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Słonecznych Świąt Wielkiej Nocy
obchodzonych z radością, której źródłem jest Zmartwychwstanie Pańskie,
miłości w sercu, wiary w sens życia, dobrego zdrowia,
wszelkiej pomyślności
oraz udanego świątecznego wypoczynku
Pracownikom AMP SA, hutniczych Spółek oraz ich Rodzinom
życzy Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”

Wielkanoc w cieniu pandemii
To nasze drugie święta wielkanocne obchodzone podczas pandemii. W ubiegłym roku w tym czasie trwał lockdown i uczestnictwo w obrzędach religijnych było mocno utrudnione. W bieżącym roku mamy podobną sytuację, choć nie wszystkie obostrzenia pokrywają się jak jeden do jednego. Na tę okoliczność metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski 22 marca br. ogłosił dla
wszystkich wiernych z Archidiecezji Krakowskiej szczegółowe
wskazania, jak należy uczestniczyć w obchodach Wielkiego Tygodnia, by nie łamać obowiązujących przepisów sanitarnych.
„W związku z obowiązującymi ograniczeniami - przekazuje arcybiskup - niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogą zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do
panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa.” Nadal wier-

ni mogą korzystać z dyspensy od osobistego udziału w niedzielnej mszy św. i dotyczy to również Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W zamian mają oni możliwość uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych na żywo w radiu, telewizji czy internecie, przy czym powinni mieć świadomość „różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem
ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu”. Ponadto „nocna adoracja w kaplicy Grobu Pańskiego, a
także szersze udostępnienie świątyń dla indywidualnej modlitwy może stać się w czasie Wielkiego Tygodnia szczególną
okazją dla tych, którzy ze względu na uzasadnione obawy nie
uczestniczą w świątecznych zgromadzeniach”.
Zgodnie z zapowiedzią, obrzędy Świętego Triduum Paschalnego będą transmitowane z Katedry na Wawelu w regionalnym
programie TVP3.
dokończenie na stronie 2
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Wielkanoc w cieniu pandemii - dokończenie ze str. 1
„W modlitwie powszechnej Liturgii Męki Pańskiej - nakazuje metropolita krakowski - należy dołączyć wezwanie Za udręczonych w
okresie epidemii”, a pamiętając o bezwzględnym przestrzeganiu zasad higienicznych i sanitarnych zaleca, by adorację krzyża dokonywać „przez pocałunek jedynie celebransa”. Pozostali wierni dokonują tego poprzez przyklęknięcie lub skłon głowy.
W dokumencie z Archidiecezji Krakowskiej otrzymujemy potwierdzenie, że uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej będzie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
1 kwietnia (Wielki Czwartek) o godz. 10.00. W czasie mszy świętej
biskup pobłogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęci
krzyżmo. Oleje pobłogosławione tego dnia będzie można odbierać w
miejscu i o czasie przekazanym osobnym komunikatem.
Ponadto z cytowanych wskazań na Wielki Tydzień dowiadujemy
się, że:
„Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych zaleca
się, w miarę sprzyjających okoliczności, urządzić na zewnątrz kościoła. Ci, którzy nie będą uczestniczyć w tym sakramentalium, są
zaproszeni do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów
wielkanocnych przed świątecznym śniadaniem.”
Szczególnym znakiem czasu jest to, że na stronie internetowej krakowskiej kurii można znaleźć poradę, w jaki sposób samemu pobłogosławić pokarmy, które znajdą się na stole wielkanocnym. Jak zapewnia abp. Marek Jędraszewski, „materiały pomocne w przeżywaniu celebracji Wielkiego Tygodnia oraz modlitwy domowej w tym
czasie będą dostępne w serwisie internetowym Archidiecezji Krakowskiej diecezja.pl.”
Zgodnie z decyzją ministra zdrowia od soboty 27 marca w świątyniach obowiązuje nowy limit wiernych. Na jedną osobę musi
przypadać 20 mkw. powierzchni kościoła. Ponadto uczestnicy nabożeństw muszą zachować między sobą dystans co najmniej 1,5
metra oraz mieć zakryte usta i nos.

Z obrad Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych
W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie Małopolskiej Komisji Świadczeń Socjalnych, kolejny już raz w postaci zdalnej, z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams. W takiej sytuacji Komisja
rozpatruje wnioski czy podania przesłane przez HUT-PUS w formie
elektronicznej. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem przez Przewodniczącą MTKŚS informacji na temat wykorzystania środków funduszu za dwa miesiące br., w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Zdecydowanie największa część obrad poświęcona była rozpatrywaniu wniosków o zapomogi zarówno pracownicze jak i byłych
pracowników huty. Jeden z wniosków z uwagi na bardzo trudną
sytuacje oraz wymogi Regulaminu skierowany został pod obrady
Głównej Komisji. W kolejnym punkcie Przewodnicząca przedstawiła
wnioski różne skierowane do Komisji. Zatwierdzony został wniosek dotyczący wypoczynku po pracy, pod warunkiem nie
wprowadzenia w planowanym terminie ograniczeń związanych z pandemią.
Następne posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych planowane jest w kwietniu po świętach wielkanocnych.
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Interwencja związkowa w sprawie bramy nr 4
Miesiąc temu decyzją Zarządu postanowiono o zamknięciu w weekendy bramy wjazdowej nr 4 na teren krakowskiej
huty. Pracownicy, na co dzień korzystający z tego wjazdu, z
głębokim oburzeniem przyjęli powyższą wiadomość. Do naszych organizacji związkowych wpłynęły liczne protesty z
prośbą o podjęcie zdecydowanych działań służących odwołaniu uciążliwej decyzji. Wszyscy dojeżdżający do pracy
z kierunków południowych zmuszeni zostali do pokonywania dodatkowych kilometrów, co zwiększyło czas dojazdu o
kilkadziesiąt minut. W skali miesiąca to również znaczące
koszty paliwa.
Odpowiadając na zaistniały problem część związków zawodowych wystąpiła do Wiceprezesa Zarządu Czesława Sikorskiego z wnioskiem o pilne spotkanie. Doszło do niego we
wtorek. Na wniosek Prezesa Zarządu Sanjaya Samaddara
uczestniczyli w nim również Dyrektor Stanisław Ból oraz Cezary Koziński. Stronę związkową reprezentowali Władysław Kielian, Krzysztof Wójcik, a także Marek Siwak. Jednym z argumentów uzasadniających zamknięcie bramy w weekendy,
podnoszonych przez stronę pracodawcy, to zmasowane kradzieże, które mają miejsce na terenie wyłączonej stalowni i
WP. W zaistniałej sytuacji zarządzeniem Dyrekcji została zwiększona ochrona terenów wyłączonych z produkcji. Wprowadzono kategoryczny zakaz przebywania osób nieuprawnionych na wspomnianych obiektach. Wszystkie te działania niekorzystnie wpłynęły na dostępność pracowników ochrony w
innych miejscach, w tym bramach wjazdowych. Obecny stan
to okres przejściowy – przekonywano stronę społeczną.
W odpowiedzi związki, które były inicjatorem spotkania
podtrzymały żądanie wycofania się z tej decyzji przedstawiając następujące argumenty:
1. pracownicy muszą poświęcić więcej czasu i przejechać
więcej kilometrów wjeżdżając i wyjeżdżając bramą nr 1 i 2
(zwiększone koszty dojazdu),
2. wyjazdy bramą nr 1 i 2 są bardziej niebezpieczne ze względu na bardzo duży ruch główną trasą S7 (do momentu ukończenia przebudowy włączenie do ruchu naraża pracowników
na ryzyko wypadku),
3. przy wjeździe i wyjeździe na łamaniu zmian tworzą się
długie kolejki. Mała przepustowość i obowiązkowe kontrolowanie pojazdów potęguje problem.
Apelujemy, aby pracownikom nie utrudniać już i tak skomplikowanego życia.
Po wspólnych rozmowach uzyskaliśmy deklarację Prezesa
Sikorskiego, że do piątku zostanie podjęta decyzja zadawalająca strony, a szczególnie pracowników dotkniętych bezpośrednio tymi uciążliwościami. (Władysław Kielian)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony
Okres, na który przyznawany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy, został przedłożony o kolejne dwa tygodnie, czyli do
11 kwietnia – wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Świadczenie będzie obowiązywać na dotychczasowych
zasadach. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogli
z niego korzystać do 28 marca.
Zasiłek, w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, przysługuje
w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie
lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 lub za okres,
na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola,
szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki.
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Skorzystaj z ulg w zeznaniu podatkowym za 2020 r.
Od czasu, kiedy nasze zeznania podatkowe wypełniane są automatycznie i udostępniane na www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
bardzo uprościła się coroczna procedura składania PIT-ów i dla
wielu osób nie stanowi już źródła stresu. Wystarczy zaakceptować
elektronicznie wystawiony dokument i zapłacić naliczoną kwotę
podatku. Jeśli wiemy, że podatek mamy w całości zapłacony, a tak
się dzieje między innymi wtedy, gdy jedynym źródłem dochodu
jest renta lub emerytura, możemy nawet nic nie robić, a i tak nasz
PIT trafi tam gdzie trzeba. Jednak pamiętać trzeba, że w tym automatycznie wypełnionym rocznym zeznaniu podatkowym nie będą
uwzględnione żadne przysługujące nam ulgi. Taką informację musimy samodzielnie przekazać fiskusowi, a to zmusza nas do podjęcia konkretnych kroków. Jeśli chcemy to zrobić bez wychodzenia z
domu i bez wysyłania pocztą wypełnionych odręcznie formularzy,
odpalmy komputer i zróbmy to zdalnie.
Po wejściu na stronę podatki.gov.pl należy wybrać podatek PIT,
a później Twój e-PIT . Osoby, które składają zeznania podatkowe
na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 znajdą tam instrukcję,
jak mają dalej postępować, by uzupełnić swoje zeznanie o dodatkowe dane np. odnośnie ulg, z których chcą skorzystać.
Zalogować się na swój e-PIT można:
- przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
(czyli login.gov.pl)
- wpisując wymagane dane podatkowe, które pomogą nas zidentyfikować (PESEL lub NIP i kwota przychodów)
- poprzez aplikację mObywatel.
Dopiero po zalogowaniu się otrzymamy wgląd w nasz PIT, a
jednocześnie znajdziemy wszelkie potrzebne informacje, w jakim
przypadku i w jaki sposób możemy dokonać korekty naszego rocznego zeznania.
W tym momencie chcemy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię; bywa, że podatnicy rezygnują z odliczenia przysługujących
im ulg czy to z niewiedzy, lenistwa, czy przekonania, że niewiele na
tym zyskają. Szkoda, bo tym sposobem mogliby zaoszczędzić na
podatku. Wiedzą o tym ci, którzy co roku odliczają swoje miesięczne składki na Hutniczy Fundusz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Niezależnie od składek, które odliczamy jako darowiznę, możemy
przekazać 1% podatku na rzecz tej samej organizacji pożytku publicznego, albowiem:
Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to
dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz
skorzystać z przekazania 1% podatku całkiem innej OPP.
W 2020 roku, w którym rozpoczęła się pandemia, nagle okazało
się, że służba zdrowia nie podoła nowym wezwaniom bez pomocy
z zewnątrz, nie tylko tej instytucjonalnej, ale spontanicznie świadczonej przez społeczeństwo. Darowizny przekazywane w okresie
od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na rzecz placówek wykonujących działalność leczniczą czy na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i innych podobnych ośrodków podlegają odliczeniu w
rocznym zeznaniu podatkowym. To specjalne odliczenie darowizn
przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem (w
tym na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych i na rzecz Centralnej
Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych) możliwe jest - podobnie jak przy każdych innych darowiznach - pod warunkiem
posiadania dowodu potwierdzającego dokonanie wpłaty na wymieniony cel.
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Odliczona może być również darowizna na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID.
I tu potrzebne jest wyjaśnienie, że chodzi o darowizny, które
trafiły do wymienionych wcześniej podmiotów pośrednio, tzn.:
• najpierw przekazano je na rzecz organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem celu przekazania na rzecz innych
podmiotów lub z celem przekazania na walkę z epidemią (ogólne darowizny nie mogą być w tym punkcie kwalifikowane), a
następnie
• ta organizacja przekazała środki lub darowiznę niepieniężną
na rzecz innych wskazanych organizacji (placówek NFZ, Agencji
Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych)
• ostatecznie darowizna ta trafiła do ww. organizacji nie później niż 31 maja 2020 r.
Jeśli OPP do 1 czerwca nie przekazała darowizny dalej - odliczenia podatkowego nie można przeprowadzić. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby organizacja pożytku publicznego działa
w sferze, w której wspieranie walki z Covid jest celem statutowym tej organizacji. W tym przypadku samo wsparcie organizacji będzie darowizną celową i można ją odliczać na tradycyjnych zasadach, jako wsparcie organizacji - tu odliczenie, jakie
się stosuje to 100% dokonanej darowizny i to niezależnie od
daty jej dokonania.
Jeśli chodzi o inne odliczane darowizny to są one takie same
jak w ubiegłych latach, czyli w dalszym ciągu można odliczyć
kwoty przekazane w ciągu całego roku na:
- cele pożytku publicznego
- cele kultu religijnego
- cele krwiodawstwa
- cele charytatywno – opiekuńcze kościoła
lub kościelnych osób prawnych
- szkoły i edukację zawodową.
Nowością są darowizny w postaci laptopów lub tabletów
dokonane na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe.
To oczywiście nie wszystkie możliwe do wykorzystania za
rok 2020 ulgi podatkowe. Przypomnijmy, że przy spełnieniu
wymaganych warunków podatnik może skorzystać z ulgi na
dzieci, z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi internetowej, ulgi abolicyjnej
(w przypadku pracy za granicą) oraz ulgi termomodernizacyjnej. Nadal na preferencyjnych warunkach mogą rozliczać się
osoby samotnie wychowujące dzieci. W wielu przypadkach korzystne jest również wspólne rozliczanie się małżonków. W ten
sposób można obniżyć podatek, szczególnie jeśli istnieją spore
różnice w zarobkach między mężem a żoną.
Mamy jeszcze cały miesiąc na rozliczenie się z fiskusem
za rok ubiegły, gdyż termin składania PIT-ów dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia.
Jarmark Wielkanocny, który miał się odbyć na krakowskim Rynku w dniach 26 marca – 5
kwietnia 2021 z oczywistych powodów
się nie odbędzie, podobnie jak tradycyjny odpust Emaus na Salwatorze. Nie
powinno to jednak mieć wpływu na wielkanocne akcenty, które w najbliższych
dniach pojawią się w naszych domach.
Pisanki w koszyku i bazie w wazonie to
niezbędny element tych dekoracji.

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI

Z okazji radosnego święta
Zmartwychwstania Pańskiego
wiele dobroci od ludzi
i obfitości łask Bożych
życzy Towarzystwo Solidarnej
Pomocy im. Kazimierza Fugla
Zasady kwarantanny dla współdomowników
W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem, w tym
także wśród załogi AMP, Biuro BHP przypomina informacje dotyczące kwarantanny państwowej, które weszły w życie w dniu
2 listopada 2020 r.
 Kwarantannie państwowej automatycznie podlegają
współdomownicy osób przebywających w izolacji domowej,
czyli współdomownicy osób chorych/z pozytywnym wynikiem
testu na COVID-19. Osoba chora po 10 dniach od otrzymania
wyniku pozytywnego kończy izolację, jeśli ustąpiły w tym czasie
objawy chorobowe. Współdomownik, który do tej pory przebywał na obowiązkowej kwarantannie państwowej, zobowiązany
jest do kontynuacji kwarantanny państwowej przez kolejne
7 dni. Jeśli w tym czasie nie wystąpią żadne objawy chorobowe, możliwe jest zakończenie kwarantanny państwowej, po wcześniejszym potwierdzeniu z lekarzem POZ lub
Sanepidem.
 Współdomownik osoby chorej powinien samodzielnie dokonać zgłoszenia za pośrednictwem
formularza online (https://www.gov.pl/web/gov/
zglos-kwarantanne) lub kontaktując się telefonicznie z sanepidem. Podstawą do wypłaty osobie
poddanej w/w kwarantannie wynagrodzenia chorobowego lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.
Informację o byciu objętym kwarantanną państwową
można sprawdzić w profilu pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub
na infolinii sanepidu. Po zakończeniu kwarantanny państwowej
pracownicy będą profilaktycznie kierowani na testy RT-PCR
zlecone przez pracodawcę. Po otrzymaniu wyniku negatywnego,
możliwy będzie powrót do pracy. Czas pomiędzy kwarantanną
państwową, a powrotem do zakładu jest okresem pełnopłatnym.
Pozostaje bez zmian następujący zapis:
kwarantannie państwowej nie podlegają współdomownicy osób
przebywających na kwarantannie państwowej wynikającej z bezpośredniego kontaktu z osobą chorą,
np. rodzice dzieci, które miały kontakt w szkole z chorym kolegą/koleżanką nie będą już objęci kwarantanną państwową.
Jednocześnie – przypominamy i prosimy, by każdy z Was informował swoich przełożonych o przypadkach nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny państwowej na Waszych współdomowników. Przed powrotem do pracy osoby przebywające w izolacji domowej/na kwarantannie państwowej/kwarantannie wewnętrznej poproszone zostaną o wykonanie testów na obecność
RNA koronawirusa na koszt pracodawcy.
NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei,
a nade wszystko
zdrowych i bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych
życzy Państwu
Biuro Obsługi PZU i PZU Życie
Czas świętowania i czas pracy
Jak można dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego na portalu money.pl, w 2021 roku w firmach, gdzie stosowany jest
miesięczny system rozliczeniowy, pracownik powinien przepracować 2016 godzin (pod warunkiem, że nie pracuje w sobotę).
Z podanych w artykule wyliczeń wynika, że marzec był najbardziej „pracowitym” miesiącem w roku. Przypadały w nim 23
dni robocze. Najbardziej „leniwy” będzie za to maj ze swoimi
19 dniami roboczymi. Nadchodzący kwiecień znajduje się w
środku stawki; z kalendarza wynika, że w tym miesiącu pracownik będzie musiał przepracować 21 dni.
W 2021 roku dwa święta wypadają w sobotę (1 maja – Święto Pracy i 25 grudnia – Boże Narodzenie, pierwszy
dzień świąt). Z tego powodu pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia pracownikom dwóch dodatkowych dni wolnych.
Obecnie mamy 13 dni świątecznych w roku wolnych od pracy Liczba ta zmieniała się w przeszłości. Niektóre święta zostały zniesione (22
lipca), niektóre przywrócone (np. Święto Niepodległości 11 listopada czy Święto Trzech
Króli 6 stycznia).

Czy wiesz, że...
Ustalenia odnośnie okresu, kiedy obchodzi się
Wielkanoc zapadły w 325 roku w Nicei na pierwszym Soborze powszechnym Kościoła Katolickiego.
Zgodnie z Ewangelią, ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce trzy dni przed żydowskim świętem Paschy, czyli w pierwszą
wiosenną pełnię księżyca, 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan. Ojcowie Soboru ustalili, że Wielkanoc obchodzona będzie w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ponieważ jednak każdego roku wiosenna pełnia przypada
kiedy indziej, zlecono patriarsze Aleksandrii, aby corocznie
przekazywał dokładnie ustaloną datę Paschy do Rzymu, skąd
przesyłano ją pozostałym Kościołom, aby te z kolei mogły ją
ogłosić w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zwyczaj ten
trwa nadal i 6 stycznia, podczas uroczystości Objawienia Pańskiego ogłaszane są w świątyniach daty Wielkanocy i innych
pozostałych świąt ruchomych Kościoła Katolickiego w nowym roku.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych,
zdrowych i radosnych
życzą Państwu
Rada i Zarząd Hutniczej
Fundacji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej w Krakowie

