Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 września 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.
W miniony czwartek 20 września odbyło się zebranie Zarządu naszego Związku, gdzie
oprócz spraw bieżących omówiliśmy także najważniejsze przyszłe sprawy.
Pierwsza z nich to rozpoczynające się właśnie rokowania ZUZP dla Pracowników PKN
ORLEN S.A. Pierwsze spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu dzisiejszym.
Nasza Organizacja związkowa główny nacisk w tych rozmowach będzie kładła na
uporządkowanie w Taryfikatorze Stanowisk Pracy rodziny stanowisk produkcyjnych,
pracowników obszaru Straży Pożarnej oraz wsparcia produkcji, a także na podniesienie
widełek płacowych w Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych.
Na posiedzeniu Zarządu Związku omówiony został także temat posiłków pracowniczych, a
zaraz w dniu kolejnym, czyli w piątek 21 września odbyło się spotkanie Organizacji
Związkowych z przedstawicielami PKN ORLEN i Spółki ORLEN Administracja, gdzie
poinformowano, że prawdopodobnie dopiero w miesiącu październiku ruszą zapisy dla
wszystkich pracowników, natomiast do tego czasu dystrybucja posiłków będzie odbywała
się tak jak to jest obecnie. W tej sprawie będziemy jeszcze rozmawiali z przedstawicielami
pracodawcy, aby program dla wszystkich ruszył jak najszybciej oraz, aby poinformować
pracowników na Wydziałach o przyczynach i o dokładnych terminach, bo my otrzymujemy
w tej sprawie bardzo wiele głosów i zapytań od pracowników.
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Jubileusz 55-lecia Zakładowej Straży Pożarnej.
W ubiegłym tygodniu we wtorek 18 września jubileusz 55 – lecia obchodziła nasza
Zakładowa Straż Pożarna. Oficjalna uroczystość, na której zgromadziło się dużo gości
łącznie z Prezesem PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem. Uroczystość jubileuszu
była także okazją do oficjalnego otwarcia nowej Strażnicy.
Pracownikom tego Obszaru składamy jeszcze raz nasze najlepsze związkowe życzenia, a
poniżej cytujemy list okolicznościowy do braci Strażaków:

„Z okazji jubileuszu 55 – lecia Zakładowej Straży Pożarnej w PKN ORLEN
S.A., w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. składamy wszystkim Pracownikom
– braciom Strażakom wyrazy naszego uznania oraz życzymy satysfakcji z
wykonywania tego trudnego zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym.
Składamy Wam nasze Związkowe życzenia, podziękowania i szacunek za trud i
ryzyko jakie podejmujecie codziennie dla dobra tego Zakładu, dla jego bezpieczeństwa
pożarowego i ratowniczego.
Gratulując Wam tego pięknego jubileuszu, życzymy wszelkiej pomyślności
zawodowej i osobistej, bezpiecznej pracy oraz spełnienia planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
Rafał Stefanowski, Bogdan Żulewski, Piotr Wilicki”
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Ankieta dotycząca DNI CHEMIKA 2018.
W minionym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKN ORLEN dotyczące
podsumowania ankiety dotyczącej tegorocznych obchodów Dni Chemika.
W ankiecie wzięło udział ok. 750 pracowników, co jest wynikiem znacznie lepszym od roku
poprzedniego (w 2017 r. ok. 400 pracowników wypełniło ankietę), jednak to wciąż bardzo
mało jak na tak dużą grupę pracowników do których ankieta była skierowana.
Ankieterzy dobrze ocenili zawody sportowe, ale wskazali także kolejki do cateringu, kolejki
do atrakcji dla dzieci, brak miejsc parkingowych, koncert mało znanych artystów oraz zbyt
dużo ludzi z miasta. Z ankiety wynika także, że część pracowników jest za typowo
zamkniętym charakterem imprezy, czyli tylko dla pracowników z rodzinami, ale są też głosy
za tzw. półotwartym charakterem, czyli jeden dzień impreza dla pracowników z rodzinami,
drugiego dnia formuła otwarta także dla mieszkańców miasta.
Szkoda, że tak mała liczba pracowników wzięła udział w tegorocznej ankiecie, bo z głosów
jakie my otrzymywaliśmy ze wszystkich obszarów produkcji wynika, że pracownicy
wyraźnie domagają się zamkniętej imprezy dedykowanej tylko dla pracowników z rodzinami
lub osobnych pikników np. w innym miejscu i czasie uwzględniających grafik
poszczególnych brygad zmianowych, które nie mogą wziąć udziału w takim wydarzeniu i
my takie postulaty już przedstawialiśmy będziemy dalej je przedstawiali.
Strona pracodawcy na koniec spotkania zaprezentowała wstępne założenie dotyczące
organizacji przyszłorocznych Dni Chemika mówiące o tzw. półotwartym charakterze
imprezy, czyli pierwszy dzień dla pracowników z rodzinami, a drugi dzień otwarty także dla
mieszkańców miasta.

W Spółce ORLEN SERWIS S.A. odbyło się w piątek 21 września robocze spotkanie, na
którym wyjaśnione zostały kwestie związane z naliczaniem i wypłatą premii miesięcznej w
poszczególnych miesiącach, która będzie wypłacana pracownikom nie z miesiącem
bieżącym tak jak to jest w tej chwili, tylko w miesiącu kolejnym, tak jak to jest również w
PKN ORLEN. Żadna kwota, ani żadna premia pracownikom nie przepadnie, a jedynie
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nastąpi przejście z płatnością rozłożone na 2 miesiące. Na spotkaniu poruszone zostały
także inne bieżące tematy.
W Spółce Basell ORLEN Polyolefins mamy wyznaczone robocze spotkanie na piątek 28
września. Na spotkaniu będziemy chcieli poruszyć wniosek dotyczący rozpoczęcia prac
nad zmianami w ZUZP dla pracowników Spółki BOP.
Mamy także wyznaczony termin spotkania w Spółce ORLEN EKO na dzień (środa 10
października), gdzie zgodnie z wnioskiem będziemy chcieli omówić i poznać szczegóły
rozdysponowania funduszu uznaniowego oraz poruszyć inne bieżące sprawy pracownicze.
W miniony piątek 21 września odbył się nasz trzeci tegoroczny piknik związkowy, którym
kończymy tegoroczny sezon. Pogoda w tym dniu była jeszcze dla nas łaskawa.
Wszystkim uczestnikom naszych trzech tegorocznych pikników serdecznie dziękujemy, a
na kolejne zapraszamy w przyszłym roku.

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