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Kraków

W obliczu bezprzyk³adnej, bandyckiej napaœci putinowskiej Rosji na woln¹ Ukrainê hutnicza „Solidarnoœæ”
przy³¹cza siê do p³yn¹cych z ca³ego œwiata g³osów potêpienia w stosunku do agresora, a narodowi Ukrainy œle
wyrazy wsparcia, wspó³czucia i przyjaŸni. Deklarujemy swoj¹ pomoc w ka¿dym dostêpnym nam i mo¿liwym
sposobie. Na sam pocz¹tek przekazujemy kwotê 10 tysiêcy z³otych na pomoc uchodŸcom z terenu ogarniêtej
wojn¹ Ukrainy. Kwota ta zostanie przekazana za poœrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Zarz¹d KRH jest w sta³ym kontakcie z Komisj¹ Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” oraz z Zarzadem Regionu
Ma³opolskiego w celu w³¹czenia siê do dalszych dzia³añ pomocowych.

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarnoœæ” AMP S.A. - Kraków

Rano 24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej doko-
nały zbrojnej agresji na terytorium Ukrainy. Reakcja całego wol-
nego świata potępiająca ten haniebny atak była natychmiasto-
wa. Tego samego dnia z różnych stron popłynęły deklaracje
wsparcia i pomocy dla obrońców Ukrainy. Najpierw to były sło-
wa, chwilę potem konkretne działania. Od początku trwania tego
konfliktu otrzymujemy wciąż nowe informacje potwierdzające
to, że sytuacja na Ukrainie odświeżyła w krajach Europy i poza
nią poczucie wspólnoty i solidarności międzyludzkiej. W na-
szym kraju, który jest bliskim sąsiadem Ukrainy, siła tego odze-
wu jest imponująca.

Jednak, żeby pomagać skutecznie, musimy robić to z głową.
Pamiętajmy, że nasza pomoc będzie potrzebna nie tylko teraz, w
pierwszych dniach wojny na Ukrainie, ale również przez wiele
kolejnych tygodni, może miesięcy, oby nie dłużej. Dlatego nale-
ży czerpać z wiarygodnych źródeł informacje, co w tej chwili
jest najbardziej potrzebne tym, którzy cierpią z powodu wojny.
W jaki sposób możemy ulżyć Ukraińcom, którzy walczą za swój
kraj, jak pomóc rodzinom, które pozostały na miejscu w ostrzeli-
wanych miastach i wioskach, i jaką pomoc nieść tym, którzy
przekraczają ukraińsko-polską granicę, chcąc chronić życie swoje
i swoich dzieci.

Niech nasz zapał i mobilizacja nie osłabnie, niech nie będzie to
jednorazowy zryw, ale przemyślana, niegasnąca i długofalowa
gotowość solidarnej pomocy.

Prosimy, aby każdy kto czyta ten apel włączył się do jakiejkol-
wiek zbiórki czy akcji pomocowej na rzecz walczącej Ukrainy i jej
obywateli. W tym momencie obojętne jest czy akcja, do której
się włączycie, będzie firmowana przez naszą „Solidarność” czy
przez jakieś inne organizacje społeczne, humanitarne, przez Ko-
ściół czy przez władze samorządowe. Liczy się każde wsparcie.
Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności, aby nie paść
ofiarą dezinformacji i uchronić się przed wyłudzeniami. Aktuali-
zowaną codziennie listę wiarygodnych zbiórek publikuje Sto-
warzyszenie Demagog weryfikujący informacje pojawiające się
w polskich mediach: https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
pomoc-dla-ukrainy-lista-wiarygodnych-zbiorek-i-akcji/

Pomoc Ukrainie

Wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na cierpienie
narodu ukraińskiego, w imieniu hutniczej Solidarności
dziękujemy.

Praca dla uchodźców z Ukrainy
Głównym tematem posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Spo-

łecznego (1.03.2022) była praca dla setek tysięcy uchodźców
wojennych z Ukrainy. Zdaniem Prezydium konieczna jest szyb-
ka i uproszczona procedura oraz specustawa. Uznano, że trzeba
bardzo uważać na pośredników, którzy mogą wykorzystywać
dramatyczną sytuację Ukraińców przybywających do Polski.

- Mamy z tym bardzo niedobre doświadczenia, stąd poszuki-
waniem pracy dla uchodźców powinny zajmować się przede
wszystkim państwowe urzędy pracy - postulował Piotr Duda,
szef "Solidarności". Piotr Duda podkreślał, że wielu uchodźców
nie chce siedzieć w Polsce bezczynnie, chce pracować i jak naj-
bardziej być samodzielnym. Stąd specustawa powinna maksy-
malnie im to ułatwiać. - Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby
pracodawcy, do których zgłosi się taka osoba, musieli informo-
wać urzędy pracy. Dobrym rozwiązaniem byłby też mechanizm
takiego vacatio legis, żeby pracodawca mógł dopełniać formalno-
ści już po zatrudnieniu.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy udostępnia
swoje konto na wpłaty dla ludności Ukrainy
W ciągu ostatnich dni wiele organizacji ogłosiło zbiórki na

rzecz obywateli walczącej Ukrainy. Część tej pomocy została
już przekazana potrzebującym, jednak wciąż jest ona potrzeb-
na. Na polskiej granicy stoją w ogromnych kolejkach z jednej
strony uciekinierzy z owładniętego wojną kraju, z drugiej stro-
ny samochody z transportem leków, żywności i innych po-
trzebnych produktów.

Włączając się w akcję pomocową dla Ukrainy Towarzystwo
Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla ogłasza zbiórkę pienię-
dzy na konto: PKO BP 88 1020 2906 0000 1202 0108 2288

Prosimy wpłacać środki na podane wyżej konto z koniecznym
dopiskiem UKRAINA.

TSP będzie organizować transport na Ukrainę łóżek i wózków
inwalidzkich. Z zebranych środków pieniężnych zakupione będą
materiały higieniczne, opatrunkowe oraz żywność.

Po rozmowie z polskim księdzem z obwodu tarnopolskiego, to
jest z ks. Tkaczem, który od lat współpracuje z TSP, ustalono że
zebrane rzeczy zostaną dostarczone w umówionym terminie bez-
pośrednio do wskazanych miejsc.
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Wniosek o objęcie sankcjami Michaiła Szmakowa
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda napisał pismo do

premiera Mateusza Morawieckiego, w którym postuluje objęcie
sankcjami Michaiła Szmakowa, przewodniczącego Federacji Nie-
zależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR).

Szanowny Panie Premierze,
Zwracam się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań zmie-

rzających do objęcia Michaiła Szmakowa, Przewodniczącego-
 Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR)
osobistymi sankcjami w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę.

Michaił Szmakow jest zaprzyjaźniony z Władimirem Putinem,
jest wiernym wykonawcą jego woli i jego tubą wobec członków
FNPR. Związkiem zawodowym zarządza w sposób typowo dla
Rosji nieprzejrzysty i pełen korupcji.

Za główne uzasadnienie wniosku posłużyła treść listu z 24 lu-
tego br. skierowanego do międzynarodowych organizacji związ-
kowych, który jest odpowiedzią na stanowisko FNPR wobec woj-
ny z Ukrainą.

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i falą uchodźców szu-
kających schronienia na terytorium Polski NSZZ „Solidarność”
podjął decyzję o udostępnieniu swoich ośrodków wypoczynko-
wych dla przybywających z Ukrainy.

– Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu naszych ośrodków wy-
poczynkowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W pierw-
szej kolejności będą to domy wczasowe w lokalizacji Jarnołtówek
i Spała, które są w stanie przyjąć godnie nawet kilkaset osób –
poinformował Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.

Z tego samego powodu Frederik Van De Velde, dyrektor ge-
neralny ArcelorMittal Poland, w imieniu zarządu Spółki wysto-
sował  list do polskiej załogi, w którym pisze m.in.:

„W tej chwili priorytetem jest zapewnienie zdrowia, bezpie-
czeństwa naszych pracowników i ich rodzin. Wspieramy rów-
nież naszych kolegów z zakładu ArcelorMittal na Ukrainie. 

W obecnej sytuacji skupiamy się również na zachowaniu cią-
głości pracy naszych instalacji w Polsce.

Pomimo iż nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja w ciągu naj-
bliższych kilku dni, chciałem Was zapewnić, że mamy zespół,
który bardzo uważnie monitoruje sytuację. Pracujemy nad róż-
nymi scenariuszami, aby nasza firma działała, biorąc pod uwagę
różne zagrożenia, które mogą wystąpić w dostawach surow-
ców. Naszą siłą jest teraz przynależność do grupy ArcelorMittal
– to pomoże nam w sytuacji kryzysowej (...)” 

List do Załogi ArcelorMittal        
Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,
jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie, kieru-

jemy nasze myśli i modlitwy w stronę Ukrainy oraz oczywiście
26 000 mężczyzn i kobiet, których zatrudniamy w naszej hucie i
kopalniach.

Na Ukrainie prowadzimy działalność od 2004 roku, w tym cza-
sie poznaliśmy bardzo dobrze Ukrainę i jej obywateli. Odwaga,
siła, męstwo, które w nich cenimy, uwidoczniły się w ostatnich
dniach.

Na dzisiaj rano, z tego co wiemy (list opublikowano 28.02)
sytuacja w Krzywym Rogu jest spokojna.  Jest to pewnego ro-
dzaju ulga, jednak naszych pracowników dotknęło to bardzo
realnie. Wszyscy widzieliśmy zdjęcia z Kijowa i Charkowa, 500
osób już zostało powołanych do armii, a kolejne 1000 zgłosiło
się na ochotnika.

W takiej sytuacji, to co ma znaczenie, to zrobienie wszystkie-
go, co w naszej mocy, by  zadbać o bezpieczeństwo naszych
pracowników. W zakładzie znajdują się dobrze wyposażone
schrony, a lokalny zespół zadbał o ich należyte utrzymanie.

Jeśli chodzi o zakład [tj. hutę w Krzywym Rogu], jesteśmy
niezmiernie wdzięczni naszym pracownikom, którzy są zdeter-
minowani, aby go utrzymać. W związku z problemami w łańcu-
chu dostaw, a także trudnościami w wysyłce poza kraj, zmniej-
szyliśmy produkcję. Jesteśmy w trakcie wygaszania wielkiego
pieca nr 9, dwa mniejsze piece nr 6 oraz nr 8 będą działały. Ze
względów bezpieczeństwa nasza podziemna działalność wydo-
bywcza została wstrzymana, podczas, gdy odkrywkowa jest
utrzymana. 

Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy wykazują się nie-
zwykłą odpornością, wiedząc, że myśli i życzenia od nas są z
nimi, to ważne by ich wspierać. Jeśli chcielibyście przekazać
słowa wsparcia bezpośrednio, wkrótce będzie taka możliwość,
szczegóły zostaną opublikowane w naszym intranecie. 

Co więcej, widzimy, że w naszej grupie jest chęć wsparcia
finansowego na rzecz pomocy humanitarnej. Przekazaliśmy to
naszemu zespołowi na Ukrainie, który dziękuję za Waszą hoj-
ność i dobroć. Jesteśmy w kontakcie z organizacją UNICEF, w
przeciągu kilku dni uruchomimy program, w którym za każdy
dolar wpłacony przez pracownika, nasza firma wpłaci równo-
wartość. Wkrótce korporacyjne biuro komunikacji przekaże
szczegóły dotyczące tego programu. 

Dziękujemy wszystkim za troskę. To okropna sytuacja, w ja-
kiej znalazł się świat. Musimy mieć nadzieję, że pokój zostanie
przywrócony tak szybko, jak to możliwe z jak najmniejszą stratą
w życiu ludzi. 

Solidarność udostępni ośrodki wypoczynkowe

Z serdecznymi pozdrowieniami
Lakshmi Mittal                        Aditya Mittal
Prezes wykonawczy              Dyrektor generalny
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Zebranie przewodniczących z zarządem KRH

Zarząd Komisji Robotniczej Hutników informuje, że
XXV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidar-
ność” AMP S.A. - Kraków odbędzie się w czwartek 24 mar-
ca 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Hut-Pusu, ul.
Mrozowa 1.

* ArcelorMittal Krzywy Róg, to przedsiębiorstwo produ-
kujące stal, zlokalizowane w Krzywym Rogu we wschodniej
części Ukrainy. Założone w 1932 r. zostało w 2004 roku prze-
kształcone w spółkę i poddane prywatyzacji. W wyniku dal-
szych przekształceń własnościowych, na które wpływ miały
kolejne zmiany w krajowej polityce, przedsiębiorstwo zostało
sprzedane koncernowi  Mittal Steel Company. Po sfinalizowa-
niu fuzji Mittal Steel Company i Arcelor od 2007 roku spółka
nosi nazwę ArcelorMittal Krzywy Róg.

* W kwietniu ubiegłego roku ArcelorMittal podpisał z rzą-
dem Ukrainy porozumienie o zainwestowaniu 1 mld dolarów w
projekty unowocześnienia produkcji stali w hucie w Krzywym
Rogu i zmniejszenia jej uciążliwości dla środowiska.

* Podstawowymi inwestycjami, jakie zgodnie z podpisanym
porozumieniem AM obiecał przeprowadzić w ukraińskiej hucie,
są modernizacja wielkiego pieca oraz wydziału konwertora tle-
nowego, a także budowa zakładu pelletyzacji.

* Krzyworoskie Zagłębie Rud Żelaza należy do najzasob-
niejszych w rudy żelaza miejsc na Ziemi. Wydobycie prowa-
dzone jest zarówno metodą odkrywkową, jak i kopalniami głę-
binowymi.

 * Jak podaje Wikipedia, eksploatację złóż rozpoczęto już w
roku 1881. Po II wojnie światowej eksploatacja miejscowych
rud stała się podstawą rozwoju hutnictwa żelaznego Ukrainy
oraz południowej Rosji, a zwłaszcza rozwoju miasta Krzywy Róg,
gdzie powstał nie tylko przemysł hutniczy, ale i maszynowy.

* W czasach ZSRR w 1974 roku w tutejszej hucie stali uru-
chomiono wielki piec numer 9, który był wówczas największym
urządzeniem tego typu na świecie.

* W okresie PRL rudy krzyworoskie były jednym z głównych
surowców, na których opierała się działalność hut żelaza w Polsce.

* W ostatnim czasie około 80 procent produkcji huty w Krzy-
wym Rogu szło na eksport, w znacznej części do krajów Unii
Europejskiej, w tym do polskich hut należących do AM.

* Z powodu działań wojennych ArcelorMittal zapowiedział
wstrzymanie wydobycia w podziemnych kopalniach na Ukra-
inie, a procesy produkcyjne zostały zwolnione do techniczne-
go minimum.

Parę zdań o ukraińskiej hucie w Krzywym Rogu

Przebiegające w trybie zdalnym zebranie rozpoczął przew. Wła-
dysław Kielian, który poinformował, że oczekiwane spotkanie z
dyr. ds. transformacji biznesu Łukaszem Skorupą odbędzie się
prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu w piątek. Spotkanie do-
tyczyć będzie przekształceń własnościowych i procesu zbywania
tych części terenu, które dziś stanowią „balast” dla huty.

Ten sam temat podjęty został na spotkaniu związkowej szóstki
z dyr. Tomaszem Ślęzakiem, członkiem Zarządu AMP, odpowie-
dzialnym za nadzór właścicielski i zarządzanie majątkiem. Infor-
macje uzyskane podczas tego spotkania przewodniczący Zarzą-
du KRH przekazał kolegom i koleżankom w trakcie poniedziałko-
wego zebrania.

Zainteresowanie zbędnymi z punktu widzenia AMP terenami
wraz z infrastrukturą (budynki, instalacje, urządzenia) wykazało
jak dotąd kilka firm. Głównie mowa tu o firmach, które obecnie
dzierżawią od huty użytkowane przez siebie tereny. Niektóre, takie
jak np. Eko-Energia sfinalizowały zakup, Krakodlew zrobi to wkrót-
ce, inne podmioty jak np. spółka Techgrup czekają na zgodę z
Londynu na sprzedaż majątku. Zainteresowany wykupem jest Me-
talodlew. Spółka oczekuje na wycenę i w związku z tym mało praw-
dopodobne jest, aby w tym roku sfinalizowała transakcję z hutą.

Ogólnie jest chęć zbycia niepotrzebnego majątku, ale sprawa
nie jest prosta, bo wiele działek ma nieunormowany prawnie sta-
tus. Jest dużo (ok. 470 sztuk) wąskich, małych działek, które sta-
nowią tylko kłopot. Przed sprzedażą należałoby je scalić.

Problemem są budynki Z i S, obecnie administrowane przez Nowe
Centrum Administracyjne Sp. z o.o. Budynki te widnieją na liście
obiektów zabytkowych objętych opieką konserwatora zabytków i
nie mogą być zakwalifikowane jak zwykłe budynki publicznego
użytku. W związku z tym, że przedłużały się rozmowy na temat
wykorzystania tych obiektów, zdecydowano powrócić do wcze-
śniejszych koncepcji. Sprawa jest raczej pilna, bo podobno w tym
jeszcze roku budynek S opuszcza VIII Komisariat Policji, który
wraca do swojej wyremontowanej siedziby na os. Zgody.

Dodatkowym kłopotem są uwarunkowania zawarte w planie za-
gospodarowania przestrzennego Huty,  który pod pewnymi wzglę-
dami wiąże ręce władzom AMP. Radni Miasta Krakowa podjęli
rezolucję, w której zawierają sugestię uznania nieczynnego wiel-
kiego pieca za zabytkowy obszar poprzemysłowy z zamiarem utwo-
rzenia w tym miejscu tzw. ścieżki edukacyjnej.

Likwidacji powinna być poddana hałda w Ruszczy (cały teren
to ok. 134 ha). To samo dotyczy innych składowisk: szlamów,
żużlu, popiołów czy laguny osadowej. Najpierw trzeba uporać się
z problemem utylizacji tych terenów. Oprócz kwestii ekologicz-
nych mamy tu też element ekonomiczny, bo na przykład składo-
wane szlamy zawierają duże ilości żelaza, które można odzyski-
wać. Największym problemem pod względem technologicznym
związanym z utylizacją odpadów poprzemysłowych jest cynk za-
warty w szlamie. Mamy nadzieję, że naukowcy z AGH, z którymi
AMP podpisała list intencyjny, pomogą ten problem rozwiązać.

Władze Spółki w Londynie, do których należą decyzje własno-
ściowe, nie godzą się na sprzedaż terenów znajdujących się we-
wnątrz huty (np. tych po dawnej stalowni martenowskiej i po

zgniataczu). W związku z tym ArcelorMittal Poland chce wyko-
rzystać te tereny pod budowę instalacji fotowoltaicznych.

Są jeszcze tereny poza ogrodzeniem huty, co do których nie
wypracowano ostatecznego rozwiązania.

Kończąc tę cześć zebrania przewodniczący KRH przekazał
dobrą wiadomość od dyrekcji huty, że produkcja realizowana
jest w planowym tempie i nie będzie zmniejszona. Pracowników
AMP dotyczy też kolejna informacja: Główna Komisja Socjalna
podjęła rozmowy w celu uruchomienia środków na wypłatę
bonów świątecznych. I jeszcze jedna miła wiadomość: panie,
które są członkiniami Związku otrzymują w bieżącym tygodniu
podarunki z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Za dwa tygodnie odbędzie się 25. WZD naszej organizacji
związkowej. W związku z nieodwołalną decyzją Władysława
Kieliana o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Zarządu KRH,
zadaniem delegatów będzie wybranie jego następcy.

Przewodniczący Zarządu KRH wysłał list z wyrazami
wsparcia i solidarności do przewodniczącego największego
związku zawodowego huty i kopalni w Krzywym Rogu -
Yuriy`a Bobchenko, z którym utrzymujemy od dawna przyja-
cielskie kontakty.



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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Tymczasowa zmiana miejsca obsługi socjalnej
HUT-PUS S.A. informuje, iż:
od dnia 1 marca br. zmianie ulega miejsce obsługi Biura

Turystycznego oraz obsługi socjalnej prowadzonej przez pra-
cowników Hut-Pus.

Począwszy od 1 marca 2022 r. aż do zakończenia remontu
korytarza i pomieszczeń biurowych, powyższe usługi realizo-
wane będą na stanowiskach zlokalizowanych w Sali Konfe-
rencyjnej HUT – PUS S.A. ul. Mrozowa 1 (przy zachowaniu
obowiązującego reżimu sanitarnego).

Numery kontaktowe oraz adresy mailowe pozostają bez
zmian. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Badania okresowe
Mając na względzie poprawiającą się sytuację epidemiczną

w kraju i naszej firmie, rekomendujemy realizację badań okreso-
wych. Stan epidemii spowodował wycofanie się społeczeń-
stwa i zaniedbanie profilaktyki zdrowotnej związanej z innymi
zagrożeniami niż COVID-19. Pamiętajmy, że badania pomagają
we wczesnym wykrywaniu chorób, dlatego warto już dzisiaj
pomyśleć o uzupełnieniu badań okresowych. 

W Centrum Medycznym „Ujastek” świadczenia z zakresu
medycy pracy realizowane są tylko po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

e-mail: medycynapracy@ujastek.pl ;
tel.: 533 711 118 lub 12 683-38-38.
Należy pamiętać, że:
* Skierowanie na badania profilaktyczne musi być aktualne,

tj. wystawione maksymalnie na miesiąc przed datą badania.
* Badania kontrolne należy wykonać w pierwszym dniu ro-

boczym po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (L4). Rekomen-
dujemy rejestrację telefoniczną lub mailową, która pozwoli unik-
nąć oczekiwania na wizytę od wczesnych godzin porannych.
Na badania kontrolne należy dostarczyć zaświadczenie lekarza
prowadzącego o zakończeniu leczenia.

* Kopię skierowania na badania należy niezwłocznie przeka-
zać koordynatorowi kadrowemu w celu dołączenia do akt oso-
bowych pracownika.

* W placówce CM Ujastek obowiązują zasady reżimu sani-
tarnego w zakresie dezynfekcji dłoni, stosowania maseczek za-
krywających nos i usta, dystansu społecznego 1,5 m od in-
nych osób. Rekomendujemy posługiwanie się własnym dłu-
gopisem przy podpisywaniu dokumentów. (Biuro BHP)

Spadły ceny uprawnień do emisji CO
2

Nastąpiło załamanie cen CO
2
 - wskazał we wtorek prezes

Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że spadek
wyniósł 30 proc. od szczytu w lutym.

Według szefa Polskiego Funduszu Rozwoju to „dobra infor-
macja, bo daje szanse na spadek cen energii elektrycznej i
zmniejszenie presji inflacyjnej, która z uwagi na ropę i żywność
jest wysoka”.

Polski rząd od wielu miesięcy postuluje do Komisji Europej-
skiej o kompleksową reformę systemu uprawnień emisji i ogra-
niczenie lub nawet wyłączenie roli instytucji finansowych, któ-
re powodują spekulację na rynku uprawnień do emisji. Zgod-
nie z danymi handlowymi z Towarowej Giełdy Energii (TGE),
koszt wytworzenia energii elektrycznej to w 60 proc. cena za
koszt uprawnień do emisji CO

2
.

Spółka Nord Stream 2 ogłosiła upadłość
Spółka Nord Stream 2 AG z siedzibą w Zug (Szwajcaria), która

miała być operatorem gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z
Niemcami, jest w stanie upadłości – informuje we wtorek (1 marca)
portal „Tages Anzeiger”.

O upadłości spółki Nord Stream 2 poinformowała przedstawiciel-
ka kantonu Zug ds. gospodarczych Silvia Thalmann-Gut. Potwier-
dziła ona, że upadłość dotyczy ok. 100-110 pracowników. W ponie-
działek spółka zgłosiła do sądu wniosek o upadłość, a we wtorek
otrzymała potwierdzenie tego zgłoszenia - dowiaduje się „TA”.

Wcześniej we wtorek Agencja Reutera poinformowała, że spółka
Nord Stream 2 AG rozważała złożenie wniosku o upadłość z po-
wodu sankcji nałożonych przez USA na gazociąg. Spółka wyja-
śniła, że „współpracuje z doradcą finansowym przy rozliczaniu
części swoich zobowiązań i może formalnie rozpocząć postępo-
wanie upadłościowe w szwajcarskim sądzie, już w tym tygodniu”.

Nord Stream 2 AG jest spółką należącą do rosyjskiego Gazpro-
mu, który niedawno zakończył budowę gazociągu prowadzące-
go z Rosji do Niemiec.

W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent USA nałożył
sankcję na spółkę oraz członków jej zarządu, dodatkowo niemiecki
rząd federalny zawiesił proces certyfikowania Nord Stream 2.

Zmiany w urlopach rodzicielskich
Najpewniej w tym roku Polacy zyskają dodatkowe 9 tygodni

płatnego urlopu rodzicielskiego. To zmiana narzucona przez unijną
dyrektywę w sprawie polityki zatrudnienia tzw. work-life balance.
Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w wykazie prac legislacyjnych
rządu są założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy.

Osiem miesięcy ma Polska na wdrożenie unijnej dyrektywy, któ-
ra zmieni zasady przechodzenia na urlop rodzicielski. Rząd musi
wprowadzić przepisy, które każdemu z rodziców zagwarantują co
najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. W praktyce dni
wolne będą zagwarantowane ojcu dziecka.  Matki wciąż będą mogły
korzystać z urlopów po urodzeniu dziecka, którym można dowol-
nie się dzielić (z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni macierzyńskie-
go zagwarantowanych matce).

Obecnie urlop rodzicielski przysługuje zarówno ojcu, jak i mat-
ce. Może on trwać do 32 tygodni. Możliwe jest, że np. ojciec nie
skorzysta z tej możliwości. Wówczas cały urlop rodzicielski może
wykorzystać matka. W takiej sytuacji, wraz z urlopem macierzyń-
skim, kobieta ma do wykorzystania roczny urlop. Po nim może
pójść na bezpłatny urlop wychowawczy.

Na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Pol-
sce co setny ojciec. Zatem zachętą dla ojców, by pójść na urlop
rodzicielski, byłaby pewność zatrudnienia oraz usunięcie zagro-
żenia finansowego obniżenia dochodu rodziny. Matki chętniej
zostawiałyby dziecko w domu, jeśli byłoby je stać na opłacenie
opiekunki.

Jak podaje „DGP” wszyscy zatrudnieni zyskają też pięć dni bez-
płatnego urlopu opiekuńczego, w trakcie którego będą mogli zaj-
mować się niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziadkami. W
razie nagłego wypadku lub choroby każdy pracownik będzie mógł
też skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma
połowę wynagrodzenia.


