Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 11 kwietnia 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 rozpoczynamy od ogłoszonego w ubiegłym tygodniu
Kodeksu Postępowania dla Dostawców PKN ORLEN. Jest to nowy dokument i
jako Związek Zawodowy bardzo popieramy taką inicjatywę Pracodawcy.
Wprowadzenie do naszej Firmy dostawców, którzy będą przestrzegali wszelkich
kodeksów etycznych jest bardzo dobrze odbierane. Jako jedną z pierwszych firm,
w której powinien zostać przeprowadzony audyt w ramach wspomnianego
kodeksu będziemy proponować firmę Amlux, ponieważ coraz częściej docierają
do nas sygnały o niezbyt dobrej atmosferze i nie do końca dobremu traktowaniu
załogi przejętej z Orlen Administracji. Mamy też nadzieję iż wspomniany
dokument nie będzie tylko kolejną deklaracją Pracodawcy, a rzeczywiście
zadziała i wyeliminowane z procesu dostaw usług zostaną podmioty, które nie do
końca przestrzegają praw pracowniczych. Na pewno będziemy wsłuchiwać się w
skargi pracowników i sygnalizować Pracodawcy kolejne przypadki takich
dostawców.
Kolejnym tematem jest Karta Pracownicza, która umożliwia Pracownikom
zakup paliwa ze zniżką na stacjach PKN ORLEN. Z karty mogą już korzystać
wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej, zarówno pracownicy tzw. spółek córek
jak i spółek wnuczek. Na dzień dzisiejszy z rabatu 10 groszy można korzystać na
stacjach własnych PKN. Zgodnie z ustaleniami z pracodawcą oprócz rozszerzenia
możliwości korzystania z kart dla większej rzeszy pracowników, od 1 maja
zmienią się też: koszty wyrobienia karty (z 10 złotych na 1 złoty), rabaty wzrosną
do 15 groszy na litrze paliwa standardowego i do 20 groszy na paliwa VERVA, nie
zmieniła się ilość paliwa objęta rabatem tj. 300 litrów na pracownika. Dodatkowo
zostaną uruchomione rabaty na produkty pozapaliwowe i usługi oferowane na
stacjach paliw: na usługi myjni i odkurzacza rabat będzie wynosił 15 procent, na
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produkty z bistro 10 procent, na produkty oferowane w sklepie 5 procent (nie
dotyczy papierosów i alkoholi). Rabaty od 1 maja będą obowiązywały na
wszystkich stacjach sieci PKN ORLEN zarówno własnych (na których działały do
tej pory) jak i franczyzowych. Dodatkowa informacja dla pracowników, którzy
korzystali już od dłuższego czasu z kart pracowniczych z czipem – takie karty
należy wymienić na stacji, która wydaje karty, na nową magnetyczną.
Kolejnym tematem są negocjacje płacowe w spółkach Grupy Kapitałowej.
Jak już wcześniej informowaliśmy w kilku spółkach w tym w PKN ORLEN zostały
już zakończone tegoroczne negocjacje płacowe. Jednak w większości spółek
grupy nadal nie osiągnięto żadnego porozumienia i widoki na porozumienia poza
sporami są coraz mniejsze. Pomimo braku od kilku lat podwyżek dla pracowników
zarówno Zarządy Spółek tworząc plany budżetowe w ubiegłym roku jak i nadzór
właścicielski od strony PKN nie widziały potrzeby zwiększenia funduszu płac.
Całość propozycji zawiera się w budżecie zeszłorocznym zgodnym z wypłaconymi
nagrodami jednorazowymi. Ponieważ widzimy jak bardzo zdegradowane są
pensje pracowników spółek stoimy na stanowisku, iż celowe jest przejrzenie
budżetów wynagrodzeniowych w spółkach oraz wprowadzenie korekt
zmierzających do podniesienia ich wysokości co umożliwi uruchomienie
podwyżek płac dla pracowników. Na takim stanowisku stoją wszystkie organizacje
związkowe. Ponieważ, naszym zdaniem za taką politykę płacową odpowiadają
zarządy poszczególnych spółek razem z komórkami nadzoru nad Grupą
Kapitałową PKN ORLEN cały czas apelujemy i wnosimy o korektę tych budżetów.
Od kilku lat członkowie naszego związku i pracownicy PKN wspomagają
działalność Płockiego Hospicjum kwotą 50 groszy miesięcznie przekazywaną
bezpośrednio w naszych wynagrodzeń. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu
Naszego Związku została zgłoszona propozycja podniesienia tej kwoty do 1
złotówki. Apelujemy zarówno do naszych członków jak i pracowników o dyskusję
na wydziałach na temat podniesienia kwoty i przekazania swoich uwag do
przewodniczących kół. Jeżeli będzie taka wola przygotujemy odpowiednie
oświadczenia do wypełnienia przez pracowników i przekazania do Księgowości.
Cele jest szczytny i każda przekazana złotówka wspomoże działalność hospicjum.
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Przypominamy wszystkim Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Delegatom Naszego Związku o czwartkowym Walnym Sprawozdawczym
Zebraniu Delegatów, które odbędzie się w najbliższy czwartek w Domu Technika.
Rejestracje delegatów rozpoczynamy od godziny 8:00. Wszystkie oddelegowania
na które zgodę wyraził Pracodawca zostały już dostarczone na wydziały w
ubiegłym tygodniu.
To wszystkie dzisiejsze już informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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