Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 09 kwietnia 2018 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.

W poświątecznym tygodniu, w czwartek 5 kwietnia odbyło się zebranie
Zarządu naszego Związku, podczas którego na początku gościliśmy
przedstawiciela firmy CDO 24 Ochrona Prawna, którą to usługę ma prywatnie
wykupioną część naszych Członków.
Przedstawiciel firmy w dyskusji z Członkami Zarządu wysłuchał ich opinii,
uwag i pytań oraz przedstawił nowości, jakie przysługują Członkom należącym
do tego programu.
Wszystkich Członków programu CDO 24 informujemy, że w przypadku
jakichkolwiek problemów, oprócz tel. wskazanego na karcie jaką posiada
każdy z uczestników programu, można także dzwonić na następujące nr tel.:
- Pan Roguski Kamil – tel. 530-974-935
- Pan Wideryński Piotr – 784-037-709
Ogólnych informacji o programie dla osób nie należących do CDO 24
udzielamy również w Biurze naszego Związku pod nr tel. 256-67-49.
Negocjacje płacowe w Spółkach.
Na zebraniu Zarządu omówiony został również temat negocjacji płacowych w
Spółkach.
Zakończone negocjacje i podpisane porozumienia płacowe mamy jak
dotychczas w Spółkach Basell ORLEN Polyolefins, ORLEN OCHRONA i
ORLEN Administracja.
W pozostałych Spółkach zostały pracownikom wypłacone nagrody
świąteczne, a proces negocjacji płacowych będzie obecnie kontynuowany.
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Pikniki Związkowe.
Zarząd Związku podjął również uchwałę dotyczącą organizacji pikników
związkowych w 2018 roku.
W bieżącym roku mamy podjętą przez Zarząd decyzję o organizacji dwóch
pikników w terminach:
- 19 maja (sobota),
- 20 lipca (piątek).
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Członków Zarządu co do jakości i ogólnej
oceny organizacji pikników na placu piknikowym przy Wieży Ciśnień, miejsce
pikników w 2018 r. pozostaje to samo co w roku ubiegłym, czyli plac piknikowy
MOSIR przy Wieży Ciśnień na ul. Dąbrowskiego 2a.
Ta sama co w latach ubiegłych pozostaje również cena zaproszeń na piknik
dla jednej osoby jakie będziemy dystrybuowali, czyli 20 zł dla Członka Związku
i 20 zł dla osoby towarzyszącej.
W tym roku terminy pikników zostały zaplanowane pod kątem br. II i IV (3 dni
wolnego), które to w roku ubiegłym były w tej troszkę gorszej sytuacji
grafikowej, bo w dniu kolejnym te brygady szły do pracy na godz. 18.
Każdego roku staramy się prowadzić taką małą statystykę, aby zamiennie
jednego roku dwie brygady i kolejnego roku kolejne dwie brygady były w tej
samej sytuacji grafikowej i w większym komforcie mogli uczestniczyć w
konkretnym i pasującym pod swój grafik terminie pikniku.
Petycje pracownicze w sprawie posiłków.
Na zebraniu Zarządu dyskutowaliśmy także nad dalszymi krokami odnośnie
petycji pracowników Wydziałów produkcyjnych, jakie do nas spłynęły.
Petycje pracowników systemu zmianowego 12-godz. z różnych obszarów
Zakładu są inicjatywą oddolną, która wypłynęła bezpośrednio od pracowników
niezadowolonych z różnych dotychczasowych problemów oraz z całościowej
negatywnej oceny jakości posiłków pracowniczych serwowanych przez firmę
BOSS.
Pracownicy chcą dalszego zachowania programu posiłków pracowniczych,
który bardzo sobie chwalą, bo sama idea posiłków przy 12 – godz. pracy
zmianowej jest jak najbardziej słuszna i potrzebna, ale chcą dopuszczenia
konkurencji oraz tego, aby to oni sami mogli decydować gdzie zamówią
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posiłek, np. z grona 2-3 firm, które już obecnie mają wjazd na teren Zakładu i
dowożą pracownikom obiady odpłatnie.
Sprawa petycji pracowników stanie na najbliższym kwietniowym posiedzeniu
Komisji BHP, gdzie szczegółowo przedstawimy ten temat oraz poinformujemy
zbiorczo z ilu i z których Wydziałów takie petycje pracownicze spłynęły.

Wznowienie prac nad tabelą stanowisk pracy ZUZP PKN ORLEN S.A.
Po długim okresie całkowitego marazmu w czasie kiedy Kadrami ORLENU
zarządzała Dyr. Grażyna Baka, gdzie można powiedzieć, że wtedy udawano,
że niby pracujemy nad propozycjami strony związkowej dotyczącymi
rozszerzenia stanowisk produkcyjnych, wsparcia produkcji i Straży w Tabeli
ZUZP, a tak naprawdę próbowano nas wtedy ograć i na siłę wprowadzić tylko
jedną zmianę, czyli Kierownika Zmiany, dziś pod przewodnictwem nowej
Dyrektor Kadr ORLENU Pani Wioletty Kandziak mamy zupełnie inną lepszą
jakość oraz jasną, konkretną i szybką decyzję, że te prace (nad całą tabelą
ZUZP) faktycznie rozpoczynamy z uwzględnieniem propozycji złożonych
przez nas wspólnie z kol. ze Związku Solidarność i MBZZ.
Nie będą to pewnie łatwe rozmowy, ale najważniejsze, że się one
rozpoczynają i w końcu mamy przekonanie, że nikt nas nie będzie próbował
ogrywać, tylko będą to uczciwe i rzeczowe rozmowy.

Nadgodziny na produkcji - dotrudnienie ludzi.
W ostatnim czasie zwróciliśmy się do obszaru Kadr, a konkretnie do Pani Dyr.
Wioletty Kandziak o przeanalizowanie sprawy nadgodzin występujących w
różnych obszarach produkcji w kontekście jednakowych zasad ich stosowania
we wszystkich obszarach oraz pod kątem ewentualnego dotrudnienia ludzi na
poszczególnych Wydziałach.
Dość szybko otrzymaliśmy od Pani Dyrektor odpowiedź, że sprawa
występujących nadgodzin jest na bieżąco monitowana, a pierwszym efektem
jest decyzja pracodawcy dotycząca zwiększenia zatrudnienia na Bloku
Hydrokrakingu, Bloku Przerobu Ropy oraz na Wydziale Reformingów I-V w
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formule tzw. ,,skoczków”, (dotrudnienie nastąpiło także na Wydziale Kraking –
Alkilacja). Cieszy nas taka deklaracja, a o szczegółach będziemy dalej
rozmawiali z pracodawcą.

Na koniec dzisiejszych informacji składamy podziękowania Pani Dyr. Wioletcie
Kandziak za szybkie, a nawet ekspresowe podjęcie pozytywnej decyzji
odnośnie podtrzymania pierwotnych decyzji dotyczących zorganizowania
jubileuszowych uroczystości w Domu Technika dla pracowników Wydziału
Krakingu i Alkilacji oraz dla Instalacji DRW II.
Zaplanowane już znacznie wcześniej uroczystości jubileuszowe przez pewien
moment były wstrzymane, jednak po zaalarmowaniu nas przez pracowników i
po napisaniu przez nas w tej sprawie pisma do Pani Dyr. Kandziak oraz po
podjęciu przez Panią Dyrektor natychmiastowej pozytywnej decyzji takie
uroczystości się odbędą.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tak szybką i przede wszystkim pozytywną
decyzję.

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