Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 3 grudnia 2018 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.
Pierwszą dzisiejszą informacją nie będzie omawianie postępów ZUZP w PKN i
Spółkach, chociaż nie unikniemy tego w dalszej części. Na początek wybory
Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. W tym tygodniu wybieramy osobę na
to stanowisko spośród trzech zgłoszonych kandydatur. Każdy pracownik
powinien już otrzymać kartę do głosowania, a głosy należy wrzucać do
oznakowanych i rozstawionych na terenie całego Zakładu urn. Zapraszamy do
udziału w głosowaniu.
Platforma kafeteryjna to propozycja skierowana do pracowników PKN ORLEN
i docelowo do całej Grupy Kapitałowej. Na początku w ramach pilotażu będą
uruchomione usługi związane z rabatami i możliwością skorzystania z
wynajmu samochodu na zasadzie leasingu. Wszelkie zasady i informacje na
temat platformy zostaną wkrótce opublikowane.
Wracając jednak do dokumentów ZUZP to jak już informowaliśmy zmiany
porządkujące na stanowiskach produkcyjnych mają zadziałać od kwietnia
2019 roku razem ze wszystkimi zmianami umieszczonymi w Protokole nr 4 do
ZUZP. Na temat zmian pisaliśmy już dużo jednak w razie jakichkolwiek
zapytań prosimy o kontakt.
W Spółce Basell Orlen Polyolefins również rusza przegląd dokumentu ZUZP.
Warto przypomnieć, iż to właśnie ten dokument jest najstarszym działającym
bez zmian układem w całej Grupie Kapitałowej i przejrzenie jego zapisów jest
tak istotne dla pracowników. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się w
dniu dzisiejszym.
Również w spółkach ORLEN Laboratorium i ORLEN Administracja odbywają
się spotkania w temacie ZUZP.
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Najbardziej zaawansowane prace mają miejsce w ORLEN Serwis S.A.
W tej Spółce na wniosek Organizacji związkowych pojawiły się wstępne opisy
stanowisk wraz z kryteriami różnicującymi. Bardzo nam zależy na takim
procedowaniu Układu, ponieważ pozwoli to uniknąć sytuacji niejasnych w
trakcie funkcjonowania dokumentu. Oczywiście odniesiemy się do
przedstawionych kryteriów po konsultacjach z Członkami Związku –
pracownikami Serwisu. W takim momencie musimy mieć oczy dookoła głowy
aby zadbać o wszystkie zapisy i rozwiązania, nie dać się ponieść emocjom
żeby w przyszłości nie trzeba było negocjować zmian tak jak w PKN, gdzie
Układ zbiorowy przez dziesięć lat mocno się zdezaktualizował i musieliśmy
dokonywać poprawek.
Członkom Zarządu naszej Organizacji przypominam o posiedzeniu Zarządu,
które odbędzie się w środę 12 grudnia o godz. 12.30. W kwestii szczegółów
proszę o kontakt z Wiceprzewodniczącym Bogdanem Żulewskim.

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