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Najserdeczniejsze życzenia 
urodzinowe dla: 

Sekcja Gliwice: 
 

 Leszek Borucki 
 Mateusz Dziurosz 
 Celina Fiter 
 Henryk Hutny 
 Angelika Joachim 
 Alicja Krzyżanowska 
Monika Olszańska 
 Małgorzata Piejko 
 Joachim Wyleżoł  
 Jola Zakrzewska 
 

Sekcja Rybnik: 
 
 Małgorzata Kobacka 
Edyta Parniewicz 
 Karolina Raszka 
Jolanta Świtała 
Artur Wołosewicz 
Bożena Ziętek 

         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 Nasze sprawy 

     ….….........Str. 2-3 

 Warto wiedzieć 

     ….….........Str. 3-4 

 Prośba o pomoc 

……………..Str.  4 

 

 Chwytaj cudowne chwile, ile pomieszczą dłonie,  
 chwytaj w otwarte serce, każdy słoneczny promień.  
 Ten nowy dzień, który wstaje i zapach kwiatów cudowny  
 i ciepłe słowa ludzi co życzą, by ten dzień był dobry. 

 

Sekcja Tarnowskie Góry: 
 
 Daniel Augustyniak 
 Tomasz Brol 
 Joanna Danysz 
Michał Fogel 
 Bogusław Gruca 
 Elżbieta Kowalczyk 
 Paweł Kurzac 
 Bogdan Marciniak 
 Jakub Minkus 
Waldemar  Mońka 
Tadeusz Poloczek 
Jan Sobel 
 

Sekcja Herby Nowe: 
 
Jerzy Leszczyński 
 Robert Pakuła 
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Ubiegły rok, z różnych powodów, był dla nas wszystkich trudny. Niewątpliwie głównym powodem był i jest covid-19 oraz 

wszystko co z nim jest związane. Przekonaliśmy się jak ważne jest zdrowie. Ta sytuacja dotknęła nas i w innych aspektach.  

W tym finansowym. Dlatego, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost cen oraz inflację, w roku bieżącym oczekujemy wzrostu 

wynagrodzenia na odpowiednim poziomie. Aby to osiągnąć, podjęliśmy działania, wspólnie z innymi centralami 

związkowymi.  O postępach rozmów będziemy Was na bieżąco informować. Jak wiecie w ubiegłym roku zmieniły się zapisy 

regulaminów obowiązujących w naszym zakładzie. Jednym z nich jest Regulamin ZFŚS. Poniżej zamieszczamy zmiany 

dotyczące dofinansowań, pomocy finansowej oraz pożyczek mieszkaniowych. 

 TABELA DOFINANSOWAŃ 

                 Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do wczasów - 900,00 zł 

                    Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk - 1000,00 zł 

                    Maksymalna kwota dofinansowanie na osobę do wypoczynku śródrocznego- tzw. „zielona szkoła” i „zielone przedszkole” - 500,00 zł 

                    Maksymalna kwota dofinansowania na osobę doimprez kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych - 100,00 zł 

                    Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do krótkotrwałego pobytu wypoczynkowego albo wycieczki na osobę - 400,00 zł 

 

Wysokość dochodu (zgodnie z § 20 ust.1-
2) 

Wysokość pomocy 
socjalnej* 

Wysokość pomocy 
losowej z tytułu 

choroby, pobytu w 
szpitalu, leczenia** 

Wysokość dofinansowania 
do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 

Wysokość pomocy 
losowej z tytułu 

klęsk 
żywiołowych** 

do 1 500,00 zł 800 zł max do 1100,00 zł max do 1100,00 zł 
do max. 400% 
minimalnego 

wynagrodzenia za 
pracę 

jeden raz w roku 
kalendarzowym 

Pow. 1500,00 zł 
do 2000,00 zł 

600 zł max do 900,00 zł 
max do 900,00 zł 

Pow. 2000,00 zł 
do 2500,00 zł 

500 zł max do 700,00 zł max do 700,00 zł 

powyżej 2500,00 zł - max do 500,00 zł max do 500,00 zł 

 

* Górna granica dochodu dot. tylko pomocy socjalnej. 
** Warunkiem koniecznym w przypadku zdarzeń losowych dot. choroby, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i klęsk żywiołowych jest  

 dołączenie wymaganej dokumentacji wymienionej w § 16. ust. 4-6 niniejszego Regulaminu. 

 

POŻYCZKI MIESZKANIOWE 

1. Remont mieszkania 6 000,00 zł max. na 3 lata 

2. Remont domu 8 000,00 zł max. na 3 lata 

3. Rozbudowa domu, adaptacja 
  

 
pomieszczenia na cele mieszkalne 8 000,00 zł max. na 4 lata 

4. Budowa domu 19 000,00 zł max. na 5 lat 

5. Zakup lub wykup mieszkania 13 000,00 zł max. na 5 lat 

6. Przystosowanie mieszkania lub domu 
  

 
dla potrzeb osoby niepełnosprawnej 9 000,00 zł max. na 4 lata 

 

Do uzyskania pożyczki obowiązuje: 

 Przy budowie domu - 20% zaawansowania budowy, przedłożenie kosztorysu sporządzonego i podpisanego przez osobę posiadającą  

 

Wysokość dochodu (zgodnie z § 20 

ust.1-2) 

Dofin. do 
wczasów 

Dofin. do kolonii, 
obozów, zimowisk, 

półkolonii, tzw. 
„zielonej szkoły” i 

„zielonego 
przedszkola” 

Dofin.  kart, 
abona., 

karnetów lub 
biletów na na 

imprezy kultu.- 
oświa., i sport.-

rekreacy. 

Dofin. do 
wycieczek, 

krótkotrwałeg
o pobytu 

wypoczynko
wego 

Dofin. do 
„wczasów 

pod gruszą” 

do 1 500,00 zł 70% 80% 95% 70% 1500 zł 

Pow. 1500,00 zł do 2000,00 zł 60% 70% 90% 60% 1400 zł 

Pow. 2000,00 zł do 2500,00 zł 50% 60% 80% 50% 1300 zł 

              powyżej 2500,00 zł 40% 50% 70% 40%        1200 zł  
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uprawnienia budowlane, do wglądu aktualnego wypisu z księgi wieczystej stwierdzającego tytuł prawny do gruntu. 

Przy rozbudowie domu, adaptacji pomieszczenia na cele mieszkalne - przedłożenie do wglądu aktualnego dowodu opłaty podatku od 

nieruchomości lub aktualnego wypisu z księgi wieczystej oraz kosztorysu sporządzonego i podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowalne. 

Przy przystosowaniu mieszkania lub domu dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaświadczenie o niepełnosprawności. 

Przy remoncie domu - przedkłada się do wglądu aktualnego dowodu opłaty podatku od nieruchomości lub aktualny wypis z księgi wieczystej. 

Przy zawieraniu umowy pożyczkobiorca przedstawia dwóch poręczycieli, pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 

Uwaga! Na zakup lub wykup mieszkania, domu można przyznać pożyczkę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez pracownika, 

emeryta, rencistę, jednak nie więcej niż 13 000,00zł,- po przedłożeniu umowy kupna nie starszej niż 1 rok. 

 
W obecnym bałaganie coraz trudniej orientować się w gąszczu zmian. Wtedy łatwo może nam umknąć coś, co jest dla nas istotne i co 
może wpłynąć na nasze życie, czy nasze finanse. Poniżej zamieszczamy garść informacji, na które warto zwrócić uwagę. 

Kapitał opiekuńczy – 12 000 zł. Kto dostanie dodatkowe pieniądze?  

W Polskim Ładzie przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jest to dodatkowe świadczenie na każde drugie i kolejne 

dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Nowe przepisy obowiązują 

od 1 stycznia 2022 r.  Co istotne, nowe przepisy zakładają również wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które 

nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (np. pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie). W takich przypadkach na dziecko  w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna ma przysługiwać dofinansowanie przekazywane bezpośrednio instytucji. Kwota takiego dofinansowania to 

maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość płaty ponoszonej przez rodziców. To rozwiązanie ma obowiązywać od              

1 kwietnia 2022 r. Przepisy zakładają jednak wyrównanie dofinansowania od 1 stycznia 2022 r. 

Co warto wiedzieć o rodzinnym kapitale opiekuńczym? To nowe świadczenie dla rodziców na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 

12. do 36. miesiąca życia. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim                           

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ważne! Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko. 

To rodzice zdecydują czy świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata czy 1000 zł miesięcznie przez rok. 

Kapitał nie będzie przysługiwał, jeżeli: dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej; rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej; 

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba, że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał 

opiekuńczy również będzie przysługiwał. W takim przypadku wysokość kapitału zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, 

począwszy od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, a przypadający przed miesiącem, w którym niniejsza ustawa weszła w życie. 

Polski Ład dla dzieci — co dalej z 500+? Czy rodziny otrzymujące nowe świadczenie w kwocie 12 tys. zł na dziecko (rodzinny kapitał 

opiekuńczy) utracą prawo do świadczenia 500 plus? Nowe świadczenie dla dzieci w ramach Polskiego Ładu nie wpłynie na świadczenie 

wychowawcze, potocznie nazywane 500+. Podobnie jest w przypadku innych świadczeń takich jak przykładowo dobry start czy świadczenia             

z funduszu alimentacyjnego. 

Zarobki a kapitał opiekuńczy, czyli kto dostanie dodatkowe pieniądze? Ważne! Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie będzie uzależniony od 

dochodu. Rodzice sami zdecydują na co wydadzą środki. Do otrzymania świadczenia niezbędne będzie złożenie wniosku. Obsługą nowego 

świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą matka albo ojciec wskażą we wniosku miesięczną wysokość, w jakiej ma 

być wypłacany kapitał. Wysokość ta może zostać zmieniona na wniosek, jednak prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany 

kapitał, będzie przysługiwało tylko raz w okresie otrzymywania kapitału. Ważne! Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie składany 

wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem: platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej); Platformy Usług 

Elektronicznych ZUS; bankowości elektronicznej: 

od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A., 

od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A. 

od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. 

od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, 

SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska 

SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta. 

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. 

Dofinansowanie na dziecko w żłobku. Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte 

rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł 

miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty 

ponoszonej przez rodziców). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 

r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. 

 

Rewolucja w 500+ już od stycznia. Będzie trzeba złożyć nowy wniosek. A w nim... niespodzianki! 
Najpierw wyjaśnijmy, co zmienia się w programie. ZUS przejmuje obsługę 500+ i to oznacza, że będzie od 1 stycznia 2022 r. przyjmować wnioski, rozpatrywać je          

i wypłacać pieniądze. Styczeń to czas „na rozruch” – na razie wnioski według nowych zasad będą składać tylko świeżo upieczeni rodzice. Na dzieci, które świadczenie 

już jest wypłacane, wnioski będzie można składać dopiero od 1 lutego 2022 r. (rodziny mają zapewnione wypłaty do 31 maja 2022 r.). Dla rodzin istotne są dwie 

zmiany. 

 

https://www.infor.pl/akty-ujednolicone/
https://kadry.infor.pl/tematy/dzieci/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/dofinansowanie/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/prawo/
https://samorzad.infor.pl/tematy/dzieci/
https://kadry.infor.pl/tematy/swiadczenie-wychowawcze/
https://kadry.infor.pl/tematy/swiadczenie-wychowawcze/
https://samorzad.infor.pl/tematy/prawo/
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Wnioski o 500+. Gdzie go złożyć? Wnioski będzie można składać tylko przez internet. Zlikwidowana zostaje możliwość składania papierowych druków.  

Pieniądze ze świadczenia będą wypłacane tylko na rachunek bankowy. Nie będzie możliwości wypłacania gotówki w placówce ZUS. Rodzice będą mogli 

złożyć wnioski na trzy sposoby:  

• przez rządowy portal Emp@tia (www.empatia.mrips.gov.pl); 

• przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS; 

• przez strony internetowe banków, jeśli korzystamy z bankowości elektronicznej. Oto lista banków, które umożliwiają składanie wniosków o 500+: Alior Bank SA, Bank 

BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, 

Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank 

Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska. 

Wniosek o 500+. Jak będzie wyglądać? Podobnie jak do tej pory, rodzice będą musieli w nim wpisać swoje dane i dane dzieci (m.in. imiona, nazwiska, nr PESEL, 

daty i miejsca urodzenia, a także dane kontaktowe). Co ważne, będzie trzeba wpisać także numer rachunku bankowego, na które ma być przelewane świadczenie. 

Teraz wypłaty gotówkowe nie będą już realizowane. 

Wniosek – razem z objaśnieniem – liczy 10 stron. Rodziców nie powinno jednak to zniechęcać – przez całą procedurę jego wypełniania poprowadzi ich specjalny 

kreator, który krok po kroku będzie podpowiadać, którą rubrykę należy wypełnić i – jeśli to konieczne – dołączyć dokumenty (skany). Jak podkreśla ZUS, będzie to 

ogromne ułatwienie dla rodzin. 

Wniosek o 500+. Co z rodzinami, które nie mają internetu? W takiej sytuacji konieczna będzie wizyta w placówce ZUS. Rodzice będą mieć udostępniony komputer, 

a pracownik ZUS pomoże założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i w razie potrzeby także poradzi, jak wypełnić wniosek. Nie trzeba się 

spieszyć – będzie kilka miesięcy, by dopełnić formalności. 

Wnioski 500+. Kiedy wypłata świadczenia? Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 

możesz złożyć online od 1 lutego 2022 r. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli złożysz 

prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami: 

• do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r., 

• od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r., 

• od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r., 

• od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r., 

• od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r. 

Wnioski 500+. Kto dostanie pieniądze? 500+ przysługuje na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia. Pieniądze przysługują niezależnie od dochodów rodziny. 

 

Wezwanie policji do stłuczki – od tysiąca w górę! Lepiej się dogadać! 

Przy założeniu, że w kolizji ucierpiały jedynie samochody, minimalny mandat za spowodowanie zagrożenia to od stycznia 2022 r. 1000 zł. Jeśli któryś z uczestników 

kolizji odniósł choćby niewielkie obrażenia, kwota mandatu rośnie, do co najmniej 1500 zł. Karę może ponieść również poszkodowany, – jeśli nie usunął z drogi 

swojego samochodu Wystawiając mandat za spowodowanie stłuczki, policjant najpierw sprawdzi, jaki mandat należy się za wykroczenie, które doprowadziło do kolizji,                  

a następnie do tej kwoty dopisze 1000 zł. Jeśli w wyniku zdarzenia ktoś źle się poczuł, kwota minimalnego mandatu dla sprawcy rośnie do 1500 zł.  

Mandat za spowodowanie stłuczki, w której nie ucierpiała żadna osoba, wzrósł, co najmniej pięciokrotnie. Dotychczas – jeśli bezpośrednią przyczyną stłuczki było 

wykroczenie "warte" 100 zł, policjant dopisywał do tego 200 zł – i w sumie sprawca płacił 300 zł. Teraz do wykroczenia "podstawowego" policjant ma dopisać 1000 zł. 

Przykład: kierowca zawracał w miejscu, gdzie może być to niebezpieczne (wykroczenie za 200-400 zł) i spowodował kolizję: mandat wynosi 1200-1400 zł. 

Są poszkodowani? Mandat będzie wyższy! Załóżmy jednak, że w kolizji ktoś nieznacznie ucierpiał – na tyle, że musi wziąć np. trzy dni zwolnienia. Wówczas 

mandat, jaki otrzyma sprawca, to 1500 albo 3000 zł w zależności od tego, czy ma już na koncie inne poważne wykroczenia. 

Lepiej nie wzywać Policji do stłuczki! Jeśli nie ma w kolizji zabitych lub rannych, a jedynie ucierpiały samochody, to… najlepiej dogadać się, czyli sprawca podpisuje 

oświadczenie o winie, podaje poszkodowanemu numer swojej polisy OC i – można jechać! Jeśli samochody nie nadają się do jazdy, można samodzielnie wezwać 

pomoc drogową – policjanci nie są do tego potrzebni! 

Kiedy trzeba wezwać Policję do wypadku? Przepisy wymagają wezwania służb w sytuacji, gdy: w zdarzeniu są poszkodowani – zabici albo ranni i potrzebne jest 

pogotowie, wówczas potrzebna jest też Policja; jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu albo narkotyków; policję należy wezwać także w sytuacji, 

gdy nie wiadomo, kto jest sprawcą – wystarczy, że żaden z uczestników nie przyznaje się do winy. W przeciwnym wypadku będziemy mieli problem z uzyskaniem 

odszkodowania z polisy OC sprawcy. 

Nie ma ofiar? Usuń auto z drogi! Jeśli w zdarzeniu nie ma zabitych i rannych, samochody należy usunąć z drogi, aby nie powodować korków – o ile jest to 

oczywiście możliwe. Za pozostawienie na pasie drogi samochodu, który można bez problemu usunąć, taryfikator mandatów przewiduje grzywnę 150 zł. Taki mandat 

może dostać i sprawca wypadku, i poszkodowany! 

 
P R O Ś B A  O  P O M O C 

Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem... Okazać serce i pomóc innym. Nie wymaga to szczególnego wysiłku. Wystarczy tylko 
podjąć decyzję i wskazać na co przeznaczy 1%  swoich podatków. Podejmując tą decyzję, możesz wspomóc leczenie, rehabilitację oraz 
przyczynić się do lepszego rozwoju dzieci naszych Koleżanek i Kolegów. Dlatego prosimy o przekazanie tego 1 % na rzecz wybranej 
fundacji: 
1.  Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” KRS: 0000037904  z dopiskiem: 11343 Krysiak Wiktoria Nika. Na leczenie i rehabilitację 
Wiktorii. 
2.  Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” KRS: 0000037904  z dopiskiem: 2742 Nikola Gościniak. Darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.  
3.  Fundacja  KRS 0000186434 cel szczegółowy 678/ Damian Wożniak. 
4.  Fundacja Jaś i Małgosia KRS: 0000127075  z dopiskiem: 1865 Franciszek Kaczorowski. Lub wpłać darowiznę na konto 23 1030 1508 
0000 0008 1718 0035  z dopiskiem: #1865 Franciszek Kaczorowski. 
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