Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 15 lipca 2019 r.
Witam. Bogdan Żulewski – w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z
naszymi związkowymi informacjami.
Szanowni Państwo.
Okres wakacyjny w pełni, oczywiście dla tych pracowników którzy mogą przebywać na urlopie,
ale też nie należy zapominać o tych, którzy w sposób ciągły pracują, zabezpieczają remonty
na Instalacjach, itp.
W ostatnim czasie odbywamy spotkania z pracownikami na Wydziałach produkcyjnych na
Zakładzie w Płocku (także z inicjatywy samych pracowników) na których przedstawiamy
informacje dotyczące wdrażania w naszej firmie i w całej Grupie Kapitałowej ORLEN
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Takie rozmowy są ważne, bo choć pracownicy mówiąc ogólnie znają główne założenia ustawy,
to jednak warto rozmawiać także o wszystkich innych szczegółach, a także o kontekście
przyszłościowym i wartości zgromadzonych środków na tzw. lata emerytalne.
W tej sprawie z jednej strony jest dość duże zainteresowanie i pytania, ale z drugiej strony jest
też wyraźnie wyczuwalna duża nieufność pracowników co do programu i jego przyszłości,
szczególnie w kontekście piętnastu lat historii Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i
wytransferowania zgromadzonych tam środków finansowych uczestników OFE, co wyraźnie i
bardzo mocno nadszarpnęło zaufanie poszczególnych osób do tego typu oszczędzania na
emeryturę.
Oczywiście status pieniędzy w PPK jest zupełnie inny, niż środków które były w OFE, bo będą
to środki prywatne traktowane od strony prawnej na równi np. z pieniędzmi jakie posiadamy
np. w banku, jednak zauważalna w rozmowach kwestia braku zaufania dużej części
pracowników do nowego programu jakim jest PPK niezmiennie pozostaje dość duża.
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Wdrażanie PPK w całej G.K. ORLEN jest na zaawansowanym poziomie, wyłoniony jest też
operator programu - Grupa PZU z którym zawarta jest już umowa o Zarządzanie.
W najbliższą w środę 17 lipca w tym temacie odbędzie się też spotkanie w Spółce ORLEN
Administracja.
Póki co dużą niewiadomą pozostaje liczba pracowników poszczególnych Spółek, jaka nie
zechce uczestniczyć w programie PPK, ale to się wyjaśni w perspektywie kilku miesięcy, bo
pierwsza składka do PPK popłynie jeszcze w tym roku. Całość tematu wymaga bieżącej
analizy zarówno ze strony pracodawcy, jak i z naszej strony społecznej.
O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informowali.
Karty Zakresu Obowiązków pracowników obszaru produkcji.
Pracowników produkcji informujemy, że po początkowo dużym zamieszaniu związanym z
próbą wprowadzenia pracownikom produkcji do ich KZO nowych, dodatkowych obowiązków
oraz po naszych interwencjach w tej sprawie i kilku spotkaniach, dziś sprawa ta jest już
ostatecznie uzgodniona i pracownikom zostaną przedstawione nowe skorygowane KZO.
Przejęcie pracowników ORLEN EKO przez Spółkę ORLEN LABORATORIUM.
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządami Spółek ORLEN
EKO i ORLEN Laboratorium, którego tematem było przejęcie przez Spółkę ORLEN
Laboratorium części zakładu pracy wraz z pracownikami Spółki ORLEN EKO (14 pracowników
z lokalizacji Włocławek). Przejście pracowników do nowego pracodawcy, tj. Spółki ORLEN
Laboratorium nastąpi z dniem 1 sierpnia br.

ORLEN AVIATION.
W Spółce ORLEN Aviation, w której od niedawna prowadzimy naszą działalność związkową
czynimy starania dotyczące objęcia pracowników Spółki naszym wspólnym Regulaminem
Socjalnym. Prawdopodobnie z początkiem sierpnia br. odbędzie się spotkanie z Zarządem
Spółki na którym przedstawione zostaną szczegóły postanowień naszego wspólnego
Regulaminu Socjalnego.
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Posiedzenie Zarządu Związku – czwartek 18 lipca.
Członkom Zarządu przypominamy i zapraszamy na zebranie Zarządu, które odbędzie się w
najbliższy czwartek 18 lipca, godz. 13.00, Sala Nr 1.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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