Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 05 czerwca 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.
Pierwszym tematem dzisiejszych informacji jest nasze coroczne Święto Branżowe
czyli Dzień Chemika. Za nami dwudniowa impreza, która rozpoczęła się od
zmagań sportowych, a po nich odbyły się pikniki z koncertami i wieloma
atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Gratulujemy udziału wszystkim sportowcom i
mamy nadzieję, że spełnione zostały założenia co do wyników.
Dostajemy wiele sygnałów i sugestii o organizacji i przebiegu Dni Chemika, a
ponieważ jak co roku ma zostać zorganizowane spotkanie podsumowujące
obchody naszego Święta, więc czekamy na opinie i uwagi dotyczące organizacji
tej imprezy, które przekażemy później Pracodawcy na spotkaniu dotyczącym
podsumowania.
Pozytywnym akcentem Dni Chemika jest powrót do wręczania tytułu Zasłużony
Pracownik PKN ORLEN S.A. w okresie właśnie naszego Święta. Po kilku latach
wręczanie tych zaszczytnych dla pracowników odznaczeń w innych terminach
wszystko wróciło do tradycyjnego terminu najbardziej godnego Chemikom.
Inną sprawą jest to i na ten temat też zbieramy Państwa opinie, czy wręczanie
pracownikom tytułu Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN S.A. powinno
odbywać się na scenie podczas Dni Chemika i ORLEN OLIMPIADY, czy
kameralnie, jak to bywało dawniej w Domu Technika podczas osobnej
uroczystości.
W tym roku tytuł Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN otrzymali:
► w kategorii „Za całokształt pracy zawodowej”: Bień Kazimierz, Ciok Jarosław,
Gutkowska Ewa, Iwiński Ireneusz, Jabłoński Jarosław, Twardo Witold,
Zarzycki Roman,
► w kategorii „Za szczególne osiągnięcia zawodowe”: Brudnicki Jacek, Gąsecki
Andrzej,
Raczyński
Mariusz,
Rosiak
Marcin,
Rosuł
Marta,
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►w kategorii „Za postawę prospołeczną”: Babecka Joanna, Dąbrowski
Mirosław, Kędzierski Zdzisław.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy.
Kolejny temat również związany z Dniem Chemika to wypłata części nagrody
rocznej przysługującej pracownikom. Cieszymy się, że Pracodawca przychylił się
do wniosku Organizacji związkowych o przyspieszenie wypłaty części nagrody
rocznej w wysokości 80% i wypłacił ją pracownikom już na Dni Chemika, bo ta
część nagrody rocznej (80%) jest bezsporna i na jej wypłatę nie ma wpływu
osiągnięcie Celu Solidarnościowego, ani jego zatwierdzenie na WZA.
Jednak w całej sytuacji dziwny jest fakt, w którym Walne Zebranie Akcjonariuszy
zwoływane jest w ostatnim możliwym określonym przepisami prawa terminie, nie
biorąc w ogóle pod uwagę zobowiązań Firmy w stosunku do pracowników
zapisanych w ZUZP co do terminu wypłaty nagrody rocznej.
Pozostała część nagrody rocznej, tj. 50% zgodnie z komunikatem pracodawcy ma
być wypłacona po WZA PKN ORLEN S.A., które odbędzie się 30 czerwca br.
W ostatnich informacjach większość miejsca poświęciliśmy procesowi
wprowadzenia nowego zakresu obowiązków dla pracowników zatrudnionych na
stanowisku Mistrza procesów produkcyjnych. Ze względu na zainteresowanie
tematem pragniemy poinformować, iż zgodnie z ustaleniami z sesji rokowań
Protokołu Dodatkowego nr 3 do ZUZP całość rozmów w temacie tabeli
zaszeregowań mamy rozpocząć we wrześniu. Dlatego na tę chwilę nie widzimy
możliwości zmian w zakresie jednego stanowiska, tylko oczekujemy od
pracodawcy rozpoczęcia rokowań w całej tabeli stanowisk i całościowych rozmów
w tym zakresie.
Pracodawca podał oficjalny komunikat w sprawie posiłków pracowniczych.
Według informacji posiłki wrócą w dniu jutrzejszym, tj. 6 czerwca:
„Wznowienie procesu zaopatrzenia pracowników korzystających dotychczas z posiłków
serwowanych w lunch boxach następuje po analizie wyników badań przeprowadzonych
przez płocki sanepid, weryfikacji procedur dostawcy, audicie bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności, eliminacji potencjalnych źródeł stwarzających ryzyko powstania
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nieprawidłowości oraz po wypracowaniu pomiędzy PKN ORLEN i firmą cateringową
odpowiedniego systemu zabezpieczenia produkcji, a także serwowania posiłków”.

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