Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Witam. Piotr Wilicki – 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.
Pierwszym tematem dzisiejszych informacji jest zaplanowane na dzisiejsze
posiedzenie Zarządu Związku spotkanie z przedstawicielami władz PZU Medica.
W ubiegłotygodniowych informacjach prosiliśmy o zgłaszanie swoich zastrzeżeń i
problemów w przychodni otrzymaliśmy wiele sygnałów o funkcjonowaniu opieki
medycznej. Podczas procesu dezinwestycji prowadzonej w tym obszarze
pracownicy odpowiedzialni za te procesy zapewniali, iż zmiana właściciela
obszaru opieki medycznej nie wpłynie w żaden sposób na Pracowników naszej
Grupy Kapitałowej. Rzeczywistość okazała się inna. Całe przedsięwzięcie w
postaci PZU Medica okazało się bardzo komercyjne i za wiele usług po prostu
Pracownicy muszą ponosić odpłatność. Wszystkie zgłaszane problemy będziemy
wyjaśniali na dzisiejszym spotkaniu.
Nie jest to jedyny przypadek dezinwestycji przeprowadzanych w ubiegłych latach
przez specjalistów PKN ORLEN, który nie do końca przyniosły oczekiwane efekty
i zapewniają warunki pracy dla Pracowników. Oczywiście cały czas występują
problemy w obszarze usług utrzymania czystości, gastronomii i innych. W tych
przypadkach zgłaszane wcześniej przez Związki problemy i zagrożenia niestety
wystąpiły, a walka z zewnętrznymi podmiotami jest dużo trudniejsza niż gdyby
były one w strukturach Grupy Kapitałowej.
Kolejnym tematem jest zakomunikowany przez pracodawcę i omawiany na
poprzednim Zarządzie pilotaż we wprowadzeniu Aplikacji Premiowania
Miesięcznego (APM) w Obszarze Produkcji Rafineryjnej, Petrochemicznej,
Wytwarzania i Dystrybucji Energii , Zakładzie Wodno – Ściekowym i Zakładzie
PTA we Włocławku.
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Pilotaż APM zostanie wprowadzony od 1 września i będzie trwał sześć miesięcy.
Po trzech miesiącach zostanie zorganizowane spotkanie przeglądowe zasad
działania, a po zakończeniu pilotażu przeprowadzona zostanie ankieta w temacie
wdrożenia i stosowania Aplikacji. Prosimy wszystkich członków Naszej
Organizacji o zgłaszanie swoich zastrzeżeni i sugestii w temacie funkcjonowania
APM do Przewodniczących Kół Wydziałowych i bezpośrednio do Prezydium
Związku.
Kolejna informacja jest dla Członków Naszego Związku, którzy wykupili usługę
pomocy prawnej CDO24. Od pierwszego września uruchomiona została kolejna
opcja możliwości uzyskania pomocy w przypadku uszkodzenia nie z naszej winy
samochodu. W wyniku kolizji lub wypadku możemy skorzystać z samochodu
zastępczego na czas trwania sprawy lub naprawy naszego pojazdu. Wszystkie
informacje są oczywiście na stronie CDO24.pl , a na poszczególne wydziały
dostarczymy plakaty z informacją w tym temacie.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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