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 PZU – KOMFORT zamiast pakietu STANDARD  

Jak informuje Dział HR, po decyzji ArcelorMittal Poland, w poro-

zumieniu z organizacjami związkowymi, od 1 czerwca 2022 roku 

pracownicy będą mieli finansowany szerszy dostęp do usług 

medycznych PZU – KOMFORT, zamiast wcześniejszego pakie-

tu STANDARD. Zakres KOMFORT będzie finansowany w na-

stępujący sposób:  

• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,  

• pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł. 

UWAGA! Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STAN-

DARD, to prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w jed-

nym z poniższym miejsc:  

1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.,  

2. Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa Ubez-

pieczeniowa Sp. z o.o.,  

3. Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach, 

4. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do 

przekazywania poczty wewnętrznej,  

5. U pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów.  

Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posiadający 

obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklarację i 

złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r.  

Należy pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik 

opłaca im zakres STANDARD. W przeciwnym razie, od 1 czerw-

ca nie będzie można korzystać z opieki medycznej. Kolejna 

możliwość złożenia nowej deklaracji z opcją opieki medycznej 

pojawi się dopiero po upływie roku, tzn. w maju 2023.  

Zapamiętaj ! Każdy pracownik może wybrać jeszcze szerszy 

zakres usług medycznych – KOMFORT PLUS lub OPTIMUM – 

w tym przypadku pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł. 

Tak jak poprzednio, można ubezpieczyć również członków ro-

dziny. Szczegóły w ulotce informacyjnej dostępnej na http://

studnia/ PZU%20Opieka%20Medyczna/Forms/AllItems.aspx.  

Druki deklaracji do pobrania: - deklaracja przystąpienia dla pra-

cownika, małżonka/partnera, pełnoletniego dziecka, - deklaracja 

przystąpienia dla współubezpieczonego – niepełnoletniego 

dziecka.  

Na Państwa dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU 

ŻYCIE S.A. w trakcie pełnionych dyżurów. Dyżury pełnione bę-

dą w budynku LTT w pok. 27 na parterze  

 

Informacja o możliwości pracy hybrydowej po 1 maja 2022 

Informujemy, że na spotkaniu Dyrekcja wykonawcza podjęła 

decyzję, iż począwszy od 1 maja 2022 dozwolona w spółce bę-

dzie praca zdalna przy uwzględnieniu poniższych, zmienionych 

zasad: 

Maksymalnie 2 dni pracy zdalnej w tygodniu 

Dyrektorzy zakładów/biur są osobami podejmującymi decyzję, 

którzy pracownicy – ze względu na specyfikę wykonywanej pra-

cy – mogą być objęci pracą zdalną 

W przypadkach złego samopoczucia pracownika, oznak choro-

by/przeziębienia pracownik za zgodą przełożonego może praco-

wać zdalnie (jeśli nie posiada zwolnienia lekarskiego) 

Pracę zdalną należy zarejestrować w systemie HRapka 

W HRapce będzie ustawiony limit 9 dni HO/miesiąc. 

 

Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych 

Przypominamy, iż zgodnie z zawartym ze stroną społeczną 

aneksem do Porozumienia Okołoukładowego uległy zmianie 

zasady wydawania posiłków regeneracyjnych. 

Od 1 marca br. podstawą do korzystania z posiłków regenera-

cyjnych przez pracownika jest złożenie oświadczenia wyrażają-

cego zgodę pracownika na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł 

za każdy zjedzony posiłek.  Osoby, które dotychczas nie złożyły 

stosownego oświadczenia, a chcą korzystać z posiłków regene-

racyjnych powinny je złożyć nie później niż do 26 dnia danego 

miesiąca, w przypadku chęci korzystania z posiłków z pierw-

szym dniem kolejnego miesiąca ( wówczas bowiem nastąpi 

odblokowanie karty). 

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysy-

łając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub po-

przez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzyn-

ki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do danego bu-

dynku kadr.    Dział HR  

 

  Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków  

Restrukturyzacji Hutnictwa  

12 kwietnia 2022 r. odbyło się, w formie wideokonferencji, posie-

dzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Re-

strukturyzacji Hutnictwa, któremu przewodniczył Pan Mariusz 

Golecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Techno-

logii, Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej. W spo-

tkaniu wzięli udział członkowie Zespołu reprezentujący związki 

zawodowe, organizacje pracodawców oraz stronę rządową. 

Główni prelegenci Pan Stefan Dzienniak - Prezes Zarządu Hut-

niczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Pan Jerzy Kozicz - 

Prezes Huty Zawiercie przedstawili kluczowe kwestie dotykają-

ce problemów polskiego hutnictwa.  

Pan Stefan Dzienniak przedstawił prezentacje pn. Hutnictwo w 

Polsce. Omówił przedstawione w prezentacji kwestie dotyczące: 

kluczowych aspektów bezpieczeństwa i ciągłości łańcucha war-

tości krajowego hutnictwa w kontekście zagrożeń powodowa-

nych wojną w Ukrainie, w szczególności sytuacji przemysłu sta-

lowego na świecie w 2021 r., sytuacji przemysłu stalowego w 

Polsce, produkcji stali i wyrobów g/w w Polsce, struktury dostaw 

na rynek krajowy, cen rudy żelaza i złomu, cen energii elektrycz-

nej i gazu ziemnego, sytuacji na rynku rudy żelaza, paliw gazo-

wych w hutnictwie w 2020 r., transgranicznego obrotu złomem 

stalowym oraz aktualizacji rozporządzenia dotyczącego budowli 

hydrotechnicznych. Pan Jerzy Kozicz przedstawił część prezen-

tacji dotyczącą: międzynarodowej konkurencyjności w kontek-

ście kosztów energii elektrycznej, a w szczególności rozwoju 

lądowej energetyki wiatrowej, konkurencyjnych kosztów energii 

elektrycznej, kosztów OZE, opłaty jakościowej oraz uwzględnia-

nia przemysłu w Funduszu Transformacji Energetyki.  Cd str nr 2 
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Informujemy wszystkich wybranych Delegatów, iż Walne Zebra-

nie Delegatów NSZZ Pracowników AMP SA odbędzie się  

18.05.2022 roku od godz. 9.00 

Miejsce Konferencji sprawozdawczo wyborczej Związku -  

sala konferencyjna HUT-PUS SA ul. Mrozowa 1.  

Obecność wszystkich Delegatów obowiązkowa.  

 

Cd ze str nr 1… W odpowiedzi na poruszone kwestie przez prelegen-

tów Pan Paweł Pikus-Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i 
Gazu w kwestii opłaty jakościowej poinformował o prowadzonej od 
dłuższego czasu korespondencji z Hutniczą Izbą Przemysłowo - 

Handlową, z polskimi sieciami elektro – energetycznymi oraz Urzę-
dem Regulacji Energetyki. Ze względu na ewaluację postulatów 
przemysłu energochłonnego w kierunku całościowej analizy syste-
mu taryfowego, poboru opłat oraz nośników energii niezbędne jest 

strategiczne ujęcie tych kwestii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oczekuje na propozycje polskich sieci elektro-energetycznych doty-
czących strategicznego uregulowania tych kwestii. W chwili obecnej 
materiał dotyczący regulacji ww. kwestii znajduje się na etapie prac 

u operatora systemu przesyłowego. Po jego otrzymaniu, resort skie-
ruje go do konsultacji z odbiorcami przesyłowymi. Poinformował 
także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska obecnie opracowuje 
zmianę w rozporządzeniu taryfowym w zakresie energii elektrycznej. 

Zaproponowane zostanie doprecyzowanie dotyczące opłaty jako-
ściowej. Według szacunków rozporządzenie zostanie przekazane 
do uzgodnień i konsultacji w perspektywie kolejnego miesiąca. Na-
stępnie omówił kwestię zielonych certyfikatów. Poinformował, że 

rozporządzenie zostało przekazane do uzgodnień i konsultacji. Od-
nośnie Funduszu Transformacji Energetyki poinformował, że prace 
nad programami dedykowanymi przedsiębiorstwom energochłon-

nym, które mają być finansowane z Funduszu Modernizacyjnego są 
na końcowym etapie. Poinformował także, że została przygotowana 
druga wersja ustawy powołującej Fundusz Transformacji Energety-
ki, która została przekazana do ponownych konsultacji i uzgodnień. 

Zaznaczył, że Fundusz Transformacji Energetyki dedykowany jest 
energetyce, natomiast Fundusz Modernizacyjny dla przemysłu. 
Poinformował także, że programy takie jak Kogeneracja dla przemy-
słu energochłonnego czy OZE dla przemysłu energochłonnego 

wkrótce zostaną uruchomione. W kolejnej części spotkania poruszo-
no najpilniejsze kwestie z zakresu ochrony środowiska - zagrożenia 
dla przedsiębiorców wynikające z opóźnień w wydawaniu decyzji i 
kontroli WIOŚ. Przemysł potrzebuje usprawnienia i przyspieszenia 

procedur administracyjnych dla: decyzji sektorowych, których termin 
upływa w latach 2023-2024, nowych decyzji administracyjnych ko-
niecznych do zakończenia procesów inwestycyjnych, zmianie aktu-
alnych decyzji. Potrzebne są pilne działania po stronie administracji 

państwowej i prawodawcy, które odblokują proces zmiany lub wyda-
wania decyzji administracyjnych, w przeciwnym razie gospodarka 
ponosić będzie znaczące i bezcelowe straty. W kolejnej części Dy-
rektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie 

Rozwoju i Technologii Pan Robert Lizak poinformował o zmianie i 
rewizji Ustawy tzw. „10-h”, która stanowiła, że odległość jednego 
wiatraka od drugiego nie może być mniejsza niż 10 krotność wyso-
kości wiatraka, co w praktyce uniemożliwiało ich budowę. Omówio-

no także projekt zawieszenia systemu ETS. W dyskusji poruszono 
temat budowy pieca elektrycznego oraz pieca z wykorzystaniem 
wodoru jako reduktora rudy zamiast węgla, tzw. DRI w Dąbrowie 

Górniczej. W tym kontekście poważnie rozważa się budowę rurocią-
gu z koksowni w Zdzieszowicach, który dostarczałby gaz koksowni-
czy do dąbrowskiej huty. W ostatniej części spotkania przedstawio-
no informacje na temat etapu prac rządowego projektu „Strategia 

Produktywności 2020-2030”. Kolejne spotkanie Zespołu Trójstron-
nego przewidziano w lipcu.     KW  

 
Z prasy związkowej: OPZZ wspólnie z Lewica przedstawił w 

Sejmie projekt ustawy gwarantujący bezpieczeństwo działaczy 

związkowych. W Polsce nieuczciwym pracodawcom opłaca się 

zwalniać liderów i liderki związków zawodowych. Co z tego, ze pra-

wo teoretycznie chroni związkowców, skoro sprawy 

o przywrócenie do pracy ciągną się latami. Nawet, jeżeli pracodaw-

ca przegra proces, to często dzięki zwolnieniu osób stojących na 

czele związku, udaje mu się rozbić organizację związkową. Projekt 

ustawy zakłada, ze pracodawca będzie musiał udowodnić przed 

sądem prawo do zwolnienia związkowca. Tym samym pracodawca 

do czasu wydania wyroku nie będzie mógł – tak po prostu – pozbyć 

się związkowca z zakładu. Projekt popierają również inne centrale 

związkowe. 

Co dalej z odliczeniem składki związkowej Od wielu miesięcy 

przekonujemy rząd do zmiany prawa, które nałożyło na związki 

zawodowe obowiązek wystawiania związkowcom, do celów podat-

kowych, oświadczeń o wysokości zapłaconej składki członkowskiej. 

Dzięki naszym działaniom, w ramach Rady Dialogu Społecznego, 

powstała nawet, kierowana przez OPZZ, Grupa ds. składki związko-

wej, której zadaniem było wypracowanie rozwiązań legislacyjnych w 

tej sprawie. Obowiązek wystawiania oświadczeń został zapisany w 

przepisach ustawy podatkowej wprowadzającej „Polski Ład”. Zgod-

nie z nimi odliczyć można składki w wysokości maksymalnie 300 zł 

(art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), pod warunkiem posiadania do-

wodu wpłaty. W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę 

z wynagrodzenia pracownika dowodem jest oświadczenie organiza-

cji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek 

(art. 15 ust. 7 pkt 5 ustawy o PIT). OPZZ wielokrotnie zwracało uwa-

gę ministra finansów na to, że związki zawodowe nie będą mogły 

wystawić przewidzianego przepisami prawa oświadczenia, ponie-

waż nie dysponują danymi pozwalającymi określić wysokość zapła-

conej składki przez poszczególnych członków związku zawodowe-

go. Choć może wydawać się to dziwne, w praktyce organizacja 

związkowa posiada jedynie informację o globalnej kwocie składek, 

która wpłynęła na konto związku zawodowego z konta pracodawcy, 

ale bez informacji, kto i w jakiej wysokości zapłacił składkę. Sprawa 

jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli wysokość składki jest określo-

na procentowo od wysokości wypłacanego pracownikowi wynagro-

dzenia. Wówczas przekazanie informacji o wysokości zapłaconej 

przez pracownika składki prowadziłoby pośrednio do ujawnienia 

informacji o wysokości jego wynagrodzenia, a tego pracodawca nie 

może zrobić. Wysokość wynagrodzenia pracownika należy bowiem 

do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 

24 Kodeksu cywilnego. Dlatego pracodawcy nie przekazują związ-

kom zawodowym takich informacji. Tym samym związek nie może 

wystawić oświadczenia o wysokości pochodzących od podatnika 

składek, zgodnie z intencją ustawodawcy. 

Założyliśmy, że jest to bezsporne i zrozumiałe, ale minister finan-

sów, z niewiadomych nam powodów, nie zgodził się z argumentacją 

OPZZ podczas prac nad „Polskim Ładem”. Teraz zmienił zdanie. W 

projekcie ustawy, który niedawno skierował do konsultacji społecz-

nych, znalazła się propozycja OPZZ, złożona stronie rządowej jesz-

cze podczas prac nad projektem „Polskiego Ładu”, aby informację o 

wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku 

zawodowego, w przypadku składek pobieranych z wynagrodzenia 

przez pracodawcę, przekazywał pracownikowi w formie rocznej 

deklaracji PIT-11 pracodawca. Jest to technicznie możliwe, ponie-

waż dysponuje on wiedzą o wysokości pobranej składki i narzędzia-

mi informatycznymi pozwalającymi na wygenerowanie niezbędnych 

danych. To proste i najmniej biurokratyczne rozwiązanie. Zgodziło 

się na nie Ministerstwo Finansów w trakcie prac Grupy ds. składki 

związkowej, choć nie wszystkie związki zawodowe poparły tę kon-

cepcję. Już niedługo do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. 

Będziemy zabiegać o to, aby nowe przepisy były racjonalne, przej-

rzyste i nie komplikowały pracy związkowej. Rząd w ostatnim czasie 

zrobił niespodziankę i chce podnieść wysokość odliczenia do 500 zł 

rocznie. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca, ale z mocą 

od 1 stycznia. Oznacza to, iż związkowcy dodatkowe 500 złotych od 

państwa będą mogli zyskać jeszcze w tym roku. 
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