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Kraków

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” wraz z przewodniczą-

cym Adamem Lachem

10 grudnia obchodzimy Dzień Odlewnika
Dzień Odlewnika należy do świąt branżowych, podobnie jak

Dzień Hutnika, ale data jego obchodów nie jest regularna. Zwy-
kle w pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Techniczne
Odlewników Polskich organizuje konferencję branżową, która
jest jednocześnie Ogólnopolskim Dniem Odlewnika.

Zgodnie z definicją odlewnic-
two wiąże się z umiejętnością wy-
konania formy odlewu oraz mate-
riału, z którego zostanie wykona-
ny przedmiot. Dzięki odlewnictwu
powstają nie tylko przedmioty co-
dziennego użytku, ale także dzie-
ła sztuki, w postaci pomników lub
rzeźb. Forma odlewnicza zalewa-
na jest odpowiednim ciekłym ma-
teriałem, a następnie proces
krzepnięcia lub reakcji chemicznej
podlega sterowaniu, dzięki które-
mu można otrzymać wyrób o od-

powiedniej strukturze oraz właściwościach. Do odlewnictwa
także zaliczane jest formierstwo (przygotowanie form odlewni-
czych) oraz obróbka odlanych przedmiotów.

Organizacją zrzeszającą osoby, które zajmują się i wspierają
polskie odlewnictwo jest Stowarzyszenie Techniczne Odlewni-
ków Polskich (STOP), samodzielna organizacja o charakterze
naukowo-technicznym i menadżerskim. Obecnie na terenie Pol-
ski przy Stowarzyszeniu działa 16 oddziałów oraz ponad 56 kół
zakładowych powstałych w odlewniach, szkołach, urzędach i
innych przedsiębiorstwach. Organizacja inicjuje konferencje,
sympozja oraz specjalistyczne szkolenia odlewnicze. Stowa-
rzyszenie również angażuje się w działalność ekonomiczną i
innowacyjną.

Prace badawczo-rozwojowe nad odlewnictwem prowadzone
są w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie oraz w uczelniach
technicznych, na których prowadzone są wydziały z odlewnic-
twa, na przykład Wydział Odlewnictwa AGH oraz Wydział In-
żynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

zapraszają
na uroczystą Mszę św. odprawioną

w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Msza zostanie odprawiona w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wo-

jennego w Katedrze Wawelskiej, 13 grudnia 2022 r. o godz. 16:30.

Program uroczystości:
16:15 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Katedrą Wa-

welską w Krakowie;
16:30  - rozpoczęcie mszy świętej.
Po mszy św. przemarsz pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną zło-

żone kwiaty i znicze.
Zarząd KRH tradycyjnie zaprasza w tym dniu na godz. 12:00

na plac Centralny pod Pomnik Solidarności, gdzie wspólnie
oddamy hołd ofiarom stanu wojennego, zapalimy znicze i złoży-
my kwiaty.

W AMP rozpoczęły się negocjacje płacowe
W dniu 6 grudnia zebrał się Zespół Centralny, a po nim nastąpi-

ło spotkanie TOP6. Jak to jest przyjęte w tego typu negocjacjach
strony przedstawiły swoje wyjściowe propozycje. Okazało się, że
są one bardzo rozbieżne. Zarówno pracodawca, jak i strona spo-
łeczna w dyskusji uzasadniali swoje racje. Zdaniem HR, najważ-
niejszym dla pracodawcy jest zachowanie miejsc pracy, a dopiero
na drugim miejscu wysokość podwyżek. Bardzo trudna sytuacja
rynkowa, szczególnie w segmencie wyrobów płaskich, spowodo-
wała że ceny wyrobów znacząco się obniżyły z równoczesnym
spadkiem zamówień - argumentował pracodawca. Związki zawo-
dowe nie kwestionują kolejności priorytetów, jednakże kwestia
wysokości podwyżek w związku z postępującą pauperyzacją jest

Wszystkim, którzy z zaangażowaniem i pasją wykonują
ten ciężki i odpowiedzialny zawód, w tym załogom Krako-
dlewu i Metalodlewu, życzymy satysfakcji z wykonywane-
go zawodu, a także szczęścia osobistego oraz zdrowia.

Informujemy, że zakładowe organizacje związkowe w AMP S.A.
oraz strona pracodawcy uzgodniły Regulamin Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Świadczeń Socjalnych Jadwiga Ra-
dowiecka zaapelowała o wcześniejsze przekazywanie informacji
o terminie podpisywania Regulaminu przez osoby upoważnione
z ramienia związków. Termin jest pilny, ponieważ wg Regulaminu
ZFŚS wiele świadczeń socjalnych wymaga wcześniejszej decy-
zji właściwej komisji, a nowi członkowie komisji przed posiedze-
niem, na którym będą rozpatrywane wnioski pracowników za-
wierające dane dotyczące zdrowia muszą otrzymać specjalne
upoważnienie.

Uzgodniony Regulamin zamieszczamy na stronie krhhts.pl w
plikach do pobrania.

Z ostatniej chwili:
          Uzgodniono Regulamin ZFŚS na 2023

„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwyciężyć”
- J. Piłsudski

dla pracowników bardzo istotna. Zdaniem związkowców nale-
ży szukać rozwiązań, które zrekompensują inflację.

Podsumowując początkowy etap negocjacji przytaczamy zda-
nie HR: Nasza propozycja musi uwzgledniać kilka kroków z
Państwa strony w dół, a z naszej kilka kroków w górę.

W miarę postępu negocjacji  będziemy starali się podawać
więcej konkretów.
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Zebranie przewodniczących z 5 grudnia

W większości Komisji Oddziałowych NSZZ „Solidarność”
w krakowskiej hucie i spółkach trwają wybory związkowe
na kolejną kadencję 2023 - 2028. W poniedziałek 5 grudnia
w siedzibie Zarządu KRH w budynku LTT głosowały członki-
nie „Solidarności” ze spółki Hut-Pus (patrz zdjęcie)

Rozpoczynając zebranie przew. Roman Wątkowski powitał ser-
decznie Andrzeja Grabskiego, którego nowo wybrani SIP krakow-
skiego oddziału ponownie wybrali Zakładowym Społecznym In-
spektorem Pracy na rozpoczynającą się kolejną kadencję 2023-2026
oraz Tadeusza Żółtego, nowego przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” Refractories i TechGroup. Przy tej okazji poinformował zebra-
nych o toczących się rozmowach na temat przyłączenia komisji kie-
rowanej przez kol. Żółtego do struktur MOZ NSZZ „Solidarność”
AMP oddział Kraków.

Z kolei Andrzej Grabski podziękował za okazane zaufanie oraz
komisjom wyborczym za wkład pracy włożony w sprawne prze-
prowadzenie wyborów SIP. Przy okazji odniósł się do kilku tema-
tów, które w najbliższym okresie będą przedmiotem wystąpień na
Głównej Komisji BHP. Wśród nich jest problem organizacji ruchu
na nowo oddanym do użytku skrzyżowaniu ul. Igołomskiej z do-
jazdem do bramy nr 5. Brak synchronizacji świateł plus dodatko-
we światła na torowisku tramwajowym znacznie utrudniają ruch
samochodów przejeżdżających przez wspomnianą bramę, co po-
woduje potężne korki i zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowe-
go. Reorganizacja ruchu w rejonie bramy nr 5 trwa od kilku lat i
nadal sprawa nie jest rozwiązana w sposób prawidłowy. W dużym
stopniu winę ponosi Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który nie wy-
pracował odpowiedniej organizacji ruchu. Zdaniem A. Grabskiego
również huta nie w pełni wywiązała się ze swoich zobowiązań, po-
nieważ w tym rejonie miał powstać duży parking wraz z toaletami i
pomieszczeniami dla kierowców. Wstyd, że tak duży zakład jak huta
nie zapewnił jak dotąd pomieszczeń sanitarnych kierowcom tirów i
innych ciężkich pojazdów.

W dalszej części zebrania Roman Wątkowski zdał sprawozdanie z
ostatniego cotygodniowego spotkania w ramach TOP6. Przedsta-
wiciele HR poinformowali o zasadach zawartej umowy dotyczącej
sponsoringu tytularnego pomiędzy ArcelorMittal Poland a kom-
pleksem obiektów sportowych w Sosnowcu. Wspomniana umowa
zawarta jest na okres 5-letni i dotyczy m.in. możliwości korzystania
z sal konferencyjnych, loży VIP-owskich, a także z innych  możliwo-
ści jakie dają wspomniane obiekty sportowe. Jednym z celów jakie
przyświeca AMP jest organizowanie tutaj targów pracy oraz wy-
staw promujących nasz zakład.

Aktualny stan prac nad Regulaminem Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na przyszły rok przedstawiła Beata Suder.
W dalszym ciągu nie rozwiązany jest problem nieuwzględniania w
dochodach pracowników dodatku 500+ oraz nadgodzin. Jest to pro-
blem, tym bardziej, że czasami w sytuacjach nadzwyczajnych (np.
awarie) wymusza się na pracownikach pracę w nadgodzinach. To
powoduje, że średnia indywidualna płaca wzrasta, ograniczając pra-
cownikowi dostęp do niektórych świadczeń z Funduszu. Związki
zawodowe liczą, iż pracodawca uwzględni uwagi strony społecznej.

Dalsze rozmowy prowadzone na forum Głównej Komisji So-
cjalnej zdecydują jakie rozwiązanie zostanie przyjęte.

Koniec roku to okres planowania urlopów. Pracownicy mają
na to czas do połowy stycznia 2023.  Będzie to możliwe po
wprowadzeniu stosownych modyfikacji w HRapce (nastąpi
to w najbliższy piątek), o czym HR poinformuje w osobnym
komunikacie.

Do końca roku obowiązuje tak zwane postojowe solidar-
nościowe dla pracowników wsparcia, które powinni wyko-
rzystać w co drugi piątek miesiąca. Obowiązywanie powyż-
szych ustaleń decyzją HR przeniesiono na I kwartał przy-
szłego roku.

W środę 7 grudnia odbędzie się Walne Zebranie Delega-
tów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -
Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland oddział Kraków.
Najważniejszym tematem Zebrania będzie dostosowanie
struktur kas funkcjonujących w AMP S.A. do zmian w sto-
sownej ustawie, która wchodzi w życie w kwietniu 2023.
Delegaci muszą podjąć decyzje o dalszym postępowaniu
w tej sprawie.

Stanisław Lebiest poinformował, że „Solidarność” Kolpre-
mu z dużą uwagą przygląda się pracom nad transformacją
przedsiębiorstwa.

W dalszej części zebrania przewodniczący podzielili się in-
formacjami o przebiegu wyborów związkowych w ich komi-
sjach oddziałowych. Zgodnie z sugestią Zarządu KRH prze-
wodniczący będą czynić starania, aby do końca stycznia
wybory w poszczególnych komisjach zostały ukończone.
Przykładowo: w Eko-Energii sp. z o.o. (przew. Wiesław Jaku-
biec) wybory zaplanowano w terminie 12-16 grudnia, w Kra-
kodlewie (przew. Krzysztof Kantor) dwudniowe wybory roz-
poczną się 13 grudnia, w BWZ i BTL (przew. Czesław Bujak)
aktualnie trwają wybory i skończą się w tym tygodniu, Komi-
sja Emerytów i Rencistów (przew. Henryk Rasała) przystąpi
do wyborów po świętach, natomiast ze względu na rozpro-
szenie pracowników komórek dyrekcyjnych (przew. Beata
Suder) wybory dla tej grupy związkowców będą prowadzone
sukcesywnie, częściowo przed świętami Bożego narodzenia i
częściowo po świętach.

Janusz Klimaszewski poinformował, że akcja wydawania
paczek świątecznych jest na ukończeniu. Rolą przewodni-
czących jest jak najszybsze przekazanie paczek członkom
Związku.

Osobom pytającym o przygotowywane przez nas i cieszą-
ce się dużym powodzeniem kalendarze zmianowe dla 4BOP
odpowiadamy, że będą one wydawane przewodniczącym,
według rozdzielnika, w przyszłym tygodniu. Pod koniec roku
przewodniczący poszczególnych komisji oddziałowych otrzy-
mają też kalendarze planszowe.

Wiadomość z ostatniej chwili: Jak informuje dyr.
generalny Frederik Van De Velde wielki piec nr 3 nie
wznowi pracy przed końcem tego roku, ponieważ
portfel zamówień utrzymuje się poniżej pracy tech-
nologicznego minimum dwóch wielkich pieców. Dy-
rektor zapewnia, że piec nr 3 zostanie przywrócony
do pracy przed planowanym remontem pieca nr 2.
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Członkostwo w Solidarności
nie wygasa z końcem zatrudnienia
Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zaape-

lowała, by wszyscy emeryci i renciści wstępowali w struktury
Sekcji Regionalnych. Krajowy Sekretariat Emerytów i Renci-
stów wskazuje, że wiele osób wraz z przejściem na emeryturę
kończy także swoje członkostwo w NSZZ „Solidarność”, choć
nie wygasa ono z końcem zatrudnienia. Wobec tego Rada
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zaapelowała,
by wszyscy emeryci i renciści wstępowali w struktury Sekcji
Regionalnych.

 – Apelujemy do Przewodniczących Komisji Zakładowych:
Nie skreślajcie z listy członków Waszej Organizacji tych, któ-
rzy przeszli na emeryturę! Informujcie o możliwości kontynu-
owania przynależności do Związku po zakończeniu pracy za-
wodowej w Waszej macierzystej Organizacji Zakładowej lub w
organizacjach terenowych w swoich delegaturach. Zależy nam,
aby wszyscy emeryci i renciści wstępowali w struktury Sekcji
Regionalnych – podkreślają związkowcy z KSEiR i dodają, że
nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi składkami.

– Teraz kiedy jest więcej czasu dla siebie, pokażmy, że zależy
nam na przynależności do Związku. Bierzmy udział w życiu
związkowym, walczmy o nasze prawa, pamiętajmy, o historii
naszej Ojczyzny biorąc udział w upamiętnianiu rocznic pań-
stwowych – apeluje przewodniczący Wiktor Kubisiak.

– Kto, jak nie seniorzy pojadą na grób błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki czy Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pra-
cy do Częstochowy? Kto wspomoże protesty związkowe? Kto
podzieli się swoim doświadczeniem? – pytają związkowcy.

 Więcej informacji na stronie Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Z wizytą w czeskiej hucie
W dniu 29 listopada br. przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnic-

twa NSZZ „Solidarność” wizytowali czeską hutę żelaza i stali -
Trinecke Żelezarny w Trzyńcu. „Solidarność” reprezentowały trzy
osoby z ArcelorMittal Oddział Kraków, dwie osoby z Baildon w
Katowicach, oraz przewodniczący KSH Andrzej Karol.

Nasza delegacja zwiedziła Wielkie Piece, Stalownię Konwerto-
rową, Ciągłe Odlewanie Stali (COS), na którym jest kilka nitek,
m.in. kwadratowy i okrągły. Wizytowano także walcownię grubą
oraz długą, na których produkowane są szyny w 17 rodzajach, w
tym specjalne na rynek USA i Kanady.

W hucie „matce” zatrudnionych jest ok. 8 tys. pracowników
oraz ok. 3 tys. w spółkach „córkach”, łącznie ponad 11 tys. pra-
cowników. W zakładzie pracują 2 wielkie piece, o łącznej produkcji
ok. 2,2 mln ton surowego żelaza. Huta powstała 180 lat temu i
znajduje się w samym centrum miasta Trinec zamieszkałym przez
55 tys. mieszkańców. Jak nas poinformowano lokalizacja kombina-
tu nikomu nie przeszkadza, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę,
że  zakład daje im miejsca pracy.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków
zawodowych z huty Trinecke Żelezarny skupionych w OS KOVO
(Odborovy Svaz – Związek Zawodowy) KOVO – Metalowców.
Stronę czeską reprezentowali, przewodniczący zakładowy oraz 5
przewodniczących z największych oddziałów huty. Wymieniono
informację nt. systemu płac, wysokości zarobków (płace są po-
dobne jak w Polsce, ale ceny w sklepach podstawowych artyku-
łów i paliwa są wyższe niż w naszym kraju). Rozmawiano również o
rozwiązaniach socjalnych u nich i u nas, a także zapoznaliśmy się
z ich systemem emerytalnym i rentowym. W czeskich hutach nie
ma wcześniejszych emerytur dla osób pracujących w ciężkich wa-
runkach np. na stalowni czy wielkich piecach. Emerytury są jedna-
kowe dla mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat, a w niedługim czasie
Czesi mają zmienić ustawę, zgodnie z którą na emeryturę będzie się
odchodziło w wieku 68 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Wymieniono także informację o związkach zawodowych i syste-
mie wyborczym w obu krajach. Andrzej Gębara

Informacja z HUT-PUS
29 listopada odbyło się spotkanie wszystkich związków za-

wodowych działających w spółce HUT-PUS z p. prezes Bar-
barą Bednarczyk, która poinformowała, że pracownikom zo-
staną wypłacone bony świateczne. Następnie rozwinęła się
dyskusja na temat braków w zatrudnieniu i niskich zarobków
w tej spółce.

Pani prezes nadmieniła, że zarząd HUT-PUS zwrócił się do
ArcelorMittal Poland S.A. o zwiększenie stawek za usługi wy-
konywane na rzecz tej spółki, jednak AMP jako usługobiorca
nie wyraża zgody na zmianę zawartej i nadal obowiązującej
umowy. Takie stanowisko ogranicza zarządowi możliwość pod-
noszenia zarobków w firmie od przyszłego roku.

Na zakończenie spotkania pani prezes stwierdziła, że będzie
dążyła do tego, aby wynagrodzenia pracowników HUT-PUS
były korzystniejsze. Będzie to jednak trudne z uwagi na przy-
szłoroczne zmiany związane z podwyższeniem minimalnego
wynagrodzenia, na co muszą być zaangażowane dodatkowe
środki. Związki zawodowe zapowiedziały, że nie zrezygnują z
działań mających na celu wynegocjowanie u pracodawcy lep-
szych zarobków w spółce.

HUT-PUS S.A. zaprasza na
Bal Sylwestrowy 2022/2023

Bal odbędzie się w Sali Bankietowej przy ul. Mrozowej 1.
Rozpoczęcie zabawy: 31 grudnia o godz. 20:00.

Oprawę muzyczną zapewnia DJ Maros (Marek Kijowski).
Cena od osoby: 345 zł.
Informacja tel. 506-033-285
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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

Turniej Piłki Siatkowej
          Pod dyktando drużyn z Koksowni

Z przyczyn technicznych Hutniczy Turniej Piłki Siatkowej „Je-
sień 2022” rozegrywany będzie na raty w dwóch terminach.
Pierwszy termin przypadł na sobotę 3 grudnia, drugi odbędzie
się w styczniu 2023 r.

Drużyny grające w sobotę podzielono na dwie grupy. O go-
dzinie 8:00 przystąpiły do rozgrywek drużyny z grupy II: ZK
Oldboje, ZSZ, Nauczyciele i GU.

O 10:30 przyszła kolej na drużyny z mocnej grupy I: ZK Re-
prezentacja, ZK Młodzi, Tabular, PSK/BWG.

Pierwsza runda rozegrana została w miłej atmosferze na nie-
spodziewanie wysokim poziomie gry - oj, było ciężko! Do finału
z każdej grupy wchodziły po dwie drużyny. Z grupy II z pierw-
szego miejsca do finału przeszła drużyna ZSZ, z drugiego miej-
sca ZK Oldboje (decydowały małe punkty). Z grupy I bez pro-
blemu do finału weszła, z drugiego miejsca, drużyna ZK Młodzi.
Do końca ważyły się losy czy ZK Reprezentacja czy Tabular i tu
znów zdecydowały małe punkty na korzyść ZK Reprezentacja.
W finale te cztery drużyny prawdopodobnie zagrają każdy z
każdym o miejsca od I do IV, z kolei reszta o miejsca od V do VIII.

I tym razem muszę podziękować dyrektorowi Ryszardowi Opyr-
chałowi za pomoc i zgodę na 3 drużyny z Koksowni. Jak widać,
na razie nie zawiedliśmy. Duży wkład włożył wraz z opieką Krzy-
siu Kozaczka, dobrze prowadząc drużyny. Myślę, że również w
styczniu nie zawiedziemy dyrekcji ani załogi ZK. Będziemy na-
dal liczyć na wsparcie wyżej wymienionych osób, a także prze-
wodniczących związków zawodowych: Mietka Trembacza z „So-
lidarności” i Marka Żelichowskiego z NSZZ Pracowników. Li-
czę też na załogę, która - mam nadzieję - przyjdzie dopingować
drużyny. Na koniec podziękuję jeszcze organizatorom turnieju:
Z. Gąsce, K. Karwowskiemu, B. Pieruckiemu, którym te podzię-
kowania jak najbardziej się należą.

(Zadowolony) Tadeusz Kowalczyk

Sejm wprowadza do przepisów pracę zdalną
Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub

częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazo-
wo uzgodnionym z pracodawcą - przewiduje nowelizacja Kodek-
su pracy, którą w czwartek uchwalił Sejm. Ponadto, pracodawcy
będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Za
uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw
było 12, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie
projektu w całości. Sejm nie przyjął także poprawek Koalicji Oby-
watelskiej, które zakładały wydłużenie vacatio legis z dwóch do
trzech miesięcy oraz określenie wymiaru „okazjonalnej pracy zdal-
nej” do 30 dni w roku kalendarzowym.

Nowela wprowadza do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej,
zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub czę-
ściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo
uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania
pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybry-
dową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i praco-
dawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdal-
nej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania
stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w
zakładzie pracy.

W uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna może być wy-
konywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w
postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekracza-
jącym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie
znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uza-
sadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być
konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia człon-
kiem rodziny.

Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł
odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziec-
ko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się
osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.
Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy
lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mun-
durowych.

 Dodatkowo regulacja zakłada, że pracodawcy będą mogli wpro-
wadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obec-
ność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to
niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników,
innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy
pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obec-
ność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podej-
rzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w
stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki
w czasie pracy.

 Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obec-
ność w jego organizmie środków działających podobnie do alko-
holu będzie mogła przeprowadzać również policja. (źródło: PAP)

Rządowy program "Mieszkanie bez wkładu własnego" działa
już pół roku. Miał pomóc w zakupie mieszkania tym, którzy mają
odpowiednią zdolność kredytową, ale nie mają oszczędności
na wkład własny. Spodziewanych efektów jednak nie widać.
Portal gethome.pl ustalił, że w tym okresie zaledwie 126 gospo-
darstw domowych kupiło mieszkania za kredyty z gwarantowa-
nym przez państwo wkładem własnym. Pierwszy problem poja-
wił się na etapie oferty banków. Choć wcześniej miały pół roku
na przygotowanie opcji kredytu z gwarantowanym przez pań-
stwo wkładem, to na rynku pojawiła się ona dopiero w lipcu.
Kredytów bez wkładu własnego zaczęły wtedy udzielać Alior
Bank i Santander Bank Polska. We wrześniu dołączył do nich
PKO Bank Polski, a w październiku – Bank Pekao SA.

Wspomniane zaledwie 126 umów dotyczy kredytów na łączną
kwotę 36,5 mln zł (średnio po niespełna 290 tys. zł). Dla porów-
nania, jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w sierp-
niu, wrześniu i październiku z kredytów mieszkaniowych sko-
rzystało łącznie blisko 20 tys. gospodarstw domowych.

W przypadku programu "Mieszkanie bez wkładu własnego"
problemem jest znalezienie takiego lokum, które spełnia kryte-
ria cenowe. Pole poszukiwań zawęża zarówno limit ceny metra2,
jak i maksymalna kwota gwarancji dla 10-20 proc. wkładu wy-
maganego przez banki. Ponieważ nie przekracza ona 100 tys. zł,
więc ci, którzy nie mają oszczędności, muszą znaleźć mieszka-
nie lub dom z ceną poniżej 500 tys. zł.

Mieszkania z rządowego programu


