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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Odpowiedź AMP w sprawie podniesienia wysokości progów 

dochodowych pracowników 

Związki Zawodowe sygnatariusze wystąpienia w sprawie podpi-

sania Aneksu do Regulaminu ZFŚS w AMP dotyczącego pod-

niesienia progów dochodowych pracowników otrzymały niestety 

negatywną odpowiedź od pracodawcy. Strona Społeczna ocze-

kiwała, że nasze argumenty zostaną pozytywnie przyjęte. Takiej 

decyzji oczekiwali pracownicy. Po analizie przedstawionej sytu-

acji przez pracodawcę Związki Zawodowe podejmą decyzję w 

sprawie proponowanego Aneksu. Odpowiedź pracodawcy 

przedstawiamy poniżej: 

Dotyczy: zawarcia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.02.2023 znak 

S/72/2023 dotyczące podniesienia wysokości progów dochodo-

wych w przyjętych w Regulaminie ZFŚS w poszczególnych ta-

belach dopłat i świadczeń socjalnych informuję, że Strona Pra-

codawcy nie znajduje uzasadnienia w zakresie dokonania zmian 

w ustalonym przez strony Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland na 2023 r. 

(zwanym dalej Regulamin ZFŚŚ). 

Zasadniczymi powodami ww. decyzji pracodawcy są poniższe 

fakty, a mianowicie: 

1. Uwzględniając brak zmian w progach dochodowych od 2018 

r., w obowiązującym w 2023 r. Regulaminie ZFŚS strony wpro-

wadziły już nowe, wyższe progi dochodowe oraz zwiększono 

kwotowe dopłaty do świadczeń z ZFŚS.  

2. Ustalając treść Regulaminu ZFŚS na 2023 r. (w tym nowe 

progi dochodowe) Pracodawca zapoznawał stronę społeczną z 

symulacjami wpływów i wydatków oraz wielkością wykorzysta-

nia środków ZFŚS. Powyższe symulacje były podstawą do usta-

lenia ostatecznej treści Regulaminu ZFŚS. Przypominam w  tym 

miejscu, że po stronie wpływów do ZFŚS wysokość odpisu pod-

stawowego na ZŚS pozostała na poziomie z 2022 r. 

3. Minęły już dwa miesiące 2023 roku, w trakcie których zreali-

zowano 2563 świadczenia z ZFŚS na łączną kwotę 1,21 mln zł. 

Zauważyliśmy, że w ciągu tego okresu nastąpił znaczący wzrost 

wykorzystania świadczeń z ZFŚS w stosunku do tego samego 

okresu w latach ubiegłych (2 miesiące 2022 – 0,65 mln zł., 2021 

– 0,69 mln z.ł, 2020 – 0,82 mln zł.). Zakładając utrzymanie tren-

du wzrostowego należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć 

środki na realizacje świadczeń uzgodnionych w obecnie obowią-

zującym Regulaminie ZFŚS. 

Jednakże Strona Pracodawcy deklaruje, że w przypadku zna-

czącego zmniejszenia wykorzystania środków z ZFŚS lub do-

datkowego zwiększenia środków ZFŚS znaczna część ww. 

środków będzie mogła zostać przeznaczona na wypłatę kolejne-

go w 2023 r. świadczenia dodatkowego. 

 

Posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji ZFŚS AMP SA 

w dniu 16 marca 2023 r. 

Obrady otworzyła Przewodnicząca Małopolskiej Terenowej Ko-

misji Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. Pani 

Jadwiga Radowiecka. W związku ze stanem zagrożenia epide-

micznego, posiedzenie TKŚS odbyło się zdalnie z wykorzysta-

niem komunikatora Microsoft Teams. Członkowie komisji jedno-

cześnie wyrazili zgodę na taką formę prowadzenia posiedzenia 

Komisji, a także zapewnili iż podczas posiedzenia zdalnego po 

swojej stronie zapewniają brak dostępu do informacji i danych 

przez osoby nie będące członkami Komisji w celu ochrony da-

nych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia. 

W pierwszej części spotkania Pani Przewodnicząca przedstawi-

ła szczegółowe wykorzystanie środków ZFŚS za 2 m-ce 2023r  

omawiając wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń w po-

równaniu do roku 2022r. W kolejnej części spotkania MTKŚS 

uzgodniła wydatki na imprezy rekreacyjno-sportowe organizo-

wane przez związki zawodowe do realizacji w 2023 r. W kolej-

nym punkcie spotkania rozpatrzono łącznie 104  wnioski o zapo-

mogi dla pracowników, oraz emerytów i rencistów. Komisja roz-

patrzyła pozytywnie 19 wniosków o udzielenie pożyczek na cele 

mieszkaniowe oraz rozpatrzono 1 wniosek o pożyczkę na za-

kup/budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (wniosek został   

wstrzymany do uzupełnienia ważnego zgłoszenia/pozwolenia na 

budowę). Według zapisu Regulaminu ZFŚS zgoda na udziele-

nie pożyczki może zostać wyrażona dopiero po dostarczeniu 

pozwolenia na budowę. Komisja uzgodniła termin podpisywania 

umów pożyczek do 31 maja 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 umowy pożyczki należy 

dzwonić pod nr telefonu:   12 643 87 42 lub 12 643 87 43. 

Oprocentowanie pożyczki wg zapisów Regulaminu ZFŚS na 

2023 r. – Tabela nr 7.              M. Żelichowski 

 

Stawki referencyjne w AMP od 1 stycznia 

Na prośbę Zarządów Zakładowych przypominamy, iż w AMP 

ustalone zostały nowe stawki referencyjne: - 4.450 zł, 4.950 zł, 

4350 zł i 4.850 zł. Wysokość stawek uzależniona jest od miejsca 

pracy poszczególnych pracowników, które w zależności od miej-

sca zatrudniania pracowników wynoszą: • oddział surowcowy - 

produkcja - 4.450 zł, utrzymanie ruchu - 4.950 zł; • pozostałe 

obszary spółki - produkcja - 4.350 zł, utrzymanie ruchu 4.850 zł. 

Nowa wysokość stawek referencyjnych obowiązuje od 1 stycz-

nia 2023 roku. Według zapowiedzi służb HR pracownicy przyjęci 

w tym okresie z niższym wynagrodzeniem otrzymają wyrówna-

nie. Nowo zatrudniani pracownicy otrzymują nową wysokość 

płacy zasadniczej. Przypominamy, iż stawki referencyjne doty-

czą nowo zatrudnionych pracowników. Pracodawca poinformo-

wał Stronę Społeczną, iż pracownicy mający obecnie niższe 

stawki zasadnicze po zakończeniu oceny pracowniczej powinni 

otrzymać wyrównanie do stawek referencyjnych. Związki Zawo-

dowe oczekują na podjęcie rozmów w sprawie taryfikatora wy-

nagrodzeń, który pozwoliłby pracownikom podnoszącym swoje 

kwalifikacje zarabiać dużo więcej niż proponowane stawki refe-

rencyjne. Niestety bez dodatkowych środków finansowych na-

wet najlepszy taryfikator nie spełni oczekiwań pracowników oraz 

pracodawcy.   

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  S.A. 
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Posiedzenie Rady OPZZ  

W dniu 15 marca odbyło się posiedzenie Rady 

OPZZ. W trakcie posiedzenia podjęto między inny-

mi stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia 

parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu 

w sektorze energetycznym. OPZZ negatywnie ocenia projekt 

rozporządzenia metanowego, które poważnie zagraża polskie-

mu górnictwu i bezpieczeństwu energetycznemu Polski. W tej 

sprawie OPZZ zaapelowało do Ministerstwa Aktywów Państwo-

wych, Ministerstwa Klimatu oraz do europarlamentarzystów, by 

sprzeciwili się  tego rozporządzenia. Następnie przyjęto uchwałę 

w sprawie przedstawionego sprawozdania z realizacji planu 

przychodów i preliminarza wydatków za rok 2022. Przewodni-

czący OPZZ kol. Piotr Ostrowski przekazał zebranym informację 

o kompetencjach kierownictwa i podziale dodatkowych obowiąz-

ków. Wiceprzewodniczący OPZZ kol. Sebastian Koćwin poinfor-

mował o zbieraniu podpisów pod projektem „Renta Wdowia” i 

zaapelował o dalsze zaangażowanie obecnych na Sali koleża-

nek i kolegów w zbieranie podpisów. Kolejna sprawa omawiana 

przez Wiceprzewodniczącego Błażeja Mądrzyckiego dotyczyła 

zmian dotyczących projektu ustawy o sporach zbiorowych pra-

cy. Do dyskusji włączył się Dyrektor Wydziału Prawno-

Interwencyjnego OPZZ kol. Paweł Śmigielski, który omówił 

szczegóły i zagrożenia płynące z tej ustawy. Podsumowując 

zaprezentowany projekt ustawy stwierdził, iż nie będzie zgody 

związków zawodowych na wprowadzenie ustawy o sporach 

zbiorowych w tak proponowanym kształcie przez Stronę Rządo-

wą. Wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Barbara Popielarz podała 

informacje dotyczące kolejnej edycji konkursu ,,Diamenty 

OPZZ”.  Następnie omówiła statystykę uzwiązkowienia w II pół-

roczu 2022 roku. Kolejną informacją, którą przekazała była infor-

macja o zmianach prawnych wzmacniających sytuację kobiet w 

środowisku pracy i życiu społecznym.  

Na zakończenie Posiedzenia Rady OPZZ omówiono przygoto-

wania do obchodów 1 Maja zachęcając do udziału w tych uro-

czystościach. Po wyczerpaniu wszystkich tematów posiedzenie 

zamknięto.          J. Kawula 

 

Rada Federacji Związków Zawodowych  

Metalowców i Hutników  

W dniach 13-14 marca odbyło się posiedzenie Rady FZZMiH w 

Polsce. Gościem posiedzenia był Przewodniczący OPZZ kol. 

Piotr Ostrowski. Swoją wypowiedź rozpoczął od informacji doty-

czącej spotkania z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą. 

Głównymi tematami rozmowy w Pałacu Prezydenckim były m.in. 

kwestie społeczne dotyczące uregulowania spraw pracowni-

czych, takie jak emerytury stażowe, wzrost wynagrodzeń w sfe-

rze budżetowej czy zlikwidowanie umów śmieciowych. Podczas 

rozmowy z Panem Prezydentem Piotr Ostrowski zasygnalizował 

potrzebę szybszej implementacji prawa unijnego w zakresie 

ochrony praw pracowniczych, zwracając również uwagę na ko-

nieczność skuteczniejszej ochrony działaczy związkowych. Na-

stępnie Piotr Ostrowski przekazał Panu Prezydentowi RP pro-

gram Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

W dyskusji przedstawiciele Rady Federacji zaapelowali do kol. 

P. Ostrowskiego by „szeroko rozumiana polityka” nie przesłoniła 

Zarządzającym OPZZ właściwego zachowania ZWIĄZKOWCA. 

Ponadto zaapelowano o podjęcie prac zgodnie ze złożoną de-

klaracją podczas wyborów FZZMiH w grudniu 2022 roku doty-

czącą ujednolicenia składek związkowych w Radach wojewódz-

kich OPZZ tak by nie było konkurencji o przynależność związko-

wą z Federacjami. Aby składki członkowskie nie stały się punk-

tem zapalnym w „niezdrowej” rywalizacji o ilość członków Związ-

ku. Następnie przystąpiono do omawiania porządku obrad Rady 

FZZMiH. Pierwszym omawianym tematem był plan przychodów 

i wydatków zarówno podsumowujący rok 2022 jak i preliminarz 

wydatków na rok 2023. Obecni na sali apelowali by plan tworzo-

ny przez nowy Zarząd był „odważny” i pokazał, że wpływy i wy-

datki pozwolą wypracować na koniec roku dodatnią wartość. Po 

czasami emocjonującej dyskusji zebrani na sali przyjęli uchwały 

dotyczące wpływów i wydatków Federacji. Kolejny temat doty-

czył przyjęcia Regulaminów Rady jak i Prezydium FZZMiH. Po 

wyjaśnieniach kol. Przewodniczącego dotyczących prawa do 

głosowania zapraszanych osób przyjęto stosowne uchwały. W 

kolejnym punkcie spotkania dokonano wyboru przedstawicieli 

Federacji do Konfederacji Branży Przemysł. Zgodnie z propor-

cjonalnym składem wybrano sześciu przedstawicieli FZZMiH.  

Kolejna uchwała, której również poświęcono sporo czasu na 

dyskusję i wyjaśnienia przez Zarząd Federacji dotyczyła sprze-

daży naszego budynku w Skarżysku Kamiennej. Pozyskane 

środki pozwolą na wykonanie najważniejszych i niezbędnych 

remontów w siedzibie FZZMiH w Warszawie przy ul. Długiej 29. 

W związku z obchodami Dnia Metalowca i Hutnika podano 

szczegółowe informacje dotyczące miejsca i daty obchodów. Na 

zakończenie posiedzenia Przewodniczący FZZMiH kol. Miro-

sław Grzybek poinformował o podziale i zakresie obowiązków 

poszczególnych członków Zarządu. Mamy nadzieję, że zgodnie 

ze zapewnieniami i ustaleniami będą w praktyce sprawnie pro-

wadzili sprawy Federacji.     J. Kawula 

 

Z prasy: Hutnictwo ma za sobą trudny rok, ale teraz perspekty-

wy są już dobre. W 2023 r. nie spodziewam się ani drastycznych 

spadków, ani wzrostów produkcji hutniczej w UE. Produkcja stali 

w 2023 r. powinna być wyższa niż w roku 2022, ale może być 

trudno przekroczyć rekordowy poziom z 2021 r. Jeden z naj-

większych odbiorców stali, czyli sektor budownictwa, dość moc-

no przyhamował. Wiele inwestycji budowlanych jest wstrzyma-

nych albo dopiero się rozpoczyna. Rok 2023 powinien powoli 

wzrastać w zapotrzebowaniu na stal przez przemysł budowlany. 

Z kolei Unia Europejska naciska na przyśpieszenie inwestycji w 

odnawialne źródła energii. Ich realizacja pociągnie za sobą zna-

czący wzrost zużycia wyrobów stalowych. Podsumowując rok 

2022 to całkowita produkcja stali surowej w Polsce wyniosła 

7,73 mln ton i była 8,5 proc. mniejsza niż w 2021 r.  

W Polsce powstanie nowa stalownia. Ma być elektryczna i eko-

logiczna. Nowa stalownia ma powstać na terenie Rudy Śląskiej. 

Trwają prace analityczne, a kolejnym etapem będzie przygoto-

wanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich po-

zwoleń - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

Obecnie trwają prace analityczne. Kolejnym etapem będzie 

przygotowanie koniecznej dokumentacji projektowej oraz uzy-

skanie wszystkich pozwoleń - podało Ministerstwo Aktywów 

Państwowych. Trwają prace analityczne dotyczące także konso-

lidacji branży hutniczej. - Dalsze decyzje co do kierunku działań 

w przedmiotowej kwestii zostaną podjęte po dokonaniu analiz - 

wskazał resort. Minister Marek Wesoły zaznaczył, że ma to być 

stalownia elektryczna, ekologiczna, nie oparta na tych starych 

zasadach.  
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