Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 6 sierpnia 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.
Okres wakacyjny, szczególnie przełom lipca i sierpnia zawsze jest okresem
wzmożonego urlopowania pracowników. Z tego powodu również spraw, które
toczą swój bieg jest trochę mniej, jednak są one ważne.
W okresie od ostatnich informacji odbyliśmy spotkanie w sprawie zasad
wprowadzenia oceny rozwojowej, która jako narzędzie kadrowe miałaby
zastąpić wycofaną ocenę pracowniczą. Na spotkaniu strona związkowa
przedstawiła opinie na temat nieistniejącej już oceny pracowniczej – narzędzia
które wzbudzało poważne kontrowersje i było źle oceniane przez
pracowników. Naszym zdaniem rozmowa rozwojowa powinna kierunkować
pracowników w stronę rozwoju swoich kompetencji, a nie pozwalać na
bezmyślne rozszerzanie zakresów obowiązków idące w parze z karami dla
pracowników jak to bywało w czasach prowadzonej oceny pracowniczej.
Ponieważ było to pierwsze spotkanie nasze sugestie zostały przekazana i
rozmowy będą dalej kontynuowane.
Kolejnym spotkaniem jakie odbyliśmy było omówienie wyników ankiety
dotyczącej benefitów i platformy kafeteryjnej. W ankiecie wzięło udział około
17% pracowników. Tak mała frekwencja nie jest dobrym wyznacznikiem
trendów i zainteresowania pracowników. Widzimy obszar do wypracowania
zniżek i rabatów dla pracowników zarówno Orlenu jak i Grupy Kapitałowej
jednak nie chcemy łączyć ich z funduszem socjalnym, który po wielu latach
docierania uważany jest za sprawny i skuteczny co widać po ilości
wystawianych wniosków i popularności wykorzystywania jego oferty. Tak więc
prace nad platformą trwają i czekamy na pierwsze oferty dla załogi.
Kolejny temat to Komisja BHP. Podczas lipcowej komisji spacer
bezpieczeństwa odbył się na Bloku Reformingów dokładnie na Reformingu V.
Głównym problemem z jakim zmagają się pracownicy tego wydziału są ptaki
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gniazdujące na hali kompresorów i co za tym idzie niespotykane wręcz
zanieczyszczenie całej hali i całego osprzętu ich odchodami. Odpowiednie
służby mają podjąć działania w celu wypracowania metody zminimalizowania
tej sytuacji.
Podczas komisji zostały wręczone nagrody dla wyróżnionych w programie
inicjatyw BHP. Wszystkim laureatom gratulujemy. Przedstawione zostały
również wskaźniki wypadkowości i sprawności technicznej. Tematem, który
wzbudza cały czas zainteresowanie jest funkcjonalne uruchomienie Bramy nr
11 w związku z przebiegiem w pobliżu budowanego odcinka obwodnicy
Płocka, który w niedługim czasie zostanie otwarty. Cały czas trwają ustalenia
o zakres udostępnienia bramy, możliwości przepustowych i rozwiązań
logistycznych. Dotychczasowa brama była typowo bramą materiałową i
wprowadzenie ruchu osobowego będzie wymagać jej dostosowania.
Na spotkaniu z przedstawicielami obszaru logistyki omawiana była sytuacja
głownie terminali paliwowych, które wraz ze wzrastająca ilością
dystrybuowanych produktów zwiększyły swoje obciążenie, a dotychczasowe
zmianowe systemy pracy jak i organizacja pracy nie do końca spełniają swoje
role. Razem z pozostałymi organizacjami wnioskowaliśmy o wprowadzenie na
terminalach sytemu czasu pracy normalnego zmianowego co ułatwi i
znormalizuje sposób pracy pracownikom.
Podczas kolejnej sesji negocjacyjne ZUZP w Orlen Serwis S.A. wypracowana
została tabela różnic w propozycjach płacowych proponowanych przez
pracodawcę i organizacje związkowe. Począwszy od tabeli wynagrodzeń
zasadniczych, poprzez system premiowy, fundusz nagród pracodawcy,
nagrodę roczną, wynagrodzenie za dyżur domowy, dodatek za ratownictwo,
dodatek zmianowy, za prace w porze nocnej, odprawy emerytalno rentowe i
inne dodatki wypracowana został tabela rozbieżności, której zawartość będzie
dalej negocjowana na kolejnych spotkaniach.

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