Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 07.03.2016 r.
Witam. Bogdan Żulewski – 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 rozpoczynamy od głównego tematu, czyli zakończonych
negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.
Choć wielu z pracowników o fakcie zawarcia porozumienia płacowego, jak i o jego
szczegółach dowiedziało już w ubiegły poniedziałek wieczorem, to jednak jeszcze
do dziś pojawiają się w tej sprawie pytania, dlatego też kierujemy do Państwa
kilka zdań w tej sprawie.
W poniedziałek 29 lutego w PKN ORLEN doszło do piątego i jak się okazało
ostatniego spotkania negocjacyjnego, na którym obydwie strony (pracodawcy i
społeczna) doszły w godz. wieczornych ostatecznie do konsensusu, czego
efektem było zawarcie porozumienia płacowego na 2016 r.
W tegorocznych negocjacjach, o czym pisałem w kilku poprzednich informacjach,
bardzo mocny nacisk kładliśmy na podwyżkę obligatoryjną, uzasadniając to
szeregiem argumentów przemawiających właśnie za takim rozwiązaniem. Co
ważne, taki sam pogląd miały i prezentowały przez cały czas negocjacji również i
inne Organizacje Związkowe niezależnie od ich wielkości, czy statusu
reprezentatywności.
Choć pracodawca praktycznie do ostatniej chwili upierał się przy swoich
argumentach i przy tzw. po części ,,socjalnym” podejściu do tegorocznych
regulacji płacowych (propozycja podwyżki obligo tylko do pewnego poziomu płacy
zasadniczej), to jednak ostatecznie uwzględnił również liczne i bardzo ważne
argumenty strony związkowej. To wszystko spowodowało, że na koniec tych
negocjacji możliwe było zawarcie porozumienia płacowego, które zawiera się w
trzech głównych elementach:
- podwyżka obligatoryjna 200 zł z wyrównaniem od 1 stycznia br.,
- podwyżka uznaniowa 100 zł naliczeniowo na 1 pracownika od 1 kwietnia br. (z
ustaleniem czasu wydatkowania naliczonych środków oraz grona osób do tego
uprawnionych),
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- dwie nagrody świąteczne (marzec i grudzień br.) po 1500 zł brutto.
Dodatkowo wzorem roku ubiegłego pracownicy otrzymają też kartę paliwową oraz
5 gr. większy rabat na paliwo, który teraz będzie wynosił 15 gr.
Tegoroczne rozmowy choć czasami bardzo trudne, to jednak w ogólnej ocenie
prowadzone były i zakończone zostały w dużo lepszym niż w ostatnich latach
klimacie, no i co najważniejsze zakończone zostały większymi dla pracowników
kwotami niż to bywało w ostatnich trzech latach.
Dziękując wszystkim za wkład w te negocjacje i w ich finał, w szczególności
Naszemu Zespołowi Negocjacyjnemu wyrażamy przekonanie, że również i za rok
negocjacje będą prowadzone przez pracodawcę w atmosferze zrozumienia
argumentów strony związkowej, co dla pracowników zaskutkuje korzyścią z
zawarcia dobrego z punktu widzenia pracowniczego porozumienia płacowego.
Nasz Zespół Negocjacyjny wystąpił w następującym składzie: Pietrzak
Bogusław, Żulewski Bogdan, Wilicki Piotr, Grabowski Piotr, Joniak Waldemar,
Mossakowski Edward, Nesterowicz Jerzy, Paradowski Grzegorz, Pryciak Jacek,
Rosiak Waldemar, Sierakowski Jan, Skowron Paweł, Sobczak Łukasz, Torbicki
Dariusz.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS.
W ślad za ORLENEM do negocjacji płacowych ruszyły również Spółki z G.K.
ORLEN.
W Spółce BOP odbyły się dotychczas 3 spotkania. Ostatnie z nich odbyło się w
miniony piątek 04 marca. Atmosfera rozmów jak co roku nie jest łatwa, bo
spojrzenie na regulacje płacowe strony związkowej i pracodawcy jest w sposób
naturalny różne i każda ze stron ma swoje argumenty o które twardo walczy.
Choć strona związkowa z pracodawcą dość mocno się już zbliżyły w swoich
stanowiskach, to jednak porozumienia płacowego wciąż nie osiągnęliśmy.
Różni nas jeszcze jedna kwestia. Liczymy, że na kolejnym spotkaniu, które
zostało wyznaczone na przyszły poniedziałek 14 marca dojdziemy z pracodawcą
do porozumienia w kwestii płac na 2016 r. dla pracowników tej Spółki.
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ORLEN SERWIS S.A.
W piątek 04 marca w Spółce OS S.A. odbyło się kolejne spotkanie z gatunku
trudnych, na którym strony ostatecznie doszły do porozumienia, dzięki któremu
możliwe było zawarcie porozumienia płacowego na 2016 r.
Tegoroczne porozumienie płacowe dla pracowników Spółki OS S.A. opiera się na
trzech elementach, czyli:
- obligatoryjnej podwyżce do płacy zasadniczej - 100 zł od 01.04,
- podwyżce uznaniowej – 50 zł naliczeniowo na jednego pracownika od 01.04,
- oraz na dwóch nagrodach świątecznych łącznie 1500 zł (marzec – 900 zł,
grudzień – 600 zł).
Na ten tydzień zaplanowane są spotkania w kolejnych Spółkach:
- ORLEN Laboratorium- środa 09.03
- ORLEN Eko- czwartek 10.03
- ORLEN Administracja- wstępna data piątek 11.03,
a w kolejnych tygodniach:
- BOP- 14.03
- ORLEN Paliwa- 23.03

Kończąc dzisiejsze wiadomości chciałbym przekazać jeszcze informację, która
dotyczy pracowników produkcji, że otrzymaliśmy od pracodawcy informację (na
razie wstępną bez określenia dokładnej daty), że w miesiącu marcu br. ma się
odbyć spotkanie przedstawicieli pracodawcy z przedstawicielami Organizacji
Związkowych dotyczące podsumowania nowej organizacji czasu pracy w
obszarze produkcji.

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

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
fax. (024) 367 77 94
www.mzzprc.pl

