Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 01.08.2016 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.
Po okresie miesiąca czasu zakończyliśmy w PKN ORLEN wybory Społecznych
Inspektorów Pracy, ale przed nami, jeszcze jedne wybory- Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy.
Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, co nastąpi w tym tygodniu,
będzie drugim i ostatnim etapem, który zakończy cały proces wyborczy.
Informujemy wszystkich Państwa, a szczególnie nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, którzy wezmą udział w zebraniu wyborczym ZSIP
(powiadomienie mailowe do wszystkich SIP imieniu Komisji Międzyzwiązkowej
zostało wysłane przeze mnie mailowo w piątek 29.08.), że w dniu 3 sierpnia br.
(środa) o godz. 12 w Płocku w Sali Nr 1, budynek Centrum Administracji
odbędzie się zebranie wyborcze, na którym zostanie wybrany Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy w PKN ORLEN S.A. na kadencję 2016-2020.
W pierwszej części spotkania oprócz nowo wybranych SIP będą uczestniczyli
również Społeczni Inspektorzy Pracy poprzedniej kadencji oraz przedstawiciele
Obszaru Kadr i Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i ta część będzie
poświęcona ogólnemu podsumowaniu minionej kadencji SIP oraz przekazaniu
wspólnych podziękowań za pełnienie funkcji Społecznych Inspektorów Pracy w
kadencji 2012 – 2016.
W związku z tym, że powiadomienia i zaproszenia zostały wysyłane drogą
mailową, a niektórych osób ze względu na okres urlopowy nie ma w pracy i nie
odczytają maila, dlatego też prosimy wszystkich Państwa- nowo wybranych SIP o
wzajemne powiadomienie się o terminie zebrania wyborczego, na które jeszcze
raz w imieniu Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej i swoim osobistym bardzo
serdecznie zapraszam.
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ORLEN SERWIS S.A.
W Spółce ORLEN Serwis S.A., o czym już wstępnie komunikowaliśmy w
informacjach z ubiegłego tygodnia, odbyły się w ubiegłym tygodniu dwa spotkania.
Pierwsze we wtorek 26 lipca i dotyczyło ono prezentacji przez Pracodawcę
sytuacji i wynagrodzeń Pracowników wg obecnych i poprzednich warunków
zatrudnienia (porównanie płac z 2015 r. względem roku 2016), wykupu jubileuszy
oraz różnic w zakresie świadczeń socjalnych, jakie obowiązywały przed
połączeniem kilku Spółek w jedną i tych funkcjonujących aktualnie.
Natomiast drugie spotkanie odbyło się w piątek 29 lipca i było poświęcone
rozmowom dotyczącym ZUZP, w trakcie których niezmiennie i tak było również i
tym razem przewijają się wszystkie bieżące sprawy, głównie te dotyczące
wynagrodzeń pracowników i konkretnej struktury ich wypłaty, które wynikają z
faktu objęcia wszystkich obecnych pracowników Spółki OS S.A. nowym,
wspólnym i jednolitym Regulaminem Wynagradzania, który w stosunku do
poprzednich rozwiązań, jakie pracownicy mieli w swoich Spółkach przed
połączeniem w OS S.A. wprowadził wiele istotnych zmian.
Na piątkowym spotkaniu były omawiane zagadnienia dotyczące:
dyżurów (stawki godz.), dodatku za Ratownictwo Chemiczne, stanowiska
Brygadzisty i jego umiejscowienia w kategorii tabeli płac, nadgodzin i stawek za
nadgodziny oraz kwestii nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Na spotkaniu zapadły uzgodnienia co do zwiększenia stawki godzinowej za
dyżury w dni powszednie oraz w święta, a także kwoty zryczałtowanego dodatku
za Ratownictwo Chemiczne i godzinowej stawki za pracę w Aparacie.

Autobus linii 33.
Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa, że otrzymujemy od pracowników
będących pasażerami linii Nr 33 sygnały o potrzebie lekkiej modyfikacji i
opóźnienia porannego kursu o godz. 6.08 z Br. Nr 2 w kierunku miasta. Zrobiliśmy
mały sondaż wśród pracowników i wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Płocka ze
stosownym wnioskiem w tej sprawie licząc na przychylenie się do naszej prośby.
Poniżej treść naszego pisma w tej sprawie:
,,Płock, 27.07.2016 r.
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Dotyczy: zmian w rozkładzie jazdy autobusu linii Nr 33.

Szanowny Panie,

W związku z prośbami i wnioskami pracowników naszej firmy dojeżdżających do pracy i z pracy
autobusami K.M. linii Nr 33, zwracam się z uprzejmą prośbą i jednocześnie wnioskiem o
zmianę/modyfikację porannego kursu autobusu linii Nr 33 odjeżdżającego z Br. Nr 2 w dni powszednie w
kierunku miasta o godz. 6.08 w taki sposób, aby ta linia zaczynała swój kurs już od Br. Nr 1 (np. o godz.
6.04 lub 6.05), a z Br. Nr 2 żeby odjeżdżała w kierunku miasta o 2-3 min. później od obecnego kursu,
czyli o godz. 6.10 lub 6.11.
Taka drobna modyfikacja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pasażerów pozwoliłaby na
lepsze korzystanie wszystkich zainteresowanych tym kursem pasażerów, bo obecnie bardzo często nie
zdążają oni na kurs o godz. 6.08 i zmuszeni są do szukania innych rozwiązań z dojazdem do domu
znacznie utrudniających i wydłużających czas powrotu z pracy po nocnej zmianie.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,
Bogdan Żulewski- Wiceprzewodniczący MZZPRC w G.K. PKN ORLEN S.A.”

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