Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 15 lutego 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 zmian w Zarządzie PKN ORLEN. Z
zarządu został odwołany Pan Marek Podstawa dotychczas pełniący funkcję
Członka Zarządu ds. Sprzedaży. Jednocześnie do Rady Nadzorczej zostali
powołani Panowie Mirosław Kochalski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i
Zbigniew Leszczyński jako nowy Członek Zarządu. Zmiany w Zarządzie PKN
ORLEN zaskutkowały zmianami organizacyjnymi w Spółce i od 12 lutego
ogłoszony został nowy schemat organizacyjny, w którym część działów
dotychczas podległych bezpośrednio pod Prezesa Zarządu będzie podlegało
Wiceprezesowi ds. Korporacyjnych.
Kolejnym tematem, który sygnalizują nam pracownicy jest coraz większy
problem z ilością zezwoleń jednorazowych na prace szczególnie niebezpieczne i
zlecanie ich wypisywania wszystkim Pracownikom. Nie wynika to ze złośliwości
przełożonych, ale z faktycznej ilości tych dokumentów. Zmieniając organizację
pracy na czterobrygadową, pracodawca motywował swoją decyzję miedzy innymi
nieproduktywnym wykorzystaniem tzw. podwójnych brygad. Nikt nie chciał przyjąć
do wiadomości, iż właśnie na podwójnych brygadach wykonywane było większość
prac remontowych i właśnie zwiększona obsada pozwoliła na realizację zezwoleń.
Temat ten jest tylko początkiem do dyskusji, która ma się odbyć na
zapowiedzianym na ten miesiąc spotkaniu dotyczącym podsumowania
funkcjonowania czterobrygadówki w naszej Firmie. Dziękujemy Przewodniczącym
Kół, którzy przesłały nam zarówno wyniki ankiet jak i informacji niezbędnych do
merytorycznej rozmowy na temat funkcjonowania systemu czasu pracy. Czekamy
na obiecane spotkanie i skonfrontowanie naszych informacji z analizami
pracodawcy.
W środę odbędzie się drugie spotkanie dotyczące negocjacji płacowych w
PKN ORLEN. Jako że pierwsze spotkanie informacyjne mamy już za sobą to jest
duże prawdopodobieństwo iż padną propozycje zarówno od strony pracodawcy
jak i od strony Organizacji związkowych.
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Orlen Serwis S.A.
W miniony piątek 12 lutego w Spółce ORLEN SERWIS S.A. w Płocku odbyły
się dwa spotkania - jedno dotyczące negocjacji pakietu gwarancji dla
pracowników wchłanianej przez OS S.A. Spółki ORLEN WIR z Płocka, a drugie
dotyczące rozpoczęcia tegorocznych negocjacji płacowych w Spółce OS S.A.
W pierwszym spotkaniu, w którym wzięły udział Organizacje Związkowe z
Płocka oraz Zarządy Spółek OS S.A. i ORLEN WIR rozmawialiśmy z pracodawcą
na temat przejścia pracowników płockiej Spółki ORLEN WIR w struktury ORLEN
SERWIS S.A. (to samo równolegle dzieje się we Włocławku, gdzie OS S.A.
wchłania Spółkę WIRCOM).
Strona Związkowa działając wspólnie, złożyła swoją propozycję dotyczącą
gwarancji pracowniczych i zabezpieczenia praw pracowników przechodzących ze
Spółki ORLEN WIR do OS S.A.
Drugie spotkanie odbyło się o godz. 11 i dotyczyło rozpoczęcia negocjacji
płacowych na 2016 r., a udział w nim wzięły wszystkie Organizacje Związkowe,
zarówno te z Płocka, jak i z Włocławka.
Przypomnijmy, że w Spółce OS S.A. wciąż nie ma wynegocjowanego ZUZP,
a w kwestii negocjacji płacowych, Organizacje Związkowe już wcześniej
wystosowały do Zarządu Spółki wspólne pismo z żądaniami i oczekiwaniami
płacowymi na 2016 r.
Na piątkowym spotkaniu Prezes Spółki Pan Ryszard Radomski w ogólnej
dyskusji otwierającej negocjacje płacowe odniósł się do oczekiwań Załogi
wyrażonych w piśmie Organizacji Związkowych i zaproponował dwie małe
kwotowo jednorazowe nagrody świąteczne, dodając, że jest to jego propozycja
,,na tą chwilę”. Widać wyraźnie, że konkretna kontynuacja negocjacji płacowych, a
szczególnie dokończenie i zawarcie ewentualnego porozumienia płacowego na
2016 rok będzie pewnie dopiero możliwe po zakończeniu negocjacji płacowych w
PKN ORLEN, na co tam jest czas do ostatniego dnia lutego br.
Nie jest tajemnicą, bo tak jest co roku, że Prezesi Spółek najpierw ,,czekają”
na rozstrzygnięcie kwestii płacowych w samym ORLENIE, a dopiero później
dokańczają negocjacje płacowe w swoich Spółkach.
Jak Pan Prezes Radomski zamierza pogodzić, zadowolić i wyjść naprzeciw
oczekiwaniom ogromnej grupy pracowników, którzy dotychczas byli w innych
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Spółkach, a teraz formalnie już są, lub za kilkanaście dni będą w OS S. A., tego
dowiemy się w niedługiej perspektywie czasu.
Pan Prezes, jak i Zarządy obecnie przejmowanych Spółek, ale również co
chyba najważniejsze osoby z ramienia PKN ORLEN kontrolujące i nadzorujące
Spółkę, muszą mieć świadomość, że Spółka OS S.A. przejmując w swoje
struktury fachowców z branży automatycznej, wirowej, elektrycznej i
mechanicznej, zatrudnia w jednym miejscu wszystkich wysokiej klasy
specjalistów, na głowie których spoczywa bieżące, awaryjne i remontowe
utrzymanie ORLENU i tym pracownikom należą się godne podwyżki płac.
Orlen Eko Sp. z o.o.
W ubiegły czwartej w spółce Orlen Eko odbyło się kolejne spotkanie
dotyczące rokowań nad ZUZP. Na spotkaniu tym zostały do końca dopięte zasady
rokowań i na kolejnym spotkaniu wyznaczonym na 10 marca rozpoczniemy
merytoryczne prace nad zapisami układu.
Orlen Ochrona Sp. z o.o.
Również w piątek miały miejsce dwa spotkania w Orlen Ochronie. Pierwsze
dotyczyło przyrostu wskaźnika wynagrodzeń, drugie wprowadzenia nowego
regulaminu wynagradzania.
W pierwszej sprawie organizacje związkowe osiągnęły kompromis i
porozumienie płacowe zostało uzgodnione.
W drugim temacie dokument zaproponowany przez Pracodawcę jest
dokumentem z typu tych narzuconych na Firmę przez przedstawicieli właściciela
czyli PKN ORLEN. Przedstawiona propozycja jest w takiej formie
nieakceptowalna dla strony społecznej. Wobec powyższego Organizacje
związkowe złożyły szereg zastrzeżeń do tego dokumentu. Odpowiedź poznamy
na następnym spotkaniu. Swoja drogą coraz nudniejsze stają się próby
ujednolicenia dokumentów typu ZUZP, regulaminów pracy, regulaminów
wynagradzania odgórnie przez przedstawiciela właściciela spółek nie zawsze
wykazując się znajomością branży i uwzględnieniem charakterystyki pracy
poszczególnych spółek.
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Orlen KolTrans Sp. z o.o.
Według ostatnich informacji UOKiK przedłużył o cztery miesiące termin
wydania decyzji sprawie sprzedaży udziałów w KolTransie spółce z grupy
kapitałowej PKP Cargo. Wstrzymanie wydania decyzji przez Urząd spowodowane
jest koniecznością przeprowadzenia analiz co do zagrożenia wystąpienia
monopolu na przewozy kolejowe w Polsce.
Jednocześnie Związki Zawodowe będące przedstawicielami Załogi
otrzymały zgodę na oflagowanie budynków Spółki r ramach istniejącego sporu.
To wszystkie dzisiejsze już informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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