Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 13 listopada 2017 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.
W dzisiejszych informacjach pierwszym tematem jaki poruszamy jest
spotkanie strony związkowej - sygnatariuszy ZUZP z przedstawicielami PKN
ORLEN S.A., na którym dokonana została ocena zapisów Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy i zgłoszone zostały uwagi do jego funkcjonowania.
Na spotkaniu każdy z sygnatariuszy Układu zgłosił tematy odnośnie których
widziałby ponowne przedyskutowanie i wprowadzenie zmian. Z
najważniejszych spraw zgłoszonych przez strony były: uaktualnienie zapisów
w związku ze zmianą prawodawstwa, systemy premiowe, zasady
awansowania pracowników, trener wewnętrzny, wykorzystanie funduszu
nagród pracodawcy, dodatkowe świadczenia i temat, który jest
najobszerniejszy, czyli tabela zaszeregowań pracowników.
Ten ostatni temat, który w ocenie stron wymaga wykonania dodatkowej pracy
spowodował, iż strony powołały zespół pracodawczo – związkowy, którego
zadaniem będzie przeanalizowanie dotychczasowej tabeli i wypracowanie
rekomendacji na potrzeby rokowań zmian w ZUZP. W pracach komisji oprócz
przedstawicieli Związków zawodowych i pracodawcy mają brać udział w
poszczególnej tematyce także osoby zaproszone z obszarów, których będą
dotyczyć proponowane zmiany i które są odpowiedzialne za organizację pracy
w tych obszarach.
Nasza Organizacja związkowa ma przygotowane i będzie przedstawiała
propozycje dotyczące uporządkowania stanowisk produkcji i wsparcia
produkcji oraz rodziny stanowisk Strażaków.
Pierwsze spotkanie komisji zaplanowano na 22 listopada.
Kolejnym tematem jest przekazana informacja Prezydenta Miasta Płocka w
sprawie zaangażowania Orlenu w zmianę układu komunikacyjnego wokół
Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Jak wszyscy wiemy w naszym mieście trwa
bardzo duża inwestycja w postaci budowy północnej obwodnicy miasta.
Budowana trasa ma bezpośrednio połączyć drogę z nowego mostu i
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Podolszyc do naszego Zakładu. Do końca przyszłego roku oprócz już
trwającej przebudowy ulicy Bielskiej nastąpi całkowita przebudowa ulic
Kostrogaj, Długiej i Łukasiewicza od skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia do ulicy
Długiej. Całość inwestycji ma skrócić czas dojazdu i odciążyć centrum miasta
w godzinach szczytu komunikacyjnego zarówno dla pracowników Grupy
Kapitałowej, jak i wszystkich pracowników firm w naszym rejonie. W związku z
tak dużą inwestycją pojawił się całkiem uzasadniony pomysł utworzenia miejsc
parkingowych i wybudowanie funkcjonalnego przejścia dla pracowników w
miejscu obecnej bramy nr 11. Podczas spotkania z Panem Dyrektorem
Zbigniewem Laskiem przedstawiciele trzech Organizacji związkowych złożyli
wniosek o rozpatrzenie takiej inwestycji Orlenu dla swoich pracowników.
Budowa takiego parkingu i dostosowanie budynku bramy nr 11 do
zwiększonego ruchu osobowego pracownikom pracującym w okolicy
wspomnianej bramy odciążyłyby ruch i uwolniłoby dodatkowe miejsca
parkingowe przy bramie nr 1 i 2. To początek naszej drogi w tej sprawie, ale
mamy nadzieje, że Władze naszego Koncernu pozytywnie przychylą się do
wniosków pracowników odnośnie poprawy sytuacji komunikacyjnej wokół
Zakładu.
Cały czas, na bieżąco monitorujemy i zbieramy informacje na temat
organizacji pracy i nadgodzin na poszczególnych Wydziałach i lokalnych
problemach i niejasnościach organizacyjnych. Wszystkie zgłoszone sprawy na
bieżąco przekazujemy osobom odpowiedzialnym za podjęcie decyzji w celu
wyeliminowania niedogodności zarówno w obszarach odpowiedzialnych za
obszar w których występują wątpliwości, jak i w obszarze kadr.
Kolejna informacja, którą pragniemy przekazać, to informacja przekazana
przez Dział Relacji Społecznych o zmianie miejsca rejestracji dla pracowników
korzystających z konsultacji z lekarzami WIM:
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od 02.11.2017 rejestracja do programów
realizowanych przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w
Warszawie, obywa się w CM Medica w Płocku, przy ul. Chemików 7, w pokoju
nr 1 (parter), w godz. 7.00-14.30.
Kontakt telefoniczny bez zmian, 24 365 09 54.
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Jak już wcześniej informowaliśmy, za niecałe dwa tygodnie, 25 listopada
odbędzie się TURNIEJ MISIA, czyli Turniej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN
S.A. w Piłkę Nożną .
Zmagania organizowane przez naszych kolegów, nad którym patronat objął
Pan Prezes Krystian Pater, oprócz promowania piłki nożnej jako aktywnej
formy wypoczynku ma również i drugi szczytny cel, mianowicie zbiórkę
zabawek, gier i materiałów szkolnych dla dzieci objętych opieką
wychowawczą przez różne instytucje w Płocku i okolicach. W imieniu kolegów
zapraszamy do aktywnego włączenia się do akcji zarówno w postaci udziału i
kibicowania zmaganiom zgłoszonych drużyn, jak i wsparcia akcji zbiórki
przedmiotów dla potrzebujących dzieci. Do dnia rozpoczęcia turnieju zbiórkę
prowadzimy w naszym biurze lub w razie potrzeby prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 24 256 77 49, gdzie można ustalić ich odbiór. W dniu 25
listopada w sobotę zbiórka będzie w miejscu rozgrywek, czyli na stadionie
Wisły Płock na terenie zadaszonych boisk w tzw. Balonie.
Zapraszamy do uczestnictwa.
Cały czas trwa pierwsza część wyborcza nowej kadencji Władz naszego
Związku. Na wielu Wydziałach dokonano już wyboru Przewodniczących Kół, a
w pozostałych miejscach taka procedura jeszcze się odbywa (wybierani są
Przewodniczący Kół MZZPRC, jak i Delegaci).
Wszystkim obszarom, które zakończyły już swoje wybory dziękujemy za
sprawną organizację, a wybranym Przewodniczącym Kół i Delegatom na
nową kadencję serdecznie gratulujemy.
Z pozostałych Wydziałów na bieżąco spływają protokoły wyborcze z wynikami.
Przypominamy, że w tym tygodniu w dniu 16 listopada (czwartek) o godzinie
13:00 w Sali nr 1 Centrum Administracji odbędzie się posiedzenie Zarządu
naszego Związku. Zapraszamy wszystkich Członków Zarządu.
Na posiedzeniu Zarządu będziemy gościli przedstawicieli Spółki CM MEDICA
wraz z Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Jaworskim, gdzie dyskusji
poddane zostaną wszystkie sprawy dotyczące dostępu do lekarzy.
To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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