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Zebranie przewodniczących z zarządem KRH

Z uwagi na wzrost zachorowań zapowiedziane na 28 stycznia br.
Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ Solidarność AMP S.A. zostało odwołane. Z tego samego po-
wodu nie doszło do planowanej w niedzielę Pielgrzymki Ludzi Pracy
do Sanktuarium w Czernej.

Powyższe decyzje spowodowane zostały troską o zdrowie osób,
które miały uczestniczyć w tych wydarzeniach.

WZD ZOK odwołane z powodu omikrona

Dostosowując się do zaleceń ministra zdrowia pracow-
nicy, tam gdzie jest to możliwe, przechodzą na pracę zdalną.
Z tego powodu również styczniowe zebrania przewodni-
czących odbywają się poprzez kontakt na Teamsie. Z po-
wodu dużej zaraźliwości nowej mutacji koronawirusa szef
sztabu kryzysowego Czesław Sikorski ogłosił, że od 24
stycznia wchodzą nowe zasady dotyczące kwarantanny
wewnętrznej. Treść komunikatu skierowanego w tej spra-
wie do załogi zamieszczamy na kolejnej stronie biuletynu.

Jeśli chodzi o wypłatę tzw. bonu covidowego to według
danych z ubiegłego tygodnia (z piątku), licząc wspólnie ze
spółkami, wpłynęło 4 852 wniosków od zaszczepionych
pracowników. Dwustu osobom, których wnioski rozpatrzo-
no do 31 grudnia 2021, r., wypłacono bonus w dniu wypła-
ty za grudzień. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko 82 wnio-
ski pochodziły z interimów. Nie wiemy, czy wynika to z
małej liczby zaszczepionych, czy też powody są inne. Wie-
my natomiast, że do piątku 21 stycznia z tego tytułu wysła-
no 3417 przelewów do pracowników AMP S.A. i ZK Zdzie-
szowice. Wypłacona pracownikowi kwota uwzględniona
jest na jego pasku z wynagrodzeniem, z którego to paska
może on odczytać jakie obowiązkowe potrącenia w tym
przypadku zostały dokonane.

Przewodniczący Kielian pytany o postępy w negocja-
cjach płacowych powiedział, że w dalszym ciągu Zespół
Centralny nie może wypracować cosensusu, ponieważ roz-
bieżności pomiędzy stanowiskiem pracodawcy a stanowi-
skiem związkowym  wciąż są zbyt odległe. Poinformował
ponadto, że tym tygodniu we wtorek odbędzie się jeszcze
jedno spotkanie w sprawie Załącznika nr 1.

Ponieważ pracownicy zgłaszają, że nie ma jeszcze aktual-
nych druków dotyczących „gruszy”, Beata Suder wyjaśni-
ła, że nowe procedury zostaną wdrożone po spotkaniu Głów-
nej Komisji ZFŚS. Zbierze się ona w bieżącym tygodniu w
piątek, a dzień wcześniej w czwartek odbędzie się pierwsze
posiedzenie Terenowej Komisji Socjalnej w Krakowie.

Pracownikom przypominamy, aby zapoznali się z nowym
rozkładem jazdy autobusów komunikacji wewnętrznej, który
obowiązuje od zeszłego tygodnia, o czym wspomniał na
zebraniu Janusz Kukułka.

Tameh Polska wprowadza bonus za szczepienie
W ślad za AMP S.A. także spółkaTameh wypłacać będzie zaszcze-

pionym pracownikom bonus w wysokości 2 000 zł (brutto). Ko-
niecznym do spełnienia warunkiem jest przyjęcie pełnego cyklu szcze-
pień do końca września 2022 r. Program bonusowy realizowany bę-
dzie od 1 lutego do 30 września 2022 r. W programie uczestniczyć
mogą wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz spółki, a więc nie
tylko zatrudnieni na stałe w spółce, ale także osoby pracujące na umo-
wie-zlecenie czy pracownicy SANPRO.

Warunkiem przyznania bonusu jest złożenie pisemnego oświadcze-
nia wg ustalonego wzoru oraz aktualnego wydruku swojego paszpor-
tu covidowego. Dokumenty można dostarczać w formie papierowej
lub za pomocą poczty elektronicznej. W Krakowie dokumenty kiero-
wać należy do p. Małgorzaty Siejki, e-mail: malgorzata.siejka@tameh.pl

Na prośbę kol. Jerzego Długosza, przewodniczącego „Solidarności”
w Tamehu, zamieszczamy poniżej tabelkę z harmonogramem wypłaty
bonusu w zależności od daty przyjęcia ostatniej dawki szczepionki
oraz daty złożenia odpowiednich dokumentów.

Miesiąc zaszczepienia się
ostatnią dawką przewi-
dzianą w cyklu

Miesiąc przedłożenia do-
kumentów przez Pracow-
nika i weryfikacji przez
Pracodawcę
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W dniu 25.01.br. zarażonych było 162 pracowników AMP
i spółek, a 40 osób oczekiwało na wynik testu. Dodatkowo
58 pracowników przebywało na kwarantannie. Od począt-
ku stycznia wykonano 360 testów, w tym 25 miało wynik
pozytywny.

Od dziś czas kwarantanny po kontakcie z osobą chorą
na COVID-19 ulega zmniejszeniu z dotychczasowych 10
dni do 7 dni.

Komunikat covidowy
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Jak informuje Dział HR, 1 marca 2022 r. zostanie uruchomio-
ny nowy Program ubezpieczeniowy dla pracowników Arcelor-
Mittal Poland i członków ich rodzin. Zastąpi on dotychczaso-
wy program, który przestanie funkcjonować 31 maja 2022 r.

W ogłoszonym przez HR komunikacie czytamy, że:
 Do nowego programu można przystąpić wypełniając dekla-

rację w wersji elektronicznej bądź papierowej.
> W przypadku chęci skorzystania z deklaracji elektronicz-

nej, należy skorzystać z poniższego linku:
https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl
Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza danych oso-

bowych (należy podać adres e-mail i nr telefonu), co jest ko-
nieczne do udostępnienie oferty i deklaracji online.

 > W przypadku chęci przystąpienia do programu za po-
mocą tradycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wy-
pełnienie oraz przekazanie odpowiednio do: 

 1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.
 2. Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa

Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
 3. Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach,
 4. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą

do przekazywania poczty wewnętrznej. 
Zainteresowanym udostępniamy linki do filmów informacyj-

nych mojePZU:  https://youtu.be/t2WBYirvVAQ   
https://www.youtube.com/watch?v=R3_BmLU7eNA

Komunikat sztabu kryzysowego

Działania  w związku z Omikronem
W związku z rosnącą falą zachorowań na COVID-19 w Polsce i

nowym wariantem wirusa - Omikron, który rozprzestrzenia się szyb-
ciej niż dotychczasowe warianty, z którymi mieliśmy do czynienia,
musimy się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami, by chronić naszych
pracowników, a także zabezpieczyć ciągłość procesów. Już pod
koniec ubiegłego roku zarząd wraz ze związkami zawodowymi podjął
decyzję o uruchomieniu dodatkowego świadczenia finansowego
dla pracowników, którzy zdecydowali się zaszczepić przeciwko
COVID-19 lub podejmą taką decyzję w najbliższym czasie. Bardzo
Wam dziękuję za odzew, wpłynęło już ponad 5500 wniosków.

Od 24 stycznia do odwołania zamierzamy zmienić nasze zasady
dotyczące kwarantanny wewnętrznej, pragnę przypomnieć, że to
nasze wewnętrzne narzędzie, które nie jest w żaden sposób wyma-
gane prawem. Pracownicy nie będą już przez nas kierowani na
wielodniową kwarantannę wewnętrzną, natomiast zwiększymy czę-
stotliwość testowania na koszt pracodawcy. (...)

W przyszłym tygodniu koordynatorzy ds. COVID w zakładach
dostaną zaproszenie na specjalne webinarium poświęcone nowym
zasadom.

Analizując dane i prognozy naukowców na najbliższe tygodnie,
musimy zrobić wszystko, aby bezpiecznie przeprowadzić pracow-
ników i firmę przez ten trudny okres. 

Działania jakie zalecamy na najbliższe tygodnie to: 
• spowolnienie szkoleń Bezpieczeństwo to My (Take Care);
• intensyfikacja szkoleń online z zachowaniem zasad ścisłego

reżimu sanitarnego podczas takich szkoleń (1 osoba przy 1 stano-
wisku komputerowym);

• zawieszenie szkoleń w formie stacjonarnej, które nie są wyma-
gane prawem;

• zawieszenie nauki wykonywania zawodu;
• przeniesienie terminów praktyk;
• zminimalizowanie wszelkich spotkań fizycznych oraz narad;
• ograniczenie do minimum przemieszczania się pomiędzy od-

działami naszej firmy;
• uzyskanie zgody członka Dyrekcji Wykonawczej na wszystkie

zagraniczne delegacje służbowe;
• uzyskanie zgody członka Dyrekcji Wykonawczej na wszelkie

wizyty gości z zagranicy;
• zmaksymalizowanie pracy zdalnej, w obszarach, gdzie jest taka

możliwość.
Pamiętajmy o  dystansie, dezynfekcji, maseczkach – nie tylko w

miejscu pracy, ale również poza nim.
Zdaję sobie sprawę, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni zaist-

niałą sytuacją, ale przestrzegając zasad i procedur,  które mamy,
jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko rozprzestrzenia się wiru-
sa.  Ważne jest, abyśmy byli uważni w najbliższych tygodniach i
starali się jak najbardziej ograniczać swoje kontakty, nie tylko w
pracy, ale i w życiu prywatnym. W niektórych województwach, gdzie
zlokalizowane są nasze zakłady, trwają ferie lub rozpoczną się wkrót-
ce, pamiętajmy o tym, że wirus nie ma ferii, dlatego przestrzegajmy
zasad reżimu sanitarnego – dystans, dezynfekcja, maseczki.  Dbaj-
my o siebie nawzajem i podchodźmy odpowiedzialnie do kwestii
związanych ze zdrowiem. Zachęcamy również do szczepień.

Sztab kryzysowy cały czas monitoruje sytuację epidemiczną w
naszej firmie, w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych
działań lub modyfikacji już istniejących procedur, będziemy Was
na bieżąco informować.

(komunikat podpisał: Szef sztabu kryzysowego
Wiceprezes Zarządu Czesław Sikorski)

Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowni-
ków ArcelorMittal Poland SA, ich małżonków albo partnerów
życiowych oraz pełnoletnich dzieci

Program obejmuje zdarzenia związane ze zdrowiem i życiem
pracownika oraz członków jego rodziny. Poniżej kilka naj-
ważniejszych informacji (na podstawie ulotki reklamowej,
która w całości dostępna jest na www.krhhts.pl na stronie
głównej w Aktualnościach)

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ArcelorMit-

tal Poland SA oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i
pełnoletnie dzieci.

Ochroną obejmujemy osoby, które ukończyły 18. rok życia i
nie ukończyły 69. roku życia.

Jeśli do ubezpieczenia przystępuje członek Twojej rodziny,
wypełnia on osobną deklarację. Może wybrać inny wariant
ubezpieczenia podstawowego niż Ty.

Pakiet dodatkowy członek rodziny może wybrać tylko wów-
czas, gdy Ty również do niego przystępujesz.

Aby przystąpić do ubezpieczenia, wypełnij deklarację przy-
stąpienia i złóż ją wraz ze zgodą na potrącenie składek w miej-
scu wskazanym przez Twojego pracodawcę do 25. dnia miesią-
ca, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony.

Do ubezpieczenia możesz też przystąpić online – załóż konto
w serwisie mojePZU i prześlij elektroniczny formularz z wybo-
rem zakresu ubezpieczenia.

Druk deklaracji otrzymasz od osób wyznaczonych w Arce-
lorMittal Poland SA.

Zanim przystąpisz do ubezpieczenia, zapoznaj się z ogólny-
mi warunkami grupowego ubezpieczenia pracowniczego (OWU)
typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi oraz ogólnymi
warunkami grupowego ubezpieczenia (OWU) PZU W Razie
Wypadku.



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

Największe zalety nowego programu
• Szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny dla klientów indy-

widualnych.
• Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7

dni w tygodniu, w kraju i za granicą.
• Możesz ubezpieczyć na tych samych warunkach członka

rodziny – małżonka albo partnera życiowego oraz pełnoletnie
dziecko.

• Rozszerzyliśmy definicję małżonka o partnera życiowego, któ-
rego wskażesz w deklaracji.

• Brak karencji dla pracowników oraz ich małżonków albo part-
nerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubez-
pieczenia od 1 marca 2022 roku, 1 kwietnia 2022 roku lub 1 maja
2022 roku.

• Skróciliśmy minimalny czas pobytu w szpitalu
– świadczenie otrzymasz już za 3 dni pobytu spowodowanego

chorobą lub za 1 dzień w przypadku pobytu spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem.

• Wypłata świadczenia za zgon dziecka bez względu na jego wiek.
• Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek ciężkiej

choroby ubezpieczonego oraz jego małżonka.
• Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek operacji

chirurgicznych, określony w Wykazie – Załączniku do Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.

• Elastyczna oferta – masz do wyboru 4 warianty Pakietu Pod-
stawowego, które możesz rozszerzyć według własnego wyboru o
Pakiet Dziecko jako dodatkową ochronę dla twoich najbliższych.
Dodatkowo możesz go rozszerzyć o 1 z 2 wariantów w Pakiecie
Wypadkowym oraz 1 z 3 wariantów w Pakiecie Onkologicznym.

W Pakiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną obejmu-
jesz wszystkie swoje dzieci do 18. roku życia, a jeśli się uczą – do
25. roku życia.

• Możesz przystąpić do Klubu PZU Pomoc w Życiu i skorzystać
z promocji oraz rabatów na produkty naszych partnerów.

• Możesz skorzystać ze zniżki 10% na ubezpieczenia majątkowe i
komunikacyjne w PZU SA dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Nowy program ubezpieczeniowy składa się z 4 elementów:
Pakiet Podstawowy
    • 4 warianty,
Pakiet Dziecko
    • rozszerzenie do Pakietu Podstawowego,
Pakiet Wypadkowy
    • 2 warianty,
Pakiet Onkologiczny
    • 3 warianty.

Wśród istotnych nowości wprowadzonych do Programu poja-
wił się Pakiet Onkologiczny – dodatkowe wsparcie na wypadek
wystąpienia nowotworu.

Korzyści z proponowanej oferty
• Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek

nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
• W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwegoubezpieczony

otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na
dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię far-
makologiczną.

• Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowo-
tworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię (zgodnie
z OWU i postanowieniami dodatkowymi).

• Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy
nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ (na
podstawie postanowień dodatkowych).

Karencje w pakiecie dodatkowym Wsparcie na wypadek no-
wotworu:

• 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozo-
wanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, wystą-
pienie ciężkiej choroby, specjalistyczne leczenie,

• 6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego.
Do Pakietu Onkologicznego nie może przystąpić osoba, któ-

ra w chwili podpisania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekar-
skim, w szpitalu lub została uznana za niezdolną do pracy lub
służby. Deklarację możesz podpisać po zakończeniu L-4.

(Temat będziemy kontynuować w kolejnym biuletynie)

Posiedzenie Prezydium
Krajowego Sekretariatu Metalowców
W Warszawie 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezy-

dium Krajowego Sekretariatu Metalowców, w którym uczestni-
czyli członkowie Zespołu ds. Polityki Przemysłowej. Gospoda-
rzem spotkania była Komisja „Solidarności” zakładów PIT RA-
DWAR będących głównym producentem radarów dla wojska.

Poza sprawami proceduralnymi omówiono stan przygoto-
wania prezydium, do zbliżającego się za kilka godzin spotkania,
które odbyło się w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Najważniejsze tematy, które postanowiono poruszyć podczas
rozmów w ministerstwie dotyczyły przemysłu hutniczego, lot-
niczego, stoczniowego, zbrojeniowego oraz motoryzacyjnego.
Istotny element dyskusji dotyczył sytuacji w jakiej znalazła się
obecnie branża metalowa w kraju.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na zagrożenia wynika-
jące z nie do końca kontrolowanego  pędu do elektromobilno-
ści w motoryzacji, co może doprowadzić do dużego bezrobocia
w tej branży m.in. poprzez szybki wzrost cen samochodów.
Dodatkowo w przyszłości należy się spodziewać wzrostu za-
nieczyszczenia środowiska poprzez zużyte baterie elektryczne.
Jak dotąd nie ma opracowanej, na wielką skalę, skutecznej  tech-
nologii ich utylizacji. Z kolei przedstawiciele branży stocznio-
wej wnieśli swoje obawy związane z przejmowaniem produkcji
wiatraków, które miałyby stanąć na Morzu Bałtyckim, przez fir-
my niemieckie i duńskie. Są to bardzo wielkie konstrukcje, kil-
kakrotnie większe od standardowych wiatraków stawianych
na lądzie. To duża szansa dla polski, ponieważ niezbędną do
budowy wiatraków stal należy liczyć w tysiącach ton, polskie
okablowanie, polska myśl technologiczna i polska siła robocza
to inwestycja, której nie wolno oddać. Przemysł zbrojeniowy
ma mniejsze problemy bo niestety w tych niepewnych czasach
na produkty zbrojeniowe jest duży popyt co oznacza, że są na
to pieniądze. Zgoła inaczej kształtuje się sytuacja w przemyśle
lotniczym gdzie zakłady lotnicze nadal jeszcze mają zamówienia
i pracę. Wpłynęła na to decyzja operatorów i przewoźników
prawie wszystkich linii lotniczych, którzy by pozostać na trud-
nym rynku, zmuszeni są do utrzymania nierentownych kursów.
Spowodowane jest to pandemią, a co się z tym wiąże brakiem
pasażerów.

Jak już wspomniałem znaczącą część dyskusji poświęcono
hutnictwu. Z naszej strony po raz kolejny podnieśliśmy pro-
blemy związane z ciągle rosnącymi cenami za emisję CO

2 
(ETS),

a co za tym idzie rosnącymi cenami energii elektrycznej, którą

cd. str. 4
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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(dokończenie ze str. 3) Posiedzenie Prezydium KSM

już odczuwają wszyscy obywatele. Nieustannie od około 10 lat
zgłaszamy ten problem. W momencie gdy cena emisji 1 tony
CO

2
 kształtowała się w wysokości 4-5 euro i zaczęła wzrastać

do 10-12 euro dobitnie alarmowaliśmy na różnych forach krajo-
wych i europejskich, że może to zniszczyć nie tylko naszą go-
spodarkę, ale nie ominie wielu krajów europejskich. Niestety
okazało się, że mieliśmy rację. W tej chwili cena emisji 1 tony
CO

2
 wynosi około 60-80 euro i niebawem może przekroczyć

nawet cenę 100 euro za tonę. Tak szaleńczy wzrost cen spowo-
dowany w dużej mierze spekulacjami w handlu uprawnieniami
do emisji otworzył oczy decydentom w wielu europejskich kra-
jach. Coraz częściej słyszymy sprzeciwy i nie chodzi tu o wyco-
fanie się z europejskiej polityki klimatycznej, lecz o jej ponowne
przemyślenie i wprowadzenie stosownych zmian, by nie po-
grążyć europejskiego hutnictwa.

Na spotkaniu w Ministerstwie obecna była Minister Marle-
na Maląg, Wiceminister Stanisław Szwed oraz dyrektorzy z de-
partamentu Ministerstwa Polityki Społecznej. Oprócz zgłoszo-
nych tematów przedstawiciele  prezydium zwrócili się do pani
minister, by w trybie pilnym powiadomiła Premiera Rady Mini-
strów o braku kontynuacji dialogu społecznego w poszczegól-
nych Zespołach Trójstronnych, m.in. naszego ds. hutnictwa.
Niechlubnym przykładem tego jest, powołany kilka lat temu,
Zespół Trójstronny ds. Motoryzacji, którego z różnych nie za-
wsze uzasadnionych powodów, nie odbyło się jakiekolwiek
spotkanie. Takie postępowanie wypacza ideę dialogu. W od-
powiedzi Minister M. Maląg zleciła swoim dyrektorom, aby na
najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w obecności Premie-
ra M. Morawieckiego i Wicepremiera J. Kaczyńskiego postawić
sprawę Zespołów Trójstronnych oraz Dialogu Społecznego.

Na dzień 3 lutego br. planowane jest już spotkanie przewod-
niczącego Sekcji Hutnictwa „Solidarność” z Ministrem Rozwo-
ju i Technologii Piotrem Nowakiem, który prawdopodobnie
będzie odpowiedzialnym za hutnictwo.  Andrzej Gębara

Nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które ograniczą
nielegalne zatrudnianie pracowników oraz ukrywanie przed wła-
ściwymi organami części wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, wyłącznie pracodaw-
ca będzie ponosił konsekwencje nielegalnego zatrudnienia lub
nieujawniania całości bądź części wynagrodzeń swoich pra-
cowników.

Zgodnie z brzmieniem art. 69 ust. 1 ustawy wprowadzającej
do naszego systemu podatkowego Polski Ład nowe przepisy
dotyczące konsekwencji podatkowych wynikających z niele-
galnego zatrudnienia oraz wypłat wynagrodzenia „pod stołem”
mają zastosowanie do przypadków zaistniałych od 1.01.2022 r.

W związku z tym od 2022 roku konsekwencje nielegalnego za-
trudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę, a nie pracownika.
To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę
na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem”.
Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegal-
nego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wy-
sokości wypłacał wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy nielegalne zatrudnienie to:

* zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na
piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej wa-
runków,

* niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę
zarobkową do ubezpieczenia społecznego,

* podjęcie przez bezrobotnego (osoby zarejestrowanej jako oso-
ba bezrobotna) zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działal-
ności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu
pracy.

Nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty
w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowot-
nej od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanych „pod
stołem”. Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i
składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do
kosztów uzyskania przychodu.

Innymi słowy nielegalnie zatrudniony pracownik: nie będzie fi-
nansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego
wynagrodzenia, bo składki te będą w całości pokrywane przez
pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych
jest finansowana przez pracownika. (...)

W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zani-
żenia podstawy wymiaru składek pracowników składki na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia z
tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz składki od wynagrodzenia
wypłaconego pracownikowi „pod stołem” nie obciążają ubezpie-
czonego (pracownika) – są finansowane przez pracodawcę w ca-
łości z jego własnych środków, jako płatnika składek.

A więc nielegalnie zatrudniony pracownik zachowa w pełni
prawo do ubezpieczeń społecznych, chociaż nie będzie partycy-
pował w finansowaniu swoich ubezpieczeń.

Nowe rozwiązania w Polskim Ładzie - ciąg dalszy

Zapadła decyzja w sprawie nauki zdalnej
Analizując dane dotyczące sytuacji pandemicznej w kraju Rząd

podjął decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej.
Od czwartku tj. 27 stycznia br. w szkołach naukę stacjonarną

będą kontynuować tylko uczniowie z klas 1-4 oraz uczniowie zeró-
wek. Uczniowie klas 5, 6, 7, 8, i szkół ponadpodstawowych prze-
chodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych. W tym okresie
będzie możliwość spotykania się maturzystów. Ferie zimowe trwają
do 27 lutego. Powyższe obostrzenia nie dotyczą przedszkoli.

Polska, sprzedając w 2021 roku na aukcjach blisko 105,3 mln
uprawnień do emisji CO

2
 ( EUA i EUAA), osiągnęła blisko 5,6

mld euro przychodów. Zgodnie z dyrektywą ETS przynajmniej
50 proc. środków ze sprzedaży CO

2
 jest wydatkowane co roku

na cele klimatyczne. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pienią-
dze ze sprzedaży CO

2
 zostały przeznaczone m.in. na programy:

„Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” czy „Mój Elektryk”). Obecnie
trwa inwentaryzacja tych działań. Komisja Europejska nie kwe-
stionowała sprawozdań Polski w tym zakresie.

Rekordowe wpływy z tytułu CO
2

Zmiany w dyrekcji AMP SA: Jak informuje biuro prasowe AMP,
po niespełna 10 latach pracy w naszej spółce odchodzi Herve
Mouille, dyrektor zarządzający oddziału surowcowego, który prze-
szedł do ArcelorMittal Dofasco w Kanadzie.


