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Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam
do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.

Szanowni Państwo.
W naszych wiadomościach z ubiegłego tygodnia pisaliśmy o negocjacjach
płacowych, a konkretnie o negocjacjach w Spółkach G.K. ORLEN w których
reprezentujemy Członków naszej Organizacji Związkowej i dla nich negocjujemy
jak najlepsze rozwiązania. Choć jak wiadomo efekty końcowych uzgodnień
związkowo-pracodawczych jeśli takowe zapadają dotyczą wszystkich
pracowników.
W tym momencie można by rozwinąć dyskusję, która bardzo często w sposób
naturalny powstaje szczególnie przy negocjacjach płacowych, a dotyczy ona
dwóch grup pracowników:
- tych którzy należą do organizacji związkowych, pracują społecznie w swoich
organizacjach, poświęcają swój prywatny czas, płacą składki członkowskie,
wchodzą do grup negocjacyjnych, aby aktywnie w nich uczestniczyć, a przy okazji
bardzo często swoją działalnością społeczną i wypowiedziami narażają się
przełożonym,
- i tych, którzy nie należą do żadnej z organizacji związkowych, nie płacą składek
członkowskich, biernie obserwują procesy każdych negocjacji nie rzadko
najbardziej krytykując jego uczestników oraz poszczególne etapy negocjacji oraz
końcowe ustalenia bez podstawowej wiedzy, jak takie negocjacje oraz ich cały
proces przebiega.
Temat ten można by rozwinąć szerzej i poświęcić mu więcej czasu, bo kwestia
negocjowania podwyżek płac przez Związki Zawodowe tylko dla Członków
poszczególnych Organizacji Związkowych pojawia się bardzo często w Państwa
wypowiedziach i opiniach i choć takie rozwiązanie wymaga uregulowań
ustawowych, to temat ten wraca przy każdych negocjacjach płacowych.
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
fax. (024) 367 77 94
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Dziś jednak ten temat pozostawiamy tylko w takim ogólnym zarysie w celu
przemyślenia i uzmysłowienia wspólnych pracowniczych korzyści płynących z
czynnej, a nie biernej postawy związkowej.
Wracając do tematu negocjacji w Spółkach, to chcemy powiedzieć, że po
zawarciu z końcem lutego br. porozumienia płacowego w ORLENIE wydawało
się, że negocjacje płacowe w Spółkach zakończą się w przeciągu kolejnego
miesiąca. Tak się jednak nie stało, bo jak pokazał czas w niektórych z nich
procedury negocjacyjne trwają jeszcze do dziś, a w okresie czasu marzecczerwiec br. nie wszędzie udało się dokończyć takie rozmowy i podpisać
porozumienia płacowe.
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że była to Spółka ORLEN Laboratorium,
gdzie porozumienie płacowe zostało zawarte w dniu 07 czerwca, a dziś możemy
poinformować, że rozmowy płacowe udało się zakończyć i również podpisać
porozumienie płacowe w Spółce ORLEN EKO, gdzie w miniony poniedziałek 13
czerwca odbyło się przełomowe spotkanie, na którym strona związkowa i
pracodawcy znalazły wspólny kompromis.
Tegoroczne porozumienie płacowe w ORLEN EKO podobnie jak i w innych
Spółkach zawiera w sobie nagrody jednorazowe, których wysokość, podział i czas
wypłaty został na spotkaniu ustalony oraz podwyżki płac zasadniczych
przyznawane w sposób obligatoryjny i uznaniowy.
W dniu dzisiejszym (pon. 20.06) odbędzie się kolejne spotkanie negocjacyjne w
Spółce ORLEN KOLTRANS, gdzie jak dotychczas stronom nie udało się
porozumieć. Zdecydował jeden element, element podziału kwoty na część
obligatoryjno-uznaniową.
Mamy nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się osiągnąć porozumienie, a do
pracowników popłyną długo wyczekiwane pieniądze.
W dniu jutrzejszym zaś (wtorek 21.06) odbędzie się spotkanie w Spółce ORLEN
SERWIS S.A. w siedzibie w Płocku, gdzie tematem dyskusji ma być ZUZP i
kwestia nagród jubileuszowych.
Z tego miejsca jeszcze raz apelujemy do Zarządu Spółki o konkretne negocjacje,
aby wszyscy, a szczególnie strona społeczna miała w końcu odczucie, że z
negocjacjami ZUZP nie stoimy w miejscu.
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Podwyżki uznaniowe w Zakładzie Energetyki (Elektrociepłownia Płock).
Wciąż trwa tajemnicza cisza osób decyzyjnych, a konkretnie Dyrektora
Wykonawczego z tego Obszaru odnośnie podziału i rozdziału pierwszej puli
pieniędzy (80%), które zgodnie z tegorocznym porozumieniem płacowym w PKN
ORLEN S.A. powinny być rozdysponowane w okresie kwiecień-czerwiec.
Sprawa bardzo dobrze znana jest pracownikom i Organizacjom Związkowym.
Odbyło się w tej sprawie spotkanie, na którym wyraziliśmy swoje zdanie i
poznaliśmy argumenty Dyrektora, z którymi się nie zgadzamy.
Wysłaliśmy również mailową informację do dwóch Członków Zarządu PKN
ORLEN, aby również i Oni byli wtajemniczeni w sprawę i pomogli kompromisowo i
przede wszystkim sprawiedliwie w odczuciu pracowników podzielić tegoroczne
środki uznaniowe.
W piątek kilkukrotnie próbowaliśmy dodzwonić się do Pana Dyrektora Marcina
Wasilewskiego, jednak nie miał czasu, a może odwagi, aby odebrać telefon i
podjąć rozmowę. Nieskuteczne było również zaanonsowanie się do Sekretariatu
Pana Dyrektora i obietnice Pani Sekretarki, że Pan Dyrektor oddzwoni jak tylko
skończy spotkanie. To musiało być bardzo długie spotkanie, bo oddzwonienia nie
doczekaliśmy się do dziś.
Tej sprawy tak nie pozostawimy, bo nikt nie może dopuszczać się lekceważenia
Załogi i unikania rozmów z jej przedstawicielami.

Zbieramy Państwa opinie na temat tegorocznej ORLEN OLIMPIADY i DNIA
CHEMIKA.
Z tych dotychczas płynących wynika, że sprawa niedostatecznego cateringu oraz
otwarcie w niedzielę bram Stadionu również dla mieszkańców Płocka, a co za tym
idzie komplikacje wynikających z faktu rygorystycznych kontroli służby Ochrony
oraz z faktu pomieszania się pracowników G.K. ORLEN z mieszkańcami miasta i
okolic, gdzie od pracowników w niedzielę żądano zapłaty nawet za kawę, czy
herbatę, co w sobotę było darmowe, popsuło ogólne odczucie o dwóch dniach
sportowo-rozrywkowych dużych wydarzeń.
Wszystkie uwagi pracowników zostaną przedstawione pracodawcy.
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Pikniki związkowe.
Dziś jeszcze raz przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych Członków naszego Związku do uczestnictwa w naszych tegorocznych
piknikach związkowych.
Zapisy i odbiór zaproszeń w biurze Związku bud 06, p. 11, tel. 256-67-49.
Zaproszenia można odbierać już na nasze dwa tegoroczne pikniki, ale
szczególnie zachęcamy do odbioru zaproszeń najpierw na pierwszy piknik, który
odbędzie się w sobotę 2 lipca w MOSIR Płock (przy Wieży Ciśnień).
Drugi piknik w sobotę 16 lipca.
Serdecznie zapraszamy.

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