Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. z dnia 18.09.2017 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.
Nasze dzisiejsze informacje rozpoczynamy od spotkania, jakie odbyło się w PKN
ORLEN S.A., a dotyczyło ono oceny funkcjonowania ZUZP.
W środę 13 września w ORLENIE odbyło się spotkanie Organizacji związkowych
z przedstawicielami pracodawcy dotyczące oceny funkcjonowania ZUZP dla
pracowników PKN ORLEN S.A.
Zgodnie z ustaleniami zadeklarowanymi podczas lutowych sesji rokowań ZUZP w
PKN ORLEN S.A. w środę odbyło się spotkanie w sprawie kolejnego przeglądu
naszej małej konstytucji co rozpocząć powinno prace nad kolejnymi
zagadnieniami, które zdaniem stron powinny zostać doprecyzowane lub
zmienione. Nasz Zespół Negocjacyjny, wspomagany przez grupę doradczą z
firmy LCEK stawił się na spotkaniu gotowy do złożenia swoich propozycji zmian
do ZUZP-u w ramach oceny. Omawiane spotkanie nie przybliżyło stron do
zgłoszenia swoich stanowisk ze względu na stanowisko pracodawcy, którego
przedstawiciele zgłosili potrzebę uzyskania dłuższego czasu na opracowanie
swojego stanowiska w zakresie przeglądu. Wobec takiego wniosku przegląd
zapisów ZUZP zostanie dokonany na początku października, a po nim będziemy
wnioskowali o jak najszybsze rozpoczęcie rokowań układowych. Propozycje
zmian i ich uzasadnienie jesteśmy gotowi złożyć stronie pracodawcy w każdej
chwili, ponieważ prace w tym temacie prowadzimy wraz z doradcami od wielu
tygodni. Tak więc czekamy na spotkanie październikowe i mamy nadzieję, że
zgodnie z deklaracjami z lutego rozpoczniemy pracę nad ZUZP-em.
ORLEN SERWIS S.A.
Do Zarządu OS S.A. wspólnie z innymi działającymi w Spółce Organizacjami
związkowymi wystosowaliśmy dwa pisma, a dotyczą one:
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- zaplanowania i zwiększenia budżetu Spółki na przyszłoroczne negocjacje i
decyzje płacowe
- oraz wypłacenia pracownikom dodatkowej premii po zakończeniu dobrym
wynikiem sezonu remontowego.
Poniżej treść tych dwóch pism:
,,Związki Zawodowe
działające w ORLEN Serwis S.A.

Płock, Włocławek, dn. 12.09.2017 r.
Zarząd
ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z planowaniem budżetu Firmy na rok 2018, Związki Zawodowe zwracają się o ujęcie
w planie finansowym kwoty na podwyższenie wynagrodzenia pracowników ORLEN Serwis
S.A., nagrody rocznej oraz dodatkowych premii świątecznych na poziomie wyższym niż w roku
2017.
Wnosimy o rozważenie długofalowej polityki wzrostu płac, poprzez ustalenie wzrostu
wynagrodzenia na okres dłuższy niż jeden rok.
W imieniu pracowników dziękujemy, jednocześnie przekazujemy deklarację załogi, że dołoży
wszelkich starań do osiągnięcia jak najlepszego wyniku finansowego Firmy”.

,,Związki Zawodowe
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Zarząd
ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z dobrym wynikiem finansowym firmy oraz z zakończonym sukcesem sezonem
remontowym w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zwracamy się z prośbą o uruchomienie
dodatkowej premii dla Pracowników ORLEN Serwis S.A.”

W podpisie Organizacje związkowe działające w Spółce.
Ostatni temat, jaki chcemy poruszyć w naszej dzisiejszej audycji, to
rozpoczęcie wyborów wszystkich szczebli władz naszego Związku na nową
kadencję.
W związku z dobiegającą powoli do końca czteroletnią kadencją wszystkich
szczebli władz MZZPRC, niniejszym informujemy naszych Członków, że
rozpoczynamy wybory wszystkich struktur władz Związku.
Temat ten był również jednym z punktów ostatniego posiedzenia Zarządu, gdzie
ustaliliśmy, że wybory Przewodniczących Kół oraz Delegatów rozpoczniemy w
miesiącu wrześniu br. i będziemy chcieli je zakończyć do końca tego roku.
W pierwszej kolejności na danym Wydziale - w Kole będą wybierani
Przewodniczący tych Kół, a następnie Delegaci.
Prosimy Przewodniczących Kół o podjęcie działań dotyczących wyznaczania
terminów zebrań wyborczych i kontakt z biurem Związku w celu przygotowania
niezbędnych dokumentów

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