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Program Zdalna opieka COVID PZU Zdrowie
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, Dział

HR informuje pracowników o programie PZU pt. Zdalna Opieka
COVID dla osób, które leczą się w domu. Program jest przezna-
czony dla dorosłych pacjentów, którzy podejrzewają  zarażenie
wirusem SARS-CoV-2 lub mają pozytywny wynik testu. Dzięki
programowi PZU może monitorować stan zdrowia pacjentów oraz
zapewnić im wsparcie psychologiczne i szybką pomoc specjali-
stów.  

Ze Zdalnej Opieki COVID może skorzystać każdy, kto:
    • jest pełnoletni,
    • ma opiekę medyczną w PZU  ,
   • podejrzewa u siebie zarażenie wirusem SARS-CoV-2 albo o-

trzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. 
Program obejmuje:
Wsparcie dla osób z objawami COVID-19 leczących się w domu.

Zapewnia konsultacje ze specjalistami i monitorowanie stanu zdro-
wia pacjentów, które umożliwi szybką interwencję w przypadku
zagrożenia zdrowia.

Tuż przed świętami wielkanocnymi otrzymaliśmy informację, że
po interwencji związkowej, zgodnie z decyzją prezesa Czesława
Sikorskiego, brama nr 4 zostanie ponownie uruchomiona.

Brama będzie udostępniona pracownikom począwszy od po-
niedziałku 12 kwietnia 2021.

Szczegóły zostaną zawarte w specjalnym komunikacie wyda-
nym przez Służbę Ochrony.

Brama nr 4 będzie otwarta

Od 1 kwietnia rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tym dniu na stronie
www.spis.gov.pl w aplikacji spisowej udostępniony został for-
mularz z pytaniami, na które każdy dorosły obywatel jest zobo-
wiązany udzielić odpowiedzi (z małymi wyjątkami, bo np. pyta-
nie o wyznanie lub stan zdrowia można pominąć). Zgodnie z
ustawą o statystyce publicznej udział w spisie powszechnym
jest obowiązkowy, a za uchylanie się od tego obowiązku grożą
sankcje prawne, podobnie jak za podanie nieprawdziwych da-
nych. Kto nie może skorzystać z aplikacji spisowej, z tym bę-
dzie kontaktował się rachmistrz, który przeprowadzi ankietę
spisową przez telefon lub w ostateczności (trwa pandemia!)
osobiście w domu ankietowanego. Aby zgłosić chęć kontaktu
z rachmistrzem należy zadzwonić na specjalną infolinię spisową:
nr tel. 22 279 99 99.

Początkowo spis miał kończyć się 30 czerwca 2021, jednak z
uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zdecydowano zno-
welizować ustawę i przedłużyć końcowy termin do 30 września.

Ostatni na terytorium naszego kraju NSP odbywał się w 2011
od 1 kwietnia do 30 czerwca. Powszechny spis ludności i miesz-
kań w 2011 r. był pierwszym spisem powszechnym od czasu,
kiedy RP stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Warto wiedzieć, że obowiązek przeprowadzenia spisu powszech-
nego wynika także z międzynarodowych zobowiązań i tak na
przykład dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Euro-
pejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkań-
ców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludno-
ści. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawą
gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i
ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

ArcelorMittal wprowadza wodór w hutach
Wodór w hutach się nie opłaca, takie stwierdzenie możemy prze-

czytać na stronach portalu wnp.pl, gdzie znajdziemy artykuły po-
święcone najważniejszym gałęziom przemysłu i biznesu.

Pomimo tego w Niemczech to nie przeszkoda. ArcelorMittal
zbuduje tam wielkoskalową instalację do produkcji stali z wyko-
rzystaniem wodoru. Niemcy chcą zwiększać infrastrukturę wodo-
rową, więc będzie „surowiec”. Nie opłaca się to kompletnie – koszt
produkcji o dwie trzecie wyższy niż obecnie, ale koncern zmniej-
szy swój ślad węglowy o 5 mln ton CO2. Wszyscy zadowoleni?

    • Do roku 2030 obydwie huty ArcelorMittal mają produko-
wać do 3,5 mln ton bezwęglowej stali rocznie.

    • Koszt konwersji ma wynieść 1-1,5 mld euro.
    • Według ArcelorMittal koszt produkcji w takim systemie jest

około 60 proc. wyższy niż obecnie.
ArcelorMittal poinformował o budowie przemysłowego kom-

pleksu obejmującego instalację do bezpośredniej redukcji DRI
oraz piec elektryczny EAF w swoim zakładzie w Bremie, a także
innowacyjnej, ale jeszcze pilotażowej instalacji do bezpośredniej
redukcji, jako uzupełnienia pieca elektrycznego w zakładzie w
Eisenhüttenstadt.

W ramach programu otrzymasz:
• konsultacje telemedyczne lekarzy, • pulsoksymetr do kon-

troli stanu zdrowia (saturacji krwi oraz pulsu), • konsultacje
telemedyczne z psychologiem, • edukację medyczną i dostęp
do sprawdzonych źródeł informacji o COVID-19. 

Jak skorzystać ze Zdalnej Opieki COVID?
Jeżeli podejrzewamy u siebie zarażenie wirusem lub już mamy

pozytywny wynik testu na COVID-19, wystarczy wysłać SMS
o treści COVID na numer 4102. Po tym zostaniemy umówieni
na konsultację telemedyczną, podczas której lekarz podejmie
decyzję o zakwalifikowaniu nas do programu Zdalnej Opieki
COVID. Po zakwalifikowaniu pacjenta do programu, ten w cią-
gu 2 dni bezpłatnie otrzyma pulsoksymetr do monitorowania
stanu zdrowia.

Szczegółowe informacje o Zdalnej Opiece COVID znajdują
się na stronie www.pzu.pl/zdalnaopiekacovid. Zachęcamy do
zapoznania się z informacjami nt. programu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności
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Konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego
W Polsce w 2020 roku liczba urodzeń (poniżej 360 tys.) była o

ok. 122 tys. niższa niż liczba zgonów. W minionym roku zmarło
ogółem ok. 477 tys. osób, czyli o ok. 67 tys. więcej niż w 2019,
w tym ponad 40 tys. z powodu koronawirusa. Od marca 2020
do marca 2021 z powodu COVID pożegnało się z życiem około
47 tys. osób.

GUS przewiduje, że przez kolejne trzy dekady tj. do 2050 roku
proces starzenia najsilniej dotknie województwa podlaskie i opol-
skie, tj. odsetek osób starszych (65 lat i więcej) zwiększy się w
tych województwach w największym stopniu. Proces starzenia
najłagodniej będzie przebiegał w województwie pomorskim i ma-
zowieckim. Najmłodszymi regionami w 2040 r. będą pomorskie,
wielkopolskie, mazowieckie oraz małopolskie – czyli wojewódz-
twa z silnym rynkiem pracy oraz zapleczem naukowo – badaw-
czym i akademickim. Najstarszym pozostanie województwo opol-
skie, a także świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie.

Wyniki prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba ludności Pol-
ski zmniejszy się o 4,4 mln osób (dla przypomnienia – od 1990
roku zwiększyła się o około 310 tys.). Największy wpływ na ten
stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że w 2050
liczba zgonów sięgnie blisko 430 tys.). Będzie to konsekwencją
między innymi tego, że w wiek największej umieralności syste-
matycznie będą wchodzić roczniki należące do wyżu demogra-
ficznego z drugiej połowy lat 50. XX wieku – czyli obecni około
60-latkowie. Natomiast wiek emerytalny zaczną osiągać obecni
30/40-latkowie. Mediana wieku ludności wyniesie ponad 52 lata,
czyli o ok. 11 lat więcej niż obecnie, co oznacza, że ponad poło-
wa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat.

Coraz większa świadomość Polaków w dziedzinie ochrony śro-
dowiska oraz możliwości zaoszczędzenia na rachunkach za ener-
gię elektryczną przekładają się na rosnące zainteresowanie pro-
dukcją energii z własnych, ekologicznych źródeł energii. Z przy-
domowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a
nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych.

Najnowszy raport przygotowany przez Urząd Regulacji Ener-
getyki (URE), zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii
elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikro-
instalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 r., poka-
zuje ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 roku) wzrost wolu-
menu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstala-
cji. Blisko 98,5 proc. tej energii wyprodukowali prosumenci w
instalacjach fotowoltaicznych.

Według danych URE na koniec 2020 r., energia elektryczna
wytwarzana była w blisko 460 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy
około 3,026  GW. Najwięcej pod względem liczby (blisko 459 tys.)
oraz mocy zainstalowanej (3,015 GW) było mikroinstalacji PV.

Przedsiębiorczy właściciele domów w Polsce oszczędzają na-
wet wtedy, gdy jest pochmurno, ponieważ panele fotowoltaiczne
pracują w oparciu o światło dzienne, a więc niezależnie od usło-
necznienia.

Właściciele domów mogą skorzystać z dopłaty finansowanej
przez rząd, aby zainwestować w odnawialne źródła energii, takie
jak energia słoneczna. Rozwój mikroinstalacji wspierany jest przez
rządowy program Mój Prąd, który za pośrednictwem Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspie-
ra prywatnych inwestorów dotacjami. Niedawno poinformowa-
no, że rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
III edycji programu „Mój Prąd” planowane jest od 1 lipca 2021.
Zapewniono, że inwestycje wykonane przed datą naboru, też będą
kwalifikowały się do dofinansowania.

Jak podają producenci paneli fotowoltanicznych, przesłankami
świadczącymi za instalacją fotowoltaniczną są:

1. Wsparcie rządu — można ubiegać się o przyznanie rządowe-
go dofinansowania instalacji paneli słonecznych w ramach pre-
mii termomodernizacyjnej.

2. Niższe koszty początkowe — nowe technologie i zwiększo-
na konkurencja na rynku spowodowały drastyczny spadek cen
paneli słonecznych, dzięki czemu dla tysięcy Polaków stały się
one przystępnym cenowo rozwiązaniem.

3. Uniknięcie skutków wzrostu cen energii — przejście na ener-
gię słoneczną pomoże uniezależnić się od sieci energetycznej.

4. Niższe rachunki za prąd — energia słoneczna jest darmowa,
tak więc jednorazowy wydatek na panele pozwala od razu zacząć
czerpać zyski.

5. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla — energia słoneczna
to jedno z najprzyjaźniejszych dla środowiska rozwiązań.

 Ponadto w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rocznym
zeznaniu podatkowym odliczeniu podlegają wydatki na kolektor
słoneczny wraz z osprzętem oraz ogniwo fotowoltaiczne z osprzę-
tem, a także zapłata za usługi tj. montaż kolektora słonecznego i
instalacji fotowoltaicznej, regulacja i równoważenie hydrauliczne
instalacji oraz demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Osoby, które ten temat szczególnie interesuje mogą znaleźć
wiele przydatnych informacji przeglądając specjalistyczne strony
w Internecie, jak np. „Panele Fotowoltaiczne” pod linkiem: https://
www.youtube.com/channel/UC_hKNqqHohjfhsUyjV5-I9w

Przeczytaliśmy w Internecie

Rośnie zainteresowanie fotowaltaiką
Ulga termomodernizacyjna w PIT
Tytułowa ulga to odliczenie podatkowe pozwalające odliczyć

od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) wydatki po-
niesione na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego w swoim domu jednorodzinnym. Podatnik będący właści-
cielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego ma prawo (na podst. art. 26h ust. 1 ustawy o PIT)
odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione
w roku podatkowym na materiały budowlane oraz urządzenia i
usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego w tym budynku. Zakłada się,że przedsięwzięcie to zosta-
nie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w
załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów
materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z reali-
zacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2489).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesie-
niu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest
właścicielem lub współwłaścicielem.


