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Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam
do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.
Szanowni Państwo,
Ubiegły tydzień to kolejna seria spotkań negocjacyjnych w Spółkach, gdzie jak
dotychczas nie udawało się zawrzeć porozumień płacowych. Rozmowy te w
różnych Spółkach są na różnych etapach, a miniony tydzień przyniósł
rozstrzygnięcie przynajmniej w jednej z nich. Mam tutaj na myśli ORLEN
Laboratorium, gdzie udało się stronom zawrzeć porozumienie płacowe.
Przy okazji spotkania płacowego w Spółce ORLEN Laboratorium przeprowadzona
została także kolejna tura rozmów dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy. Jak zapewne pamiętacie Państwo z naszych wcześniejszych informacji, w
Spółce Laboratorium rozmowy dotyczące tegorocznych podwyżek dla
pracowników, jak i negocjacji ZUZP w ostatnim czasie zintensyfikowały się i gdyby
nie jeden główny element płacowy (w ZUZP) w kwestii którego ciężko było
wszystkim organizacjom związkowym i stronie pracodawcy znaleźć wspólny
mianownik, to dziś byłoby i porozumienie płacowe, które zostało podpisane we
wtorek 07 czerwca i prawdopodobnie finał negocjacji ZUZP.
Tak się jednak nie stało, a póki co mamy tak jak wspomniałem przed chwilą
podpisane porozumienie płacowe dla pracowników Spółki na 2016 r. oraz
porozumienie w kwestii ujednolicenia ryczałtów zmianowych. W obliczu
ponownego zatrzymania się negocjacji ZUZP z powodu tego jednego ważnego,
ale kosztownego dla pracodawcy elementu, strony doszły do porozumienia w
kwestii uregulowania dodatku zmianowego, który został zrównany do jednego
poziomu kwotowego (różnice kwot po przeliczeniu ekwiwalentnym włączone
zostały do płacy zasadniczej), gdyż dotychczasowe rozbieżności pomiędzy
pracownikami wynikające z zaszłości i z różnych systemów wynagradzania, jakimi
objęte są poszczególne grupy i lokalizacje pracowników (dawna Petrochemia
Płock, Trzebinia, Włocławek oraz najmłodsza grupa pracowników objęta
postanowieniami Kodeksu Pracy) były kwotowo ogromne.
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

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
W Spółce Laboratorium, która kiedyś była znacznie mniejszą Spółką, a dziś po
włączeniu w ostatnim czasie Oddziałów Trzebinia i Włocławek, gdzie z tego
powodu liczba pracowników urosła do ponad 600 osób, funkcjonowało i dalej
będzie jeszcze funkcjonować, (aż do czasu wejścia w życie ZUZP i ujednolicenia
tych kwestii w jednym dokumencie) kilka systemów wynagradzania.
Z tych wszystkich spraw, które zostaną docelowo ujednolicone w ZUZP-ie,
obecnie udało się uporządkować przynajmniej jeden z nich, czyli dodatek
zmianowy i zrównać go do jednego poziomu kwotowego.
Kończąc wątek płacowy dotyczący Spółki ORLEN Laboratorium informujemy
pracowników, że tegoroczne porozumienie płacowe przewiduje podwyżki
wynagrodzeń w formie obligatoryjnej, uznaniowej, a także tradycyjne nagrody
świąteczne, z czego jedna (wielkanocna) została już pracownikom wypłacona.

W dniu dzisiejszym (pon. 13.06) odbędzie się spotkanie negocjacyjne w Spółce
ORLEN EKO.

ORLEN KOLTRANS
W ubiegłym tygodniu, a konkretnie w poniedziałek 06 czerwca odbyły się również
negocjacje płacowe w Spółce ORLEN Koltrans.
Choć była zgoda organizacji związkowych z pracodawcą co do łącznej wysokości
kwot nagród jednorazowych oraz ich podziału, a także co do wysokości kwoty na
podwyżki oraz od którego miesiąca, to jednak w kwestii podwyżek obligatoryjnouznaniowych do płacy zasadniczej takiej wspólnej zgody już nie było, co
skutecznie zablokowało możliwość osiągnięcia porozumienia i wypłacenia
pracownikom nagrody w czerwcu.
Różne stanowiska organizacji związkowych co do podwyżek do płacy zasadniczej
nie dotyczyły wielkości kwoty, bo tutaj różnice były niewielkie, natomiast co do
sposobu jej rozdziału z opcją obligo/uznaniowo stanowiska znacząco były inne.
Czekamy na dalszy rozwój sytuacji z jednoczesnym zapewnieniem, że nasza
Organizacja Związkowa jest gotowa w każdej chwili odbyć kolejne spotkanie
płacowe oraz podpisać stosowne porozumienie.
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ORLEN SERWIS S.A.
W Spółce OS S.A. w siedzibie w Płocku odbyło się w ubiegłym tygodniu (wtorek
07.06) kolejne cykliczne spotkanie dotyczące rozmów nad ZUZP. W toku
spotkania dyskutowano o różnych zagadnieniach, w tym o kwestii wykupu nagród
jubileuszowych. Poruszone zostały przez poszczególne organizacje związkowe
różne inne bieżące sprawy pracownicze i płacowe, które wynikają z niedawnego
przejścia całej Spółki na postanowienia Regulaminu Wynagradzania OS S.A. Z
powodu naliczania płac już według nowych zasad zdarzają się pewne niejasności,
czy czasami wprost pomyłki, które po wyjaśnieniu podlegają korektom.
Niezależnie od powyższego oczekujemy od Zarządu Spółki skupienia się i
położenia bardzo dużego nacisku oraz maximum energii w to, aby rozmowy nad
ZUZP zostały zintensyfikowane i przyspieszone i aby organizacje związkowe
mogły co jakiś czas podać pracownikom przynajmniej ogólne wiadomości, że
mamy jakieś konkrety, a nie tylko wyznaczone kolejne terminy spotkań.
ORLEN OLIMPIADA i DZIEŃ CHEMIKA.
W miniony weekend pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN wraz z rodzinami
mogli uczestniczyć w dwudniowych wydarzeniach sportowo-rozrywkowych, jakim
były ORLEN OLIMPIADA i DZIEŃ CHEMIKA. Był sport i czynny w nim udział
pracowników, były pikniki, była transmisja meczu Polska- Irlandia Płn. z turnieju
EURO 2016 i wieczorne koncerty gwiazd zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
Duże wydarzenie zorganizowane na dużą skalę, aby Załoga choć na chwilę
mogła oderwać się od pracy, zintegrować się i sportowo porywalizować na
Stadionie. Pracownikom startującym w różnych dyscyplinach, a szczególnie im
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wszyscy jesteśmy świeżo po tych uroczystościach, czekamy na Państwa opinie
odnośnie tegorocznej ORLEN Olimpiady i Dni Chemika, które posłużą nam do
całościowego podsumowania tegorocznej imprezy i przekazania ich stronie
pracodawcy w celu uwzględnienia ich w przyszłym roku.
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Pikniki związkowe.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszych tegorocznych piknikach
związkowych informujemy, że w biurze Związku bud 06, p. 11, tel. 256-67-49
można odbierać już zaproszenia na nasze dwa tegoroczne pikniki, które odbędą
się 2 i 16 lipca w MOSIR Płock (przy Wieży Ciśnień).
Serdecznie zapraszamy.

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