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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

INFORMACJA Z MTKŚS 

W dniu 16 lutego 2023 roku miało miejsce drugie w tym roku 

posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjal-

nych. Posiedzenie TKŚS odbyło się zdalnie, z wykorzystaniem 

komunikatora Teams. Po otwarciu obrad Przewodnicząca Komi-

sji Pani Jadwiga Radowiecka przedstawiła szczegółowe wyko-

rzystanie środków ZFŚS w Krakowie za 1 miesiąc 2023 roku. 

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt „Planu przycho-

dów i wydatków z ZFŚS na 2023 r.” Po dokonaniu analizy planu 

członkowie MTKŚS zaakceptowali ten dokument, który zostanie 

przedstawiony do zatwierdzenia przez GKŚS AMP. Podczas 

pracy Komisji rozpatrzono 26 zapomóg dla pracowników oraz 

118 wniosków o zapomogi dla byłych pracowników EiR. Mało-

polska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 17 

wniosków o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe. Uzgod-

niono harmonogram podpisywania umów pożyczek: 

- uzgodniono termin podpisywania umów do 28 kwietnia 2023 r. 

- wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę 

konto bankowe) dokonuje HUT- PUS sukcesywnie do 30 dni od 

daty podpisania umowy 

- nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym terminie jest 

traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek 

zostaje anulowany. W celu umówienia terminu podpisania umo-

wy pożyczki należy dzwonić pod nr telefonu: 12 643 87 42 lub 

12 643 87 43. Oprocentowanie pożyczki wg zapisów Regulami-

nu ZFŚS na 2023 r. – Tabela nr 7. Komisja wyraziła zgodę na 

następujące oferty wypoczynku po pracy przygotowane przez 

HUT-PUS: Dąbki – wycieczka autokarowa w terminie 15-

22.07.2023 r., oraz Bilety do Energylandii ważne od 01.04.- 

29.10.2023 r.- ceny obowiązujące zgodnie z podziałem na sezo-

ny, do wglądu na stronie HUT-PUS. Przewodnicząca Komisji 

przedstawiła wyjaśnienie dla firmy obsługującej fundusz, że 

wnioski o dofinansowanie wypoczynku dziecka w formie refun-

dacji na ROR osoby uprawnionej można składać zarówno 

przed, jak i po powrocie dziecka z wypoczynku (par 11 pkt.7 

Regulaminu). Kluczowym jest dostarczenie lub nie dokumentu 

potwierdzającego pobyt dziecka na wypoczynku. W przypadku 

wniosków składanych po powrocie dziecka z wypoczynku, tylko 

gdy faktura jest wystawiona przed datą zakończenia pobytu 

dziecka wymagany jest dokument potwierdzający pobyt dziecka 

na wypoczynku. Poniżej informacja z Regulaminu ZFŚS doty-

cząca wypoczynku EMERYTÓW, oraz korzystania z KART Mul-

tiSport. Pracownik w ramach swojego limitu może zakupić dwie 

karty dla seniorów. Wszystkie informacje odnośnie Kart Multi-

Sport można uzyskać w biurze HUT-PUS. Dofinansowanie do 

wypoczynku po pracy dla emerytów/rencistów uprawnionych 

członków ich rodzin realizowane jest w 2023 roku w miarę po-

siadanych środków z uwzględnieniem poniższych zasad: a) 

bilety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp., b )

wyjazdy :łącznie do13 dni wyjazdowych, w tym dni wycieczkowe 

(tylko jedna wycieczka zagraniczna) i jeden rajd (maksymalny 

czas trwania rajdu to 4 dni -max 3 noclegi). Dni wyjazdowe liczy 

się od dnia wyjazdu do dnia powrotu, a czas trwania wyjazdu 

może być dłuższy niż limit dni wyjazdowych przysługujący oso-

bie uprawnionej. Limit wyjazdów liczony jest na rodzinę danego 

emeryta/rencisty. Wniosek na wyjazd składa emeryt/rencista w  

imieniu swoim i członków swojej rodziny. Składający wniosek 

emeryt/rencista ma obowiązek udziału w wycieczce/rajdzie. W 

sytuacjach losowych TKŚS może wyrazić zgodę na udział w 

wycieczce/rajdzie tylko członkom rodziny emeryta/rencisty, 

wówczas limit osobodni wyjazdowych danej rodziny zostaje 

pomniejszony o wykorzystaną wycieczkę/rajd. c) W przypadku, 

gdy oboje małżonkowie są emerytami/rencistami Spółki lub jed-

no z nich jest pracownikiem a drugie emerytem /rencistą Spółki, 

wówczas ww. limity liczą się osobno dla każdego z nich. d) Limi-

ty wycieczek rajdów nie dotyczą osób będących koordynatorami 

krajowych wycieczek lub rajdów oraz osób wyznaczonych przez 

GKŚŚ lub TKŚS do kontroli lub analizy wycieczek/rajdów. Koor-

dynator jest zobowiązany uczestniczyć w wycieczce/rajdzie, 

który koordynuje w ramach urlopu wypoczynkowego lub jego dni 

harmonogramowo wolnych od pracy.10. Z uwzględnieniem po-

stanowień pkt 11 i 12 organizator wypoczynku – w terminie 

wcześniej uzgodnionym zobowiązany jest do przedłożenia ofer-

ty dotyczącej wypoczynku po pracy do akceptacji TKŚS. 11. 

Cena oferty dot. wycieczki musi zawierać wszystkie składowe 

wycieczki (transport, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, bilety 

wstępu itd.). 12. Do naliczania dofinansowania do wycieczki w 

2023r. ustala się maksymalne kwoty w wysokości: a) 200,00zł/ 

dzień –w przypadku wycieczek krajowych. Informacja o kartach 

Multisport na str nr 2.     J. Łąka 

 

Negocjacje płacowe w Spółkach hutniczych 

W ślad za AMP w kolejnych Spółkach zakończono negocjacje 

płacowe. Pierwsza Spółka, która uzgodniła porozumienie płaco-

we to KOLPREM. W Spółce przyjęto te same zasady wzrostu 

wynagrodzeń jakie zostały wynegocjowane w AMP. W ubiegły 

piątek w BCoE parafowano porozumienie dotyczące wzrostu 

płac w roku 2023. Różni się ono w szczegółach od tego wyne-

gocjowanego w AMP ale kwoty podwyżek są porównywalne. I 

tak od 01.03. każdy pracownik Spółki otrzyma podwyżkę w wy-

sokości 600 zł, a 75 zł od 01.04 zostanie rozdysponowane na 

indywidualne przeszeregowania. Nagroda w wysokości 1000 zł 

zostanie podzielona na dwie równe części i wypłacona w kwiet-

niu i sierpniu. Zostaje podwyższona także wartość posiłku i te-

raz wynosić będzie 1,50 zł za godzinę pracy w 8 godzinnym 

systemie pracy. Także Spółka Tameh zakończyła pierwszy etap 

przeszeregowań. Tradycyjnie podwyżki zostały wliczone do 

płacy zasadniczej metodą brutto do brutta bez składek płaco-

nych przez pracodawcę. W Spółce Tameh pozostały jeszcze do 

rozwiązania sprawy związane z wliczeniem do płac zasadni-

czych dodatków, które teraz funkcjonują obok tzw „płacy zasad-

niczej”. W każdej z trzech lokalizacji Spółki funkcjonują inne 

dodatki ( w Krakowie to między innymi Karta Hutnika), dlatego 

też jest to niełatwa sprawa. Mamy nadzieję, że negocjacje na 

ten temat zakończą się wkrótce, oczywiście z pomyślnym skut-

kiem dla pracowników.     Cd str nr 2 
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Cd ze str nr 1… Dwie kolejne Spółki z grupy AM czyli AMDS i AM-

Tubular, zostały poinformowane o kierunku przeszeregowań i 

wysokości dodatkowych nagród. Z naszych informacji wynika, 

że Zarządy tych Spółek w najbliższym czasie podejmą negocja-

cje dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Strona Związkowa jest 

do nich przygotowane i oczekuje na konkretne terminy   T. Ziołek 

 

14 lutego zostało podpisane porozumienie między Zarządem 

Spółki ArcelorMittal Refraktories, a działającymi w tej Spółce 

Organizacjami Związkowymi, w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 

roku 2023. Ustalono następujące zasady: 

1. Łączny wzrost płac zasadniczych pracowników o 600 PLN z 

podziałem na: 

1) wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników obję-

tych ZUZP z dniem 01.02.2023r. 550 PLN/pracownika, 

z dniem 01.04.2023r. wzrost indywidualnych płac zasadniczych 

2) dla pracowników objętych ZUZP : 50 PLN/średnio na pra-

cownika, do dyspozycji Zarządu. 

Wzrostem płac objęci są pracownicy zatrudnieni w Spółce powy-

żej 3 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w okresie od 1.12.2022r. 

do 28.02.2023r. będą uprawnieni do indywidualnego wzrostu 

wynagrodzeń, na podstawie oceny przełożonego, po zakończe-

niu pełnych  3 miesięcy pracy. Maksymalny wzrost wynagrodze-

nia dla tej grupy pracowników nie może być wyższy niż 550 zł 

brutto. 

2. Nagroda za wkład pracy w roku 2022: 1000 PLN/

pracownika podzielona na części określone w Porozumieniu 

Płacowym. Nagroda proporcjonalna do okresu zatrudnienia w 

roku 2022r. 
3. Nagroda dodatkowa uruchomiona wraz z wynagrodze-

niem za luty  2023  - 500 PLN /pracownika. 

4. Nagroda uzupełniająca wypłacona wraz z wynagrodze-

niem za luty 2023 – 550 PLN / pracownika. 

5. Nagroda wyrównawcza 700 PLN/pracownika podzielona na 

części określone w Porozumieniu Płacowym.       R. Filus 

 

Z prasy związkowej: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 

2023 roku wynosi 114,8 proc. Od 1 marca świadczenia wzrosną 

o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. 

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim 

roku kalendarzowym w gospodarstwach emeryckich zwiększony 

o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagro-

dzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W tym roku zasady 

waloryzacji są zmodyfikowane, w związku z czym świadczenia 

będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż 
o kwotę 250 zł. Ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik walo-

ryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. W konse-

kwencji świadczenia wypłacane w kwocie do 1689,19 

zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdy-

by przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonują-

cych zasad. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023r: 

-1588,44 zł - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej nie-

zdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna 

-1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy 

-1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne 

-294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek 

kombatancki 

-2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-

stencji. Łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł . 

Rząd zdecydował się na ustalenie wskaźnika tegorocznej walo-

ryzacji emerytur i rent przy uwzględnieniu 20 proc. realnego 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalen-

darzowym w związku z czym wskaźnik waloryzacji wyniesie 

14,8 proc. W ocenie OPZZ jest to wskaźnik niezadowalający. 

Wskaźnik ten byłby wyższy, gdyby rząd zastosował do jego 

ustalenia rekomendowane przez nas co najmniej 50 proc. real-

nego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 

kalendarzowym. Ponadto, OPZZ opowiada się za wprowadze-

niem do systemu emerytalnego mechanizmu drugiej, warunko-

wej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W przypadku wysokiej 

inflacji w pierwszej połowie tego roku i w kolejnych latach powin-

na zostać przeprowadzana kolejna waloryzacja świadczeń eme-

rytalnych od dnia 1 września danego roku. Proponujemy zasto-

sowanie mechanizmu, zgodnie z którym wskaźnik dodatkowej 

waloryzacji to średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-

nych w pierwszych sześciu miesiącach roku, w którym ma być 

przeprowadzona druga waloryzacja, zwiększony o co najmniej 

10 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w po-

przednim roku. Zagwarantuje to gospodarstwom emerytów 

utrzymanie realnej wartości świadczeń w obliczu wysokiej inflacji 

 

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku  

informujemy, że w dniu 16 lutego 2023 roku, zmarł  

 Śp Mirosław Myszkowski 

Długoletni Przewodniczący Zarządu Zakładowego BWZ  

Rodzinie i najbliższym, wyrazy głębokiego współczucia  

składa Zarząd  
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