
Komunikat 

Po zebraniu Prezydium Rady KSPL NSZZ „Solidarność” w LOS „Nagórzyce” 7-8 maja 2019 r. 

 

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników PGL LP: 

 Wszystkie jednostki organizacyjne LP traktowane będą jako osobne zakłady pracy 

 Przystąpienie do PPK jest raczej przesądzone. Z uzyskanych informacji wynika, że DGLP nie 

bierze pod uwagę ewentualnego przystąpienia do Pracowniczych Programów Emerytalnych 

(PPE) 

 Program dla LP rusza z początkiem 2020 roku 

 DGLP w najbliższym czasie powoła zespół roboczy (w skład zespołu mają wejść zz), który 

wypracuje m. in. swoistą „mapę drogową” dla jednostek LP w tym zakresie 

 Wszystkie potrzebne informacje dot. PPK, poradnik łącznie z kalkulatorem przyszłych 

oszczędności znajdziemy na stronie www.mojeppk.pl 

 Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym 

podmiocie zatrudniającym,  wybiera  instytucję  finansową,  z którą  zostanie  zawarta  umowa  

o zarządzanie  PPK (art. 7 ustawy) 

 

2. Regulacja wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających 

Po raz kolejny wystąpiliśmy o uzgodnienie trybu pracy na systemowym podwyższeniem płac 

pracowników LP o najniższych zarobkach. W kontekście prowadzonych w bieżącym roku negocjacji, 

gdzie kierownictwo LP „zamroziło” stawkę wyjściową, NSZZ „Solidarność” jako jedyna organizacja 

związkowa wskazała na konieczność podwyższenia płac pracowników najniżej zarabiających np. metodą 

kwotową. Efekt prac powinien być uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym LP na 2020 rok.   

 

3. Umundurowanie  pracowników LP 

 Nie są prowadzone prace nad zmianą obowiązującego rozporządzenia MŚ  

 W pierwszej kolejności zamawiane będą sorty umundurowania wyjściowego 

 DGLP zapowiedziało wprowadzenie skutecznych metod kontroli jakości wprowadzanych sortów 

(obecnie w naszej ocenie panuje kompletny chaos pod względem zgodności ze wzorcem oraz 

jakościowym)  

 Na pozostałe sorty dopiero przygotowywane są dokumentacje techniczno-technologiczne, 

zamówienia publiczne również w przygotowaniu 

 DGLP zasygnalizowało propozycje zmian w systemie pobierania i rozliczania sortów (propozycja 

odejścia od systemu punktowego) oraz połączenia mundurówki z sortami bhp.  

 

4. Realizacja uchwał, wniosków i stanowisk KSPL NSZZ „Solidarność” 

Na spotkaniu wyraziliśmy stanowcze niezadowolenie z odpowiedzi uzyskanych z DGLP  

na uchwały, wnioski i stanowiska KSPL NSZZ „Solidarność” podjęte na zebraniu związkowym  

w dniach 24-25 stycznia 2019 roku.  

 

5. Tematy pozostałe: 

 Wskazaliśmy na kontrowersje towarzyszące kontrolom prowadzonym przez Inspekcje LP  

 Wskazaliśmy na potrzebę uzupełnienia informacji LPIO-6 (sprawozdania zawierającego dane 

dot. kształtowania zatrudnienia, wynagrodzeń i przeciętnej płacy miesięcznej) przesyłanych  

do ZZ o dane dot. DGLP i zakładów LP   

 Po raz kolejny wskazaliśmy na potrzebę zmian w LP, szczególnie pod kątem poprawy ergonomii 

pracy, odejścia od regulacji nieprzydatnych w organizacji pracy a wykonywanych jedynie,  

w naszej ocenie, pod kątem przyszłych kontroli 

 DGLP założyło zakończenie prac w zakresie ujednolicenia finansowania i zapewnienia posiłków 

profilaktycznych dla uprawnionych pracowników przed jesienią br. 

 Ubezpieczenia zdrowotne MEDICOVER – planowany jest wzrost składki o 4,30 zł z jednoczesnym 

powiększeniem warunków (wprowadzenie infolinii do psychologa, refundacja 100% kosztów 

http://www.mojeppk.pl/


leczenia na terenach pozbawionych placówek MEDICOVER w promieniu 30 km od m. 

zamieszkania) 

 Dodatkowe ubezpieczenie na życie dla prac. LP, ich współmałżonków, partnerów życiowych  

i pełnoletnich dzieci – oferta PZU przygotowana przez MENTOR na zlecenie NSZZ „Solidarność”  

 

Przygotował: Jacek Cichocki 


