Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 14.11.2016 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 dzisiejszych informacjach powracamy do bieżących spraw pracowniczych, czyli
do tematów i spotkań z pracodawcami, jakie odbyły się w ostatnim tygodniu.
Zarówno w Spółce ORLEN Serwis S.A., jak i w PKN ORLEN odbyły się w
minionym tygodniu spotkania dotyczące rozmów nad Zakładowymi Układami
Zbiorowymi Pracy, a w PKN ORLEN w minionym tygodniu odbyło się również
posiedzenie Komisji BHP.
Choć w obydwu Spółkach odbyły się spotkania Organizacji Związkowych z
pracodawcami dotyczące ZUZP, to jednak były to dwa zupełnie różne spotkania.
ZUZP w PKN ORLEN S.A., który jak pamiętamy był bardzo długo negocjowany,
bo aż 7 lat, obowiązuje w PKN ORLEN od roku 2009, czyli już ponad 8 lat i
obecnie strony spotykają się i dyskutują nad jego zmianami.
Natomiast w Spółce ORLEN Serwis S.A., która dopiero co stosunkowo niedawno
powstała z połączenia kilku innych Spółek i gdzie pracownicy póki co objęci są
Regulaminem Wynagradzania, spotkania które się odbywają dotyczą przyszłego
kształtu ZUZP, natomiast do samego finału rozmów zdaje się być jeszcze daleko.
W poniedziałek 07.11 odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ZUZP w OS S.A. na
którym oprócz innych poruszonych spraw bieżących dyskusja dotyczyła też
taryfikatora i tabeli płac. Pracodawca zaprezentował obecne stanowiska pracy
wraz z ich nazwami oraz z min. i max. stawkami jakie mają pracownicy w
kontekście porównania ich ze stanowiskami i ze stawkami wynagrodzeń, jakie są
w Regulaminie Wynagradzania OS S.A.
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Przypomnijmy tylko, że Regulamin Wynagradzania w tej Spółce powstał w trakcie
tworzenia Spółki, kiedy nie było tam jeszcze Organizacji Związkowych i jest to
regulamin, a szczególnie jego stawki i przedziały płacowe niesatysfakcjonujący
dla nas z punktu widzenia pracowniczego.
Nowy i lepszy kształt taryfikatora stanowisk pracy oraz tabeli płac chcemy
zawrzeć właśnie w ZUZP.
Natomiast w środę 09.11 odbyło się spotkanie dotyczące zmian w ZUZP PKN
ORLEN S.A.
Było to już drugie spotkanie na którym strony dyskutowały o swoich wzajemnych
propozycjach. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku (13.10), gdzie strona
pracodawcy, ale też i nasza Organizacja Związkowa zaprezentowały swoje
propozycje zmian do istniejących zapisów ZUZP.
Na całodniowym spotkaniu w środę 09.11 strony przyjęły kilka zmian w
dotychczasowych zapisach, które można uznać za zmiany bardziej porządkujące i
dostosowujące. Przed nami c.d. trudnej i żmudnej dyskusji o pozostałych
propozycjach zmian w ZUZP. Proponowane zmiany dotyczą różnych zapisów w
tym również taryfikatora stanowisk pracy, gdzie złożyliśmy propozycje zmian i
wydaje się, że osiągnięcie kompromisu właśnie w tym elemencie może być
kluczowe w dalszych rozmowach i w osiągnięciu całościowego kompromisu.
Kolejne spotkanie w sprawie dalszych rozmów nad zmianami w ZUZP dla
pracowników PKN ORLEN ma się odbyć we wtorek 29 listopada br.

Komisja BHP w PKN ORLEN S.A.
W ubiegłym tygodniu w poniedziałek 07.11 odbyło się w PKN ORLEN posiedzenie
Komisji BHP, które poprzedzone było tzw. spacerem bezpieczeństwa (safety walk
na Instalacji IOS) w ramach cyklicznych spotkań i dokonywania obchodu
poszczególnych Instalacji produkcyjnych przed posiedzeniem Komisji BHP.
Tym razem na Instalacji IOS Członkowie Komisji sprawdzali w praktyce działanie
systemu LOTO.
Na posiedzeniu Komisji BHP, gdzie oprócz cyklicznej prezentacji wskaźników
wypadkowości i omawiania różnego typu zdarzeń zawsze poruszane są też
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.
bieżące sprawy z zakresu BHP, wnieśliśmy wniosek o którym była mowa już
wcześniej dotyczący remontu Bramy Nr 2, Bramy Nr 5 oraz budowy parkingów.
Gremium wchodzące w skład Komisji BHP, to oczywiście nie jest ciało ani
komórka, która tego dokona, dlatego też w sprawie tego wniosku postanowiliśmy
wystosować wspólnie ze Związkiem Solidarność i Związkiem Branżowym pismo
do Prezesa PKN ORLEN z powiadomieniem pozostałych Członków Zarządu
ORLENU oraz przedstawicieli z obszarów bezpieczeństwa, bhp i innych.
W piśmie poruszamy sprawę bezpieczeństwa, ale także wyglądu i estetyki
szczególnie Bramy Nr 2 oraz braku zabezpieczenia socjalnego (brak WC) na
Bramie Nr 5 dla przyjeżdżających kierowców po paliwo.
Poniżej treść naszego pisma w tej sprawie:

Płock, 10.11.2016 r.

Pan Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu
PKN ORLEN S.A.

Szanowny Panie Prezesie,
Organizacje związkowe działające w Grupie Kapitałowej ORLEN wnoszą po raz kolejny o
rozpatrzenie przez Komitety Inwestycyjne celowości wyasygnowania środków na remont budynku Bramy
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nr 2 i parkingów wokół tego terenu, Bramy nr 5 oraz dalszą rozbudowę parkingu przy Bramie nr 1 na
którego są aktualne pozwolenia na budowę.
Naszym zdaniem celowe jest doprowadzenie wymienionych inwestycji do realizacji, ponieważ są
to najbardziej widoczne wizytówki naszej Firmy, a ich wieloletnia eksploatacja wymaga przeprowadzenia
remontu.
Po remoncie Budynku Bramy nr 1, który został przeprowadzony i który swoim wyglądem bardzo
dobrze wpisuje się w wizualizację największego Koncernu w Polsce, nadszedł teraz czas na
doprowadzenie pozostałych obiektów do standardów europejskich. W najbliższym czasie będzie
przeprowadzona całkowita przebudowa ogrodzenia dookoła Zakładu Produkcyjnego, która została
wymuszona przez zewnętrzne kontrole.
Chcemy nadmienić, że na parking przy Bramie nr 1 i na remont budynku Bramy nr 2 są
wykonane już projekty, ale inwestycje te są przesuwane.
Mając na uwadze warunki socjalne pracowników tych obiektów, a także warunki obsługi kierowców
przyjeżdzających po nasze produkty na Bramę nr 5 – Terminal Samochodowy są bardzo złe i w żądnym
stopniu nie pasujące do wizerunku i wielkości naszej Firmy. Kierowcy nie mają żadnego pomieszczenia
sanitarno – socjalnego, co jest rzeczą nie mieszczącą się w standardach podobnych firm, a jedynym
udogodnieniem na Bramie Nr 5 są przenośne toalety typu TOI-TOI. Również dalsza rozbudowa
zaprojektowanego parkingu przy Bramie nr 1 na około 400 pojazdów zakończyłaby pierwszy etap oraz
rozwiązałaby sytuację z parkowanymi pojazdami na chodnikach, co stwarza niebezpieczeństwo dla
użytkowników drogi i przechodniów.
Realizacja

wymienionych

inwestycji

poprawiłaby

komfort

i

bezpieczeństwo

wszystkich

użytkowników, ale też poprawiłaby wizerunek Firmy, która przez klientów jest postrzegana przez
pryzmat kilkudziesięcioletniej Bramy ( Brama Nr 2) i przez przenośne toalety (Brama Nr 5).
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
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Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.

Dw.
▪ Pan Mirosław Kochalski; Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Sławomir Jędrzejczyk; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Piotr Chełmiński; Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Krystian Pater; Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Zbigniew Leszczyński; Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Marcin Mastalerek; Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Zbigniew Lasek; Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Dariusz Loska; Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A.
▪ Pani Anna Lewandowska-Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Jacek Ulicki; Kierownik, Dział Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Zbigniew Stępień; Kierownik, Dział BHP i Bezpieczeństwa Procesowego PKN ORLEN S.A.
▪ Pani Wioletta Kulpa; Kierownik projektu, PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Paweł Zdrojewski; Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKN ORLEN S.A.

Członków Zarządu MZZPRC informujemy wstępnie, że listopadowe posiedzenie
Zarządu MZZPRC jest zaplanowane na czwartek 24 listopada o godz. 13.

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