Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 03.04.2017 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.

Jak już informowaliśmy w poprzednich informacjach pracownicy PKN
ORLEN otrzymali od pracodawcy roczne podsumowanie wynagrodzenia i tzw.
benefitów dodatkowych.
Pomysł pracodawcy, bardzo korporacyjny, według naszej wiedzy nie został przez
pracowników przyjęty z entuzjazmem. Od początku staliśmy na stanowisku, iż
pomysł jest dziwny i nie do końca potrzebny, ale stało się i ocenę takich działań
pracodawcy pozostawiamy indywidualnie każdemu pracownikowi.
W ubiegły czwartek na terenie Zakładu Produkcyjnego zostały zgłoszone
tzw. problemy żołądkowe u pracowników. Od razu w tym dniu zostało w trybie
pilnym zwołane spotkanie przedstawicieli pracodawcy ze wszystkich obszarów
produkcji, przedstawicieli BHP, Działu Relacji Społecznych, Działu Zakupów oraz
dostawcy posiłków firmy BOSS. W Spotkaniu uczestniczył również Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy. W chwili obecnej czekamy na wyniki badań i dokładne
informacje na temat zaistniałej sytuacji. O wszelkich ustaleniach będziemy
informować w kolejnych informacjach.

Miniony tydzień to kolejna porcja spotkań negocjacyjnych w Spółkach Grupy
Kapitałowej ORLEN.
Po spotkaniach negocjacyjnych jeszcze w poprzednim tygodniu w Spółkach
ORLEN KOLTRANS (22.03), ORLEN SERWIS S.A. (23.03), ORLEN PALIWA
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(23.03) oraz ORLEN ADMINISTRACJA (również 23.03), w minionym tygodniu
odbyły się następne spotkania w dwóch kolejnych Spółkach, tj.:
- w Spółce ORLEN LABORATORIUM (czwartek 30.03)
- w Spółce ORLEN EKO (piątek 31 marca).
W Spółce ORLEN LABORATORIUM na tę chwilę nie zawarto porozumienia
płacowego. Rozbieżność między stronami stanowi obligatoryjna część przyrostu
wynagrodzenia, która na obecną chwilę nie znalazła się w propozycji Pracodawcy,
jednak cała strona związkowa w swojej propozycji płacowej wniosła również o
część obligatoryjną. Kolejne spotkanie w Spółce zaplanowane jest w dniu 5
kwietnia.
W ubiegły piątek w Spółce ORLEN EKO odbyły się negocjacje płacowe,
które zakończyły się podpisaniem porozumienia płacowego opiewającego na
kwoty 100zł obligatoryjnie od 1lipca, 120 zł uznaniowo również od 1 lipca, dwie
nagrody świąteczne po 900 złotych i nagroda roczna w wysokości 2000 zł.
Na koniec przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o
Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 kwietnia
2017 roku w Domu Technika. Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek
obrad od godziny 9:00.

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