Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 20.11.2017 r.
Witam. Bogdan Żulewski – w imieniu Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN
S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.

Szanowni Państwo.
W miniony czwartek 16 listopada odbyło się zebranie Zarządu naszego Związku.
Na zebraniu gościliśmy osoby zaproszone z C.M. MEDICA z Panem Prezesem
Krzysztofem Jaworskim na czele, do których Członkowie Zarządu MZZPRC w
imieniu własnym oraz w imieniu pracowników skierowali szereg pytań
dotyczących dostępu do lekarzy specjalistów, zabiegów, rehabilitacji, a także
zakresu pakietów medycznych oraz problemów z dostępem do lekarzy
specjalistów w tzw. pakiecie drugim, który posiadają pracownicy.
Na nasze czwartkowe zebranie Zarządu były zaproszone również osoby z Działu
Relacji Społecznych i z Działu HR PKN ORLEN, jednak z przykrością
stwierdzamy, że nikt z tego grona na naszym zebraniu się nie stawił, a mailowa
odpowiedź od przedstawicieli pracodawcy na nasze zaproszenie dotarła do nas w
nocy ze środy na czwartek po godz. 23. Powód jak się później okazało, to
spotkanie z emerytami w Domu Technika.
Rozumiejąc i szanując potrzebę spotkania przedstawicieli pracodawcy z
emerytami, nie rozumiemy i wyrażamy publicznie swój stanowczy sprzeciw
przeciwko takiemu traktowaniu naszej Organizacji Związkowej, dając tym samym
powód do komentarzy i domysłów, że ktoś zamiast rozmawiać z ludźmi i
rozwiązywać ich problemy, to umyka przed nimi.
Stawiamy także pytanie, czy w szeregach Działu Kadr nie ma dostatecznej ilości
osób, które mogłyby przybyć na zebranie, gdzie nasze zaproszenie było
wystosowane dużo, dużo wcześniej i stawić czoła zadawanym pytaniom i czy
dawanie mailowej odpowiedzi w nocy po godz. 23 na kilkanaście godz. przed
naszym zebraniem jest działaniem fair nastawionym na dobre relacje, czy raczej
na ich psucie?
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Członkowie Zarządu naszego Związku oczekiwali dyskusji na żywo z
przedstawicielami pracodawcy w kilku tematach. Chcieli zadać pytania i usłyszeć
wyjaśnienia dlaczego pracownicy mają problemy z dostępem do lekarzy
specjalistów w swoim pakiecie drugim oraz dla kogo w naszej Firmie są
dedykowane i jaki jest zakres usług medycznych w innych pakietach o których
pracownicy słyszą podczas rejestracji w C.M. MEDICA.
Liczyliśmy też bardzo mocno na dyskusję i wyjaśnienie Zarządzenia Nr
9/2017/DG w sprawie wprowadzenia polityki organizacji spotkań pracowniczych,
czyli mówiąc wprost w jaki sposób z zapisów tego Zarządzenia mogą korzystać
także pracownicy zmianowi pracujący brygadowo w systemie 12-godz., a jeśli nie
mogą, to dlaczego nie mogą i kto w takim razie może korzystać z zapisów tego
Zarządzenia oraz co było przyczyną jego wydania?
Skoro nie było możliwe wyjaśnienie tych tematów w dyskusji na żywo na zebraniu
Zarządu MZZPRC, wystosujemy w takim razie w najbliższym czasie do
pracodawcy wystąpienie, bo temat ten dalej pozostaje do wyjaśnienia.

Spotkanie dotyczące rozliczania nadgodzin.
W piątek 17 listopada odbyliśmy również spotkanie z przedstawicielami
pracodawcy dotyczące zasad rozliczania nadgodzin i zasad odbioru wolnego w
zamian za przepracowany przez pracowników dodatkowy czas poza dni
grafikowe. Takich nadgodzin w poszczególnych obszarach produkcji jest bardzo
dużo, a przyczyna jest jedna - braki kadrowe. Głównie o tym chcieliśmy
rozmawiać, bo zasady rozliczania nadgodzin są uregulowane przepisami prawa.
Mimo pierwotnych zapowiedzi o wyższej randze tego spotkania i naszych intencji,
aby uwagi odnośnie tego co się dzieje na produkcji na poszczególnych
Wydziałach (duże ilości nadgodzin i przyczyny ich powstawania) przekazać
osobom decyzyjnym, na spotkaniu tym zabrakło przedstawicieli pracodawcy w
randze Kierownictwa Biznes HR Partner i Dyrekcji z Działu Kadr, choć pierwotnie
oprócz osób, które na piątkowym spotkaniu pracodawcę reprezentowały, takie
osoby miały na tym spotkaniu być, jednak tutaj również z jakiś względów
(przyczyny nie podano), tak jak i na nasz czwartkowy Zarząd oczekiwane przez
nas osoby niestety nie dotarły.
W tej sprawie również wystosujemy do pracodawcy pisemne wystąpienie, bo
potrzebne jest naszym zdaniem spotkanie w szerokim gronie decyzyjnych osób z
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Działu Kadr oraz z Obszaru Produkcji oraz dogłębna analiza co jest przyczyną
ciągłych nadgodzin w obszarach produkcji oraz jakie w tej sprawie należy podjąć
działania.

ORLEN OCHRONA.
W poniedziałek 13 listopada w Spółce ORLEN OCHRONA doszło do spotkania w
sprawie ustalenia dla pracowników Spółki nagrody świątecznej B.N., której
wysokość nie była zapisana w porozumieniu płacowym na 2017 r.
Strony ustaliły, że niezależnie od stażu pracy (w latach poprzednich kwoty takiej
nagrody były uzależnione od stażu pracy w Spółce) pracownikom zostanie
wypłacona jednakowa kwota, czyli 650 zł brutto płatna na 30 listopada br.
Ku zdziwieniu Związków Zawodowych, które 15 lutego br. podpisały porozumienie
płacowe dla pracowników tej Spółki i jako strona porozumienia zostały
zaproszone teraz na ustalenie nagrody B.N., na spotkaniu 13 listopada zjawili się
również przedstawiciele Związku KM ZZ Solidarność 80, którzy wiosną bardzo
mocno krytykowali porozumienie płacowe, ale jak się okazało, oni również taki
podpis ostatecznie złożyli, czym zaakceptowali porozumienie płacowe, a krytykę
którą wówczas wylewali przyjęli tym samym na siebie samych.

Parkingi przy Br. Nr II
W związku z pytaniami pracowników kierowanymi do naszej Organizacji
związkowej odnośnie parkingów przy Br. Nr II, które jeszcze do niedawna były
płatne, uprzejmie informujemy i przypominamy ponownie (wiadomości te
kilkukrotnie podawaliśmy w naszych wrześniowych informacjach), że decyzją
Biura Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. poprzedzoną analizą i badaniami
wykorzystania przez pracowników ilości płatnych miejsc parkingowych, od m-ca
września br. wszystkie dotychczasowe płatne parkingi w okolicach Br. Nr II stały
się parkingami bezpłatnymi, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy G.K.
ORLEN posiadający przepustkę, z użyciem której można wjechać na każdy
parking, który kiedyś był płatny.
Informujemy też, bo o to również dopytują pracownicy, że decyzja o bezpłatnych
parkingach jest decyzją stałą, a nie tylko na czas remontu Bramy Nr II.
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Likwidacja parkingów płatnych i ich zamiana w miejsca parkingowe bezpłatne było
podyktowane bardzo małym, zaledwie kilkuprocentowym wykorzystaniem miejsc
płatnych, przy jednoczesnych ogromnym deficycie wolnych niepłatnych miejsc
parkingowych oraz nieustannym zastawianiem i blokowaniem przez auta
parkowane na chodnikach i trawnikach przejazdu dla autobusów.
W imieniu Biura Bezpieczeństwa oraz Komunikacji Miejskiej, a także naszym
własnym prosimy wszystkich pracowników o korzystanie z oficjalnych miejsc
parkingowych i nieparkowanie pojazdów w zatoczkach autobusowych, na
chodnikach, czy na trawie, co utrudnia, a czasami wręcz całkowicie uniemożliwia
przejazd autobusom K.M.

Informacje z C.M. MEDICA - OPIEKA ONKOLOGICZNA.
Poniżej przedstawiamy Państwu fragment informacji otrzymanej z C.M. MEDICA.
Całość informacji zamieszczamy w osobnym załączniku do dzisiejszych informacji
z prośbą o wydrukowanie i udostępnienie zainteresowanym osobom.
,,SKOORDYNOWANA OPIEKA ONKOLOGICZNA
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zawarła umowę z NU-MED Centrum Diagnostyki
i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie skoordynowanej opieki
onkologicznej. Dzięki współpracy z NU-MED, pacjenci CM Medica, u których lekarze będą
podejrzewali lub stwierdzą chorobę nowotworową uzyskają szybki dostęp do nowoczesnej
wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz leczenia. Cały proces diagnostyki i leczenia będzie
koordynowany od chwili zgłoszenia się pacjenta do CM Medica na konsultację aż do zakończenia
leczenia w CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim”……...

Pozostała część w załączniku.
Rozgrywki Piłki Nożnej - Turniej Misia.
Wszystkich sympatyków rozgrywek piłki nożnej w wykonaniu pracowników PKN
ORLEN i Spółek G.K. zapraszamy w imieniu zawodników i organizatorów na tzw.
,,Turniej Misia”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 25 listopada na Stadionie
Wisły Płock. Informacje w tej sprawie znajdują się też na naszym profilu facebook.
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Przy okazji turnieju organizowana jest zbiórka zabawek i art. szkolnych, które
następnie zostaną przekazane dzieciom z placówek wychowawczych.
Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji w sposób rzeczowy, jak i do
kibicowania zawodnikom podczas turnieju w sobotę 25 listopada.
Osobom które dostarczyły do biura naszego Związku upominki i zabawki dla
dzieci bardzo serdecznie dziękujemy.

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