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Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 

Spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów  

Zakładowych Związku 

18 stycznia odbyła się pierwsza w 2023 roku odprawa z Prze-

wodniczącymi Zarządów Zakładowych Związku. Przewodniczą-

cy Związku podsumował wydarzenia 2023 roku oraz omówił  

bieżące zaangażowanie NSZZ Prac. AMP SA w działalność 

huty i spółek hutniczych. Pierwszy poruszony temat dotyczył 

negocjacji płacowych prowadzonych w AMP. Rozmowy rozpo-

częły się w październiku 2022 roku złożeniem przez Związki 

Zawodowe propozycji wzrostu płac w 2023 roku. Strona praco-

dawcy dopiero pod koniec grudnia 2022 roku odpowiedziała na 

stanowisko związkowe zasłaniając się brakiem budżetu i czeka-

jąc na stanowisko Zarządu. Strony spotykały się dość często 

ale jak to bywało w latach poprzednich postęp negocjacyjny był 

znikomy. Pomimo znacznego zredukowania stanowiska związ-

kowego pracodawca, aż do ostatniego tygodnia proponował 

mniejsze środki niż to miało miejsce w 2022 roku. Związki Za-

wodowe oczekują przynajmniej wyrównania płac na poziomie 

ogłoszonej inflacji to jest 14,4%. To jedynie spowoduje, że real-

na płaca nie będzie spadać rok do roku. Rozmowy płacowe 

dotyczą wszystkich wnoszonych przez Stronę Społeczną postu-

latów płacowych jak: nagrody za wkład pracy, nagrody inflacyj-

nej, nagrody wynikającej z wykonania w Spółce wskaźnika 

Ebitda oraz wzrostu ceny posiłków regeneracyjnych. Pracodaw-

ca przypomniał, iż już w tym roku zostały wydatkowane środki 

finansowe jak choćby na wzrost dodatku zmianowego, dodatku 

nocnego, że Strony muszą wziąć pod uwagę dodatkowo wzrost 

opieki zdrowotnej, wzrost tzw „mentorkowego”, a także  refun-

dacji za okulary. Te wszystkie dodatkowe składniki muszą być 

pokryte z budżetu Spółki. Niestety obecny stan negocjacji pła-

cowych różni Strony, a właściwie jest w dalszym ciągu między 

nami przepaść. Co prawda podczas ostatniego spotkania Stro-

na pracodawcy w propozycji wzrostu płacy zasadniczej przekro-

czyła próg z 2022 roku to i tak kwoty te jak i dodatkowe propo-

zycje nagród w dalszym ciągu nawet nie zapewnią wskaźnika 

inflacji. Strona pracodawcy podtrzymuje chęć zakończenia ne-

gocjacji do końca stycznia jednak jak to jest w powiedzeniu „do 

tanga trzeba dwojga” bez spełnienia i tak bardzo okrojonych 

naszych oczekiwań nie będzie porozumienia.    

Kolejny temat dotyczył powołania w krakowskim Oddziale Komi-

sji Pojednawczej. W związku z upływem kadencji Komisji Pojed-

nawczej w Krakowie, stosownie do postanowień art. 244 kp, z 

inicjatywy pracodawcy odbyło się szereg spotkań, które dopro-

wadziły do powołania Komisji Pojednawczej. Pięć krakowskich 

organizacji związkowych uzgodniło, że Komisja Pojednawcza 

dla oddziału krakowskiego będzie liczyła 9 członków. Wybory 

odbyły się we wtorek 17 stycznia. Obecni na spotkaniu prze-

wodniczący związków zawodowych ze zgłoszonych kandyda-

tów (13 osób) wybrali następujące osoby: - Stanisław Gonkie-

wicz, Mirosław Kopeć, Marek Żelichowski (NSZZ Pracowników 

AMP SA) - Beata Suder, Czesław Bujak, Paweł Orzeł (NSZZ 

Solidarność) - Krzysztof Aloszko, Adam Lemoch (NSZZ Solidar-

ność 80) - Maria Bujakowska (MOZ ZZIiT) Komisja ukonstytuo-

wała się w dniu 18 stycznia br. Przewodniczącym został Paweł 

Orzeł, Wiceprzewodniczącymi Mirosław Kopeć i Adam Lemoch, 

a sekretarzem Maria Bujakowska.  

Kolejny temat dotyczył powołania Koordynatorów ds. turystyki w 

naszej organizacji związkowej. Prezydium Związku po analizie 

zaakceptowało 11 koordynatorów reprezentujących Zakłady, 

Spółki oraz koło EiR. Przewodniczący Związku przypomniał o 

przejętych zasadach organizacji wypoczynku po pracy i zasa-

dach jakie Związek przyjął podczas zmian statutowych. Zaape-

lował by przy organizacji wyjazdów stosowano się do wspól-

nych ustaleń i w sposób koleżeński organizowano wyjazdy.  

W kolejnych tematach omówiono organizację „Dnia kobiet”, 

festynu związkowego, corocznego szkolenia związkowego, a 

także organizację odpraw Przewodniczących Zarządów Zakła-

dowych oraz posiedzeń Zarządu Związku.  

Oddzielny punkt dotyczył sytuacji w Spółkach hutniczych Kol. T. 

Ziołek przedstawił skrótowo sytuację produkcyjną i finansową 

Spółek zależnych i tych pracujących na terenie AMP. Niestety  

wiele Spółek zależnych jest od „pracy” huty i płynących od niej 

zleceń, a ciągłość pracy poszczególnych zakładów była w ostat-

nim okresie bardzo zmienna. Ostatnie informacje dają nadzieję 

na polepszenie koniunktury, a co za tym idzie i pracy spółek 

hutniczych. W kolejnych numerach Kuriera Aktualności opisze-

my z jakimi problemami mierzą się Spółki hutnicze.   K.W. 

 

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Głównej Komisji 

Świadczeń Socjalnych w  2023 r.       

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP S.A. przyjęła 

„Regulamin Obrad Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych oraz 

harmonogram posiedzeń  w 2023 roku.  Zapoznano się z pro-

pozycjami ofert zajęć rekreacyjnych złożonych przez biura HUT

-PUS i Sanpro Synergy. Przyjęto następujące oferty: Hut- Pus – 

Małopolskie Centrum Krioterapii w Krakowie i Sanpro Synergy – 

Unimed w Dąbrowie Górniczej. Ponadto przyjęto oferty wyjaz-

dowych turnusów turystyczno-rekreacyjnych organizowanych 

przez HUT-PUS i Sanpro Synergy. Poniżej przedstawiamy ofer-

ty zaproponowane przez HUT-PUS : Szczawnica -„ Budowlani”, 

Świeradów -„ Hotel Świeradów”, Zakopane -„ Grań”,  Dźwirzyno 

-„Bryza”, Wysowa Zdrój –CRL „Glinik”, Dziwnówek -„Jantar”, 

Iwonicz Zdrój -„Sanatorium Górnik”. Ze szczegółami można 

zapoznać się na stronie internetowej biura. Oferta HUT-PUS 

zostanie uzupełniona o dodatkowe ośrodki w najbliższym cza-

sie. Sanpro Synergy przedstawiło 15 ofert wypoczynku tury-

styczno-rekreacyjnego. Ze szczegółami można zapoznać się na 

stronie biura. Wysokość dofinansowania świadczeń turystyczno

-rekreacyjnych w 2023 r. ustalana jest według obowiązującego 

Regulaminu ZFŚS na 2023 rok. Komisja przyjęła  do stosowa-

nia nowe druki wniosków dotyczących świadczeń socjalnych z 

ZFŚS na 2023 r. odrębne dla Sanpro Synergy i Hut Pus. Prze-

wodnicząca Komisji przypomniała o dostępnych różnych sposo-

bach dokumentowania wymiaru urlopu wymaganego  
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 Cd ze str nr 1.. do ubiegania się o świadczenie „wczasy pod gru-

szą” oraz wyjazdowy turnus turystyczno-rekreacyjny przy wyko-

rzystaniu narzędzi w aplikacji HRapka indywidualnie przez pra-

cownika oraz w transakcji PTMW przez przełożonych pracowni-

ka. Ustalono „Zasady współpracy w zakresie wycieczek pomię-

dzy Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, a firmami obsłu-

gującymi w 2023 r. ZFŚS AMP S.A.”.        J, Łąka 

 

ZFŚS w 2023 r – przydatne informacje 

Spis treści: 

Wnioski dot. Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych i 

sposoby ich składania; Pożyczki na cele mieszkaniowe; Świad-

czenia turystyczno-rekreacyjne; Wypoczynek po pracy – wy-

cieczki (oraz tabela limitów świadczeń). 

Dokumenty – wnioski dotyczące ZFŚS 

Wszelkie dokumenty dotyczące ZFŚS składa się w firmach 

obsługujących osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS, a mia-

nowicie: 

- Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych 

kadrowo w Krakowie – rekomendujemy składanie wniosków w 

formie elektronicznej na adres mailowy: turysty-

ka@hutpus.com.pl 

- Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsłu-

giwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzo-

wie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach. Obsługa prowadzona 

przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się za pośred-

nictwem specjalnej strony SocialPartner dostępnej pod adre-

sem https://socialpartner.pl 

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miej-

sce pracy lub zamieszkania, może na 2023 rok wybrać dogod-

ną dla siebie lokalizację obsługi socjalnej. Informacja o aktual-

nym miejscu obsługi znajduje się na pasku z wynagrodzenia 

(str. 2 – lokalizacja) oraz w aplikacji HRapka (Mój profil -> za-

trudnienie -> informacje organizacyjne).  

Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczenia z 

ZFŚS jest poprawne złożenie „Informacji o dochodzie w rodzi-

nie na potrzeby ZFŚS…” (w przypadku strony SocialPartner 

wymóg ten wypełnia prawidłowe założenie Profilu). 

Druki odrębne dla każdej z firm obsługujących dostępne są: 

W intranecie SharePoint HR pod adresem: https://

arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/

SitePages/Druki-do-pobrania(1).aspx 

na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: 

https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal 

na stronie internetowej firmy Hut Pus pod adresem: http://

hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/ 

Pożyczki na cele mieszkaniowe 

Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych (TKŚS) ustaliły termi-

ny składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe z Za-

kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Po-

land S.A. w 2023 r. 

Wnioski można składać na bieżąco w sposób przyjęty we 

właściwej dla pracownika firmie obsługującej ZFŚS: 

- Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych 

kadrowo w Krakowie – rekomendujemy składanie wniosków w 

formie elektronicznej na adres mailowy: turysty-

ka@hutpus.com.pl 

- Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsłu-

giwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzo-

wie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach składanie wniosków 

odbywa się za pośrednictwem specjalnej strony SocialPartner 

dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl 

W zakresie pożyczek TKŚS będą podejmowały decyzje na bie-

żąco w miarę posiadania środków. 

Świadczenia turystyczno-rekreacyjne 

12.01.2023r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzy-

ła i przyjęła oferty na świadczenia turystyczno-rekreacyjne, o 

których mowa w § 13 Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal Poland 

S.A. w 2023r. Oferty te sukcesywnie umieszczane są na stro-

nach internetowych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach 

dedykowanych ArcelorMittal Poland: 

Sanpro Synergy Sp. z o.o.: https://zfss.bppartner.com.pl/

index.php/arcelormittal/swiadczenia-turystyczno-rekreacyjne 

Hut-Pus S.A.: http://hpturystyka.pl/kategoria/swiadczenia-

turstyczno-rekreacyjne-wyjazdowe-oraz-zajecia-rekreacyjne-

arcelormittal/ 

Przypominamy, że świadczenia mogą być realizowane w formie 

kilkudniowych wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni 

pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych). 

Do korzystania ze świadczenia turystyczno-rekreacyjnego są 

uprawieni: 

- pracownicy aktualnie wykonujący pracę w szczególnych wa-

runkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze), w spo-

sób ciągły przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złoże-

niem wniosku (kryterium dot. 48 miesięcy jest liczone z 

uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika, uwzględnia 

się również pracę w tych warunkach u innego pracodawcy); 

- pracownicy, którzy przepracowali w szczególnych warunkach 

(lub w warunkach o szczególnym charakterze) co najmniej 12 

lat (kryterium dot. 12 lat jest liczone z uwzględnieniem pracy w 

tych warunkach u innego pracodawcy) lub pracownicy, którzy 

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu co naj-

mniej umiarkowanym; 

- pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają orze-

czenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2023 roku z dwóch 

świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez wzglę-

du na czas jego trwania). 

Do naliczania dofinansowania w 2023 r. ustala się maksymalną 

kwotę w wysokości: 

- 190,00 zł / dzień – w przypadku wyjazdowych turnusów tury-

stycznych, 

- 600,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) – w 

przypadku zajęć rekreacyjnych. 

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów turystycz-

nych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostęp-

nej w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za pośrednic-

twem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej. W przypadku 

zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik może skorzystać 

tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi socjalnej. 

Wypoczynek po pracy - wycieczki 

Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych rozpatrzyły i przyjęły 

oferty wycieczek, o których mowa w § 14 Regulaminu ZFŚS w 

ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r. 

Oferty te sukcesywnie umieszczane są na stronach interneto-

wych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach dedykowanych 

ArcelorMittal Poland: 

Sanpro Synergy Sp. z o.o.: https://zfss.bppartner.com.pl/

index.php/arcelormittal/wycieczki 

Hut-Pus S.A.: wkrótce dostępne będą na stronie http://

hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/ 

W przypadku wycieczek lub rajdów, uprawniony pracownik mo-

że skorzystać z oferty dostępnej w każdej z firm obsługującej 

Fundusz, ale za pośrednictwem tej właściwej dla jego obsługi 

socjalnej. 

Przypominany, że Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit  
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świadczeń w postaci łącznej maksymalnej w 2023 roku wysoko-

ści dopłat i świadczeń z ZFŚS, przypadający na osobę do nich 

uprawnioną. Limit ten zawiera również świadczenia na rzecz 

uprawnionych członków jej rodziny. Ww. limit jest zróżnicowa-

ny i zależny od dochodu (tabela poniżej). Oznacza to, że w 

przypadku wnioskowania o świadczenie z ZFŚS, którego realiza-

cja spowodowałaby przekroczenie limitu, realizacja tego świad-

czenia będzie niższa, tj. do kwoty ww. limitu. 

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS 

(zawiera wypoczynek urlopowy pracowników - § 12 Regulaminu i 

wypoczynek po pracy - § 14) 

 
Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowym informacjami dot. 

ZFŚS znajdującymi się na stronie Intranetowej AMP S.A.   

 

INFORMACJA Z MKŚS 

W dniu 19 stycznia  2023 roku miało miejsce pierwsze  w tym 

roku posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń 

Socjalnych. W związku ze stanem epidemii posiedzenie TKŚS 

odbyło się zdalnie, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Po 

otwarciu obrad Przewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Radowiec-

ka przedstawiła szczegółowe wykorzystanie środków ZFŚS w 

Krakowie za 12 miesięcy 2022 oraz poinformowała o korekcie 

odpisu podstawowego ZFŚS dla obszaru Krakowa za 2022 rok. 

Przewodnicząca przedstawiła i omówiła Regulamin Obrad Mało-

polskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych oraz harmono-

gram spotkań w 2023 roku. Członkowie Komisji po zapoznaniu 

się z dokumentem przyjęli do stosowania Regulamin Obrad i 

Harmonogram Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń So-

cjalnych w 2023 roku”. Komisja ustaliła, że w zakresie pożyczek 

na cele mieszkaniowe  decyzje będą podejmowane na bieżąco w 

miarę posiadanych środków Przewodnicząca Komisji przypo-

mniała, że Zakładowa Organizacja Związkowa na wniosek swo-

jego przedstawiciela związkowego (koordynatora) może umiesz-

czać oferty wycieczek w prasie związkowej/tablicach informacyj-

nych lub na stronie związkowej dopiero po ich zaakceptowaniu 

przez Komisję, a treść zamieszczonych ogłoszeń musi być zgod-

na z treścią oferty przedstawionej przez firmę obsługującą fun-

dusz. Ponadto należy pamiętać, że do ofert wycieczek dofinan-

sowanych z ZFŚS mają równy dostęp wszyscy uprawnieni do 

ZFŚS. Rozpatrzono 7 wniosków o zapomogi dla pracowników 

oraz 3 dla byłych pracowników EiR. Komisja przeanalizowała 

oferty wycieczek krajowych i zasady korzystania z wycieczek 

zagranicznych przygotowanych przez firmę Hut Pus na 2023 rok. 

Komisja wyraziła zgodę na propozycje ofert wycieczek zagra-

nicznych przedstawionych przez HUT-PUS w formie destynacji 

na 2023r. Biuro HUT PUS współpracuje z biurami: Buksa Travel,  

Rego Bis, Hut-PLUS i Galeon. Więcej informacji o destynacji na 

stronie HUT PUS. Lista wycieczek krajowych…      Cd str nr 4 

Ceny za posiłki - komunikat - przypomnienie 

przypominamy, że od 1 stycznia cena za posiłek 

wynosi 18,54 zł netto  tj. 20,02 zł brutto, a do-

płata przez pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosi 2,17 

zł. W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadcze-

nia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane) zgod-

nie z załącznikiem najpóźniej do 26 stycznia. Oświadczenia moż-

na składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, 

która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadcze-

nia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje 

się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.  

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w 

dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków 

regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminalu, czyli 

tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona przez kwotę 2,17 

zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia 

pracownika z tytułu zakupionych posiłków. 

Informujemy, że osoby, które nie złożą Oświadczenia w terminie, 

od 1 lutego nie będą mogły korzystać z posiłków regeneracyj-

nych, a ich karta dla celów posiłków zostanie zablokowana. 

Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych 

wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych. 

W przypadku złożenia oświadczenia po 26 stycznia lub w trakcie 

kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca 

– karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego mie-

siąca. 

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez 

zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.         HR 

 

Wzrost dodatku zmianowego 

Zgodnie z Układem Zakładowym osoby pracujące w czterobryga-

dowej organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obec-

nym roku wyższy dodatek zmianowy.  

Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie pracy 

zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie którego w roku 

2023 dokonana została waloryzacja zmianowego dodatku kwoto-

wego o 11,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego za godzinę 

wzrasta z 4,59 zł do 5,12 zł za godzinę pracy. Dodatek zmianowy 

za nominalny czas pracy w miesiącu jest zatem wyższy o 88,15 

zł i wynosi średniomiesięcznie 853,26 zł.  HR 

 

Zadbaj o siebie w nowym roku  

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

wielu z nas zdaje sobie sprawę z konieczności wykonywania 

regularnych badań profilaktycznych. Jednak codzienny pęd ży-

cia, brak czasu, nagromadzenie obowiązków i pandemia COVID-

19 spowodowały, że odkładamy badania okresowe „na później”. 

Nowy rok to idealny moment na podsumowanie swojego stanu 

zdrowia, nadrobienie zaległości, a tym samym na zadbanie o 

regularne wykonywanie badań profilaktycznych. To dobry czas, 

aby w pełni sił rozpocząć kolejny nowy rok oraz sprostać nowym 

wyzwaniom! Badania profilaktyczne mają za zadanie wykrycie 

nawet najdrobniejszych nieprawidłowości, które mogłyby wskazy-

wać na wczesne etapy rozwijającej się choroby. Często nieprawi-

dłowe wyniki świadczą o początku procesów patologicznych w 

organizmie. Regularna kontrola pozwala nam na szybką reakcję, 

a także pozwala mieć realny wpływ na stan naszego zdrowia. 

Zachęcamy do uzupełniania zaległych badań okresowych w 

ośrodkach medycyny pracy.  

Aktualne oraz szczegółowe zasady przeprowadzania badań pro-

filaktycznych w poszczególnych lokalizacjach można znaleźć w 

Studni: http://studnia/BHP/Strony  

Obligatoryjnebadaniaprofilaktyczne.aspx     BHP 

L
p
. 

Wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie 

(w złotych) 

Łącznie na pracownika 
i zawiera uprawnionych 
członków jego rodziny 

(w złotych) 

  do 1.500,00 3.350,00 

  1.500,01 – 2.300,00 2.150,00 

  2.300,01 – 3.200,00 1.550,00 

  3.200,01 – 5.500,00 950,00 

  Powyżej 5.500,00 0,00 

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;   

http://studnia/BHP/Strony/Obligatoryjnebadaniaprofilaktyczne.aspx
http://studnia/BHP/Strony/Obligatoryjnebadaniaprofilaktyczne.aspx
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Lp. Miejsce, Nazwa hotelu/ ośrodka, Termin, Cena, Trans

 port, nazwa Biura 

1 Dźwirzyno OW ANIA 28.07-05.08.2023 2 400,00

 autokar HUT PUS 

2 Dźwirzyno OWR BRYZA 17-24.06.2023 2 380,00

 autokar HUT PUS 

3 Dźwirzyno OWR BRYZA 15-22.07.2023 2 700,00

 autokar HUT PUS 

4 Dźwirzyno OWR BRYZA 26.08-2.09.2023 2 020,00

 autokar HUT PUS 

5 Krynica Morska HOTEL***NAT 05-12.08.2023

 2 995,00 autokar HUT PUS 

6 Piwniczna HOTEL***NAT 26.08-02.09.2023  

7 2 510,00 autokar HUT PUS 

7 Łeba OW FREGATA 5-15.08.2023 2 530,00

 autokar HUT PUS 

8 Łeba OW FREGATA 15-25.08.2023 2 530,00

 autokar HUT PUS 

9 Łeba OW FREGATA 25.08-4.09.2023 2 350,00

 autokar HUT PUS 

10 Pustkowo ZEM-TOURIST 5-13.08.2023 2 730,00

 autokar HUT PUS 

11 Ustronie Morskie OW GWAREK 19-26.08.2023

 2 550,00 autokar HUT PUS 

12 Wisła HOTEL***NAT 24.06-01.07.2023 1 840,00

 autokar HUT PUS 

13 Ustroń HOTEL***NAT 17-24.06.2023 2 289,00

 autokar HUT PUS 

14 Szczawnica (Święta) OSW BUDOWLANI 7-11.04.2023  

15 1 390,00 autokar HUT PUS 

15 Busko Zdrój HOTEL GROMADA 3-11.04.2023 2 120,00 

autokar HUT PUS 

 

Komisja zapoznała się i wyraziła zgodę na następujące oferty 

wypoczynku po pracy przygotowane przez Hut Pus: 

- bilety na basen do Parku Wodnego – w kwocie 23zł od osoby za 

wejście 100 min. 

- bilety do Multikina – 2D w cenie 18 zł od osoby 

Komisja zapoznała się i wyraziła zgodę na dofinansowanie do 

biletów wstępu na imprezę kulturalno-oświatową organizowaną  

w Sali Bankietowej Hut Pus dnia 18.02.2023 r. w cenie 200 zł od 

osoby. Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS. Rozpa-

trzono również pięć indywidualnych wniosków pracowników. 

W sprawie wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie dla celów 

socjalnych uzgodniono, że w 2023 r. wnioski pracowników, którzy 

oświadczają, że prowadzą gospodarstwo domowe jednoosobowo 

nie wymagają akceptacji Komisji, wnioski z oświadczeniami o 

otrzymywanych alimentach  lub o nie otrzymywaniu alimentów nie 

wymagają akceptacji Komisji, w przypadku wniosku, w którym 

pracownik oświadcza, że płaci alimenty wymagane jest poświad-

czenie dokumentem np.  przelewy  na  konto, w przypadku dzieci 

studiujących zaocznie lub wieczorowo nie zarejestrowanych w 

UP wymagane jest udokumentowane statusu osoby bezrobotnej 

np.: zgłoszenie dziecka przez rodzica do ubezpieczenia zdrowot-

nego w zakładzie pracy, świadczenie wychowawcze (500+) w 

związkach konkubenckich dolicza się do dochodu osoby otrzymu-

jącej świadczenie, Komisja zobowiązuje Hut Pus do przekazywa-

nia na posiedzenia Komisji wykazów osób składających oświad-

czenia (brak 500+) – pierwszy wykaz na posiedzenie komisji w 

marcu 2023 r., a następne wykazy na kolejne posiedzenia komi-

sji, w przypadku gdy pracownik ubiega się o dofinansowanie do 

wypoczynku dziecka w formie refundacji a dokument potwierdza-

jący dokonanie wpłaty wystawiony przez organizatora jest z datą 

po zakończeniu wypoczynku dziecka, nie jest wymagane pisem-

ne potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku.        J. Łąka 

Z prasy związkowej i branżowej: ArcelorMittal zgłosił do 

UOKIK zamiar przejęcia Złomeksu.  "Niniejsze zgłoszenie 

dotyczy zamiaru przejęcia przez Cugat sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, wyłącznej kontroli nad Zakładem Przerobu Złomu 

„Złomex" S.A. z siedzibą w Krakowie, w tym nad jego spółkami 

zależnymi, w których posiada 100 proc. udziałów" - napisał 

UOkIK. Urząd podał, że Cugat jest spółką holdingową należącą 

do grupy kapitałowej ArcelorMittal, globalnej grupy przedsię-

biorstw z branży stalowej i górniczej, której głównym przedmio-

tem działalności jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wyro-

bów stalowych. Zakład Przerobu Złomu „Złomex” i jej spółki 

zależne zajmują się handlem i skupem złomu metalowego. 

ArcelorMittal rozpali znów piec w Hiszpanii. Co z Polską?  

ArcelorMIttal miał obiecać w bezpośredniej rozmowie w Davos 

hiszpańskiemu premierowi, że rozpali ponownie piec w Asturii. 

Ciekawe czy którykolwiek z naszych polityków miał okazję i 

ochotę porozmawiać o przyszłości Dąbrowy Górniczej? 

Piec A w hucie w hiszpańskiej Asturii został wygaszony w koń-

cu września, ze względu na niski popyt rynkowy i niepewność 

gospodarczą. W Polsce także mamy wygaszony z tego powo-

du piec, a nawet dwa. Przemiana technologii hutniczych w 

dwóch kolejnych dekadach będzie wymagała w zasadzie po-

stawienia hut od nowa. Nikt nie zaręczy, że w tych samych 

miejscach co dziś. Według Argus Media ArcelorMittal rozważa 

ponowne rozpalenie wielkiego pieca A w hucie w hiszpańskiej 

Asturii. Piec został wygaszony w końcu września, ze względu 

na niski popyt rynkowy i niepewność gospodarczą. Argus po-

daje, że teraz też miałby pracować ze zmniejszoną wydajno-

ścią. Argus Media podała informację o planowanym wznowie-

niu pracy pieca dzień po tym, jak na szczycie w Davos z szefa-

mi koncernu, Lakshmim Mittalem i Adityą Mittalem, spotkał się 

hiszpański premier Pedro Sanchez. Hiszpania, podobnie jak 

Polska, w ostatnich latach dość mocno przeżywała wzloty i 

upadki hutnictwa. Piece w Gijon i Sestao były gaszone i rozpa-

lane, podobnie jak piece w Krakowie i Dąbrowie Górniczej. 

W tej chwili sytuacja w Polsce jest taka, że z trzech pracują-

cych jeszcze kilka lat temu pieców został tylko jeden. Ostatni 

piec w Krakowie zgasł w 2019 roku, jeden z dwóch działają-

cych pieców w Dąbrowie Górniczej został wygaszony jesienią 

ubiegłego roku. Teraz wygaszono ten drugi, ale dlatego, że 

idzie do remontu i „na jego miejsce” rozpalono znowu ten, który 

gaszono jesienią. 

Nowy rekord przeciętnego wynagrodzenia. Przebiło okrą-

głą granicę. W grudniu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w 

średnich i dużych firmach przekroczyło 7 tys. 300 zł brutto. To 

nowy rekord i pierwszy odczyt, w którym średnia krajowa ma 

siódemkę z przodu. W porównaniu z analogicznym okresem 

poprzedniego roku płace wzrosły o 10,3 proc. Sporo, ale wol-

niej od prognoz i mniej niż w tym samym czasie zwiększyły się 

ceny. Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie odskoczyło od listo-

padowego rekordu, który wyniósł 6 tys. 857,96 zł brutto. To ze 

względu m.in. na wspomniane premie świąteczne jest zupeł-

nie normalne i dzieje się tak każdego roku. Rok temu śred-

nia płaca była na poziomie 6 tys. 644 zł brutto. Warto podkre-

ślić, że zarobki podawane przez urzędników GUS są wyrażane 

w kwotach brutto. Po uwzględnieniu składek i podatku, na rękę 

przeciętnego polskiego pracownika zatrudnionego na 

umowę o pracę wychodzi średnia na poziomie około 5 tys. 

326,78 zł. 1000 zł — mniej więcej tyle zjadają składki na ZUS 

(emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 570 zł idzie z kwoty 

brutto na NFZ i 430 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowe-

go. Opublikowane w piątek statystyki płac dotyczą 6 mln 504,7 

tys. osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W 

porównaniu z poprzednim miesiącem ubyło prawie 3 tys. pra-

cowników. Dalej jednak rok do roku zatrudnienie jest wyższe 

— zwiększyło się o 2,2 proc. To minimalnie gorszy wynik od 

prognoz ekonomistów, które zakładały 2,3 proc. (tyle wyniósł 

odczyt za listopad). 


