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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
jest zobowiązany w terminie do dnia
31 sierpnia każdego roku udostępnić ubezpieczonemu, urodzonemu
po dniu 31 grudnia 1948 r., Informację
o stanie konta. W Informacji ZUS podaje wysokość:
• zwaloryzowanego kapitału początkowego, o ile został obliczony,
• zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem
składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto,
• składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości bez waloryzacji
w podziale na miesiące, z wyłączeniem składek na OFE i subkonto,
• składek zewidencjonowanych na subkoncie: należnych (czyli tych, które wynikają z dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez
płatników składek) i wpłaconych,
• zwaloryzowanych składek, odsetek,
środków i opłaty prolongacyjnej ogółem zapisanych na subkoncie,

• składek na OFE: należnych i faktycznie przekazanych do OFE,
• hipotetycznej emerytury.
W wersji papierowej ZUS przekazuje Informację tym osobom, które nie utworzyły profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Osoby, które mają taki profil, uzyskują dostęp do elektronicznej wersji informacji. W 2019 r. ZUS sporządził informację o stanie konta dla ponad 21 mln
ubezpieczonych, z czego 18,5 mln trafiło
do zainteresowanych pocztą. Tylko 2,7
mln ubezpieczonych miało profil na Platformie Usług Elektronicznych i informacja mogła być im udostępniona w formie
elektronicznej.
Przepisy Tarczy antykryzysowej zmodyfikowały zasady udostępniania Informacji przez ZUS w 2020 r. W bieżącym roku Informację o stanie konta
ubezpieczonego będzie można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na
Platformie Usług Elektronicznych.
Informacja o stanie konta nie będzie
udostępniana pisemnie z wyjątkiem

sytuacji, gdy osoba ubezpieczona wystąpi z pisemnym żądaniem o udostępnienie
informacji w takiej formie. OPZZ zwracało uwagę na potrzebę przeprowadzenia kampanii informacyjnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu,
w zakresie samodzielnego założenia
konta, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u przez obywateli przypominając, że tylko niecałe 4 mln. Polaków
posiada konto PUE ZUS.
Poniżej przedstawiamy instrukcję zarejestrowania konta na PUE:
• Wejdź na www.zus.pl i kliknij „Zarejestruj się”
• Wybierz sposób rejestracji i wypełnij
formularz.
• Ustal hasło do konta. Login otrzymasz na e-mail podany w formularzu.
• Potwierdź swoją tożsamość. Można
to zrobić na kilka sposobów: za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny), osobiście
w każdej placówce ZUS.
Wydział Polityki Społecznej,
Rynku Pracy, Ubezpieczeń
i Zdrowia OPZZ
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Warunki pracy w 2019 roku
Ponad pół miliona (532,3 tys.)
to liczba wszystkich osób zatrudnionych w 2019 roku w warunkach zagrożenia różnymi czynnikami niekorzystanie wpływającymi na ich zdrowie. Choć liczba
ta robi wrażanie, najnowsze dane
Głównego Urzędu Statystycznego
(06.2020r.) odnośnie badania warunków pracy w 2019 roku nastrajają umiarkowanym optymizmem.

obciążenie fizyczne oraz niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy to
dwa kolejne ważne czynniki uciążliwości pracy - narażonych było na nie
ponad 60% pracujących.

Ogółem liczba osób pracujących
w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem ma tendencję spadkową i wyniosła w 2019
r. - 72,9 (rok wcześniej było to 77,2).
GUS objął badaniem 6,1 mln osób
zatrudnionych w prawie 83 tys.
jednostek.
Ocena bezpieczeństwa pracy nie jest
jednoznaczna, biorąc pod uwagę różne czynniki występujące w środowisku pracy I wpływające na jej wykonywanie. Są nimi np. czynniki fizyczne (oświetlenie, hałas, mikroklimat),
chemiczne (np. substancje toksyczne)
czy biologiczne (jak bakterie), występujące na obszarze miejsca pracy (np.
w hali fabrycznej, na stanowisku pracy), jak i na obszarze otaczającym zakład pracy.
Co pozostaje głównym problemem
w naszych zakładach pracy? Są to hałas, zapylenie, oświetlenie i nadmierne obciążenie fizyczne.
Hałas to wciąż największe wyzwanie spośród czynników związanych
ze środowiskiem pracy (58,9% zatrudnionych tj. prawie 190 tys. osób);
w następnej kolejności istotnym czynnikiem szkodliwym są pyły (ponad
50 tys. osób tj. 15,9%). Nadmierne

Pomimo wielu niekorzystnych czynników występujących w środowisku
pracy, cieszy fakt coraz powszechniej
podejmowanych działań profilaktycznych, w tym szczególnie ważnej –
oceny ryzyka zawodowego. Poprzez
zastosowanie środków technicznych,
organizacyjnych, bądź ochrony indywidualnej wyeliminowano ryzyko
zawodowe na 724 tys. stanowisk pracy, na których pracowało 1 mln osób.
(dla porównania – w 2018 r. na 681,7
tys. stanowisk pracy, na których pracowało 967 tys. osób). Najwięcej pracowników otrzymuje wciąż środki ochrony indywidualnej (740 tys.
osób), wobec – 467 tys. osób zastosowano środki organizacyjne, a dla ponad 380 tys. - środki techniczne.
Warto także pamiętać o tym, jakie świadczenia przysługują pracownikom z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia

i uciążliwych. Są nimi m.in. 1) posiłki profilaktyczne, wydawane nieodpłatnie w ramach dożywiania specjalnego pracownikom zatrudnionym stale przy pracach szczególnie
szkodliwych dla zdrowia, wykonującym stale ciężkie lub uciążliwe prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, inne prace narażające
organizm na nadmierne ochłodzenie, jak również wykonującym prace
w szczególnie trudnych warunkach; 2) napoje profilaktyczne; 3) inne środki odżywcze wydawane pracownikom na podstawie branżowych
układów pracy lub innych przepisów;
4) skrócony czas pracy, tj. krótszy od
ustawowego czasu pracy w danej grupie zawodowej, 5) dodatkowe urlopy (płatne); 6) inne uprawnienia, np.
możliwość wcześniejszego, niż ogólnie przyjęto, przejścia na emeryturę.
W 2019 roku najwięcej osób korzystało z napojów oraz posiłków profilaktycznych (odpowiednio 48%
i 36,8%). Ciekawe, że w sektorze publicznym więcej pracowników korzystało z dodatkowych urlopów
(79,9%), uprawnień wynikających
z pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(61,9%) oraz skróconego czasu pracy
(ponad 52,5% ).
Stan warunków pracy w Polsce wciąż
wymaga wzmożonego nadzoru i zintensyfikowania dialogu społecznego, a statystyki wskazują, że funkcjonowanie związku zawodowego
w przedsiębiorstwie ma bezpośredni,
pozytywny wpływ na standardy pracy i jej warunki.
Zyskują na tym wszyscy.
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PGE odpowiada OPZZ
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiedział OPZZ na apel w sprawie uzyskania
przez PGE S.A. koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew.
Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej. Niestety pismo niewiele wnosi do sprawy. Nadal nie ma
pewności, czy wniosek o wydanie koncesji zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pracownicy kopalni i
elektrowni Bełchatów przez ostatnie lata byli zapewniani, że do końca 2019 roku zakład górniczy uzyska koncesję na wydobycie węgla, dlatego brak decyzji w tej sprawie zwiększa niepokój społeczny.
Wyrazem niezadowolenia z prowadzonej przez rząd polityki była pikieta, zorganizowana 3 lipca br.,
przed budynkiem Polskiej Grupy Energetycznej w Bełchatowie. Związki zawodowe OPZZ ostrzegają, że był to pierwszy, ale nie ostatni protest. (nq)

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje medialne, dotyczące uzyskania koncesji na wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew, mimo szeroko dystrybuowanych informacji na ten temat, nadal zawierają wiele nieścisłości i błędnych
danych. Zarząd PGE ma pełną świadomość tego, jak ważny jest to temat dla pracowników kopalni i elektrowni w Bełchatowie, ale też dla całego regionu i lokalnej społeczności. Dlatego raz jeszcze chcemy podkreślić to, co wielokrotnie komunikowaliśmy podczas spotkań z przedstawicielami Strony Społecznej. Proces uzyskiwania koncesji na wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew jest realizowany jak wiele innych procesów wynikających z opcji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE. Samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem inwestycji. Jej realizacja zależeć będzie w
głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w Kraju i w Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że powstanie nowej odkrywki warunkuje przyszłość bełchatowskiego kompleksu energetycznego. Znajdująca się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie Elektrownia Bełchatów jest niezwykle istotna dla krajowego systemu elektroenergetycznego.
Moc zainstalowana pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi niemal 22 proc. mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Prąd z Bełchatowa trafia do co piątego polskiego gniazdka.
Starania o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża w Złoczewie rozpoczęły się 13 lat temu. Prace są kontynuowane z pełnym zaangażowaniem Spółki, bowiem podchodzimy do tematu nowej odkrywki z pełną odpowiedzialnością. Projekt Złoczew jest analizowany z perspektywy obaw i nadziei społecznych, z perspektywy potencjalnych korzyści ekonomicznych i strat, a także z perspektywy bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału źródeł odnawialnych i potencjału paliw konwencjonalnych.
Zgodnie z planami sprzed ponad 13 lat, nowa kopalnia miałaby przedłużyć pracę Elektrowni Bełchatów. Istniejąca tu infrastruktura techniczna, w tym wyprowadzenie mocy, są unikatowe na skalę całego kraju. Nie da się więc zaprzeczyć,
że to właśnie bełchatowski kompleks wydobywczo-energetyczny jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski.
W latach 2013-2015 sporządzony został projekt zagospodarowania złoża oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

3/5

Branże i Regiony
środowisko. W 2015 roku projekt uzyskał pozytywną opinię Okręgowego Urzędu Górniczego, a w marcu 2018 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ponadto dokonano zmian dokumentów planistycznych gmin z rejonu Złoczewa do zamierzeń inwestycyjnych.
W listopadzie 2018 r. w Ministerstwie Środowiska nasza Spółka złożyła wniosek o wydanie koncesji. Proces jest skomplikowany, a tempo przechodzenia w kolejne jego fazy często niezależne od nas. Uzyskanie koncesji pierwotnie planowane
było na trzeci kwartał 2018 roku, jednak biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, a także pracę organów administracyjno-sądowych w warunkach epidemii koronawirusa termin wydania decyzji się wydłużył. Dodatkowo musimy zmagać się z protestami organizacji ekologicznych, przeciwnych jakiejkolwiek dalszej działalności kompleksu bełchatowskiego, które to organizacje składają odwołania uprawnionych stron. Mowa tu w szczególności o sprzeciwie Fundacji
Greenpeace Polska oraz Fundacji Client Earth „Prawnicy dla Ziemi”, które w kwietniu 2018 roku odwołały się od decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. We wrześniu 2018
roku PGE GiEK wystąpiła do RDOŚ w Łodzi o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji.
Sprawę rozpatrywał również Wojewódzki Sąd Administracyjny, który podtrzymał rozstrzygnięcie GDOŚ w przedmiocie zażalenia na postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Od tego wyroku WSA, strona wniosła skargę kasacyjną do NSA. Jednocześnie, należy
zauważyć, że o skomplikowanym przebiegu sprawy świadczą kolejne dwie skargi kasacyjne. Pierwsza dotyczy uchwały
Rady Miejskiej w Złoczewie i złożona została 28 stycznia 2019 r. do NSA na wyrok WSA w Łodzi o nieważności uchwały Rady Miejskiej Złoczew w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Druga skarga kasacyjna została złożona 17 lutego 2020 r. przez przedstawiciela stowarzyszenia „Nie dla Odkrywki Złoczew”
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek.
Jak zatem widać proces uzyskania koncesji jest wielowątkowy. Warto przypomnieć, że uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla z Pola Szczerców również było dla spółki wyzwaniem. Tam uchwała o budowie odkrywki została podjęta
w 1979 roku, a koncesję uzyskano w dopiero w 1997.
W tych staraniach Zarząd PGE liczy na wsparcie i konstruktywną, merytoryczną współpracę z przedstawicielami działających w GK PGE Związków Zawodowych. Działania podejmowane przez Stronę Pracodawców PGE GiEK S.A. w zakresie budowania relacji stron dialogu społecznego w trudnym okresie pandemii, należy traktować jako podyktowane dążeniem do umacniania standardów dialogu społecznego, zgodnie z którymi Spółka współpracuje z partnerem społecznym
we wszelkich kwestiach istotnych z punktu widzenia Załogi. Zarząd PGE GiEK S.A. w dobrej wierze prowadzi rozmowy
ze Związkami Zawodowymi budując prawidłowe relacje, konsultując sprawy ważne dla Spółki, pracodawców, pracowników i organizacji związkowych.
Dowodem naszego podejścia są systematycznie organizowane spotkania strony społecznej oraz Pracowników z Zarządem Spółki PGE GiEK. Takie spotkania do tej pory zorganizowane zostały w 5 oddziałach PGE GiEK, w tym w największych, czyli bełchatowskim i turoszowskim kompleksach energetycznych, a kolejne odbędą się w najbliższych tygodniach
w elektrowniach w Opolu i Rybniku. Podczas spotkań Pracownicy i Strona Społeczna mieli możliwość zadania Zarządowi PGE GiEK i Kadrze Menadżerskiej dowolnego pytania i uzyskania na nie natychmiastowej odpowiedzi. Zależy nam
aby wszyscy Pracownicy byli na bieżąco informowani o planowanych działaniach w ramach Grupy PGE a dzięki takim
spotkaniom mają informacje z pierwszej ręki. Ponadto w ostatnich tygodniach w PGE GiEK wprowadzono dodatkowe
narzędzia komunikacyjne, a wśród nich Drzwi Otwarte Prezesa Zarządu PGE GIEK, które mają formułę bezpośrednich
spotkań Pracownika z Prezes Spółki, Informator PGE GiEK, który w cyklu codziennym rozsyłany jest do Pracowników
w celu przekazywania najważniejszych informacji, czat z Prezesem Zarządu PGE GiEK, którego pierwsza edycja zaplanowana jest na drugą połowę lipca br.
Przy prowadzeniu naszej działalności i podejmowaniu kluczowych decyzji bardzo istotny jest dla nas Partner Społeczny.
Sercem tej firmy są Pracownicy, dlatego podejmujemy działania mające na celu stały dostęp i wymianę informacji.
Dziękujemy naszym Partnerom Społecznym za dotychczasową współpracę i pozostajemy z przekonaniem, że nadal będziemy mogli wspólnie działać na rzecz dalszego rozwoju i przyszłości Spółki, zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników a także umocnienia pozycji lidera Grupy Kapitałowej PGE w polskiej branży energetycznej.
Prezes Zarządu
Wojciech Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu
Ryszard Wasiłek

www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

4/5

Świat

List ETUC do szefów rządów państw
członkowskich EU
Bruksela, dnia 14 lipca 2020 r.
Premierzy / szefowie
Państw członkowskich UE

Szanowni Prezydenci, Szanowni Premierzy,
Prognozy dotyczące recesji i bezrobocia stale się pogarszają. W letniej prognozie gospodarczej Komisji Europejskiej przewiduje się, że w 2020 r. recesja będzie poważniejsza niż w wiosennej prognozie, a w 2021 r. poziom ożywienia gospodarczego będzie
niższy. „Pilne działania niezbędne są do tego, by kryzys zatrudnienia nie przekształcił się w kryzys społeczny”. Jest to hasło przewodnie prognozy zatrudnienia z lipca 2020 r. przygotowanej przez OECD.
W pierwszych trzech miesiącach obowiązywania ograniczeń Covid-19 bezrobocie wzrosło w całej UE o 900 000 osób, osiągając szokującą sumę 14,3 miliona. EKZZ szacuje, że dalszych 45 milionów pracowników jest obecnie objętych programami pracy krótkoterminowej i jest poważnie zagrożonych bezrobociem, podobnie jak 2,5 miliona pracowników zatrudnionych na podstawie bardzo krótkoterminowych umów o pracę. Łącznie jest to ponad 60 milionów powodów, dla których należy obecnie uruchomić unijny plan naprawy gospodarczej.
Te alarmujące dane gospodarcze przyniosą poważne konsekwencje społeczne i polityczne, potęgujące i tak już niedopuszczalną sytuację: nierówność pozostaje zdecydowanie za wysoka; średnia płaca pracowników w jednej trzeciej państw UE jest niższa lub prawie taka sama jak dziesięć lat temu; a Covid-19 ujawnił skutki cięć i niedostatecznych inwestycji w opiekę zdrowotną,
społeczną i inne usługi. Grozi nam, że powolne i bardzo „nierówne” wychodzenie z kryzysu sprzed ponad dziesięciu lat zostanie przytłoczone przez tsunami recesji spowodowanej pandemią.
Dlatego też ruch związkowy w całej Europie wzywa każdego szefa rządu lub państwa w Unii Europejskiej - do podjęcia zbiorowej odpowiedzialności za wsparcie proponowanego unijnego planu naprawy gospodarczej o wartości 750 mld euro na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17-18 lipca tego roku.
Ponadto zwracamy się z prośbą, aby nie zwiększać udziału pożyczek w pakiecie, aby nie dopuszczać do niezrównoważonego
obciążania długiem wielu państw członkowskich; aby nie zmniejszać kwoty w ramach wieloletnich ram finansowych proponowanych przez Komisję Europejską, w celu uniknięcia poważnego ryzyka cięć w polityce spójności, zwłaszcza w EFS+; aby nie
wprowadzać praw weta i uwarunkowań budżetowych do krajowych planów naprawy, co zaszkodziłoby potencjałowi proponowanej strategii naprawy w zapobieganiu masowemu kryzysowi gospodarczemu i kryzysowi zatrudnienia w UE. Zwracamy się
do Państwa o wyrażenie zgody na to, aby Zielony Ład, Agenda Cyfrowa, Europejski Filar Praw Socjalnych i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ były wytycznymi dla strategii naprawy gospodarczej.
Plan naprawy gospodarczej jest prawdopodobnie najważniejszą decyzją, jaką Unia Europejska ma podjąć od ponad dziesięciu lat
i nie może być ponownie odłożony w czasie. Opóźnienie go grozi utratą zatrudnienia przez miliony osób, co będzie kosztować
rządy znacznie więcej niż finansowanie naprawy.
Nie zapominajmy o tym, kto pracował, często z narażeniem życia, w czasie kryzysu Covid-19, aby zapewnić niezbędne usługi;
kto otrzymywał świadczenie postojowe lub został wypchnięty na bezrobocie. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie
dużego i ambitnego unijnego planu naprawy gospodarczej, najbardziej ucierpią ludzie pracujący, często najsłabiej opłacani, ich
rodziny i społeczności.
Zgoda na to działanie musi stać się najwyższym priorytetem społecznym, gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej i jej
przywódców.
Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ
Laurent Berger, przewodniczący EKZZ
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