Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 10.07.2017 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.
Mamy miesiąc lipiec, a więc dla niektórych pracowników sezon wakacyjny w pełni.
Korzystając z okazji mniejszej ilości różnego typu spotkań czy to w PKN ORLEN,
czy w Spółkach Grupy Kapitałowej, odbywamy robocze spotkania z
pracownikami, gdzie w dyskusji wypływają różne problemy, które to następnie
przekazujemy wyżej do przedstawicieli pracodawcy w celu ich rozwiązania.
Niektóre z tych spraw są na już, niektóre na późniejszą perspektywę.
W ostatnim czasie już po formalnym rozpoczęciu z dniem 01 lipca br. kolejnej
kadencji Zarządu PKN ORLEN S.A. odbyliśmy spotkanie z Członkiem Zarządu
ORLENU Panem Krystianem Paterem odpowiedzialnym za Produkcję, gdzie
poruszyliśmy sprawę zaliczania stanowisk pracy przez pracowników i
wynikających z tego tytułu awansów, które po zdanych egzaminach pracownicy
powinni otrzymywać, ale czasami się zdarza, że z różnych powodów tego awansu
niestety nie otrzymują. Jest to bardzo ważne, aby pracownicy dając od siebie to
czego wymaga Kierownictwo i Dyrekcja danego obszaru, otrzymywali za to awans
i pieniądze bez opóźnień.
Na spotkaniu tym została poruszona sprawa grupy pracowników z Wydziału
Krakingu oraz z Wydziału PR - 5.
Spotykając się z pracownikami różnych obszarów Produkcji, Energetyki, czy
Logistyki odnosimy wrażenie i to za każdym razem komunikujemy
przedstawicielom pracodawcy, że jest potrzeba ujednolicenia wszystkich zasad
na całym Zakładzie, bo w niektórych obszarach takie problemy nie występują,
pracownicy po egzaminie otrzymują awans i pieniądze, a w innych obszarach, np.
po części rafineryjnej takie problemy napotykamy.
Potrzebny jest przegląd i ustandaryzowanie tych wszystkich spraw na całym
Zakładzie, tak aby nikt z przedstawicieli pracodawcy na danym Wydziale nie robił
sobie własnych interpretacji, czy to z awansami, czy z WD, czy z nadgodzinami,
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które również po naszych interwencjach zaczęły się pojawiać nawet tam, gdzie ich
dotychczas nie było.
Również w obszarze Energetyki słyszymy o przypadkach zaległych awansów, że
pracownicy czekają na swoje pieniądze i choć chcieliśmy się spotkać z
nieobecnym już dziś w nowym składzie Zarządu ORLENU Panem Piotrem
Chełmińskim odpowiedzialnym wówczas za obszar Energetyki, to jednak nam się
to nie udało. Dziś w nowym schemacie organizacyjny PKN ORLEN całą
Produkcję wraz z Energetyką otrzymał Pan Prezes Pater, więc przynajmniej z
tego punktu widzenia będzie nam łatwiej w rozmowach z jedną osobą
przedstawiać takie, czy podobne sprawy pracownicze łącznie z tych trzech
obszarów.
W ostatnim tygodniu odbyliśmy również robocze spotkanie w Zakładowej Straży
Pożarnej, gdzie od jakiegoś już czasu mamy Członków i prowadzimy działalność
związkową.
Rozmawiając o wszystkich sprawach dotknęliśmy też tematu ZUZP i naszych
przyszłych związkowych rozmów z pracodawcą nad przeglądem i ewentualnymi
zmianami w ZUZP PKN ORLEN S.A., które planowane są na koniec wakacji początek września br.
Do ewentualnych zmian w ZUZP będziemy podchodzić rozważnie, aby nie
dopuścić do zepsucia tego może nie idealnego, ale jednak dobrego i ważnego dla
pracowników dokumentu, naszej zakładowej Konstytucji, jaką jest ZUZP PKN
ORLEN S.A.
Do jesiennych rozmów z pracodawcą mamy swoje pomysły, które oczywiście aby
zaistniały będą wymagały zgody nie tylko strony pracodawcy, ale również i
poparcia innych Organizacji Związkowych, przynajmniej tych posiadających status
organizacji reprezentatywnych.
Wierzymy w to, że popierając z naszej strony pro pracownicze pomysły i projekty
zmian, jakie będą widziały inne Organizacje, uzyskamy również poparcie dla
naszych spraw, które z pewnością będą korzystne dla pracowników.
Nasz orlenowski ZUZP ma już 9 lat i choć dotychczas zostały wprowadzone do
niego trzy protokoły dodatkowe, w których są jakieś mniejsze, czy większe
zmiany, to jednak w jego głównej części, czyli w hierarchii stanowisk pracy i w
tabeli płac, takie zmiany dotychczas nie zachodziły (jedynie w ostatnim protokole
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nr 3 zwiększyły się widełki płacowe w kat. 1- 6 o 200 zł w górę na dole tabeli i 400
zł na górze tabeli) i tu potrzebna jest naszym zdaniem dyskusja skutkująca na
końcu jakimiś dobrymi zmianami dla pracowników.
Traktując nasze przyszłe jesienne rozmowy z pracodawcą nad ZUZP bardzo
ostrożnie, ale i bardzo poważnie, chcemy posiłkować się wyspecjalizowaną w tych
sprawach firmą doradczą, która ma stosowne doświadczenie, bo była przy
kilkuletnich negocjacjach ZUZP PKN ORLEN S.A. przed rokiem 2009, kiedy ten
dokument powstawał.
Informację w tym temacie przedstawimy Członkom Zarządu naszego Związku na
najbliższym zebraniu w przyszły wtorek 18 lipca.
Ankieta dotycząca Dni Chemika.
Wszystkich pracowników całej G.K. ORLEN zachęcamy do wypełnienia
znajdującej się w intranecie ankiety dotyczącej tegorocznych DNI CHEMIKA i
ORLEN OLIMPIADY.
Państwa opinie posłużą następnie do dyskusji Organizacji Związkowych z
pracodawcą na spotkaniu podsumowującym tegoroczną imprezę.
Słyszeliśmy w tym roku od pracowników sporo głosów niezadowolenia z faktu
otwarcia się w obydwa dni na mieszkańców miasta, że takie Święto przy otwartej
dla wszystkich formule i przy takich tłumach ludzi traci dla wielu pracowników swój
branżowy charakter, dlatego też zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy
tegorocznej formuły mają okazję przekazać anonimowo swoje zdanie i opinię.
Ankieta jest dość krótka, dlatego też jeszcze raz zachęcamy wszystkich
pracowników do jej wypełnienia w intranecie.
CM Medica rozpoczyna modernizację recepcji.
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. informuje, że od 3 lipca przez sześć
tygodni, w budynku przychodni przy ul. Chemików 7 będą prowadzone prace
związane z modernizacją recepcji.
W związku z powyższym nieczynne będą dwa wejścia do przychodni, tj. wejście
przy recepcji RTG oraz wejście od strony parkingu dla personelu medycznego.
Recepcja diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK) będzie w tym okresie
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funkcjonowała w pomieszczeniu dotychczasowej szatni, naprzeciwko recepcji
głównej.
Gabinet alergologiczny na czas remontu będzie przeniesiony do gabinetu nr 11, a
gabinet alergologiczny zabiegowy do gabinetu nr 10.
Pracownia USG będzie działała w pokoju nr 66 (przy wejściu do Naszej Apteki).
Przez cały okres modernizacji nie będzie bezpośredniego przejścia ze skrzydła
głównego budynku do skrzydła rehabilitacji. Wejście do rehabilitacji i poradni
specjalistycznych będzie możliwie tylko od strony ratownictwa medycznego.
Celem modernizacji jest uruchomienie nowoczesnej, przestronnej recepcji.
Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i jednocześnie zapraszamy na
lipcowe posiedzenie Zarządu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu we
wtorek 18 lipca o godz. 13 w Sali Nr 1, budynek C.A.
Kończąc nasze dzisiejsze informacje chcielibyśmy poinformować, że ze względu
na sezon wakacyjno - urlopowy nasze związkowe informacje będą przesyłane do
Państwa w tym okresie co drugi tydzień.
W przypadku potrzeby poinformowania naszych Członków o jakiś ważnych
sprawach będziemy to robili na bieżąco, także z wykorzystaniem naszych
Przewodniczących Wydziałowych.

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