Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 19.03. 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.
Negocjacje płacowe – te słowa są najczęściej powtarzanymi na początku roku
zarówno przez pracowników, jak i w naszych informacjach. Po zakończeniu
rozmów płacowych w PKN ORLEN i podpisaniu porozumienia jak zawsze
ruszyła karuzela negocjacji w Spółkach Grupy Kapitałowej. W firmach, w
których nasza Organizacja reprezentuje Załogę rozpoczęliśmy już rozmowy,
ale do ich końca i uzyskania porozumienia jeszcze trochę brakuje:
 Basell Orlen Plyolefins - w tej Spółce padły już konkretne propozycje
ze strony pracodawcy jak i Organizacji Związkowych. Ustalono wstępnie
wypłatę nagród świątecznych. We wspomnianych propozycjach nie ma
już dużej rozbieżności między stronami i z wszystkich Spółek najbliżej
jest tu do osiągnięcia kompromisu i podpisania porozumienia.
Kolejne spotkanie w Spółce BOP odbędzie się w czwartek 22 marca.
 Orlen Serwis – w tej Spółce sytuacja jest cały czas dosyć
skomplikowana. Pisaliśmy już wielokrotnie o dramatycznych zwrotach w
żądaniach i grożącym sporze z innymi Organizacjami. Obecnie w Spółce
dodatkowo nastąpiło dosyć nieoczekiwane odwołanie Prezesa Zarządu,
a z powodu braku jego następcy odwołane zostało spotkanie płacowe
planowane na piątek 16 marca. Tak więc na obecną chwilę pracownicy
mają zagwarantowane nagrody jednorazowe po1200 złotych na każde
ze Świąt i czekamy na wznowienie rozmów. O wspomnianym wcześniej
dramatyzmie zmian w Serwisie jednak musimy się krótko odnieść ze
względu na wyżyny populizmu uprawianymi przez jedną z Organizacji.
Niezrozumiałym jest składanie propozycji rozwiązań płacowych bez
odpowiednich danych, proponując podział skutkujący dla niewiadomej
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liczby osób, a już całkowitym kuriozum jest korespondencyjne składanie
propozycji w swoich indywidualnych informacjach. Oczywiście wszyscy
inni są źli, a jedyna urojona, niepoliczona na ludzi propozycja jest
słuszna. No cóż, są na świecie rzeczy o których nawet filozofom się nie
śniło. Dobrze że chociaż pozostałe Organizacje potrafią bez dyktatu i
spięć pracować nad wypracowaniem dla pracowników możliwie
najlepszego kompromisowego rozwiązania.
Orlen Administracja – w piątek 16 marca odbyło się spotkanie
negocjacyjne na którym udało się zawrzeć porozumienie płacowe, które
w zależności od grup – poziomów zarobków pracowników zawiera się w
przedziale od 170 zł do 100 zł obligo od 01.04 oraz 80 zł uznaniowo na
1 pracownika od 01.07, a także nagrody świąteczne w kwocie 2 x po
600 zł.
Orlen Paliwa na piątkowym spotkaniu 16 marca ustalono na razie
kwotę nagród jednorazowych w wysokości po 1300 złotych na każde
Święto. Rozmowy płacowe będą kontynuowane.
Orlen Laboratorium rozmowy płacowe będą kontynuowane w
najbliższy czwartek 22 marca. W Spółce tej padła propozycja połączenia
negocjacji płacowych z rokowaniami Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy, który według założeń miałby być wprowadzony do końca czerwca
tego roku. Znając trudności z osiągnięciem porozumienia w sprawie
ZUZP, szczególnie w zakresie tabeli nie do końca jesteśmy przekonani,
że tak krótki zaplanowany czas pozwoli na dokończenie tych rozmów. Z
tego powodu istotne jest w pierwszej kolejności podpisanie
porozumienia płacowego.
Orlen KolTrans podobnie jak w innych Spółkach, tak i tu na spotkaniu w
środę 14 marca ustalono kwotę nagród świątecznych w wysokości po
1000 zł na każde ze Świąt. Dalsze rozmowy o przyroście wynagrodzenia
będą kontynuowane po podsumowaniu pierwszego kwartału tego roku.
Orlen Eko

W większości Spółek jak widać na razie ustalono tylko nagrody jednorazowe
na Święta. Jest to spowodowane faktem iż tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
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przypadają dosyć wcześniej i brak porozumienia w całości spowodowałby brak
wypłaty takich świadczeń przed Świętami. Dalsze prace nad porozumieniami
będą trwały na bieżąco.
Spotkanie w Spółce ORLEN EKO odbędzie się w najbliższą środę 21 marca.
Kolejnym tematem jest zasygnalizowane nam przez Członków naszego
Związku kolejne przyspieszenie prac nad wprowadzeniem stanowiska Mistrz –
Kierownik Zmiany. Dla wielu niezrozumiałe jest tak duże parcie i tak naprawdę
próba ogrania nie związku zawodowego tylko wszystkich pracowników
obchodząc deklaracje pracodawcy o połączonym, kompleksowym odniesieniu
się do tabeli stanowisk na produkcji, wsparcia produkcji i straży pożarnej. Od
ponad pół roku czyli od zaprezentowania opracowanej przez Organizacje
związkowe propozycji zmian w tabeli stanowisk strona pracodawcy chowała
dotychczas głowę w piasek i nie potrafiła zorganizować nawet jednego
spotkania merytorycznie odnoszącego się do propozycji związkowej.
Propozycji, która zdobyła bardzo dobre recenzje od całego pionu
zarządzającego produkcją i strażą pożarną. Ten temat będzie jednym z
głównych tematów spotkania trzech Organizacji Związkowych z nową Dyrektor
ds. Kadr Panią Wiolettą Kandziak. Mamy nadzieję, że uda się wypracować
wspólne rozwiązanie tej dziwnej dotąd sytuacji i w końcu prace nad całą
tabelą ZUZP ruszą z miejsca.
Drugim tematem zgłaszanym przez naszych kolegów z produkcji jest powrót
poprzedniej formuły posiłków profilaktycznych i pracowniczych na produkcję.
W telefonach do nas jak i w rozmowach z pracownikami wnioskujemy iż
zaufanie do dotychczasowej firmy dostarczającej posiłki się wyczerpało.
Bardzo zależy nam na utrzymaniu programu posiłków pracowniczych i dlatego
wystąpiliśmy do Komisji BHP działającej w PKN ORLEN S.A. z następującym
wnioskiem:
Do Wiceprzewodniczącego Komisji BHP w PKN ORLEN S.A.
W związku z wznowieniem programu posiłków profilaktycznych działającego w PKN
ORLEN S.A. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w
Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wnioskuje o umieszczenie w agendzie
najbliższego posiedzenia komisji sprawozdania z działalności dotychczasowego
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dostawcy posiłków pracowniczych. Jednocześnie wnosimy o zaproszenie
przedstawicieli obszarów odpowiedzialnych za realizację kontraktu oraz osób
podejmujących decyzję o kontynuowaniu tego programu w dotychczasowym kształcie
w celu przedstawienia Komisji powodów takiej decyzji. Ponieważ dotychczasowe
spotkania wielu zespołów roboczych nie przyniosło żadnego rozwiązania sytuacji
zasadne jest ustalenie osób, które będą nadzorowały cały proces szczególnie w
temacie zapewnienia i nadzorowania jakości i ilości dostarczanych posiłków, oraz
wypracowaniem sposobu reakcji tych osób w przypadku innych problemów z
posiłkami, które mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa pracowników jak i
naruszeniem bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej zakładu produkcyjnego.
Wnosimy również o zaproszenie na posiedzenie komisji przedstawicieli Biura
Prawnego PKN ORLEN w celu przedstawienia stanu prawnego zapisów umowy na
dostarczanie posiłków.
Z Poważaniem
Rafał Stefanowski
Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Wobec niemocy w podjęciu decyzji o posiłkach pracowniczych i
profilaktycznych oczekujemy, iż Komisja BHP wypracuje pozytywne
rozwiązanie i w końcu coś tak prostego jak dostarczanie odpowiednich
posiłków nie będzie wiecznym problemem i kością niezgody wśród
pracowników.

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