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A K T U A L N O Ś C I
Polska Grupa Górnicza wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie

W Polskiej Grupie Górniczej 19 kwietnia br. rozpoczęła się akcja wydawania kart płatniczych,
które zastąpią tradycyjne papierowe bony żywieniowe. Wyznaczono specjalne punkty, gdzie
na dwie zmiany od wczesnych godzin rannych
do późnego wieczora uprawnieni pracownicy
mogą odbierać karty. W sumie akcja ta obejmie
ok. 40 tysięcy zatrudnionych w PGG.

PGG na swojej stronie internetowej opublikowała relację z ruchu Bielszowice kopalni
Ruda. Wypowiadali się między innymi górnicy. Ich zdaniem pomysł z wprowadzeniem kart
płatniczych jest bardzo dobry. Karty pozwalają
na racjonalne planowanie zakupów, ponieważ zgromadzone na nich pieniądze pozwalają płacić za zakupy spożywcze praktycznie
w każdym sklepie, w każdej restauracji czy jadłodajni. Punkt handlowy albo gastronomiczny musi spełnić tylko jeden warunek – musi
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mieć terminal płatniczy. Karta i zgromadzone
na niej pieniądze można wykorzystać w ciągu
czterech lat. Co miesiąc będzie ona zasilana
nowymi środkami. Odpada problem z papierowymi bonami i ich krótkim terminem
ważności. Nie ma problemu z dopasowaniem
wartości zakupów do wartości bonu. Z karty
każda należność jest potrącana co do grosza.
Po 25 kwietnia, kiedy to nastąpi pierwsze
doładowanie kart, można będzie je odebrać
w działach spraw pracowniczych i socjalnych
w poszczególnych kopalniach.
Rozwiązanie wprowadzone przez Polską
Grupę Górniczą wraz ze swoim partnerem
w tym projekcie, PKO BP SA, jest wygodne i przyjazne zarówno dla pracownika, jak
i pracodawcy. Pracownik nie ponosi żadnych
kosztów związanych z korzystaniem z karty.
Okres ważności karty to cztery lata i do tego
okresu ważne będą środki na niej. Karta jest
honorowana w placówkach gastronomicznych
i sklepach spożywczych. Ma indywidualny kod
PIN, który działa tak samo jak w przypadku
np. kart kredytowych czy debetowych (w zakresie, do jakiego karta jest przeznaczona).
Można ją szybko zablokować w razie zagubienia lub kradzieży z gwarancją zachowania
prawa do zgromadzonych środków. W bankomatach można bezpłatnie sprawdzić stan
konta. 
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Karty płatnicze zamiast bonów

Kopalnia Ruda, ruch Bielszowice. Górnicy odbierają karty płatnicze

