Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 26 czerwca 2017 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.
W ubiegły czwartek odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Związku. W
posiedzeniu wziął udział Członek Zarządu PKN Orlen ds. Produkcji Pan Krystian
Pater oraz Pani Anna Lewandowska - Romanowska Dyrektor Biura Zarządzania
Relacjami Społecznymi. Powodem zaproszenia przedstawicieli pracodawcy było
wprowadzenie rozszerzonego zakresu obowiązków dla Mistrzów Procesów
Produkcyjnych i w przyszłości wprowadzenie stanowiska Kierownika Zmiany.
Wprowadzenie nowego stanowiska zdaniem Pracodawcy jest podyktowane
nowymi wyzwaniami i założeniami do organizacji i metody pracy PKN ORLEN.
Nowe założenia co do okresu pracy pomiędzy remontami, rzadszy kontakt
Kierowników i Dyrektorów Bloków z brygadami pracującymi w systemie
równoważnym, to główne powody wprowadzania tych zmian, zwłaszcza, że
większość Mistrzów już wykonuje zwiększony zakres obowiązków i podpisała
zaproponowane zmiany w Karcie Zakresów Obowiązków. W tym temacie
powiedzieliśmy już wiele, a od pracodawcy nadal oczekujemy poważnych rozmów
w temacie całościowym dot. tabeli zaszeregowań w ramach rokowań ZUZP.
W trakcie spotkania Członkowie Zarządu zgłosili swoje uwagi w tematach, które
oczekują na rozwiązanie.
Dotyczy to m. in. obsad na Wydziałach, wypłacania nadgodzin, podwyżek
uznaniowych, awansów pionowych i poziomych, a także szkolenia młodych
pracowników. Pan Prezes Pater zobowiązał się do rozpatrzenia każdego
zgłoszonego wniosku i prosił o zgłaszanie takich sytuacji na konkretnych
przykładach.
Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu Zarządu MZZPRC są opinie na
temat organizacji Dnia Chemika – Orlen Olimpiady.
Prosiliśmy o zbieranie opinii i przekazywanie ich do naszego Związku. W
większości opinii pomysł organizowania obchodów naszego branżowego święta w
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formie otwartej nie do końca się sprawdził. Wszechobecny tłok i kolejki nie
sprzyjały rodzinnej i pracowniczej zabawie oraz integracji. Mało tego, otrzymujemy
również głosy od osób nie zatrudnionych w Grupie Kapitałowej, że otwarcie na
miasto nie do końca przyniosło zamierzony skutek. Wszystkie nasze opinie i
sugestie przekażemy pracodawcy na spotkaniu, które mamy nadzieję zostanie
niebawem zorganizowane.
Od czasu opublikowania w intranecie wyników ankiety zaangażowania
pracowników otrzymaliśmy kilka opinii w tym temacie. Zadowalające jest, że
pracodawca dąży do poprawy stosunków i jakości pracy w naszej Firmie, jednak
metodologia i benchmark, szczególnie niektóre firmy z listy najlepszych
pracodawców do których mamy się porównywać, są nam znane i nie do końca
zgadzamy się z takim ich wyróżnieniem oraz nie chcielibyśmy, aby stawiane były
jako wzór. Ale jak już kiedyś pisaliśmy to badanie to statystyka i każdy interpretuje
to według własnych kryteriów.
Na posiedzeniu Zarządu naszego Związku padła też propozycja zorganizowania
jeszcze jednego - trzeciego pikniku związkowego w terminie wrześniowym.
Przypomnijmy, że w tym roku w miesiącu maju odbyły się dwa nasze związkowe
pikniki (20 maja - sobota oraz 26 maja - piątek).
Rozpoznając możliwość zorganizowania dodatkowego pikniku oraz wolne
terminy, czekamy na Państwa opinie w tym temacie.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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