Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 22 lutego 2016 r.
Witam. Piotr Wilicki – 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,
Pierwszym tematem dzisiejszych informacji jest spotkanie Związków
Zawodowych działających w PKN ORLEN S.A. z przedstawicielami pracodawcy w
sprawie określenia wysokości wzrostu wynagrodzeń w roku 2016. Było to już
drugie spotkanie. Na początku spotkania Pan Dyrektor Rafał Warpechowski
przedstawił i omówił dane z bilansu rocznego PKN ORLEN. Przedstawił również
założenia i przewidywania finansowe naszej Firmy na najbliższy okres. Po
uzyskaniu tych informacji strony przystąpiły do prezentowania swoich stanowisk i
oczekiwań w temacie podwyżek na ten rok. Na razie stanowiska obu stron są
rozbieżne, ale pozwoliły one na określenie oczekiwań stron w negocjacjach.
Wobec takiej sytuacji spotkanie zostało zakończone i kolejne ma odbyć się w tym
tygodniu.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy dyskusję z Załogą na temat organizacji
pracy w czterobrygadowym systemie czasu pracy na przykładzie ilości zezwoleń
jednorazowych i wykonywanych na ich podstawie prac. Ponieważ o
zapowiedzianym przez pracodawcę na luty spotkaniu podsumowującym pierwszy
rok działania czterobrygadówki zapadła cisza, więc poruszamy kolejny problem
tego systemu czasu pracy. Na niektórych wydziałach nastąpiła niezwykła
kumulacja urlopu z ubiegłego roku. Jest to wynikiem zbyt małych obsad na
instalacjach, spotęgowanych występowaniem zwolnień lekarskich nierzadko
takich długoterminowych.
Odpowiedzialny pracodawca powinien zadbać o
obsady w taki sposób aby dać pracownikom trochę dowolności i elastyczności w
planowaniu i wybieraniu wolnego. Niezmiernie jednak czekamy na
zorganizowanie obiecanego spotkania i wierzymy, że pracodawca przygotuje
rzeczywiste dane na temat pracy w tym systemie.
ORLEN Serwis S.A.
W miniony piątek 19 lutego w siedzibie Spółki ORLEN SERWIS S.A. w
Płocku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące uzgodnienia pomiędzy stroną
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społeczną, a pracodawcą kwestii warunków przejścia pracowników Spółki ORLEN
WIR z Płocka w struktury ORLEN SERWIS S.A. Powyższe ma nastąpić z
początkiem marca br. Taki sam proces, ale we Włocławku toczy się odnośnie
przejścia pracowników Spółki WIRCOM do OS S.A.
Na piątkowym spotkaniu w wyniku dyskusji i przedstawieniu wzajemnych
argumentów, strony przedstawiły stanowiska do wstępnego porozumienia
regulującego warunki przejścia, szczególnie te płacowe, na jakich pracownicy
Spółki ORLEN WIR przejdą z początkiem marca br. do ORLEN SERWIS S.A.
W dniu dzisiejszym (poniedziałek 22.02) w godz. porannych odbędzie się
kolejne spotkanie w tej sprawie, na którym troczyć się będzie dyskusja w w/w
kwestii.
Na wtorek planowane jest pierwsze spotkanie w sprawie przyrostu płac w Firmie.
Basell OLREN Polyolefins
Ponieważ negocjacje płacowe w PKN ORLEN ruszyły, powoli w kolejnych
Spółkach Grupy Kapitałowej jest wola pracodawców do spotkań. W tym tygodniu
we wtorek odbędzie się spotkanie w spółce Basell OLREN Polyolefins.
Negocjacje płacowe ruszyły również w Anwilu.
To wszystkie dzisiejsze już informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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