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Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam
do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.

Szanowni Państwo.
Nasze dzisiejsze informacje rozpoczynamy od kilku słów przypomnienia i
zachęcenia do włączenia się w sprawne przeprowadzenie wyborów Społecznych
Inspektorów Pracy w PKN ORLEN S.A. na okres nowej czteroletniej kadencji.
Temat bardzo ważny, dlatego też przypominamy o nim na bieżąco i w sposób
ciągły chcemy Państwa zaznajamiać z wszelkimi informacjami dotyczącymi tych
wyborów.
Zwracamy się do wszystkich pracowników o zaangażowanie się i wspólną pomoc
w procesie wyborów SIP w Państwa miejscach pracy. Niestety okres jaki nam
trafił - okres wakacyjny, troszeczkę nam przeszkadza, a nie sprzyja, bo wiele osób
zaczyna urlopy lub już na nich jest, jednak termin ten nie jest zależny od nas.
Skończyła się kadencja Społecznych Inspektorów i Zakładowego Inspektora
Pracy i takie wybory w określonym terminie należy przeprowadzić, a że Społeczna
Inspekcja Pracy podlega pod Związki Zawodowe, dlatego też całym procesem
wyborów we współpracy z przedstawicielami pracodawcy zajmują się Organizacje
Związkowe.
W proces wyborów na Państwa Wydziałach/Oddziałach powinni włączyć się
przedstawiciele wszystkich Organizacji Związkowych działających na danym
obszarze. Zachęcamy do pełnej współpracy w tym zakresie. W razie jakichkolwiek
potrzeb, czy pytań możecie Państwo zwracać się do nas. Przedstawicielom
Komisji Wyborczych na Wydziałach przesyłamy i udostępniamy wszelkie wzory
dokumentów potrzebnych do wyborów, natomiast przedstawiciele pracodawcy
współpracują z Państwem w zakresie niezbędnym przy wyborach (udostępnienie
list pracowników pracujących na danym Wydziale, pomoc przy wyborach, itp.).
Pozostajemy w bieżącym kontakcie i w razie potrzeb służymy pełną pomocą.
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Rozmowy rozwojowe dla pracowników PKN ORLEN S.A.
Pozostając przy informacjach, które dotyczą pracowników PKN ORLEN chcemy
poinformować, że w najbliższym czasie w PKN ORLEN rozpoczną się rozmowy
rozwojowe przełożonych z pracownikami (jeśli dany pracownik wyrazi chęć
udziału), które będą dotyczyły indywidualnych planów rozwojowych pracownika.
Sprawa znana jest nam z ubiegłego roku, gdzie troszeczkę na ten temat było
dyskusji i wymiany pism z pracodawcą, a wszystko przez to, że wówczas zabrakło
oficjalnego i jasnego dla wszystkich zapisu o dobrowolności udziału pracownika w
takiej rozmowie. W tym roku pracodawca nie ma z tym problemu i słowo
dobrowolność będzie wyraźnie zaakcentowane i zapisane, co zaprezentowano
nam wraz ze schematem teoretycznym takiej rozmowy na spotkaniu
informacyjnym, jakie odbyło się w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami
pracodawcy z działu szkoleń i rozwoju pracowników.
Podkreślamy więc jeszcze raz, że rozmowy takie mają charakter dobrowolny, a
ich celem jest wsparcie budowania potencjału każdego zespołu i pracownika
indywidualnie. Elementami wspólnymi każdej rozmowy powinny być tematy
dotyczące znalezienia pola wsparcia w zakresie realizowanych przez pracownika
zadań, poszerzenia jego wiedzy lub umiejętności, czy też oczekiwania i plany
rozwoju na przyszłość. Podczas rozmów o indywidualnych planach pracowników
istotne jest połączenie kierunków rozwoju obszaru z indywidualnymi
oczekiwaniami pracownika. Rozmowy będą się odbywały i zakończą się w
okresie, kiedy tworzony będzie budżet szkoleń, co pozwoli uwzględnić plany i
potrzeby szkoleniowe dla pracowników danych obszarów.
To Państwo zdecydujecie, czy odbyć taką rozmowę z przełożonym, czy nie, bo
przypominamy jeszcze raz, że rozmowy są dobrowolne. My ze swojej strony
zachęcamy do tego, bo w takiej rozmowie można zdefiniować i jasno określić
swoje plany i oczekiwania rozwojowe oraz wyrazić potrzebę własnego rozwoju
poprzez np. podnoszenie wykształcenia, naukę obcego języka, podnoszenie
swoich kwalifikacji, czy kompetencji potrzebnych w danym obszarze i na danym
stanowisku pracy. W trakcie trwania tego procesu jesteśmy otwarci na Państwa
opinie w tej sprawie.
Aplikacja APM.
W ubiegłym tygodniu w PKN ORLEN odbyło się również spotkanie Organizacji
Związkowych z przedstawicielami pracodawcy na temat aplikacji APM dotyczącej
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przydzielania premii w systemie miesięcznym w obszarze produkcji. W spotkaniu
wzięła również udział grupa Mistrzów z różnych obszarów produkcji, którzy swoją
wiedzą i dotychczasowym doświadczeniem wsparli uczestników spotkania i
aktywnie włączyli się do dyskusji przekazując swoje opinie i spostrzeżenia na
temat stosowania aplikacji APM w procesie przyznawania premii.
Sam system, wcześniej w innej formie (tabelki excel), a obecnie w formie
informatycznej aplikacji APM był już częściowo stosowany na niektórych
obszarach produkcji i mieliśmy pozytywne opinie na jego temat, a jaki będzie jego
dalszy los zobaczymy. Jeśli miałby być stosowany, to w formie pilotażowej, bo
bardzo nam zależy na tym, aby przekonali się do niego pracownicy, a szczególnie
Mistrzowie i aby był to system z tymi samymi na wszystkich Wydziałach
sprawiedliwymi i jasnymi zasadami, które pozwolą pracownikom na uzyskiwanie
jak największej premii.

ORLEN KOLTRANS.
Dziś na chwilę powracamy raz jeszcze do sprawy odstąpienia przez PKP CARGO
od zakupu od PKN ORLEN Spółki ORLEN KOLTRANS. Jest to niezwykle
radosna wiadomość dla pracowników i dla nas wszystkich i cieszymy się, że
wspólne, całościowe działania stawiające opór procesowi sprzedaży Spółki
Koltrans w końcu dały pożądany efekt. W artykule prasowym, jaki przesyłaliśmy
Państwu jako załącznik wraz z naszymi ubiegłotygodniowymi informacjami, był
cytowany komunikat PKP CARGO dotyczący przyczyn, z powodu których
odstąpiono od wykonania prawa kupna Spółki Koltrans, gdzie oprócz szeregu
zidentyfikowanych czynników ryzyka, był również wymieniony stosunek strony
społecznej (negatywny) do zmiany właściciela Spółki.
Dziś chcemy Państwa dodatkowo poinformować, że odstąpienie PKP CARGO od
zakupu Spółki KOLTRANS to nie tylko artykuł prasowy, ale otrzymaliśmy też od
przedstawiciela właściciela, czyli od PKN ORLEN oficjalną informację
potwierdzającą te pozytywne dla pracowników Spółki Koltrans doniesienia
prasowe.
Negocjacje płacowe w Spółce ORLEN PALIWA.
W ubiegłym tygodniu we wtorek i w piątek odbyły się negocjacyjne spotkania
płacowe w Spółce ORLEN Paliwa.
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Niestety nie mamy tu póki co dobrych wiadomości, jest za to odmienne spojrzenie
obydwu stron negocjacji na tegoroczne podwyżki i spisany w piątek protokół
rozbieżności.
Ankieta dot. ORLEN OLIMPIADY i DNI CHEMIKA
Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii w ankiecie na temat ORLEN
Olimpiady i Dni Chemika, jaka dostępna jest w intranecie.
W dniu jutrzejszym ma się odbyć spotkanie strony związkowej z przedstawicielami
pracodawcy mające na celu podsumowanie tegorocznych wydarzeń, jakie były na
stadionie. Przekażemy oczywiście pracodawcy Państwa głosy i opinie z jakimi
dzwoniliście do nas w tej sprawie, ale dobrze byłoby też, gdyby pracownicy w jak
największej liczbie wyrazili również swoje indywidualne opinie w anonimowej
ankiecie, która dostępna jest w intranecie.
Zachęcamy Państwa do tego.
Pikniki związkowe.
Dziękujemy
uczestnikom
naszego
pierwszego
tegorocznego
pikniku
związkowego, który odbył się w minioną sobotę 2 lipca i bardzo serdecznie
zapraszamy kolejnych Członków naszego Związku wraz z osobami
towarzyszącymi do uczestnictwa w naszym drugim pikniku, który odbędzie się za
dwa tygodnie w sobotę 16 lipca (MOSIR Płock przy Wieży Ciśnień).
Zapisy i odbiór zaproszeń w biurze Związku bud 06, p. 11, tel. 256-67-49.
Serdecznie Państwa zapraszamy.

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