Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 21.11.2016 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 ubiegłym tygodniu spośród różnych spraw bieżących odbyliśmy także
spotkanie dotyczące negocjacji ZUZP w Spółce ORLEN SERWIS S.A.
Na spotkaniu tym kontynuowana była dyskusja dotycząca porównania obecnego
taryfikatora stanowisk pracy wynikającego z obowiązującego w Spółce
Regulaminu Wynagradzania, w kontekście płac - wynagrodzeń zasadniczych i
hierarchii stanowisk pracy, jakie obecnie mają pracownicy Spółki, a także
propozycji do taryfikatora stanowisk pracy, jakie zostały przez nas złożone.
Taryfikator stanowisk pracy, jego ustalenie wraz z tabelą płac przyszłego ZUZP,
to główny cel bieżących spotkań i rozmów, bowiem będzie to swego rodzaju
kręgosłup całego ZUZP, najważniejszy z tego względu, bo dotyczący płac,
umiejscowienia danego stanowiska w hierarchii stanowisk i w tabeli płac.
Ze swojej strony widzimy potrzebę rozszerzenia proponowanej przez stronę
pracodawcy hierarchii stanowisk pracy o jeszcze jeden poziom, dając tym samy
pracownikom możliwość szerszego awansowania i takie propozycje zostały przez
nas złożone do dalszych rozmów.
Dodatkowo oprócz tematyki ZUZP poruszona została na spotkaniu również
sprawa wypłaty dla pracowników nagrody remontowej i świątecznej.
Organizacje Związkowe już jakiś czas temu sformułowały słowne wnioski do
Prezesa w tej sprawie, które podnoszone były ostatnio praktycznie na każdym
spotkaniu, także i na tym ostatnim. To są oczywiście decyzje pracodawcy, jednak
mamy nadzieję, że nasze wnioski i nasz tzw. doradczy głos z wyrażonymi
opiniami będzie pomocny, a pracodawca przychyli się do niego.
Dodatkowo postanowiliśmy wystosować do Spółki ORLEN SERWIS S.A. także
wniosek pisemny dotyczący nagrody świątecznej B.N.
Poniżej treść naszego wspólnego wystąpienia z innymi Organizacjami
działającymi w Spółce wystosowanego do Prezesa Spółki OS S.A.
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
,,Pan Ryszard Radomski
Prezes Zarządu
ORLEN Serwis S.A.
Dotyczy: nagrody świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Szanowny Panie Prezesie,
Niżej podpisane Organizacje Związkowe, w imieniu pracowników spółki ORLEN Serwis S.A.
zwracają się z prośbą o wypłatę zwiększonej kwoty nagrody świątecznej z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, z uwzględnieniem całego stanu obecnej Załogi, tj. również byłych spółek ORLEN Wir i
Wircom, którzy do ORLEN Serwis S.A. przeszli w trakcie bieżącego roku tj. z dniem 1 marca 2016 roku
na odrębnych zasadach niż pracownicy innych spółek, które weszły do ORLEN Serwis S.A.
Ze względu na dobre wyniki Spółki oraz zaangażowanie Załogi we wszystkie prace i projekty
realizowane przez Spółkę liczymy na przychylenie się do naszego wniosku, którego zrealizowanie
spotkałoby się dużym zadowoleniem Załogi.”

Pisma dotyczące zwiększenia nagród świątecznych wystosowaliśmy również do
PKN ORLEN S.A. oraz do Spółek Basell ORLEN Polyolefins, ORLEN Koltrans,
ORLEN Laboratorium, ORLEN EKO i ORLEN Paliwa.
Poniżej treść pisma wystosowanego do PKN ORLEN S.A.:
,,Płock, 21 listopada 2016 r.
Pan Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: zwiększenia kwoty grudniowej nagrody jednorazowej.
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Szanowny Panie Prezesie,
W związku z dobrymi wynikami finansowymi Spółki osiągniętymi po trzech kwartałach 2016 roku,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN
S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Branżowy
Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

w imieniu Pracowników Polskiego

Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w uznaniu za ich wkład pracy zwracają się z prośbą o zwiększenie
kwoty grudniowej nagrody jednorazowej wynikającej z § 1 punkt 1 podpunkt 1.3 b) Porozumienia w
sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

na rok 2016 w Polskim Koncernie

Naftowym ORLEN S.A.”

ORLEN OCHRONA
W poniedziałek 14 listopada odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych
działających w Spółce z Prezesem i z przedstawicielami Kadr Spółki ORLEN
OCHRONA w sprawie ustalenia wysokości tegorocznej nagrody świątecznej B.N.
Kwota ta miała być zgodnie z porozumieniem płacowym na 2016 r. ustalona po III
kwartale i nie później jak do końca listopada br. W toku dyskusji ostatecznie
ustalono, że dla pracowników ze stażem pracy do 1 roku będzie wypłacona kwota
300 zł, a pracownikom o stażu pracy powyżej 1 roku kwota 600 zł.
Prowadzona przez Spółkę ORLEN OCHRONA trudna działalność ochroniarska w
bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, jest wyceniana na rynku niestety bardzo
nisko jeśli chodzi o przychody, a co za tym idzie i o płace pracowników. Z Nowym
Rokiem wchodzą ustawowe przepisy zwiększające minimalne wynagrodzenie
oraz godzinową stawkę za pracę również w umowach zlecenie. To są nowe
wyzwania, szczególnie te finansowe, którym Spółka musi sprostać.
Natomiast w Spółce ORLEN Administracja rozmowy dotyczące ustalenia kwoty
nagrody świątecznej dopiero się odbędą.
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Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Spółkach.
Po zakończeniu wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN, w tej chwili
przyszedł czas również na Spółki z G.K. ORLEN, aby dokonać takich wyborów
wszędzie tam, gdzie zakończyła się już kadencja.
Aktualnie będziemy rozpoczynali wybory w Spółce ORLEN KolTrans, gdzie
przesłaliśmy wszystkie potrzebne materiały i dokumenty oraz w Spółce ORLEN
Laboratorium, gdzie procedura wyborów jest już w trakcie.
Zachęcamy wszystkich pracowników tych Spółek do wzięcia udziału w wyborach
SIP, a w tych Spółkach, gdzie jeszcze się to nie zaczęło, a jest taka potrzeba, do
zgłoszenia do swoich Organizacji Związkowych potrzeby zorganizowania i
przeprowadzenia takich wyborów.
Zakup artykułów szkolnych dla Dzieci z Domu Dziecka w Gostyninie.
W ubiegłym tygodniu Prezydium Związku zakupiło i dostarczyło artykuły i przybory
szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Gostyninie, z którą to placówką nasza
Organizacja Związkowa współpracuje.
Pieniądze na ten cel pochodziły z darowizny jednego z Członków Związku, który
swoje świadczenie statutowe przeznaczył na cel dobroczynny wskazany przez
nasz Związek oraz ze zbiórki pieniędzy, jaką w swoim gronie przeprowadził
Zarząd naszego Związku, a także od pracowników Wydziału PR-5 (SSP I i SSP
II).
Wszystkim darczyńcom w imieniu obdarowanych dzieci oraz naszym własnym
bardzo serdecznie dziękujemy.
Członków Zarządu MZZPRC informuję i zapraszam na posiedzenie Zarządu
Związku, które odbędzie się w najbliższy czwartek 24 listopada o godz. 13
w bud. C.A w Sali Nr 1.

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