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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Posiedzenie Małopolskiej Terenowej Komisji  

Świadczeń Socjalnych 

 21 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedze-

nie Małopolskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych. Po-

siedzenie Komisji odbyło się zdalnie ze względu na obowiązują-

ce obostrzenia. W pierwszym punkcie spotkania Pani Jadwiga 

Radowiecka Przewodnicząca MTKŚS przedstawiła wykorzysta-

nie środków ZFŚS za  2020 rok. Po przekazaniu pełnomocnictw 

członkom Komisji, omówiono Regulamin obrad MTKŚS. Na 

2021 rok oraz harmonogram posiedzeń Komisji. Pierwsze usta-

lenia Komisji dotyczyły pożyczek mieszkaniowych. Pożyczki na 

zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz likwi-

dacje skutków zdarzeń losowych będą realizowane w miarę 

posiadanych środków. Natomiast pożyczki na remont lub mo-

dernizację będą realizowane od 30 kwietnia 2021 roku po wcze-

śniejszym złożeniu wniosku.   

W kolejnej części spotkania rozpatrzono wnioski o zapomogi dla 

pracowników BTL oraz Walcowni Zimnej BWZ. Następnie Komi-

sja rozpatrzyła wnioski złożone w 2020 roku, które nie zostały 

zrealizowane. W kolejnym punkcie posiedzenia Komisji uzgod-

niono zasady wypoczynku po pracy (karnety do parku wodnego, 

Energylandii, bilety na basen, bilety do kina).  

W ostatniej części spotkania Komisja omówiła propozycje ofert 

wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowane przez BT 

Hut-Pus.  

Na zakończenie posiedzenia MTKŚS wystosowała Apel do pra-

cowników Oddziału Kraków AMP SA 

Dotyczy: wszelkich wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku 

dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, pobytach turystyczno-

rekreacyjnych itp.) dofinasowanych z ZFŚS.  

Ponownie jak u biegłym roku, z uwagi na pandemię wirusa 

SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Małopolska 

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland 

S.A. (MTKŚS) działając w poczuciu odpowiedzialności za zdro-

wie i życie ludzkie do odwołania nie zaleca wszelkich wyjazdów 

(w tym udziału w wypoczynku dzieci, wycieczkach, rajdach, 

imprezach, pobytach turystyczno- rekreacyjnych itp.) dofinanso-

wywanych z ZFŚS. MTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnio-

nych do świadczeń z ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. 

(pracownicy oraz emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) 

o unikanie jakichkolwiek wyjazdów, które nie są konieczne. Po-

nadto MTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz osób 

uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniżenia 

poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każdorazowo przed 

skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS 

uwzględniano decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia 

rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie 

rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ww. 

chorobę COVID-19. W trosce o siebie samych, nasze rodziny 

naszych współpracowników, wszyscy musimy bezwzględnie 

przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz 

odpowiedzialne zachowywać się również poza pracą, aby nie 

narażać siebie, swoich rodzin i swoich współpracowników.  

Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie działań łagodzących 

skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowco-

wej  w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków  

Strony Porozumienia sygnatariusze Porozumienia w sprawie 

działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia 

części surowcowej  w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków 

uwzględniając wniosek Związków Zawodowych w zakresie 

przedłużenia terminu składania wniosków o rozwiązanie umowy 

o pracę 8 lutego 2021 roku podpisały stosowny Aneks nr 1 do 

Porozumienia. 

Strony Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społecz-

ne wynikające z zamknięcia części surowcowej  w ArcelorMittal 

Poland S.A. Oddział Kraków, wprowadzają następujące zmiany w 

treści ww. Porozumienia: W ust.10 pkt 2  - zdanie:  

„rozwiąże umowę o pracę w ciągu trzech miesięcy od dnia 

podpisania niniejszego Porozumienia - będzie uprawniony do 

otrzymania specjalnej odprawy obliczanej wg poniższych za-

sad w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych w okresie:”  

przyjmuje następującą nową treść: 

„rozwiąże umowę o pracę w okresie do 31.03.2021 r.  - będzie 

uprawniony do otrzymania specjalnej odprawy obliczanej wg 

poniższych zasad w przypadku nabycia uprawnień emerytal-

nych w okresie:” 

Tak więc termin rozwiązania umowy o pracę w związku z naby-

ciem uprawnień emerytalnych został przedłużony. Strona Spo-

łeczna na bieżąco śledzi realizacje wspomnianego Porozumie-

nia. Jeśli pojawią się kolejne wątpliwości w sprawie jego zapi-

sów będziemy reagować.     K.W. 

 

Spotkanie z zastępcą dyrektora generalnego  

Panem Frederikiem VAN DE VELDE,  

1 lutego 2021 roku poprzez komunikator „zoom” odbyło się spo-

tkanie organizacji związkowych  w AMP SA z Panem Frederi-

kiem VAN DE VELDE. Właśnie od 1 lutego br będzie On pełnił 

w AMP SA funkcję zastępcy generalnego AMP, został powołany 

także w skład Zarządu Spółki w miejsce byłego już wiceprezesa 

Pana Marca De Pauw. Swoją pracę w AMP chciał rozpocząć od 

spotkania ze Stroną Społeczną podkreślając wagę dialogu spo-

łecznego. Krótkie wprowadzenie oraz zakres obowiązków no-

wego zastępcy generalnego AMP przedstawił Prezes Zarządu 

Spółki Pan Sanjay Samaddar. Nowy członek zarządu AMP 

większość swej pracy zawodowej związany był z wyrobami pła-

skimi pełniąc funkcje min., kierownika produkcji wyżarzalni oraz 

walcarki w zakładzie w Gandawie, pracował także jako asystent 

na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie uzyskał tytuł doktora. W 

2002 r. został koordynatorem ds. jakości i procesu technologicz-

nego walcowni zimnej. W 2008 r. objął stanowisko szefa ds. 

relacji z klientami, a w 2010 - szefa wielkich pieców i spiekalni w 

ArcelorMittal Ghent. Od 2015 do 2017 F pełnił funkcję dyrektora 

zarządzającego odpowiedzialnego za część surowcową Ganda-

wa-Liege. Następnie został dyrektorem ds. technologii Arcelor-

Mittal Europe wyroby płaskie, dywizja północna. Od lutego 2019  

Frederik Van DE Velde odpowiadał za procesy w części surow-

cowej w ArcelorMittal Europe wyroby płaskie….    Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
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 Cd ze str nr 1… W AMP SA Pan Frederik Van DE Velde ma od-

powiadać za część produkcyjną. Jeśli tylko na to pozwolą wa-

runki chciałby poznać pracę wszystkich zakładów w poszcze-

gólnych oddziałach Spółki. W trakcie krótkiej dyskusji jaka od-

była się po „prezentacji” nowego członka Zarządu Spółki odpo-

wiadając na pytania dotyczące Oddziału Kraków, mówił o waż-

ności naszej części przetwórczej i planowanych inwestycjach w 

Krakowie. Jest przekonany, że od dawna planowana inwestycja 

w III linie ocynkowni w końcu ruszy pełną parą. Chciałby swą 

wiedzą zdobytą w dotychczasowej pracy wspomóc procesy 

produkcyjne krakowskich walcowni. Bardzo zależy mu na tym 

by logistyka związana z dostawą wsadu do naszych walcowni 

była właściwa, a wsad był najwyższej jakości. Z dużym smut-

kiem odniósł się do zatrzymania pracy części surowcowej w 

Krakowie. Priorytetem także w jego pracy będzie BHP i służby 

nadzorujące ten obszar w AMP, nad którymi ma przejąć nad-

zór. Doświadczenie zdobyte w ArcelorMittal Ghent w tym zakre-

sie będzie jak zapewniał pomocne w odpowiednim zastosowa-

niu przepisów BHP.      K.W. 

 

Spółki 

 Pierwsze tygodnie nowego roku dla wielu spółek nie 

przyniosły znaczącej poprawy sytuacji. Owszem zdarzają się 

sytuacje gdzie odnotowuje się wzrost zamówień. Istnieje jednak 

obawa, że ten trend może się nie utrzymać. W wielu Spółkach 

nadal zawieszone są Układy Zbiorowe w całości lub w niektó-

rych zapisach. Niestety głównie dotyczy to części dotyczących 

wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Z uwagą obserwujemy 

sytuację w tych Spółkach, bowiem w większości z nich po I 

kwartale kończą się okresy zawieszenia bądź to ZUZP lub Re-

gulaminów Świadczeń Socjalnych. W kilku przypadkach już 

wystąpiliśmy z wnioskiem o podjęcie rozmów. Zdajemy sobie 

sprawę, że obecna sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich a 

zwłaszcza dla pracowników Spółek. Dlatego priorytetem dla 

naszego Związku jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy i 

zapewnienie godziwych wynagrodzeń. Chcemy jeszcze raz 

stanowczo podkreślić, bowiem pojawiają się opinie, że to 

Związki są winne niskim wynagrodzeniom pracowników, stara-

my się we wszystkich sytuacjach gdzie dochodzi do wstrzyma-

nia przywilejów pracowniczych brać pod uwagę sytuację spó-

łek, a czas zawieszeń ograniczyć do minimum.  Wszyscy po-

winniśmy zdać sobie sprawę z powagi tego czego teraz do-

świadczamy. Działajmy wspólnie, aby przetrwać te trudne cza-

sy, rozmawiajmy uczciwie i poważnie, wymieniajmy się argu-

mentami. Te słowa kierujemy zwłaszcza do Zarządów Spółek – 

pracownicy oczekują szczerych informacji o sytuacji ekono-

micznej i perspektywach pracy. 

Kolprem 

W Spółce Kolprem zakończyły się negocjacje Regulaminu Fun-

duszu Socjalnego na rok 2021. W porównaniu do poprzedniego 

Regulaminu udało nam się zachować większość zapisów. W  

Spółce Kolprem ZFŚS funkcjonował bardzo dobrze i dlatego 

nie było powodów, aby zmieniać jego zapisy. Ważną informacją 

dla pracowników Spółki jest to, że znacząco wzrosły środki na 

dodatkowe świadczenia, czyli „bony świąteczne” i będą one 

wypłacane na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Również wzrosły i 

to kilkukrotnie środki przeznaczone na zapomogi losowe i ma-

terialne. Zmienione zostały również tabele dochodowe, aby 

bardziej odpowiadały dochodom pracowników Spółki . 

Trwają także negocjacje nowego Układu Zbiorowego. Poprzed-

ni wypowiedziany jednostronnie przez Pracodawcę obowiązuje 

do końca sierpnia bieżącego roku. Dotychczas omówiliśmy 

kilka pierwszych rozdziałów dotyczących spraw nazewnictwa, 

umów o pracę i okresów ich wypowiadania. Pozostało do 

uzgodnienia kilka spornych zapisów. Trzeba tu przypomnieć, że 

Kolprem będąc Spółką zależną  jest zobligowany do podobnych 

zapisów jak w ZUZP AMP SA. Oczywiście musimy też 

uwzględnić w negocjacjach specyfikę naszej pracy. O kolejnych 

etapach rozmów będziemy sukcesywnie informować pracowni-

ków Spółki. Na wniosek naszej organizacji Związkowej podjęto 

poważne rozmowy na temat wprowadzania systemu informa-

tycznego. Sposób, czas i problemy związane z łącznością i 

sprzętem komputerowym bardzo zbulwersowały pracowników 

Spółki. Mamy nadzieję, że nasze argumenty zostaną poważnie 

przyjęte przez odpowiedzialnych za wprowadzanie tego syste-

mu.       T. Ziołek 

 

Zmiana organizacji ruchu w Oddziale Kraków  

Po zapowiedziach zmiany organizacji ruchu w krakowskim Od-

dziale AMP SA oraz zgłoszeniach jakie docierały do naszej 

organizacji związkowej od pracowników w sprawie trudności z 

wjazdem i wyjazdem z terenu huty po interwencjach do służb 

ochrony, które niewiele dały wystąpiliśmy do Wiceprezesa Cz. 

Sikorskiego odpowiedzialnego w AMP SA między innym za 

BHP i całą logistykę by podjął stosowną interwencję. 

 W imieniu organizacji związkowych działających w Oddziale 

Kraków AMP SA zwracam się do Pana Prezesa o zmianę decyzji 

służby ochrony dotyczącej zamknięcia bramy nr 4 w Krakowie w 

dni wolne od pracy. Strona społeczna jak i dyrekcja O/Kraków 

zwracała się poprzez Biuro Dialogu Społecznego o uruchomienie 

na tzw "łamaniu" zmian tej bramy by bardzo liczne grono pracowni-

ków dojeżdżajacych od strony Niepołomic mogło bezpiecznie i na 

czas dotrzeć do swego miejsca pracy. Całkowite zamknięcie bramy 

nr 4 wydłuża czas dojazdu do miejsca pracy o około 30 minut i 

stwarza zagrożenie BHP w samej jeździe. Niestety biuro ochrony 

nasz wniosek potraktowało odmowie informując o przesunięciu 

pracowników ochrony (na życzenie AMP) do ochrony obiektów 

wewnątrz zakładu. W tej sprawie interweniowali także dyrektorzy 

zakładów z Krakowa. Kolejny problem który pojawił się od pewnego 

czasu to długie kolejki do wjazdu jak i wyjazdy z terenu AMP. Z 

naszych obserwacji wynika że obsługujący bramę jeden pracownik 

chrony mierzy temperaturę, sprawdzia przepustki i samochód w 

obu kierunkach, a to zdecydowanie wydłużył oczekiwanie na wjazd 

jak i wyjazd. Kolejny pracownik zajmuje się tzw biurokracją. Wcze-

śniej obsady na bramach były większe i obywało się wszystko bez 

"zatorów" samochodowych przy wjeździe jak i wyjeździe. Na wy-

jazd z terenu AMP czeka się nawet 60 minut. Proszę o analizę  tej 

sytuacji i podjęcie takich decyzji które przywrócą normalność.  

 W odpowiedzi otrzymaliśmy stosowne wyjaśnienie, które 

oczywiście nas nie satysfakcjonuje ale widzimy zainteresowa-

nie problemem przez Pana Cz. Sikorskiego. Temat organizacji 

ruchu w naszym Oddziale zostanie poruszony na najbliższym 

posiedzeniu GK BHP. 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Rozumiem Państwa obawy związane z ograniczeniem bram w 

ruchu pieszym i samochodów osobowych. Chciałbym Państwa 

zapewnić, że zamknięcie bramy nr 4 w dni ustawowo wolne od 

pracy na przełomie zmian ma charakter tymczasowy. Aktualnie 

skupiamy uwagę na zabezpieczeniu majątku obszaru surowcowe-

go przed dostępem osób postronnych jak również potencjalnymi 

kradzieżami. Trwa reorganizacja służb ochrony w kierunku popra-

wy bezpieczeństwa osobowego i majątkowego. 

Dodatkowo, zamykając bramę nr 4 w dni wolne od pracy na przeło-

mie zmian wzięliśmy pod uwagę: 

- zmniejszenie zatrudnienia w Krakowie w części surowcowej 

(pracownicy AMP i firm serwisowych), 

- zmniejszenie obciążenia bram w dni ustawowo wolne od pracy o 

ca 40%. 

Ponadto, pracownicy ochrony na bramie nr 1 będą elastycznie 

reagować na największe natężenia ruchu przeorganizowując swoje 

czynności. O ponownym uruchomieniu bramy nr 4 poinformujemy 

Państwa jak również pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Pozdrawiam, Czesław Sikorski   K.W. 
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PPE W AMP S.A. – NAWAŻNIEJSZE INFORMACJE. 

 Od wielu już lat funkcjonuje w naszej firmie Pracowniczy 

Program Emerytalny ( PPE), który jest zamiennikiem wprowa-

dzonych w ubiegłym roku w Polsce Pracowniczych Programów 

Kapitałowych. Do tej pory, większość pracowników, skupiała się 

tylko na jednorazowej, rocznej informacji otrzymywanej z PZU, w 

której wyszczególnione są między innymi: ogólna wartość (w zł) 

uczestnictwa w tym programie oraz rozbicie na poszczególne 

procentowe i liczbowe składki, pomiędzy poszczególnymi 

subfunduszami. Podana jest również informacja w złotych o war-

tości pojedynczej jednostki uczestnictwa. Dla wytrawnych graczy 

rynkowych, będących pracownikami AMP S.A., obserwujących 

rynki finansowe oraz ruchy na giełdzie, te dane mają bardzo du-

że znaczenie, bo w ciągu roku, zmieniając dyspozycje lokowania 

w poszczególnych subfunduszach, mogą zwielokrotnić swój stan 

posiadania. Oczywiście takie ruchy wymagają większych inwe-

stycji, dlatego część osób, będących jednocześnie pracownikami 

spółki, poza normalną składką strącaną przy wypłacie przez pra-

codawcę, zasila PPE dodatkowymi środkami finansowymi. Ten 

temat dotyczy jednak wąskiej grupy pracowników, natomiast 

pozostali przypominają sobie o tym funduszu w momencie roz-

wiązywania umów o pracę lub przejścia na emeryturę. Mogliśmy 

się o tym dobitnie przekonać w trakcie obecnych odejść z huty 

pracowników krakowskiej części surowcowej, którzy zgodnie z 

porozumieniem Stron z dnia 9 listopada 2020 roku, rozwiązują 

umowy o pracę i korzystają z odpraw przedemerytalnych, typu 

E12, E24, E36, czy E48. Ponieważ w tej sprawie odebraliśmy 

dziesiątki telefonów, o wyjaśnienie min. kwestii wypłaty zgroma-

dzonych w PPE środków finansowych, poprosiliśmy Głównego 

Specjalistę HR Pana Cezarego Kozińskiego.  

K.B. - W związku z pytaniami pracowników i członków związku 

trochę poczytałem na temat PPE i wypłat z tego programu eme-

rytalnego. Generalnie: kobieta może to zrobić w transzach lub 

jednorazowo po przejściu na emeryturę i ukończeniu 60 lat. Po-

dobnie mężczyzna, ale tu różnica jest w wieku, czyli taka osoba 

musi mieć ukończone 65 lat.  Przy odejściu lub przejściu do innej 

firmy można też przekazać dotychczasowe wpłaty na konto IKE 

lub do innego pracodawcy. A jak wygląda sytuacja, gdy ktoś od-

chodzi za porozumieniem Stron i korzysta z odpraw przedemery-

talnych, typu E 12, 24,36 lub 48? Wiem, że musi wypełnić wnio-

sek do pracodawcy i czeka się na tą wypłatę do miesiąca czasu, 

ale czy od tego jest liczony podatek ? I drugie pytanie. Czy w 

takim przypadku potrąca się 30 % z dotychczasowych składek ? 

Ostatnie pytanie dotyczy przypadku, gdy mężczyzna ukończy 60 

lat, a w tym wieku, zgodnie z ustawą o PPE, może wypłacić do-

tychczasowy wkład. Czy od takiej wypłaty jest potrącany podatek 

i w jakiej wysokości ? Czy w takim przypadku również potrącane 

są koszty manipulacyjne  w wysokości 30 %  ?W Internecie są 

rożne interpretacje prawników i znawców prawa pracy na ten 

ostatni temat, dlatego wolę zapytać u źródeł. 

Pan Cezary Koziński: Odpowiadając na powyższe pytania infor-

muję, że zgodnie z ustawą o PPE i naszą umową Zakładową, 

powyższe kwestie zostały uregulowane w § 35.  

1.Dokonanie Wypłaty Środków zgromadzonych przez Uczestnika 

w ramach Programu następuje wyłącznie w poniższych przypad-

kach: 

a)na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat 

b) na wniosek Uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji 

o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia, 

c) w razie nie wystąpienia przez Uczestnika z żądaniem wypłaty 

Środków przed ukończeniem przez niego 70 lat, po osiągnięciu 

tego wieku, 

d) w wypadku śmierci Uczestnika – na wniosek osoby uprawnio-

nej. 

Reasumując: zarówno kobieta jak i mężczyzna może „bez kosz-

towo” dokonać wypłaty środków z PPE po osiągnięciu 60 roku 

życia. 

W przypadku nie spełnienia w/w warunków pracownik może: 

1. poczekać do osiągnięcia 60 roku i wtedy dokonać bez koszto-

wej wypłaty 

2. dokonać wypłaty transferowej na IKE- oznacza to oczywiście 

wypowiedzenie udziału w Pracowniczym Programie emerytal-

nym, funkcjonującym w AMP S.A. 

Środki przetransferowane na IKE, posiadacz konta może w każ-

dym momencie wypłacić (całość kapitału) – to tzw. zwrot. Jeśli 

posiadacz IKE decyduje się na taką transakcję, na rachunek 

bankowy trafia bieżąca wartość środków wcześniej przetransfe-

rowanych z PPE, pomniejszona o 30% sumy składek podstawo-

wych wpłaconych do programu emerytalnego – te środki trafiają 

na konto danej osoby w ZUS i będą jej wypłacone w postaci 

emerytury. Jeśli posiadacz konta wypłaca środki z IKE, w tym 

pochodzące z wypłaty transferowej po ukończeniu 60. roku ży-

cia, powyższa kwota nie jest potrącana i przekazywana do ZUS 

(wypłacane jest 100% bieżącej wartości kapitału).  

K.B. – Dziękujemy za wyjaśnienia. 

Wraz z powyższą odpowiedzią otrzymaliśmy również poradnik, 

który jest skierowany do osób rozwiązujących z rożnych przy-

czyn umowę o pracę w AMP S.A. Najistotniejsze informacje z tej 

publikacji prezentujemy poniżej. Z kolei osoby zainteresowane 

członkostwem oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania Pracow-

niczych Programów Emerytalnych PPE, odsyłamy na naszą stro-

nę intranetową, www.nszzphs.pl, gdzie informator ( wydany 

przez Komisję Nadzoru Finansowego ) został umieszczony w 

całości.  

Co zrobić z rejestrem PPE w przypadku rozwiązania umowy 

o pracę ? 

W przypadku wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie jej 

rozwiązania pracownik, będący uczestnikiem pracowniczego 

programu emerytalnego (PPE) może podjąć następujące kroki: 

1. Pracownik dalej może pozostać w PPE jako tzw. uczestnik 

bierny. W takiej sytuacji pracodawca po rozwiązaniu umowy o 

pracę (czyli po upływie okresu wypowiedzenia) zaprzestaje nali-

czać i odprowadzać składki podstawowe. Ostatnia składka nali-

czana i odprowadzana jest za ostatni miesiąc zatrudnienia u pra-

codawcy. Pracownik nie ma możliwości samodzielnego dopłaca-

nia składek dodatkowych po rozwiązaniu umowy o pracę. Zgro-

madzony kapitał dalej jest inwestowany na rejestrze uczestnic-

twa pracownika. Pracownik, który wyraził zgodę i otrzymał PIN 

Kod, ma dostęp do rejestru uczestnictwa za pośrednictwem In-

ternetu, gdzie może na bieżąco sprawdzać wartość swojego reje-

stru.  

W przydatku braku PIN kodu Pracownik w każdej chwili może 

zwrócić się do TFI PZU za pośrednictwem pracodawcy o wysta-

wienie PIN Kodu i umożliwienie dostępu do rejestru za pośred-

nictwem Internetu. W tym celu należy złożyć Deklaracje zmiany. 

Możliwość wypłaty zgromadzonego kapitału pracownikowi przy-

sługuje w chwili osiągnięcia przez niego 60 roku życia lub ukoń-

czenia 55 roku życia i uzyskania wcześniejszych uprawnień eme-

rytalnych…….    Cd str nr 4. 

 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland  S.A.   Nakład 1800 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Cd ze str nr 3….  2. Pracownik może dokonać Wypłatę Transferową. 

Po rozwiązaniu umowy o pracę (czyli po upływie okresu wypowie-

dzenia) pracownik może złożyć dyspozycję Wypłaty Transferowej  

w wyniku której środki zgromadzone w ramach PPE u danego 

pracodawcy przekazywane są do innego PPE np. u nowego pra-

codawcy lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).  

W przypadku Wypłaty Transferowej na IKE pracownik może do-

browolnie samodzielnie dopłacać składki. W przypadku transferu 

środków na IKE pracownik ma możliwość dokonania zwrotu zgro-

madzonych środków. W przypadku zwrotu zgromadzony kapitał 

obciążony jest podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych 

oraz składką na ZUS w wysokości 30% wpłaconych składek pod-

stawowych. Dodatkowo informujemy, iż pracownicy, którzy są 

uczestnikami PPE przed rozwiązaniem umowy o pracę mogą 

otworzyć IKE prowadzone przez TFI PZU S.A. na preferencyjnych 

warunkach polegających na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej 

przy nabywaniu i zamianie jednostek uczestnictwa w ramach IKE, 

pod warunkiem zawarcia umowy IKE przed rozwiązaniem umowy 

o pracę.      K. Bąk 

 

Praca Biura PZU - POLISHUT  

 Informujemy, że Biura Obsługi PZU i PZU Życie, w związku 

z ciągle dużą zachorowalnością na COVID19 w Krakowie, w dal-

szym ciągu. pracują od poniedziałku do czwartku w godzinach 

8.00 - 15.00. W piątki wszystkie sprawy będą załatwiane z Pań-

stwem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. 

* W sprawie przystąpienia do kontynuacji ubezpieczenia PZU, dla 

pracowników odchodzących z AMP i Spółek, bardzo prosimy 

wcześniej o kontakt telefoniczny.  

* Roszczenia można do nas zgłaszać elektronicznie lub za pomo-

cą portalu mojePZU – jednocześnie przypominamy, że macie na 

to Państwo 3 lata – świadczenie nie przepadnie. Ponadto informu-

jemy, że PZU udostępniło specjalną infolinię dla osób z objawami 

koronawirusa: 22 505 11 88 pod którą każdy może uzyskać pora-

dę lekarską. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub 

przeprowadzi wideokonsultację. Życzymy wszystkim zdrowia i 

szybkiego powrotu do normalności!  

Od czerwca br. PZU rozszerzyło sieć sprzedaży oferującą PZU 

GO. Sprzedaż będzie możliwa we wszystkich oddziałach PZU 

oraz u wybranych agentów wyłącznych na terenie całej Polski. W 

tym przypadku Biura Obsługi PZU Polishut zostały do tej akcji 

wyznaczone. Poznaj PZU GO PZU GO to nowoczesne rozwiąza-

nie, które dba o bezpieczeństwo w czasie jazdy samochodem. 

Niewielkie urządzenie (tzw. beacon) przyklejone do przedniej szy-

by auta komunikuje się z aplikacją PZU GO, która jest zainstalo-

wana w telefonie ubezpieczonego i wykrywa niebezpieczne sytua-

cje. PZU GO – na czym polega? W razie wypadku, w którym 

mogło dojść do uszkodzenia ciała kierowcy lub pasażera, PZU 

zapewnia: - kontakt z ubezpieczonym w celu ustalenia wymaganej 

pomocy lub - zawiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowe-

go, jeżeli nie ma kontaktu z ubezpieczonym. PZU GO – jak ku-

pić? Klient może kupić wariant PZU GO wraz z ubezpieczeniem 

PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort lub Super. Promocyj-

na cena wynosi 49 zł, jeżeli: - umowa zostanie zawarta na 12 mie-

sięcy, z jednorazową płatnością składki, - pojazd jest wykorzysty-

wany standardowo.  

- Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, * 

majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowol-

ne OC, * rolne, * wypadkowe i inne. Biuro Obsługi PZU mieści się 

przy ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus), pok. 27, tel.: 12 390 40 51, 

660 544 212.     E-mail: bwlodarczyk@agentpzu.pl  

Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU może korzy-

stać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpieczeniach majątko-

wych.  

- 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: polishut@interia.pl                     Zapraszamy.  

Plan pracy SIP w Oddziale Kraków AMP SA 

Organizacje związkowe sprawujące nadzór nad Społeczną 

Inspekcją Pracy w Krakowie zatwierdziły Plan Pracy SIP na rok 

2021. Oczekujemy by wybrani Społeczni Inspektorzy Pracy 

przez pracowników krakowskiego Oddziału AMP SA wspoma-

gali w tych trudnych czasach załogę poprzez pomoc w likwida-

cji zagrożeń występujących w zakładach oraz dbanie o ochro-

nę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

„SzczepimySię”  

 15 bm. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia prze-

ciwko Covid – 19 dla grupy seniorów, którzy ukończyli 80 lat. 

Oni rejestrują się już na konkretny termin. 22 stycznia 2021 

r. ruszy rejestracja dla osób, które skończyły 70 lat. Same 

szczepienia dla najstarszych seniorów rozpoczną się 25 stycz-

nia 2021 r. 

Trzy sposoby rejestracji na szczepienie 

Osoby w grupach uprawnionych mogą rejestrować się na 

szczepienie na trzy sposoby: 

1. Dzwoniąc na infolinię 989 (22 62 62 989 ) 

2. Poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl – dla grupy 

uprawnionej posiadającej e-skierowanie w Internetowym Kon-

cie Pacjenta. Takie e-skierowanie ważne jest 90 dni. 

3. Bezpośrednio w punkcie szczepień – w swojej przychodni 

lub w innych punktach szczepień (nie obowiązuje rejonizacja). 

Listę punktów szczepień można znaleźć na stronie interneto-

wej www.gov.pl 

Jesteś w grupie 18+ do 70- możesz zgłosić chęć zaszczepie-

nia się. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy infor-

mować na bieżąco, ale osoby młodsze, w wieku od 18 lat i 

więcej (do 70-) mogą już dziś zgłosić chęć zaszczepienia się 

wypełniając formularz zgłoszenia na stronie pacjent.gov.pl. Po 

otrzymaniu maila z adresu e-zdrowie, należy potwierdzić chęć 

przystąpienia do szczepienia klikając w odpowiednim punkcie 

otrzymanej wiadomości. Gdy na Indywidualnym Koncie Pa-

cjenta pojawi się, umożliwiające rejestrację na konkretny ter-

min e-skierowanie, zgłaszający chęć zaszczepienia się otrzy-

mają powiadomienie mailowe. 

Wszystkie informacje znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę 

internetową „szczepimysie” 

http://pacjent.gov.pl/
http://www.gov.pl/
http://pacjent.gov.pl/

