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Zebranie przewodniczących z zarządem KRH Z prasy związkowej

Statystycznie o naszych wynagrodzeniach
GUS co dwa lata publikuje raport o strukturze wynagrodzeń we-

dług zawodów; najnowszy dotyczy danych z lat 2018-20.
Raport GUS obejmuje statystyki z podmiotów gospodarki naro-

dowej, które zatrudniają 10 pracowników i więcej. Opublikowane
dane o zarobkach dotyczą 8,2 mln osób. To najbardziej szczegóło-
wa publikacja, przygotowana na podstawie wyników reprezenta-
cyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów.

Przeciętnego wynagrodzenia nie osiąga ponad połowa Polaków,
a wynagrodzenie środkowe (mediana) jest o tysiąc złotych mniej-
sze niż płaca średnia.    

W podmiotach z sektora publicznego średnie wynagrodzenie
pod koniec 2020 r. to było 6041,77 zł brutto. Przebiło ono płace
średnie w prywatnych firmach o 423 zł. Przeciętne wynagrodze-
nie dla wszystkich wyniosło 5748,24 zł brutto. Co do zasady: wy-
nagrodzenia rosły wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia i sta-
żem pracy, a także wraz ze wzrostem wielkości zakładu pracy. 

W statystykach widać zróżnicowanie względem płci. Mężczyźni
mieli zarobki przeciętnie o 15 proc. (783,08 zł brutto) wyższe niż
kobiety. Najmniejsze różnice w wysokości wynagrodzenia prze-
ciętnego według płci (70 zł) występowały w sekcji „działalność w
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”. To jed-
na z trzech sekcji, w których w sektorze publicznym kobiety zarobi-
ły więcej niż mężczyźni. Dwie inne to: „pozostała działalność usłu-
gowa” i „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.

Według GUS jedne z najniższych zarobków notowali fryzjerzy,
kosmetyczki i pokrewne zawody (ok. 3000 zł brutto, ale bez „napiw-
ków”). Pod pojęciem wynagrodzenia GUS rozumie tu pensję, ho-
noraria i dodatki. Średnio co 11 złotówka w wypłaconym pracowni-
kowi wynagrodzeniu była efektem premii lub nagrody. Najgorzej
opłacana jest branża gastronomiczna i hotelarstwo. Z kolei zdecy-
dowanie najwięcej zarabia się w informacji i komunikacji, gdzie kró-
lują firmy IT. Wyprzedzają finansistów i pracowników zatrudnio-
nych w górnictwie. W przypadku dyrektorów zarządzających pła-
ce przekraczały 15.000 zł brutto.

Posady urzędnicze i analiza płac pokazały, jak dużym uogólnie-
niem jest średnie wynagrodzenie, które wyniosło 5750 zł brutto. W
tym samym czasie połowa zatrudnionych urzędników otrzymywała
wynagrodzenie poniżej 4702,66 zł brutto. To mediana, czyli wyna-
grodzenie środkowe.

Co dziesiąty pracownik zarabiał pod koniec 2020 r. mniej niż 2720
zł brutto i w 97 proc. dotyczyło to osób zatrudnionych w prywat-
nych firmach. Z kolei 10 proc. najlepiej zarabiających w Polsce
otrzymało wynagrodzenie przekraczające 9385 zł brutto. W okresie,
którego dotyczą statystyki, minimalna płaca wynosiła 2600 zł brut-
to. Progu tego nie przekraczało 8 proc. zatrudnionych, czyli 642
tys. osób. 

Średnie zarobki w województwach pokazały, co nie jest niespo-
dzianką, że największe pieniądze wypłacają pracodawcy w stolicy.

Czemu nadal musimy nosić maseczki na wolnym powie-
trzu podczas przemieszczania się po terenie huty, kiedy poza
bramą takie obostrzenia dawno już zniesiono? To jedno z
pytań, które zadano na ostatnim zebraniu przewodniczących.

Tym razem nie było jakiegoś jednego, wiodącego tematu,
dlatego po rozpoczęciu zebrania każdy z uczestników po-
proszony został o podzielenie się swoimi uwagami i bieżący-
mi problemami. Część pytań zadawanych w trakcie dyskusji
będzie przekazana do odpowiednich służb lub osób, które -
jak można domniemywać - są w stanie udzielić związkowcom
kompetentnej odpowiedzi. Na przykład powyższe pytanie
zostanie przekazane Sztabowi Kryzysowemu, który decydu-
je o wdrażaniu procedur antycovidowych na terenie AMP.

Kolejne pytania dotyczyły nowych polis ubezpieczenio-
wych jakie dla pracowników huty przygotowało PZU Życie.
Praktycznie każdego tygodnia poruszamy ten temat na łamach
naszego biuletynu, jednak nadal są pewne niejasności. Przede
wszystkim nowy program ubezpieczeniowy - póki co - dedy-
kowany jest tylko pracownikom ArcelorMittal Poland. Pra-
cownicy spółek ubezpieczeni grupowo w PZU muszą jeszcze
trochę poczekać aż i dla nich zostanie przygotowana rozsze-
rzona oferta. W każdej ze spółek będą musiały zostać wyne-
gocjowane nowe rozwiązania, które będą odpowiadać pra-
cownikom. Osoby, które w tym temacie zabierały głos pod-
czas zebrania, powinny szukać odpowiedzi w tekście zamiesz-
czonym na str. 3.  W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na
fakt, że można podpisać polisę z pewnym wyprzedzeniem, by
uniknąć kolejek jakie zapewne powstaną na koniec wyzna-
czonego okresu.

Ostatnie z pytań, o jakim chcemy na razie tylko wspo-
mnieć, to pytanie odnośnie zatrudnienia w 2022 r. i zapowia-
danej restrukturyzacji. Żeby na to pytanie odpowiedzieć
potrzebne są konkretne dane, a tych jak dotąd organizacje
związkowe nie posiadają, pomimo zapowiedzi, że temat ten
będzie przedstawiony związkom w połowie lutego. Czekamy
na tematyczne spotkanie z dyr. Łukaszem Skorupą, po któ-
rym to spotkaniu podzielimy się zdobytymi informacjami z
czytelnikami biuletynu.

(dokończenie na str. 2)

16 lutego br. w spółce Kolprem zostało uzgodnione Porozu-
mienie płacowe na 2022 r. Będzie ono realizowane z dniem 1
lutego z wyrównaniem za styczeń 2022 r. Porozumienie płaco-
we jest analogiczne do tego jakie zostało zawarte w AMP z
pewnymi różnicami wynikającymi ze specyfiki pracy w spó-
łce. W chwili obecnej trwa składanie podpisów  ze strony
central związkowych, które brały udział w negocjacjach.

Szczegóły porozumienia zostały zawarte w wewnętrznym
komunikacie wydanym dla załogi Kolprem.

Porozumienie płacowe w Kolprem podpisane
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Konsultacje zmian do kodeksu pracy
Komisja Krajowa otrzymała projekt zmian do kodeksu pracy w

trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych. Projekt  ma imple-
mentować do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy tj.:

* dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywal-
nych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186,
str. 105)

* dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem
zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylają-
cej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

W projekcie znalazło się wiele ciekawych rozwiązań mających
na celu ułatwienia pracownikom godzenia obowiązków rodzin-
nych z pracą oraz rozszerzenie zakresu informacji przekazywa-
nych pracownikom o warunkach zatrudnienia, a także zapewnie-
nia większej ochrony pracownikom zatrudnionym w ramach ter-
minowych umów o pracę.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian dotyczących umowy o
pracę na okres próbny oraz umowy o pracę na czas określony.
Projekt nie modyfikuje okresu na jaki może zostać zawarta umowa
na okres próbny, ale zgodnie z propozycją umowę o pracę na
okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę
na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę
na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż
12 miesięcy.

Dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie te okre-
sy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnio-
ne rodzajem pracy.

W przypadku umów o pracę na czas określony w uzasadnie-
niu do projektu ustawy można przeczytać, iż są one podykto-
wane nieuzasadnionymi różnicami w zakresie warunków wypo-
wiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas
określony w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na czas
nieokreślony wskazywanymi przez Komisję Europejską. Zgod-
nie z propozycją zawartą w projektowanych przepisach również
w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas określony powinna być wskazana przyczyna
uzasadniająca to wypowiedzenie, o zamiarze wypowiedzenia
pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony pra-
codawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika za-
kładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadnia-
jącą rozwiązanie umowy, a w razie ustalenia, że wypowiedzenie
umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione
lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy
– stosownie do żądania pracownika – będzie orzekał o bezsku-
teczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu
– o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warun-
kach albo o odszkodowaniu.

W projekcie przewiduje się dodanie przepisu, zgodnie z któ-
rym pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w
wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu
działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowo-
dowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest na-
tychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem prawa do
połowy wynagrodzenia. Pracodawca będzie obowiązany udzie-
lić tego zwolnienia na żądanie i w terminie wskazanym przez
pracownika, zgłoszone najpóźniej w dniu korzystania z tego
zwolnienia.

Proponuje się także dodanie w dziale siódmym Kodeksu pracy
rozdziału Ia. Urlopy opiekuńcze i art. 1731Kodeksu pracy, zgod-
nie z którym pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy
w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia
osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny
lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, któ-
ra wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych
względów medycznych. Za członka rodziny będzie uważało się
syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Urlop będzie udzielony w
dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązują-
cym go rozkładem czasu pracy. Za czas urlopu opiekuńczego
pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

Nowe brzmienie zostanie nadane przepisowi kodeksu pracy
odnoszącemu się do ochrony trwałości stosunku pracy pra-
cownicy w ciąży. W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macie-
rzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku
o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcow-
skiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części,
oraz wniosku o elastyczną organizację pracy w rozumieniu no-
wego art. 1881§ 2 Kodeksu pracy do dnia zakończenia tego
urlopu albo do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej
organizacji pracy, pracodawca nie może:

1. prowadzić przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania
stosunku pracy z tym pracownikiem;

2. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tym pracow-
nikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiąza-
nie umowy bez wypowiedzenia z jego winy i reprezentująca
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Drugim regionem pod tym względem jest Dolny Śląsk i Wro-
cław. Z tyłu pozostają regiony: lubelski, podkarpacki, warmiń-
sko-mazurski i świętokrzyski.

Do najbardziej licznych grup zawodów należą: pracownicy
sprzedaży w sklepach (4,6 proc. ogólnej liczby zatrudnionych),
nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wy-
chowania małego dziecka (4 proc.) oraz specjaliści do spraw
administracji i zarządzania (4 proc.). W tych trzech grupach pod
koniec 2020 r. pracowało łącznie 1 mln 31 tys. osób, a 77 proc.
pracowników stanowiły kobiety.

W październiku 2020 r. w podmiotach gospodarki narodowej
o liczbie pracujących 10 i więcej osób było zatrudnionych 8189
tys. osób, o 2,8 proc. mniej niż w październiku 2018 r.

43,2 proc. zatrudnionych posiadało wykształcenie wyższe, a
60 proc. była w wieku mobilnym (18-44 lata).   

Badanie struktury wynagrodzeń jest realizowane zgodnie z
metodyką europejskiego badania Structure of Earnings Survey,
dzięki czemu wynagrodzenia zatrudnionych w Polsce mogą być
porównywane z wynagrodzeniami w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. A to znajduje odzwierciedlenie w różnorodności i wy-
jątkowości pozyskanych danych, pozwalających analizować i
prezentować zróżnicowanie poziomu oraz struktury wynagro-
dzeń w wielu przekrojach i agregacjach, w tym przede wszyst-
kim przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń
brutto oraz ich struktury według cech demograficzno-społecz-
nych i zawodowych zatrudnionych, takich jak: płeć, wiek, po-
ziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód oraz cech
charakteryzujących zakłady pracy, rodzaj działalności, sektor
własności, wielkość zakładu.
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Ustawa o rekompensatach podpisana
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie rekom-

pensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje podniesie-

nie limitu wypłat na rekompensaty finansowane z Funduszu
Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w związku z progno-
zowanymi zwiększonymi wpływami tego Funduszu.

Ustawa przewiduje podniesienie limitu wypłat na rekompen-
saty finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosz-
tów Emisji w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpły-
wami tego Funduszu. Trafia na niego 25 proc. przychodów z
wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO

2
, pomniejszo-

nych o wydatki na dodatki osłonowe. W latach 2022-2030 ca-
łkowity budżet na rekompensaty ma wynieść 45,6 mld zł. Zakła-
dane w projekcie roczne limity wydatków to w 2022 r. niecałe
1,77 mld zł, w 2023 r. niespełna 4,19 mld zł. Najwyższe wydatki
prognozuje się w latach 2029 i 2030 - bo ponad 5,6 mld zł.

Regulacja zakłada zmianę formuły obliczeń maksymalnej kwo-
ty rekompensaty. Zamiast wartości referencyjnych będą do nich
użyte dane rzeczywiste z roku kalendarzowego, za który są przy-
znawane rekompensaty. Wprowadza możliwość zwiększenia
pomocy w przypadku przedsiębiorstw, w których intensyw-
ność pomocy w wysokości 75 proc. jest niewystarczająca do
zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki
emisji. Intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowa-
nych nie może przekroczyć 100 proc.

Zmianie ulega lista sektorów i podsektorów energochłon-
nych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z
nowymi wytycznymi KE z września 2020 r. Na ich mocy część
sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty, nato-
miast wsparciem objęta zostanie całość zużycia energii elek-
trycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Zgodnie z po-
przednimi wytycznymi, z możliwości wliczania do rekompensat
wyłączona była autoprodukcja.

Nowa lista uprawnionych z załącznika projektu zawiera: pro-
dukcję odzieży skórzanej, aluminium, pozostałych podstawo-
wych chemikaliów nieorganicznych, ołowiu, cynku i cyny, nie-

pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy.

W projekcie proponuje się również zmianę mającą na celu wy-
dłużenie objętego przepisami K.p. wieku dziecka z 4. do 8. roku
życia i tym samym wydłużenie okresu, w którym pracownikowi nie
będzie można bez jego zgody polecać pracy w godzinach nadlicz-
bowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy,
jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Nowe korzystniejsze polisy w PZU Życie
Jak już pisaliśmy, od dnia 1 marca br. wchodzą nowe

ubezpieczenia grupowe dla pracowników ArcelorMittal
Poland prowadzone przez PZU Życie. Oferta skierowana
jest do pracowników AMP, przy czym pracownik ma moż-
liwość ubezpieczenia także współmałżonka, partnera życio-
wego, czy dorosłych dzieci. Obecnie PZU Życie oferuje
pracownikom do wyboru jeden z 4 korzystnie zmodyfiko-
wanych wariantów P Plus. Na przykład obniżona została z
4 do 3 dni liczba dni pobytu w szpitalu, za które PZU Życie wypła-
ci świadczenie. Oferta została znacznie rozbudowana i daje możli-
wość dobrania do Pakietu Podstawowego dodatkowych trzech
pakietów takich jak:

* Pakiet Dziecko dający możliwość ubezpieczenia dzieci pra-
cownika. W Pakiecie tym w ramach jednej składki ochroną obję-
te są wszystkie dzieci ubezpieczonego do 18. roku życia, a jeśli
się uczą – do 25. roku życia. Obecnie wiele szkół czy przedszkoli
odchodzi od ubezpieczeń w szkole pozostawiając tę decyzję ro-
dzicom. Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie wypłaca się z
każdej zawartej polisy.

* Pakiet onkologiczny. Jest to dodatkowe wsparcie na wypadek
nowotworu, który w ostatnich latach jest chorobą dominującą w
społeczeństwie. Można wybrać jeden z dwóch zaproponowanych
wariantów lub obydwa skumulować (to trzeci wariant).

* Pakiet wypadkowy (WRW), który zapewnia wsparcie finan-
sowe pracownika i jego najbliższych w razie śmierci, wypadku czy
trwałego inwalidztwa.

Każdy z pracowników ma możliwość zapoznania się ze szczegó-
łami oferty ubezpieczenia. Deklaracje przystąpienie do nowego
ubezpieczenia można wypełnić poprzez #mojePZU, u osób w za-
kładzie gdzie jesteśmy zatrudnieni (i tam można pobrać formula-
rze deklaracji oraz uzyskać pomoc), bądź też w Biurze Obsługi
PZU prowadzonym przez firmę Polishut na ul. Mrozowej 1 (bud.
Hut-Pus). Zawsze deklarację musi najpierw wypełnić pracownik, a
następnie współmałżonek lub partner życiowy.

Dotychczasowe polisy wygasną z końcem maja 2022 r. Osta-
tecznym terminem podpisania nowej polisy ubezpieczenia jest
połowa kwietnia br. ponieważ muszą one jeszcze zostać wprowa-
dzone do systemu wynagrodzeń pracodawcy oraz do systemu ob-
sługi w PZU Życie, a jest to o tyle skomplikowane, że każdy z
pracowników będzie miał możliwość wybrania własnej, indywi-
dualnej oferty, często składającej się z kilku polis. Warto zatem
już teraz, jeszcze bez natłoku osób składających deklaracje, zapo-
znać się z ofertą i przystąpić do nowego, korzystniejszego ubez-
pieczenia. Oferta członka rodziny może być różna od tej jaką wy-
brał sam pracownik - w tym miejscu warto doprecyzować, że czło-
nek rodziny może wybrać pakiet podstawowy z pakietem dziecko
nawet jeżeli nie wybrał go pracownik (nie tak jak dotychczas), ale
pakiet WRW lub ONKOLOGICZNY może wybrać wtedy kiedy
przystąpi do niego główny ubezpieczony i wtedy może wybrać
inny wariant oraz inną wysokość składki.

I najważniejsza informacja: przystąpienie do ubezpieczenia
od marca do maja br. dla nowo przystępujących pracowników
i ich najbliższych nie będzie objęte karencją (karencja obowią-
zuje jedynie w nowym, dodatkowym pakiecie onkologicznym).

Terminy: w celu zmiany pakietów ubezpieczeniowych od 1
marca, deklarację należy dostarczyć (lub wygenerować poprzez
mojePZU) do dnia 25 lutego i adekwatnie zmiana od 1 kwietnia
– deklaracja dostarczona do dnia 25 marca.

Zmiana pakietów ubezpieczenia grupowego na życie typ P
Plus nie wpływa na pakiety Opieki Medycznej.

(dokończenie na str. 4)

o Biuro Obsługi PZU Życie mieści się przy ul.
Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus) pok. 28,

tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124, 788 523 796.
E-mail: biuro@polishut.pl,  polishut@interia.pl

o Biuro Obsługi PZU mieści się przy ul. Mro-
zowej 1 (bud. Hut-Pus), pok. 27,  tel.: 12 390 40 51,
660 544 212. Biuro oferuje ubezpieczenia: * komu-
nikacyjne, * majątkowe, * turystyczne, * finan-

sowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe
i inne.
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Podziękowanie za pomoc
okazaną Wiesławowi Woźniakowi
W imieniu męża i własnym pragnę wyrazić serdeczne po-

dziękowanie dla NSZZ „Solidarność” za wsparcie finansowe i
okazaną bezinteresowną pomoc, które traktujemy jako wyraz
Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby
drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdecz-
ności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.

Bożena Woźniak z rodziną

Koledze Jerzemu Ślońskiemu
wyrazy wsparcia, otuchy i serdecznego współczucia

z powodu śmierci Taty
            składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”

Aktywność hakerów w naszym kraju w ostatnich miesiącach
gwałtownie wzrosła. Jak podaje śledząca tego rodzaju przypadki
amerykańsko-izraelska firma Check Point*), liczba cyberataków w
Polsce skoczyła w styczniu br. aż o 37 proc. proc. Niestety zagroże-
nie ze strony internetowych przestępców nadal rośnie.

W publikacji poświęconej temu tematowi na łamach Rzeczypo-
spolitej czytamy, że w 2021 r. globalna liczba cyberataków wzrosła
aż o 50 proc. Głównie hakerskie ataki uderzały w sektor edukacyjny
i naukowy, ale też w instytucje rządowe. Szczególnie odczuła to
Polska – o ile globalnie wzrost takich hakerskich kampanii wyniósł
w ub.r. 47 proc., o tyle nad Wisłą dynamika ta sięgnęła aż 73 proc.

W 2022 r. jest jeszcze gorzej. „Liczba ataków w sektorze banko-
wo-finansowym nad Wisłą sięga średnio 870 tygodniowo (w 2021 r.
przeciętnie dochodziło do ok. 600 takich prób). W przypadku agend
rządowych i wojskowych wskaźnik ten sięga ok. 650 (w ub.r. było
533). Sytuacja jest więc poważna, ale specjaliści z Check Point chwalą
polski rząd” - czytamy we wspomnianej publikacji. Ogłoszono alarm
I stopnia dotyczący zagrożeń terrorystycznych w cyberprzestrzeni
(tzw. ALFA- -CRP). Alarm ten miał charakter prewencyjny po infor-
macji o cyberatakach, które przeprowadzone zostały w ostatnich
dniach przeciwko kilku ukraińskim agencjom rządowym i współpra-
cującym z nimi organizacjom.

Fachowcy przestrzegają, że cyberprzestępcy nie tylko nie zamie-
rzają zwolnić, ale wręcz w najbliższych miesiącach będą intensyfi-
kować swoje działania nad Wisłą. Pierwsze sygnały są widoczne.
Od początku br. notuje się bowiem wzrost liczby ataków w sieci.
O ile średnio w 2021 r. było ich 602, o tyle w styczniu 2022 r. wskaź-
nik ten sięgnął 825.

Uwaga na hakerów

*) Check Point Software Technologies Ltd. to amerykańsko -
- izraelski dostawca na globalny rynek oprogramowania z za-
kresu cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się bezpieczeństwem sieci,
stacji roboczych, rozwiązań chmurowych, urządzeń mobilnych
oraz danych w różnej formie. W 2020 roku firma zatrudniała
około 5400 pracowników i posiadała biura w ponad 70 lokali-
zacjach na całym świecie. Check Point posiada swoje przedsta-
wicielstwo także w Warszawie.

Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych
W komunikacie z 23 lutego br. HR przypomina pracownikom

AMP, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do
Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie ulegną
zasady wydawania posiłków regeneracyjnych.

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regenera-
cyjnych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do
24.02.2022 – oświadczenia wyrażającego zgodę pracownika
na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony
posiłek. Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskaza-
nego koordynatora kadrowo-płacowego (druk do wypełnie-
nia można pobrać i wydrukować z www.krhhts.pl z plików do
pobrania). Oświadczenia można składać w zakładach – na po-
czcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu
HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie
do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do
danego budynku kadr.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we
wskazanym terminie, od 1 marca jego karta na posiłki regenera-
cyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświad-
czenia po 24 lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie póź-
niej niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odbloko-
wana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie
w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posi-
łków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z termina-
la, czyli wg tzw. „odbić”. Liczba ww. „odbić” pomnożona przez
kwotę 0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z
wynagrodzenia pracownika.

Przypominamy: osobom, które nie złożą oświadczenia w od-
powiednim terminie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą
one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za
pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych. Zasady
wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian.

W Krakowie uprawnionych do posiłków regeneracyjnych
jest 1383 pracowników. Do dnia 22 lutego stosowne oświad-
czenia złożyło 1116 osób, czyli pozostało 267.

organicznych związków tlenowych niemetali, wodoru, masy
włóknistej, papieru i tektury, surówki żelazostopów, żeliwa i
stali oraz wyrobów hutniczych, miedzi i pozostałych metali nie-
żelaznych, odlewnictwo żeliwa. Na liście znajduje się też wy-
twarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
produkcja glikoli polietylenowych i pozostałych alkoholi poli-
eterowych, mat i woali z włókna szklanego.

ciąg dalszy: Ustawa o rekompensatach podpisana

W środę 23 lutego br. o godz. 16.30 w Katedrze na Wawelu
odbyła się Msza Święta w intencji pokoju na Ukrainie koncele-
browana przez Matropolitę Krakowskiego abp Marka Jędra-
szewskiego, który zwrócił się z apelem do wiernych o modlitwę
w intencji pokoju w codziennych nabożeństwach parafialnych
i modlitwach osobistych.

Prośba o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

W 29. rocznicę śmierci ks. Kazimierza Jancarza w dn. 3 marca
br. zapraszamy do uczestnictwa w Mszy św. czwartkowej w ko-
ściele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
Początek nabożeństwa o godz. 18.00. Po jego zakończeniu na-
stapi składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Kazimie-
rza Jancarza.


