Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 18 kwietnia 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 XI Sprawozdawczego Walnego
Zebrania Delegatów naszego Związku, które odbyło się w czwartek 14 kwietnia.
Na tym Zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za poprzedni
rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Delegatów, którzy udzielili absolutorium
Władzom Związku, tj. Przewodniczącemu, Prezydium, Zarządowi i Komisji
Rewizyjnej.
W dalszej części spotkania odbyły się wybory uzupełniające do Komisji
Rewizyjnej, której Członkiem został Kolega Józef Wilczyński z PR3. Gratulujemy
Koledze wyboru. Po części sprawozdawczej i wyborach Członka Komisji
Rewizyjnej nastąpiła część programowa, na której zostały przedstawione
podstawowe założenia pracy Związku na najbliższy rok i zgłoszone najważniejsze
problemy występujące wśród pracowników oraz odbyła się dyskusja na ich temat.
Dziękujemy wszystkim przybyłym Delegatom za obecność oraz dyskusje,
wszystkie zgłoszone sprawy będą przedmiotem prac zarówno Prezydium jak i
Zarządu Związku.
Kończąc temat Walnego powracamy do wiadomości z poprzedniego
tygodnia, w którym odbyła się Komisja BHP w PKN ORLEN. Tradycyjnie już
razem z Komisją odbył się spacer bezpieczeństwa tym razem na instalacji Tlenku
Etylenu i Glikolu. Komisja nie stwierdziła poważnych uchybień więc wypada
pogratulować Kolegom dbałości o swoje miejsce pracy. Zostały również wręczone
nagrody za najciekawsze zgłoszenia w systemie zgłaszania zagrożeń.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
W tym tygodniu powracamy do rozmów o podwyżkach wynagrodzenia w
kilku spółkach Grupy Kapitałowej. W spółce Orlen Laboratorium odbędzie się
spotkanie w ramach rokowań zaistniałego sporu zbiorowego, w przyszłym
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tygodniu będą dalsze negocjacje płacowe w Orlen Eko. Czekamy na informacje o
wyznaczeniu terminów spotkań w Orlen Paliwa i KolTrans.
Bez względu na zaplanowane spotkania nadal twierdzimy, iż nie jesteśmy w
stanie podpisać porozumień płacowych w wymienionych Spółkach bez decyzji
nadzoru właścicielskiego o zwiększeniu budżetu i uruchomieniu środków na
podwyżki dla pracowników. Zamrożenie budżetu i zatwierdzenie go na poziomie
ubiegłorocznym jest bardzo złym pomysłem, krzywdzącym pracowników
zwłaszcza w sytuacji, gdzie od kilku lat fundusz wzrostu wynagrodzeń opierał się
tylko na nagrodach jednorazowych. O efektach prowadzonych rozmów będziemy
informować w kolejnych informacjach.
W tym tygodniu odbędzie się kilka spotkań w sprawach BHP. Pierwszym z
nich jest spotkanie informacyjne w sprawie planowanych badań, które
przeprowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy w sprawie wpływu
dwunastogodzinnego dnia pracy na organizm pracownika. Będą to badania
przeprowadzone na wybranej grupie osób z podziałem na kategorie wiekowe i
obszary produkcji.
Kolejnym spotkaniem w sprawach BHP będzie spotkanie prezentacyjne
wprowadzane w naszej firmie systemów Autonomicznego Utrzymania Ruchu
(AUR) oraz systemu 5S. O szczegółach poinformujemy po spotkaniach.
Po raz kolejny odniosę się do ogłoszonego Kodeksu Postepowania dla
Dostawców PKN ORLEN. Tak jak zapowiadaliśmy wysłaliśmy już pismo do Władz
PKN o przeprowadzenie audytu co do słuszności przeniesienia pracowników
serwisu sprzątającego do zewnętrznej firmy Amlux i sprawdzenia warunków pracy
w tej firmie. Od początku mamy zastrzeżenia do tego procesu i będziemy
oczekiwać odpowiedzi na powyższe kwestie.
Analizując wymieniony dokument, w którym jest deklaracja oczekiwań przez
PKN ORLEN od swoich dostawców utrzymywania wysokich standardów
społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu zarządzania
proponujemy naszym Członkom, w zbliżającym się okresie remontowym,
zgłaszania do nas zauważonych przypadków działania nie do końca zgodnego z
Naszymi standardami. Wszelkie uwagi będziemy zgłaszać do Władz PKN
ponieważ działania takich firm stanowią niebezpieczeństwo pracy dla swoich
pracowników jak i dla nas oraz stanowią zagrożenie dla Spółek Grupy Kapitałowej
poprzez nieuczciwą konkurencję. Może nasz pracodawca również pochyli się
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głębiej i wprowadzi do użytku system zgłaszania zauważonych nieprawidłowości
na wzór Systemu Zgłaszania Zagrożeń BHP.
Na koniec chciałbym przypomnieć o dokonanych przez Komunikację
Miejską korektach w kursowaniu autobusów z terenu miasta na Bramę nr 1 i 2
We wszystkie dni tygodnia zostały zawieszone autobusy linii 32 i 33 jadące
w kierunku bram w okolicach godziny 22:00. Pozostają linie 31 i 35, ale cały czas
Komunikacja prowadzi monitoring i analizę w kierunku opłacalności. Jeżeli będą
one nieopłacalne to też mogą zostać zawieszone. Prosimy o zapoznanie się z
rozkładami na stronie internetowej jak i na stornach związku
To wszystkie dzisiejsze już informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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