oświadczenie powinna być 

świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. Komisja zobowiązuje Hut Pus do przekazywania na 

posiedzenia Komisji wykazów osób składających ww. oświadcze-

nia – pierwszy wykaz na posiedzenie Komisji w marcu 2022 r., a 

następne wykazy na kolejne posiedzenia Komisji, 

g) z uwagi na obecną sytuację Komisja ustaliła, że w przypadku 

legitymacji studenckich/uczniowskich, które utraciły ważność, a 

student/uczeń nie może uzupełnić danych na legitymacji lub do-

starczyć zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do informacji o 

dochodzie należy dołączać oświadczenie studenta/ucznia dot. 

kontynuowania nauki na danej uczelni/w szkole, 

h) ustalono, że w przypadkach gdy pracownik ubiega się o dofi-

nansowanie do wypoczynku dziecka w formie refundacji, to w 

przypadku dokumentu wpłaty wystawionego przez organizatora 

(np. faktura) wystawionego z datą po zakończeniu wypoczynku 

dziecka wymagane jest pisemne potwierdzenie pobytu dziecka na 

wypoczynku zorganizowanym, jeśli z treści tego dokumentu nie 

będzie wprost wynikało potwierdzenie pobytu dziecka na wypo-

czynku (dopuszcza się również odręczny dopisek organizatora na 

dokumencie). Ponadto komisja wyraziła zgodę na przyznanie dofi-

nansowań do wycieczek zagranicznych jako destynacje w 2022r. 

Biuro HUT PUS współpracuje z biurami: Buksa Travel, Itaka i Re-

go Bis. Propozycje destynacji do których można wyjechać z dofi-

nansowaniem: wycieczki zagraniczne - transport: autokar, prom, 

samolot: Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Bułga-ria, Grecja, Albania, 

Hiszpania, Cypr, Czarnogóra, Chorwacja, Grecja, Macedonia, 

Portugalia, Turcja, Tunezja, Egipt, wycieczki zagraniczne objaz-

dowe - transport: autokar ,prom, samolot: Czechy, Słowacja, 

Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Turcja, Węgry, Chor-

wacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Słowenia, 

Rumunia, Grecja, Bułgaria, Rosja, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, 

Austria, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Finlandia, Norwegia, Wielka 

Brytania. 

Więcej informacji o destynacji na stronie HUT PUS.      J. Łąka 

 

Światowy Dzień nerek 

1000 bezpłatnych badań kreatyniny w kierunku PChN od 10-go 

marca 2022 r. można wykonać w 15-tu punktach pobrań Diagno-

styki na terenie Krakowa – infolinia 799 399 361. Adresy: 

Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, ul. Olszańska 5,  Al. Pokoju 4, ul. 

Komorowskiego 12,  Pl. Szczepański 3, os. Kolorowe 21, ul. Rusz-

nikarska 17,  ul.Wolska 1, ul. Miłkowskiego 23, ul. Kijowska 12/

wejście od Lea/, ul. Stojałowskiego 6 lok.15, ul. Daszyńskiego 12, 

os Na Skarpie 6,  ul. Modrzewiowa 22, ul. Ks. Józefa 20/. 

Nowy program ubezpieczeniowy PZU 
Przypominamy, że od 01.03.2022 funkcjonuje nowy  Program 
ubezpieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA.   
Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej, szerszej oferty i 
nie czekanie ze złożeniem deklaracji, w celu zachowania cią-
głości ubezpieczenia. Żeby skorzystać z nowego ubezpieczenia 
od 1.04.2022 należy złożyć deklarację w wersji papierowej lub 
elektronicznej  najpóźniej do 23. 03.2022 r. 
Specjalnie dla Państwa pracownicy PZU ŻYCIE SA będą pełnić 
dyżury informacyjne: AMP Oddział Kraków - Każdy poniedziałek i 
wtorek w godzinach 12:00-15:00 budynek LTT pok. 27 
AMP Oddział Dabrowa Górnicza: 17.03.2022, 18.03.2022, 
21.03.2022 godz. 12.00 – 15.00, budynek Denver, pokój koordyna-
torów kadrowych. AMP Oddział Huta Królewska Chorzów 
15.03.22 w godz. 12:00 – 15:00. AMP Oddział Świętochłowice 
16.03.22 w godz. 12:00 – 15:00. AMP Oddział Sosnowiec 
9.03.2022 w godz. 12:00 – 15:00, 23.03.2022 w godz. 12:00 -
15:00. W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą 
tradycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnienie 
oraz przekazanie odpowiednio do: 
1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o. 
2. Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa Ubezpie-
czeniowa Sp. z o.o. 
3.Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach. 
Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do prze-
kazywania poczty wewnętrznej. 
Poza w/w miejscami deklaracje przystąpienia są również dostępne 
w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicieli PZU Życie 
(podczas dyżurów można również wypełnić deklarację). Aby przy-
stąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, należy zacząć od 
wypełnienia formularza danych osobowych, który znajdą Państwo 
pod linkiem: https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl     
Uwaga ! – formularz wypełnia tylko pracownik. Członkowie 
rodziny nie wypełniają  formularza.     
Bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza:  
- prawidłowo wybrać oddział AMP, w którym się pracuje; 
- wypełnić i wysłać go tylko jeden raz; podać adres e-mail i numer 
telefonu. 
Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu, zostanie 
wysyłany e-mail (w ciągu ok. 3 dni) z zaproszeniem do założenia 
konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny przez 72 godziny. 
Na dany adres mailowy można założyć tylko jedno konto mojepzu! 
Np. jeżeli małżonkowie mają jeden wspólny adres mailowy, to na 
ten adres będzie mogła założyć konto tylko jedna osoba. 
Deklaracja papierowa – bardzo ważne aby przy wypełnianiu 
deklaracji: 
- nie uzupełniać rubryki III Partner życiowy, jeżeli pracownik ma 
formalnego małżonka, Rubrykę III „Partner życiowy” wypełnia tylko 
osoba, która funkcjonuje w związku nieformalnym 
Apelujemy  o jak najszybsze  składanie nowych deklaracji . 
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