Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 21 maja 2018 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.
Ubiegły tydzień upłynął pod kątem kilku ważnych spotkań z przedstawicielami PKN ORLEN
oraz spotkań dotyczących negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN.
W

poniedziałek

14

maja

doszło

do

spotkania

Prezydiów

trzech

Organizacji

reprezentatywnych z Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Operacyjnych Panem
Józefem Węgreckim, którym swym zakresem działalności obejmuje obszar produkcji.
Na spotkanie przygotowaliśmy kilka najważniejszych spraw dotyczących pracowników
zmianowych, m.in.:
1. Przegląd stanu kadr na każdej Instalacji pod kątem zapewnienia prawidłowych
obsad brygad z uwzględnieniem rezerwy urlopowo-chorobowej oraz wszystkich
innych przypadków (DW, szkolenia, urlopy okolicznościowe, itp.), a także na
konieczne zabezpieczenia prac wynikających z zezwoleń jednorazowych oraz
obchodów tras rurociągów.
2. Zorganizowanie roboczego spotkania przedstawicieli Organizacji Związkowych z
Dyrekcją Produkcji – problemy z płatnościami za nadgodziny, ściąganie ludzi do
pracy w zamian za wolne, przesuwanie urlopów, piętrzenie się zaległych urlopów.
3. Rozdzielenie największych Wydziałów produkcyjnych, które przy przejściu w system
4-br. zostały połączone w ogromne Bloki.
4. Odwołanie niezgodnego naszym zdaniem z ZUZP Zarządzenia Prezesa Patera z
2014 roku wydanego wówczas bez konsultacji ze stroną społeczną o zakazie
spotykania się przedstawicieli Związków z Pracownikami na terenie Zakładu.
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5. Wzmocnienie roli Mistrza poprzez danie mu realnych narzędzi w przypadku potrzeby
nagłego ściągania ludzi do pracy na nadgodziny.
6. Ponowne wydanie informacji z Działu Kadr do Dyrektorów Produkcji dotyczącej dnia
wolnego w przypadku oddania krwi w dniu kiedy pracownik miał II zmianę (od godz.
18.00).
7. Zorganizowanie

oddzielnych

od

Dni

Chemika

pikników

dla

pracowników

zmianowych, którzy ze względu na ułożenie grafiku nie mogą wziąć udziału w
oficjalnych obchodach Dnia Chemika.
Pan Prezes Węgrecki przyjął te zagadnienia i wyraził gotowość zorganizowania spotkań w
gronie Związków zawodowych w obecności Dyrektorów Wykonawczych obszaru Produkcji
w celu podjęcia działań, które pozwoliłyby rzetelnie przeanalizować zgłaszane przez nas
sprawy i problemy, a następnie je rozwiązać.
Analiza tych spraw trwa już od jakiegoś czasu wraz z naszym wnioskiem o dotrudnienie
ludzi w obszarze produkcji jaki złożyliśmy już jakiś czas temu do osób decyzyjnych.
Szczególnie bardzo mocno zależy nam, aby ostatecznie zakończyć temat problemów z
nadgodzinami i dawanie pracownikom w zamian wolnego na siłę, bo pracownicy w
nadgodzinach za odbiór wolnego nie chcą już przychodzić do pracy. Te problemy które
komunikowaliśmy już za czasów Prezesa Patera i byłej Dyr. Kadr ORLENU Grażyny Baki
same nie znikną. Potrzebna jest dogłębna analiza, która obecnie trwa i konkretne działania
typu płatności za nadgodziny oraz działania kadrowe pod kątem dotrudnienia ludzi na
różnych Wydziałach - Instalacjach.
Wierzymy i ufamy, że wspólne działania Pana Prezesa J. Węgreckiego i Pani Dyrektor W.
Kandziak dadzą już w niedługim czasie pozytywne efekty.
Na spotkaniu z Prezesem Węgreckim została też poruszona sprawa Terminali Paliw,
braków kadrowych i innych spraw tam występujących, które będą wymagały spotkania z
Członkiem Zarządu ORLENU ds. Sprzedaży Panem Zbigniewem Leszczyńskim.

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Dni Chemika i ORLEN OLIMPIADA 2018.
W środę 16 maja odbyło się spotkanie informacyjne dla Organizacji Związkowych na
którym strona pracodawcy podała plan tegorocznych obchodów Dnia Chemika i ORLEN
Olimpiady.
Obchody rozpoczną się w piątek 15 czerwca wręczeniem 15 pracownikom tytułu Zasłużony
Pracownik PKN ORLEN S.A.
Po naszych wspólnych związkowych staraniach uroczystość ta po kilku latach wraca do
Domu Technika, gdzie w uroczystej atmosferze odbędzie się wręczenie tytułów wybranym
pracownikom.
Sobota 16 czerwca to zmagania sportowe, czyli ORLEN OLIMPIADA oraz strefa
piknikowo-rozrywkowa na terenach zielonych Politechniki Warszawskiej.
Pracownicy w najbliższym czasie otrzymają zaproszenia na podstawie których podczas
wejścia na teren pikniku będą mogli odebrać bezpłatne kupony żywnościowe oraz kupony
dla dzieci na catering.
Wieczorem w sobotę 16 maja odbędzie się Koncert muzyczny na 100 – lecie
Niepodległości, gdzie młodzi artyści zaprezentują znane piosenki w nowych aranżacjach z
udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Natomiast niedziela 17 czerwca to kolejny dzień atrakcji piknikowych dla dzieci i dorosłych
oraz konkurs ,,talent show” – Talentiada.
W dyskusji podsumowującej zaplanowany przez stronę pracodawcy tegoroczny plan
obchodów Dni Chemika i aspekt łączenia kolejny rok z rzędu obchodów naszego
branżowego Święta wspólnie z mieszkańcami miasta, strona związkowa wniosła o
zorganizowanie osobnych pikników np. w Domu technika dla pracowników pracujących w
systemie zmianowym, którzy nie będą mogli w pełni lub w ogóle wziąć udziału w
obchodach Dni Chemika. Będziemy czekali na to jaka w tej sprawie zapadnie decyzja.
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Niezależnie od tego czy powyższy pomysł uda się w tym roku zorganizować, czy nie, po
zakończeniu tegorocznych wspólnych z mieszkańcami miasta obchodów Dni Chemika,
zostanie zorganizowana ankieta dla pracowników, w której każdy pracownik będzie mógł
się wypowiedzieć jak na przyszły rok i w ogóle na przyszłość widzi obchody Dni Chemika,
czy takie obchody powinny być dalej organizowane z miastem, czy tylko dla pracowników z
rodzinami tak jak to było dawniej?
Wyniki takiej ankiety posłużą nam do działań i wspólnych uzgodnień z pracodawcą
odnośnie organizacji kolejnych obchodów naszego branżowego Święta jakim są tradycyjne
od lat DNI CHEMIKA.
Negocjacje płacowe w Spółkach.
Ze Spółek w których nasza Organizacja związkowa prowadzi swoją działalność mamy
jeszcze nie zakończone negocjacje płacowe w dwóch Spółkach, a mianowicie:
- ORLEN KOLTRANS – ostatnie spotkanie w miniony wtorek 15 maja zbliżyło stronę
związkową z pracodawcą prawie we wszystkich elementach porozumienia, czyli obligo,
uznaniówka i nagrody, a jedynie nie udało nam się osiągnąć tego samego punktu widzenia
co do wysokości wartości karty zakupowej, dlatego też Związki zawodowe wspólnie uznały,
że spotkamy się z Zarządem Koltransu jeszcze raz, a konkretnie w tym tygodniu w środę
23 maja, a w międzyczasie podejmiemy działania dotyczące przyznania pracownikom
Spółek kart zakupowo-paliwowych, które tam gdzie się pojawiają są bardzo pozytywnie
przez pracowników odbierane.
O temacie kart paliwowych dla pracowników Spółek piszemy poniżej w dalszej części
naszej dzisiejszej audycji.
- ORLRN Laboratorium – wcześniejsze dwa spotkania krążyły wokół dyskusji czy
negocjować samo porozumienie płacowe, czy połączyć to z dokończeniem i podpisaniem
ZUZP, który wg wyliczeń strony pracodawcy miał dać pracownikom realne zyski.
Ostatecznie zapadło ustalenie, że będą prowadzone same negocjacje płacowe. Spotkanie
ostatnie odbyło się w czwartek 17 maja. Tutaj również potrzebne jest jeszcze co najmniej
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jedno spotkanie, aby na spokojnie dograć wszystkie szczegóły porozumienia płacowego na
2018 r.
Karty zakupowo – paliwowe dla pracowników Spółek.
W minionym tygodniu wyszliśmy z inicjatywą popartą przez pozostałe dwie Organizacje
Związkowe i wspólnie wystosowaliśmy do Prezesa PKN ORLEN S.A. Pana Daniela
Obajtka pismo w sprawie poparcia naszych związkowych działań w kwestii przyznania
pracownikom Spółek kart zakupowych:
Poniżej treść tego pisma:

Płock, dnia 18.05.2018 r.
Pan Daniel Obajtek
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.

Dotyczy: kart zakupowych dla pracowników Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu reprezentowanych przez nas Członków i wszystkich pozostałych pracowników
zwracamy się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych starań w zapewnieniu
pracownikom Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN kart zakupowych o wartości 500 zł.
Takie wyraźne oczekiwanie pojawia się ze strony pracowników w rozmowach z
przedstawicielami naszych Organizacji, dlatego też chcielibyśmy, aby kartą zakupową zostali objęci
także pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie
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pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa, tj. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z
o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o.,
ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o.o. oraz tam, gdzie obecnie jeszcze negocjujemy
porozumienia płacowe, tj. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN
Projekt S.A. i ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., natomiast w Spółce ORLEN Serwis S.A.
jest karta zakupowa na poziomie 400 zł i tu również prosimy o wsparcie naszego wniosku o
zwiększenie do kwoty 500 zł.
Jesteśmy przekonani, że taki gest spotkałby się z ogromnym zadowoleniem Załogi i
wpisywałby się on w bardzo dobrze odbieraną przez pracowników politykę władz ORLENu
dotyczącą ujednolicania i wyrównywania zakresu świadczeń płacowych. Stosowne wnioski do
Spółek zostały przez nas wystosowane.
Szanowny Panie Prezesie, jeszcze raz bardzo prosimy Pana o osobiste wsparcie w tym
temacie.
Z poważaniem

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.,
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
Dw.:
▪ Pani Wioletta Kandziak; Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.
▪ Pani Anna Lewandowska – Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.

Tak jak jest napisane w jednym ze zdań w powyższym piśmie, do Spółek wystosowaliśmy
osobne pisma w tej sprawie. Oto treść jednego z nich wysłanego do Spółki Basell ORLEN
Polyolefins:
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Płock, dnia 17.05.2018 r.

Pan Joseph Tanner
Prezes Zarządu
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

Dotyczy: kart zakupowych dla pracowników Spółki Basell ORLEN Polyolefins.

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu reprezentowanych przez nas Członków i wszystkich pozostałych pracowników
zwracamy się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o objęcie pracowników Spółki Basell ORLEN
Polyolefins programem karty zakupowej o wartości 500 zł.
Takie karty od kilku lat są przyznawane pracownikom PKN ORLEN S.A., a w tym roku
zostały przyznane również pracownikom kilku innych Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, dlatego też
po rozmowach z pracownikami Spółki BOP, którzy wyrażają wyraźne oczekiwanie odnośnie objęcia
również ich takim programem, zwracamy się do Pana Prezesa z wnioskiem w tym temacie i
przyznanie pracownikom kart zakupowych o wartości 500 zł.
Jesteśmy przekonani, że taki gest spotkałby się z ogromnym zadowoleniem Załogi, tym
bardziej w kontekście jubileuszu XV – lecia istnienia, jaki w tym roku obchodzi Spółka, dlatego też
jeszcze raz bardzo prosimy Pana o podjęcie pozytywnej dla pracowników decyzji.
Z poważaniem

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.,
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
Dw.:
▪ Pan Jacek Choroszewski; Dyrektor Personalny Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
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Kończąc dzisiejsze informacje dziękujemy uczestnikom naszego sobotniego (19.05) pikniku
związkowego za dobrą zabawę, a kolejnych chętnych Członków naszego Związku
zapraszamy na nasz drugi piknik, który odbędzie się 20 lipca.

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