Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 15 października 2018 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.
Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, w miniony czwartek i piątek (11 i 12
października) odbyły się rokowania zmian do ZUZP dla Pracowników PKN
ORLEN S.A. Nastąpiło istotne zbliżenie stanowisk i zarówno strona
związkowa, jak i pracodawcy zaczęli pracę nad osiągnieciem kompromisu.
Główny akcent tych rokowań dotyczy Tabeli Stanowisk Pracy i Tabeli
Wynagrodzeń Zasadniczych, bo po 10 latach istnienia tego dokumentu pewne
kwoty zdezaktualizowały się i wymagają korekt rozpoczynając od kat. I.
Rozmowy nie należą do łatwych, ale wierzymy, że ostatecznie uda się stronie
związkowej, która prezentuje wspólne stanowiska osiągnąć porozumienie z
pracodawcą w tych najistotniejszych kwestiach.
Kolejne spotkanie w tym temacie zaplanowane jest na 23 października.
Wcześniej Organizacje związkowe po raz kolejny spotkają się wspólnie w tym
tygodniu, aby wypracować jednolite stanowisko strony społecznej będące
kontrpropozycją do ostatniego stanowiska pracodawcy.
W dniu dzisiejszym (15 października) odbędzie się posiedzenie Zarządu
naszego Związku. Na spotkaniu omówimy proponowane zapisy zmian do
ZUZP. Zaprosiliśmy również przedstawicieli Działu Relacji Społecznych PKN
oraz przedstawicieli PZU, aby porozmawiać o opiece medycznej i
ubezpieczeniu grupowym w Grupie Kapitałowej. Przypominamy Członkom
Zarządu, że początek naszego zebrania o godzinie 13.00 w sali nr 1 Centrum
Administracji.
W ubiegłą środę 10 października odbyło się robocze spotkanie w Spółce
ORLEN Eko, gdzie oprócz kilku spraw bieżących omówiony został także
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.
temat rozdysponowania tegorocznego budżetu przeznaczonego na podwyżki
uznaniowe.
W tym tygodniu w piątek odbędziemy również kolejne spotkanie w sprawie
ZUZP w ORLEN Serwis S.A. Będzie to kolejne spotkanie z całej serii, które
powinny wypracować ten ważny dokument. Jak zawsze najwięcej emocji
będzie budziła tabela zaszeregowań i stanowisk, ale to wszystko przed nami.
Członków naszego Związku informujemy, że otrzymaliśmy zaproszenie na
Koncert "Malinowa" Stanisławy Celińskiej z Zespołem pod
kierownictwem Macieja Muraszko, który odbędzie się 27 października w
Państwowej Szkole Muzycznej o godz. 19.00.
W ofercie organizatora jest opcja zakupienia biletów 20% taniej dla grup 20osobowych.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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