Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 19.12.2016 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.
W ostatnim przedświątecznym tygodniu odbyliśmy jeszcze spotkania w Spółce
KolTrans oraz w PKN ORLEN S.A.
W Spółce KolTrans przedmiotem spotkania były pisemne wnioski Organizacji
Związkowych dotyczące nagrody świątecznej B.N. oraz wniosku dotyczącego
wprowadzenia
w Spółce posiłków pracowniczych
oprócz
posiłków
profilaktycznych, które obowiązują w Spółce. Przy okazji końcówki roku
poznaliśmy szacunkowe wyniki finansowe za 2016 r., które z jednej strony są na
plusie i to jest pozytywne, ale za to znacznie odbiegają od planowanych założeń,
jakie miały być zrealizowane w 2016 r.
To wszystko powoduje, że ze względu na duże koszty Zarząd Spółki KolTrans,
który był na spotkaniu w komplecie negatywnie podchodzi do sprawy
wprowadzenia dla wszystkich pracowników posiłków pracowniczych.
Natomiast w PKN ORLEN w czwartek 15 grudnia odbyło się czwarte już
spotkanie dotyczące dalszych rozmów nad propozycjami zmian w ZUZP PKN
ORLEN S.A.
Po kilku spotkaniach cała strona związkowa wypracowała wspólne stanowisko
odnośnie różnych spraw, które zostało zaprezentowane na czwartkowym
spotkaniu. W całości nie zyskało ono jednak póki co akceptacji strony
pracodawcy, więc spotkanie zakończono, a kolejne rozmowy będą kontynuowane
zapewne już po Nowym Roku.
Mimo, że wszędzie czuć już atmosferę Świąt, co kojarzy się z czymś przyjemnym,
w ubiegłym tygodniu musieliśmy twardo interweniować, ale na szczęście
skutecznie w sprawie niewypłacenia na czas wynagrodzeń pracownikom
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zatrudnionym w firmie LTO, którzy w pewnych obszarach PKN ORLEN świadczą
usługi i swoją pracę na rzecz ORLENU, ale ich pracodawcą i płatnikiem jest firma
LTO.
Wypłaty z kilkudniowym opóźnieniem zostały na szczęście już pracownikom
wypłacone, co pozwoliło pracownikom ochłonąć z ogromnych nerw i emocji, które
mieliśmy okazję widzieć na żywo, ale nasza mailowa ,,dyskusja” z firmą LTO trwa
dalej.
O tej sprawie być może napiszemy szerzej już po Nowym Roku.
Paczki świąteczne dla Dzieci z Domu Dziecka.
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Wydziału ElektrociepłowniWydział Maszynowy i Dystrybucji Ciepła oraz z Biura Dyrektora i Sekretariatu tego
Wydziału, którzy przekazali swoje słodycze świąteczne z Wydziału dla Dzieci z
Domu Dziecka w Gostyninie.
Ta akcja jest kontynuowana już kolejny rok i wpisuje się w całokształt inicjatyw i
pomocy dla Dzieci z Domu Dziecka w Gostyninie, jaką podejmują i realizują
pracownicy na rzecz dzieci.
40 – lecie Wydziału Krakingu i Alkilacji.
Wszystkim pracownikom Wydziału Krakingu i Alkilacji, zarówno tym obecnie
pracującym na Wydziale, jak i tym wszystkim, którzy tworzyli historię tego
Wydziału, a dziś są już na zasłużonych emeryturach, z okazji pięknego jubileuszu
jakim jest 40 - lecie tego Wydziału składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego co najlepsze, wielu sukcesów zawodowych i osobistych, bezpiecznej
pracy oraz kolejnych jubileuszy.

Szanowni Państwo – już za kilka dni Wigilia i Święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji w imieniu Zarządu MZZPRC składamy wszystkim Pracownikom oraz
ich Rodzinom i najbliższym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności, realizacji marzeń zawodowych i osobistych oraz dużo ciepła
rodzinnego i miłości i jak najwięcej czasu spędzonego w gronie najbliższych.
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Niech ten czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu życia.
Niech te Święta dostarczą wszystkim Państwu również tyle optymizmu, by
starczyło go na cały Nowy 2017 rok.
Z uwagi na to, że kolejny poniedziałek to drugi dzień Świąt, więc już dziś życzymy
Państwu również wszystkiego dobrego na ostatni dzień tego roku, jakim jest
Sylwester oraz na cały Nowy 2017 rok.
Wszystkim pracownikom pracującym w Święta i w okresie noworocznym
składamy powyższe życzenia z podwójną mocą, bo z własnego doświadczenia
wiemy i rozumiemy jak to jest opuścić rodzinę w Święta i iść do pracy oraz
życzymy przede wszystkim bezpiecznej, spokojnej i bezawaryjnej pracy w te dni.
Wesołych Świąt i do siego Roku.

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