Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 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.
W oczekiwaniu na trzecie spotkanie dotyczące negocjacji płacowych w ORLENIE
na 2017 r. otrzymujemy od Państwa wiele zapytań w tej sprawie.
Chcielibyśmy poinformować, że na tą chwilę nie mamy żadnych nowych
wiadomości, bowiem spotkanie negocjacyjne tak jak pisaliśmy to już wcześniej
ma się odbyć w przyszły poniedziałek 27 lutego.
Czekamy na ten termin i nie dajemy się nikomu sprowokować oraz nie bawimy się
jak to czynią inni w komentowanie naszych wewnętrznych zakładowych negocjacji
do prasy, bo uważamy, że art. prasowe, które zwykle nie są przychylne ani dla
naszej firmy, ani w stosunku do wynagrodzeń pracowników, gdzie prasa zawsze
szafuje i specjalnie uwypukla jak duże są zarobki w ORLENIE, że na tym etapie
negocjacji nie są one do niczego nam potrzebne.
Nie chcemy w sposób sztuczny podnosić tzw. ciśnienia, które i tak co roku o tej
porze jest odpowiednio duże, co wynika z faktu oczekiwania pracowników na
podwyżki płac. Potrzebny jest spokój do dokończenia rozmów płacowych, bo
pracownicy czekają na konkrety, a nie na sensacyjne art. prasowe, w których cała
para idzie w tzw. gwizdek.
Trzymając się konsekwentnie naszej zasady czekamy więc w spokoju na
dokończenie negocjacji płacowych, a komentarze do tegorocznych podwyżek w
zależności od tego jakie one będą, czy będą zadowalające dla Załogi i od kiedy
będą przyznane, mogą się pojawić dopiero po zakończeniu takich rozmów.
Uważamy też i to było dyskutowane również na naszym czwartkowym
posiedzeniu Zarządu MZZPRC (16.02), że dwa ostatnie dni lutego (pon. 27 i
wtorek 28.02) to dostateczny czas, żeby się porozumieć z pracodawcą. Jeśli
będzie taka wola (mamy tu bardziej na myśli stronę pracodawcy, bo po naszej
stronie taka wola jest) i pracodawca, który dysponuje funduszem w swych
kolejnych propozycjach ,,położy” odpowiednie kwoty na stole negocjacyjnym, to
porozumienie płacowe można zawrzeć już 27 lutego. Jeśli zaś takie rozmowy
okażą się trudniejsze i będzie potrzebny jeszcze kolejny dzień, to my jesteśmy
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gotowi, aby rozmawiać do skutku i nie obrażamy się w tej chwili na jakieś przerwy
w negocjacjach, bo najważniejszy dla nas jest finał negocjacji i to co dla Załogi
znajdzie się w porozumieniu płacowym oraz od kiedy (od którego miesiąca) takie
podwyżki będą pracownikom przyznane.
To jest w tej chwili dla nas najważniejsze, czyli spokój i dobre porozumienie.
Dopiero w przypadku braku porozumienia możemy mówić o innych działaniach
naszego Związku.
W uzupełnieniu danych, jakie otrzymaliśmy już wcześniej od pracodawcy,
wystąpiliśmy pisemnie o jeszcze jedne dane.
Poniżej treść naszego pisemnego wniosku w tej sprawie:
,,Płock, 14.02.2017 r.
Pani Grażyna Baka
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr
PKN ORLEN S.A.

Dotyczy: przekazania informacji.

Szanowna Pani Dyrektor,
W związku z toczącymi się w PKN ORLEN S.A. negocjacjami płacowymi, zgodnie z zapisami art.
41 punkt 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A., które dotyczą
corocznego ustalania wzrostu płac, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zwraca się o przekazanie uzupełniającej informacji dotyczącej
awansów i podwyżek dla pracowników w kontekście przeznaczonej kwoty lub procenta

kwoty w

podziale na awanse i podwyżki.
Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.

W kolejnym naszym piśmie, jakie wystosowaliśmy w ubiegłym tygodniu do PKN
ORLEN
zwróciliśmy
się
o
przedstawienie
informacji
dotyczących
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rozdysponowania uznaniowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2016 roku
w obszarze Terminala Kolejowego w Płocku.
Poniżej treść pisma:
,,Płock, 13.02.2017r.
Pan Tomasz Richert
Kierownik, Terminal Kolejowy w Płocku
PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: rozdysponowania uznaniowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2016 roku.

Szanowny Panie Kierowniku,
Zgodnie

z

zapisami

Porozumienia

w

sprawie

przyrostu

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia na rok 2016 w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca 2016 roku nastąpiło rozdysponowanie 80% środków przeznaczonych na uznaniowy wzrost
wynagrodzeń zasadniczych. Wynegocjowana kwota wynosiła 100 zł naliczeniowo na jednego
uprawnionego pracownika.
W imieniu Załogi Terminala Kolejowego BK01 w Płocku wnoszę o przekazanie informacji
dotyczącej rozdysponowania 80% uznaniowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2016 roku na
kierowanym przez Pana Wydziale.
Proszę o wskazanie:
- liczby pracowników, którzy zostali awansowaniu lub przeszeregowani,
- liczby pracowników pracujących w systemie 12h, którzy zostali awansowani lub przeszeregowani w
podziale na cztery brygady,
- wielkości kwoty, która została przeznaczona na awanse i przeszeregowania na Terminalu Kolejowym,
- wielkości kwoty, która została przeznaczona na awanse i przeszeregowania pracowników pracujących
w 12h systemie czasu pracy z podziałem na brygady.
Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
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Zarząd MZZPRC
W ubiegłym tygodniu w czwartek 16 lutego odbyło się comiesięczne posiedzenie
Zarządu naszego Związku.
Początek zebrania to dyskusja z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami Spółki
Centrum Medyczne MEDICA oraz PKN ORLEN S.A.
Przedstawiciele Spółki C.M. MEDICA przedstawili swoje informacje na temat
funkcjonowania Spółki oraz bieżące i przyszłe plany jej rozwoju, wraz z
przebudową i przeniesieniem w inne miejsce recepcji, utworzeniem w C.M.
MEDICA gabinetu przyjęć pilnych, otwarcia nowej Placówki w centrum Płocka, itp.
W długiej dyskusji Członkowie Zarządu Związku poruszyli wszystkie bieżące
sprawy i problemy z jakimi pacjenci spotykają się w Przychodni.
Wszystkie poruszane sprawy i zadawane pytania były wyjaśniane i omawiane na
bieżąco zarówno przez przedstawicieli Spółki MEDICA oraz ORLENU.
Drugim bardzo ważnym tematem na zebraniu Zarządu Związku było omówienie
stanu negocjacji płacowych w ORLENIE i w Spółkach, gdzie dotychczas odbyły
się takie rozmowy.
Oprócz PKN ORLEN S.A., gdzie oczekujemy na trzecie spotkanie negocjacyjne
oraz Spółki ORLEN SERWIS S.A., gdzie pierwsze spotkanie negocjacyjne odbyło
się w czwartek 09 lutego (opisywaliśmy ten temat w poprzednich informacjach), w
minionym tygodniu odbyliśmy negocjacje płacowe w Spółce ORLEN OCHRONA,
gdzie udało się ustalić stronom treść porozumienia płacowego na 2017 r.
Budżet na tegoroczne wzrosty wynagrodzeń jest w Spółce wyższy od tego z 2016
r. i będzie uruchomiony o m-c wcześniej (od lutego br.) względem roku
poprzedniego.
Strony zapisały też w porozumieniu kwotę, która będzie bazą do dalszej dyskusji
po III kw. br. przy ustalaniu dla pracowników nagrody świątecznej B.N.
Niezależnie od powyższego Spółka z Nowym Rokiem dostosowała zgodnie z
wymogami Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (stawka min. 13 zł na Umowie
Zlecenie) wszystkie te przypadki, gdzie pracownicy otrzymywali niższe
wynagrodzenie od tego, które obowiązuje od 01.01.2017 r.
Referendum MZZPRC dotyczące systemu pracy.
Wszystkim pracownikom PKN ORLEN pracującym w systemie zmianowym
przypominamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszym związkowym
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referendum dotyczącym porównania systemu pracy V- br. 8 godz., który
obowiązywał na Zakładzie do końca 2014 r. z obecnym IV br. 12 godz.
Pracownicy odpowiadają tylko na jedno pytanie, a udział w referendum mogą
wziąć wszyscy pracownicy zmianowi niezależnie od przynależności związkowej,
bądź jej braku.
Nasi Przewodniczący Kół Wydziałowych lub Biuro naszego Związku (tel. 24- 25667-49) udzielają niezbędnych informacji w tej sprawie.

W dniach od 13 lutego do 5 marca br. odbędzie się
referendum w sprawie harmonogramu czasu pracy
w PKN ORLEN S.A.

Zapraszamy do głosowania wszystkich
Pracowników Zmianowych.

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