Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 12.12.2016 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.
W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w uroczystości wręczenia odznaczenia
Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Ochrony Pracy przyznanej przez Głównego
Inspektora Pracy dla dotychczasowego Zakładowego Społecznego Inspektora
Pracy w PKN ORLEN S.A. kol. Andrzeja Kiełbowicza.
Przyznanie takiej odznaki to dowód uznania i podsumowanie dotychczasowej
pracy i kariery kol. Andrzeja. Swoje słowa podziękowania złożyli przedstawiciele
pracodawcy, Organizacji Związkowych, jak i delegacja służby SIP.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy kol. Andrzejowi Kiełbowiczowi i życzymy
wszystkiego najlepszego oraz dużo zdrowia i sił na emeryturze.

Rozprawa o Pracowniczy Program Emerytalny
Zainteresowanych tą sprawą pracowników PKN ORLEN S.A. informujemy, że w
dniu 06 grudnia w Sądzie Pracy w Płocku odbyła się kolejna rozprawa o sporny
okres wdrożenia w PKN ORLEN S.A. Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Proces na tym etapie zbliża się już ku końcowi, a kolejna rozprawa została
wyznaczona na 04 kwietnia 2017 r.

Spółka OS S.A.
We wtorek 06 grudnia w Spółce ORLEN Serwis S.A. odbyło się cykliczne
spotkanie w ramach tzw. spotkań dot. tematyki spraw bieżących. Jest to bardzo
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duża Spółka, gdzie od spotkania do spotkania zawsze zbiera się kilka istotnych
spraw do omówienia.
Jedną z najważniejszych na ostatnim spotkaniu była kwestia nagrody świątecznej
dla pracowników Spółki, którzy niespełna rok temu wchodzili do OS S.A. z kilku
różnych Spółek na odrębnych zasadach i z różnymi rozwiązaniami.
Na spotkaniu omówione zostały również wszystkie inne bieżące sprawy
pracownicze.

ORLEN Koltrans.
W dniu 7 grudnia odbyło się cykliczne spotkanie zespołu do spraw poprawy
warunków BHP dla pracowników Spółki. Na spotkaniu omówione zostały
wprowadzone dotychczasowe rozwiązania i proponowane działania w temacie
poprawy warunków pracy. Na spotkaniu zgłoszone zostały też kolejne tematy,
których przeanalizowanie i rozwiązanie przyczyni się do lepszej pracy i
większego bezpieczeństwa.

Zarząd MZZPRC
W piątek 09 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu
MZZPRC na którym gościliśmy Senatora RP Pana Marka Martynowskiego oraz
Posła RP Pana Marka Opiołę.
Przewodniczący Związku kol. Bogusław Pietrzak podsumował mijający rok - rok
rządów Zarządu PKN ORLEN z nowym Prezesem na czele pod kątem spraw
które udało się załatwić, tych które są w trakcie oraz tych których nie udało się
pozytywnie załatwić w ostatnim roku. Oprócz wielu ważnych spraw pracowniczych
z ostatniego roku oraz różnego typu negocjacji płacowych, które zawsze budzą
wśród pracowników chyba największe emocje, szczególnie ważna i póki co wciąż
nie rozwiązana pozytywnie pozostaje sprawa Pań z dawnego serwisu
sprzątającego Spółki ORLAN Administracja, które wciąż pozostają w Spółce
AMLUX poza G.K. ORLEN, a temat ten choć wydaje się teoretycznie łatwy, wciąż
nie może doczekać się decyzji i pozostaje nie załatwiony po myśli pracowników.
W toku dyskusji Członkowie Zarządu Związku poruszyli bardzo wiele spraw
pracowniczych i tzw. około pracowniczych.
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Parkingi na Br. Nr 2
W minionym tygodniu od pracowników otrzymaliśmy liczne sygnały o podwyżce
abonamentu kwartalnego, jaki opłacają osoby korzystające z płatnych parkingów
na Br. Nr 2.
Poniżej przedstawiamy stanowisko Spółki ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. z
wyjaśnieniem powodów podwyżki opłaty abonamentowej za parkingi:

,,Szanowni Państwo,
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. informuje, że począwszy od dnia 01.01.2017 roku przewiduje konieczność
dokonania wzrostu dotychczasowej wysokości opłat za korzystanie z parkingów strzeżonych
zlokalizowanych przy Bramie nr 2 PKN ORLEN S.A.
Powyższa sytuacja spowodowana jest zmianami uregulowań prawnych, na które ORLEN Ochrona nie ma
wpływu, tj. wprowadzeniem Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265), dotyczącą wprowadzenia
ustawowej minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywanej w ramach umowy zlecenia lub
świadczenia usług, dla których wynagrodzenie w 2017 roku zgodnie z Obwieszczeniem Rady Ministrów z
dnia 21.09.2016 roku w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku, od dnia 01
stycznia 2017 roku wyniesie 13,00 zł oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017 roku od dnia 1 stycznia 2017 roku wyniesie 2 000,00 zł.
ORLEN Ochrona informuje, że zmiana ta znacząco wpłynie na ponoszone przez Spółkę koszty z tytułu
realizacji usługi ochrony terenu i prowadzenia parkingów strzeżonych, a co za tym idzie, sprawi że przy
zachowaniu dotychczasowych warunków finansowych, realizacja usługi na obecnym poziomie jest
nierentowna.
Mając powyższe na uwadze OERLEN Ochrona Sp. z o.o. jest zmuszona do dokonania wzrostu opłat za
korzystanie z parkingów do kwot : 135,00 zł. brutto tytułem opłaty abonamentu kwartalnego oraz 7,00
zł. brutto tytułem opłaty za wjazd jednorazowy całodobowy.”

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