Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 02.10.2017 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.
W minionym tygodniu odbyliśmy kilka roboczych spotkań zarówno z
pracownikami, z Dyrekcją poszczególnych obszarów, jak i w Spółce ORLEN
Serwis S.A.
W poniedziałek 25 października odbyliśmy spotkanie z Dyrekcją Obszaru
Rafineryjnego – Panem Przemysławem Hartlińskim, Panem Arturem Koblą i
Panem Mieczysławem Mosakowskim, na którym oprócz ogólnych spraw
pracowniczych poruszyliśmy także szczegółowo sprawy i problemy dotyczące
Wydziału Krakingu i Alkilacji.
Są to bieżące, bardzo ważne sprawy pracownicze dotyczące stanu kadrowej
obsady poszczególnych brygad na tym Wydziale w kontekście długotrwałych
absencji chorobowych oraz odejścia pracowników na emerytury, udzielania
pracownikom dni wolnych oraz nadgodzin, wybieralności urlopów, awansowania
pracowników za zaliczanie poszczególnych stanowisk, itp.
Spotkanie zakończyło się pewnymi roboczymi ustaleniami, a te sprawy o których
rozmawialiśmy będziemy monitorowali na bieżąco.
Podobne spotkanie dotyczące bieżących, jak i przyszłych spraw pracowniczych
odbyliśmy w ubiegłym tygodniu także z Dyr. Wykonawczym Obszaru Petrochemii
– Panam Rafałem Trzebińskim.
Spotkanie z pracodawcą dot. oceny tegorocznych obchodów Dni Chemika.
W środę 27 października odbyło się spotkanie Organizacji związkowych z
przedstawicielami pracodawcy PKN ORLEN S.A. dotyczące oceny obchodów Dni
Chemika.
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Tegoroczne obchody Dni Chemika w przeciwieństwie do roku 2016, gdzie
pierwszy dzień był zarezerwowany tylko dla pracowników G.K. ORLEN i ich
rodzin, a drugi był otwarty także dla mieszkańców miasta, w roku 2017 decyzją
pracodawcy obydwa dni naszego pracowniczego święta (sobota i niedziela) były
otwarte zarówno dla pracowników z rodzinami, jak i dla wszystkich mieszkańców
Płocka i okolic, czyli w praktyce dla każdej osoby, która zechciała wejść na taką
imprezę.
Szanując zdania innych osób wypowiedziane na spotkaniu z pracodawcą,
popierające formułę wspólnych z miastem obchodów naszego pracowniczego
święta, my po raz kolejny wyraziliśmy nasze zdanie wynikające z głosów około
dwutysięcznej grupy pracowników zmianowych, ale nie tylko tej grupy, że takie
święto wzorem dawnych lat powinno być imprezą zamkniętą dla pracowników i ich
rodzin, bo dziś efekt jest taki, że niezadowoleni są pracownicy, niezadowolone są
ich dzieci i najbliższe rodziny, a liczne głosy niezadowolenia słychać również
wśród mieszkańców miasta.
Uważamy, że możliwość posłuchania bezpośrednio pod sceną zespołów
Lombard, czy CC Catch, zorganizowanie pikniku, czy też atrakcji dla dzieci
mogłoby być zabiegiem marketingowym ORLENU w stosunku do mieszkańców
miasta i okolic poprawiającym całościowe postrzeganie naszego Zakładu, ale
zorganizowanym osobno, a nie w połączeniu z bardzo ważnym dla pracowników
świętem, jakim są Dni Chemika.
Dla mieszkańców miasta oprócz jakichś dużych, znaczących inwestycji
sfinansowanych przez ORLEN, które będą zauważone przez wszystkich, można
zrobić otwartą, dużą imprezę, np. Dzień Dziecka z ORLENEM, co będzie się
zbiegać w czasie z obchodami Dni Chemika, jednak nie będzie odbierało tego
święta pracownikom i ich rodzinom co się dzieje właśnie dziś.
Efekt drugiego roku z rzędu otwarcia się naszej zakładowej imprezy na miasto i
dodatkowo w tym roku na obydwa dni jest taki, że w tegorocznej imprezie wzięło
udział 35 tyś. uczestników, z czego prawie 6,5 tyś to pracownicy Grupy
ORLEN z rodzinami.
Patrząc na liczby obawiamy się i takie właśnie głosy do nas docierają, że Dni
Chemika - nasze flagowe święto, gdzie jeszcze niedawno walczyliśmy przez trzy
lata z byłym już Prezesem Krawcem i Dyrektorem Sekułą o zachowanie tej
nazwy, bo próbowano nam wtedy udowadniać, że jesteśmy Koncernem
energetycznym, a nie chemicznym, dziś zamiast być świętem dla pracowników i
ich rodzin tak jak to było jeszcze niedawno, staje się wydarzeniem dla wszystkich
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mieszkańców miasta i okolic, a w coraz mniejszym stopniu dla szeregowego
pracownika i jego najbliższej rodziny.
Temat ten zostanie poddany jeszcze raz ocenie i dyskusji Członków Zarządu
naszego Związku.
Na spotkaniu złożyliśmy także wniosek o to, aby wręczanie tytułu Zasłużony
Pracownik PKN ORLEN S.A. odbywało się wzorem dawnych lat w uroczystej
atmosferze w Domu Technika, a nie na scenie podczas imprezy.

ORLEN Serwis S.A.
W miniony piątek w Spółce odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia
Organizacjom
związkowym
przez
pracodawcę
informacji
dotyczącej
rozdysponowania tegorocznej puli środków przeznaczonych na podwyżki
uznaniowe.
Oprócz obligatoryjnej kwoty 100 zł, którą otrzymali wszyscy uprawnieni w Spółce
pracownicy oraz dotychczas wypłaconych dwóch z trzech zapisanych w
porozumieniu nagród jednorazowych (trzecia nagroda będzie na B.N.), podwyżki
uznaniowe otrzymało 88 % pracowników (do 100 zł - 20%, 101-200 zł – 61%,
201-300 zł – 19% pracowników).
Na spotkaniu złożyliśmy też wniosek o przegląd tabeli płac (min. i maks. widełek
w Regulaminie Wynagrodzeń), które wprawdzie niedawno zostały zwiększone, ale
widzimy dalszą potrzebę podniesienia ich w górę.

Centrum Medyczne MEDICA.
W związku z licznymi krytycznymi głosami pracowników odnośnie długich
okresów oczekiwania lub braku możliwości dostępu pracowników do niektórych
lekarzy, zawnioskujemy do pracodawcy o spotkanie dotyczące usług medycznych
realizowanych przez CM MEDICA oraz przedstawimy ten temat na najbliższym
spotkaniu z pracodawcą.
Dziś oprócz problemów z dostępem do różnych lekarzy specjalistów, zdarza się
też, że pracownik na badania okresowe jest kierowany do jednego lekarza w
Przychodni na ul. Chemików, a do drugiego lekarza musi jechać przez całe miasto
na osiedle Podolszyce na ul. Kutrzeby.
Przy bardzo dużych problemach z obsadą na produkcji, gdzie czasami pracownik
mógł w trakcie swojej pracy wyjść na krótko w trakcie pracy i zrobić takie badania
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w jednym miejscu, czyli w Przychodni na Chemików, jest to kolejne ogromne
utrudnienie dla pracowników.
Wybory w Kołach MZZPRC.
Odbyliśmy już kilka zebrań wyborczych w poszczególnych Kołach naszego
Związku, gdzie wybrane zostały Komisje Wyborcze, które poprowadzą dalszą
część wyborów na Przewodniczących i Delegatów tych Kół.
Zachęcamy wszystkich do jak najszybszego rozpoczęcia tych procedur, które w
praktyce są dość czasochłonne. Po wszelkie informacje oraz po niezbędne
dokumenty prosimy zgłaszać się do biura Związku.
Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy w najbliższy piątek
06 października na posiedzenie Zarządu MZZPRC.
Zebranie odbędzie się o godz. 13.00 w bud. C.A., sala Nr 1.

Na koniec naszych informacji powtarzamy wiadomość sprzed tygodnia przesłaną
nam przez naszych Członków, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Wszystkich chętnych pracowników do grania w piłkę nożną zapraszamy w każdy
czwartek o godz. 20 na tzw. Balonie na Stadionie Wisły Płock.
Osoby chętne proszone są o kontakt na adres email :
Adam.Manko@orlen.pl
Paweł.Gronczewski@orlen.pl

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