Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 18 grudnia 2017 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 są ostatnimi, jakie pojawią się w tym roku. Ten
przedświąteczny tydzień powinien być czasem spokoju i składania życzeń, ale
ostatnimi czasy ktoś realizuje stare chińskie przekleństwo „obyś żył w
ciekawych czasach”.
Dla większości z Naszych Członków okres świąteczny nie różni się niczym od
jakiegokolwiek innego okresu w roku. Praca w ruchu ciągłym nie rozróżnia
świąt ani dni roboczych. Po prostu pracujemy i wykonujemy najlepiej jak
potrafimy swoje obowiązki.
Większość pracowników nadal komentuje odpowiedź Zarządu PKN ORLEN,
jaką na wniosek trzech Organizacji związkowych przesłała w imieniu
pracodawcy Pani Dyrektor Grażyna Baka w sprawie wypłacenia jednorazowej
nagrody w związku z rekordowymi wynikami finansowymi naszej Spółki.
Odpowiedź naszego pracodawcy, którą cytowaliśmy w poprzedniej audycji ma
bardzo negatywny wydźwięk i jest bardzo mocno przez pracowników
komentowana i krytykowana szczególnie po informacji, jaka pojawiła się ze
strony naszego jedynego konkurenta na polskim rynku, czyli firmy LOTOS,
gdzie Prezes tej Spółki potraktował swoich pracowników zgoła odmiennie od
naszego rodzimego płockiego Prezesa, wobec którego jak przychodził do
naszej Firmy było tyle pozytywnych nadziei.
Ponieważ pismo Prezesa Lotosu Gdańsk do pracowników gdańskiej Spółki nie
jest już dziś żadną tajemnicą, bo bardzo szybko dotarło również do Płocka,
dlatego też ku refleksji na ten świąteczny czas cytujemy je również i my w
naszych dzisiejszych związkowych informacjach:
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Jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ jak niejednokrotnie byliśmy
informowani LOTOS był przedstawiany przez ekspertów ORLENU jako firma
zadłużona, z poważnymi problemami, a jednak okazuje się iż jej władze
potrafią docenić trud i zaangażowanie Załogi w wypracowaniu dobrych
wyników finansowych. No cóż, komentarz i opinie w takim działaniu każdy
wyrobi sobie we własnym zakresie. Pozostaje tylko przytoczyć komentarz
naszego kolegi z LOTOSU: „U nas nie proponowali pożyczki”.
Zmieniając temat w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie wywołane przez
trzy Organizacje związkowe dotyczące tematu outsourcingu pracowniczego
usług wspierających czyli ciągnącego się jak kiepska telenowela procesu
dotyczącego byłych pracowników Orlen Administracji z obszaru gastronomii i
utrzymania czystości. Dla przypomnienia wymienieni pracownicy zostali
przekazani razem ze świadczonymi usługami do firm zewnętrznych i wbrew
rekomendacjom i zapewnieniom ówczesnych decydentów o słuszności takiej
decyzji ich sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Potwierdziły się
zgłaszane przez Organizacje związkowe obawy o braku zasad w zatrudnieniu
i nie spełnianiu choćby minimalnych wymogów i standardów pracowniczych.
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Niestety, mimo obietnic do dnia dzisiejszego nikt nie chce naprawić tej sytuacji
i podjąć decyzji o powrocie tych obszarów w struktury Grupy Kapitałowej o co
zabiegają Organizacje związkowe.
Potwierdza się niejednokrotnie, że to Związki miały rację i ich postulaty nie są
populizmem a dokładną znajomością tematu i troską zarówno o dobro
pracowników jak i o dobro pracodawcy i to organizacje często lepiej czują
temat.
Kolejny temat wiąże się z pracami nad zmianami w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy, które zeszły na razie do poziomu prac w Zespole ds. Tabeli.
Docierają do nas sygnały o trwającym cały czas procesie przygotowywania
pracowników produkcji pracujących na stanowisku Mistrza do objęcia nowego,
szerszego zakresu obowiązków pod nazwą Kierownika Zmiany.
Wprowadzenie tego stanowiska na siłę, bez przeprowadzenia odpowiednich
uzgodnień i zapisów w podpisanym zarówno przez pracodawcę jak i związki
ZUZP-ie jest niespotykanym kuriozum. Jak wcześniej informowaliśmy na
spotkaniu w sprawie Tabeli nie zostały zgłoszone przez stronę pracodawcy
żadne, powtarzam żadne propozycje zmian w Tabeli włącznie ze
wspomnianym Kierownikiem Zmiany o co nawet pytaliśmy jego
przedstawicieli. Czyżby blisko dziesięciomiesięczny okres od podpisania
protokołu nr 3, przy podpisywaniu którego pracodawca wiedział i zobowiązał
się do analiz odnośnie stanowisk pracy, do dnia dzisiejszego nie był
wystarczająco długi do przekazania stanowiska pracodawcy, czy został
poświęcony tylko i wyłącznie na szukanie tylnego wejścia na wprowadzenie
tego stanowiska. Zapewniamy, że zebraliśmy wiele opinii w tym temacie i
mamy poważne argumenty i opracowania, że Tabela Stanowisk w naszej
Firmie nie do końca odpowiada zakresowi odpowiedzialności i trudności pracy
i to zamierzamy udowodnić w trakcie prac nad zmianami ZUZP, a wszelkie
zmiany mają dotyczyć merytorycznie umotywowanych zapisów, a nie
zwykłego chciejstwa i realizowania szalonych pomysłów.
Nigdy ostatecznie nie negowaliśmy ani nie akceptowaliśmy tych wybiórczo
proponowanych zmian, ale chcemy rozmawiać o kompleksowych
rozwiązaniach w naszej zakładowej konstytucji, które będą dotyczyć zarówno
produkcji jak i szeroko rozumianego wsparcia produkcji, a nie jak omawiany
Kierownik Zmiany dedykowany tylko produkcji, które naszym zdaniem mocno
zdewaluowały się w stosunku do innych stanowisk pod względem
umiejscowienia w Tabeli, możliwości awansu, a przede wszystkim
odpowiedzialności i wymagań stawianych przez pracodawcę. Z tego powodu
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pozwoliliśmy wysłać sobie odpowiedź do pracodawcy odnośnie najbliższego
spotkania Zespołu do spraw Taryfikatora:

„
Płock, 11 grudnia 2017 r.
Pani Grażyna Baka
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr
PKN ORLEN S.A.

Szanowna Pani Dyrektor,
W nawiązaniu do pisma z dnia 29 listopada br., pragniemy podziękować za Pani deklarację
wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu Zespołu ds. Taryfikatora Stanowisk Pracy.
Wszystkie reprezentatywne Organizacje Związkowe jednoznacznie popierają zgłoszoną propozycję
kompleksowej modyfikacji Taryfikatora Stanowisk Pracy. Zaproponowała Pani przeprowadzenie
weryfikacji

tej

propozycji

poprzez

wartościowanie.

Zdaniem

Związków

Zawodowych

przeprowadzenie takiego procesu będzie konieczne na końcowym etapie prac i przekracza
kompetencje Zespołu, bo został on bowiem powołany

w celu podjęcia próby wypracowania

wspólnego stanowiska Stron ZUZP. Kluczowe jest zatem, aby Zespół powołany przez Strony ZUZP
zgodnie uznał, że proponowane zmiany w zakresie stanowisk pracy, kategorii zaszeregowania oraz
taryfikacji powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych źródłach prawa pracy i przedstawił
takie stanowisko na plenarnym spotkaniu Stron. Aby osiągnąć wstępny konsensus i wspólnie
rekomendować modyfikację Księgi opisów stanowisk pracy PKN Orlen i ponowne wartościowanie,
konieczne jest w pierwszej kolejności, spotkanie z osobami merytorycznie nadzorującymi pracę
podległych im obszarów, w ramach których zgłoszono propozycje zmian.
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W związku z tym, ponawiamy wniosek zgłoszony na spotkaniu w dniu 22 listopada br. o
zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli obszaru produkcji i straży pożarnej w osobach
Panów:
1. Rafała Trzebińskiego – Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej,
2. Przemysława Hartlińskiego – Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej,
3. Jerzego Majchrzaka – Dyrektora Zakładu Wytwarzania i Dystrybucji,
4. Jarosława Garstki – Dyrektora Zakładu Wodno-Ściekowego,
5. Piotra Sieradzkiego – Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej.
Jeśli udział niektórych z wymienionych menadżerów, uznawanych przez Organizacje Związkowe za
ekspertów w swoich dziedzinach, nie jest możliwy w najbliższym spotkaniu, to powinni oni być
reprezentowani przez osoby ich zastępujące, posiadające nie mniejszy

zakres wiedzy

merytorycznej.
Jeśli Pracodawca uważa, że potrzebna jest rozmowa z przedstawicielami innych obszarów, z góry
zgadzamy się na zaproszenie ich na kolejne posiedzenia Zespołu. W każdym razie już złożone
przez Związki Zawodowe wnioski powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas posiedzenia Zespołu ds. Taryfikatora Stanowisk
Pracy w dniu 22 listopada br., w załączeniu przesyłamy projekt kryteriów różnicujących stanowiska
w grupach objętych wnioskiem Organizacji Związkowych.
Wyrażamy przekonanie, że tylko merytoryczna praca z udziałem wnioskowanych ekspertów pozwoli
dokonać modyfikacji w sposób odpowiedzialny i profesjonalny.
Z poważaniem,
Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.,
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.”

Cały czas panuje chaos informacyjny w temacie usług medycznych dla
pracowników, rodzin i emerytów realizowanych przez CM Medica.
Pracodawca czyli PKN ORLEN analizuje i zbiera oferty na rynku na nowego
dostawcę tych usług. Jak wiemy z doświadczenia słowo „analizujemy” nie
zapisało się pozytywnie w ustach pracodawcy zwłaszcza, że na platformie
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zakupowej pojawiło się ogłoszenie o naborze ofert na doradcę, który
poprowadzi proces wyboru operatora medycznego dla pracowników, rodzin i
emerytów Grupy PKN. Czyli po raz kolejny zamiast ulepszać to co mamy
pracodawca nasz szuka innego, całkowicie nowego rozwiązania przez firmę
zewnętrzną, której trzeba zapłacić, nie korzystając z naszych specjalistów i nie
licząc się z naszymi współpracownikami, ich wiedzą i doświadczeniem, którzy
pracowali całe życie zawodowe z nami, a zostali wydzieleni i sprzedani do
podmiotu zewnętrznego, któremu teraz można powiedzieć do widzenia. Z tego
powodu wystąpiliśmy do pracodawcy z żądaniem wyjaśnień:

„
Płock, dnia 18 grudnia 2017 r.

Pan
Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: opieki medycznej pracowników.

Szanowny Panie Prezesie,
W związku z informacją znajdującą się na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A.
dotyczącą procesu wyboru doradcy, który poprowadzi proces wyboru operatora
medycznego dla Pracowników, rodzin i emerytów Grupy ORLEN, wnosimy o pilne
spotkanie mające na celu wyjaśnienie podejmowanych przez PKN ORLEN S.A. działań w
sferze opieki medycznej.
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Z poważaniem,
Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.,
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A
Dw.
1. Pani Grażyna Baka – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr,
2. Pani Anna Lewandowska-Romanowska – Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi.”

W miniony czwartek 14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie
Zarządu naszego Związku, na którym oprócz omówienia spraw bieżących i
dyskusji z zaproszonymi gośćmi – Dyrektorami z obszaru HR PKN ORLEN
S.A. złożyliśmy także podziękowania dla Członków Zarządu obecnej kadencji
kończących swą pracę w Zarządzie naszego Związku oraz powitaliśmy kilka
nowych osób, które tę funkcję będą pełniły w nowej kadencji.
Wszystkim osobom z Zarządu Związku składamy jeszcze raz serdeczne
podziękowania za społeczną pracę i za wkład pracy na rzecz naszego
Związku, a osobom nowym, które dopiero zaczną swoją funkcję w Zarządzie
MZZPRC życzymy dużo sił, wytrwałości i determinacji w dążeniu do
wspólnych celów i dobrej pozytywnej pracy na rzecz całej Załogi.
Paczki od pracowników dla dzieci z Domu Dziecka.
Jak co roku pracownicy obszaru produkcji zgłaszają do nas chęć przekazania
dla dzieci z Domu Dziecka swoich paczek otrzymanych od pracodawcy.
W tym roku również otrzymaliśmy takie zgłoszenia. Swoje paczki dla dzieci
przekazali Wydział Maszynowy i Wydział Sieciowy z Elektrociepłowni oraz
Wydział Fenolu.
W przypadku zgłoszenia z innych obszarów będziemy paczki odbierali i
przekazywali na bieżąco.
Wszystkim pracownikom fundującym takie upominki dla potrzebujących dzieci
bardzo serdecznie dziękujemy.
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Kończąc opisywanie naszych „ciekawych czasów” powracamy do
przedświątecznego okresu i w tym miejscu chcielibyśmy złożyć naszym
Członkom, jak i wszystkim pracownikom PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej
spokojnych Świąt spędzonych w miarę możliwości w miłej, rodzinnej
atmosferze, spokojnej pracy, a w Nowym 2018 Roku spokoju i samych
dobrych wiadomości. Oby rok 2018 był lepszy niż 2017.

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