Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 6 czerwca 2016 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,
Dzisiejsze informacje zaczynamy od spotkania, które odbyło się we wtorek
31 maja z Dyrektorem Wykonawczym Obszaru Energetyki i przedstawicielem HR.
Po interwencjach pracowników, którzy zaalarmowali nasz Związek o zawieszeniu
procesu przyznawania podwyżek uznaniowych wynikających z tegorocznego
porozumienia płacowego spotkanie takie zostało zorganizowane. Na tym
spotkaniu Dyrektor przedstawił swoja filozofię rozdysponowania środków na
podwyżki. Mimo, że tegoroczne nasze wspólne porozumienie płacowe przewiduje
rozdzielenie i przyznanie pracownikom w okresie kwiecień, maj, czerwiec co
najmniej 80% środków uznaniowych (czyli 80 zł), a reszta środków do końca
września, to Pan Dyrektor uważa, że na rozdzielenie całej kwoty ma czas do
końca września i dlatego dotychczas przyznał tylko 9 awansów, a zero
przeszeregowań. Właśnie takie postepowanie wzbudziło słuszne zaniepokojenie
Załogi, która oczekiwała podwyżek uznaniowych i docenienia przez
zarządzającego obszarem swojego wkładu i zaangażowania w pracy. Nie
przekonały nas wyjaśnienia Dyrektora o jego interpretacji zapisów porozumienia
płacowego, dlatego też następnego dnia wysłaliśmy interwencję do Władz Orlenu.
Oczekujemy, iż proces ruszy zgodnie z porozumieniem i pracownicy wytypowani
przez swoich przełożonych otrzymają podwyżki uznaniowe tak jak zostało to
zaplanowane.

ORLEN EKO
W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne przyrostu
wynagrodzeń w Spółce. Strony zbliżył się w swoich stanowiskach, jednak każdy
ruch pracodawcy musi być uzgodniony z nadzorem właścicielskim czyli Orlenem.
Powoduje to wydłużanie się całego procesu i coraz większe zniecierpliwienie
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Załogi. Niestety proces decyzyjny w Grupie Kapitałowej jest długi, ale wierzymy, iż
nasze stanowisko zostanie uwzględnione i na najbliższym spotkaniu zapadną w
końcu satysfakcjonujące dla obydwu stron uzgodnienia.
ORLEN OCHRONA
Również we wtorek zostały zakończone prace nad Regulaminem
Wynagradzania w Orlen Ochronie. To ważny dokument regulujący wszystkie
sprawy wynagrodzeń dla pracowników. Regulamin po podpisaniu przez Zarząd
Spółki i akceptacjach korporacyjnych będzie wprowadzany w życie.

ORLEN KOLTRANS
W czwartek 2 czerwca w Spółce ORLEN KOLTRANS odbyło się kolejne
spotkanie dotyczące dokończenia negocjacji płacowych na 2016 r. Po poprzednim
spotkaniu mieliśmy nadzieję, że na spotkaniu w dniu 2 czerwca dograne zostaną
ostatnie szczegóły wynikające z ostatnich rozmów. Niestety tak się nie stało.
Strona pracodawcy zaprezentowała usztywnione stanowisko, które póki co
zablokowało możliwość porozumienia się.
Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym (pon. 06.06).

ORLEN SERWIS S.A.
W Spółce ORLEN SERWIS S.A. odbyło się w ubiegłym tygodniu spotkanie
informacyjne dla Organizacji Związkowych z Prezesem Spółki i osobami z działu
kadr (osobno w lokalizacji Włocławek, a w dniu kolejnym w Płocku), na którym
poinformowano nas o sprawach dotyczących opieki medycznej dla pracowników
tej Spółki.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka OS S.A. po połączeniu
wcześniejszych firm z Płocka i z Włocławka w jeden organizm, chce obecnie
uporządkować te sprawy tak, aby wszyscy pracownicy mieli opieką medyczną na
poziomie i w zakresie jaki jest w G.K. ORLEN z taką opcją, że mogą korzystać z
usług zarówno Spółki Medica w Płocku, jak i Profmed we Włocławku, która
działając niezależnie podlega jednak pod Spółkę Medica.
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Szczegóły tych spraw dotrą zapewne dotrą lub już docierają do pracowników od
pracodawcy, my natomiast będziemy obserwowali i zbierali opinie, a w razie
potrzeb pomagali daną sprawę wyjaśnić.

W dniu 19 maja 2016 r. w Płocku odbyło się Walne Zebranie Członków
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. Podczas
zebrania ustalono nowe zasady funkcjonowania kasy oraz uaktualniono zapisy w
Statucie. Wszystkie informację będą dostępne w intranecie w zakładce Kasa
Zapomogowo - Pożyczkowa

PIKNIKI ZWIĄZKOWE
W tym tygodniu rozpoczynamy dystrybucję zaproszeń na pikniki związkowe,
które odbędą się w dniach 2 i 16 lipca w ogródkach MOSIR przy ulicy
Dąbrowskiego obok Wieży Ciśnień. Zapisów można dokonywać w biurze
Związku. Koszt uczestnictwa w pikniku to 20 złotych zarówno dla Członka
Związku jak i osoby towarzyszącej.

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