Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 26 listopada 2018 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.
Miniony tydzień to czas dopinania ustaleń zmian do ZUZP w PKN ORLEN. Na
czwartkowym spotkaniu w końcu udało się porozumieć w temacie kształtu hierarchii
stanowisk na stanowiskach Wsparcia Produkcji i w obszarze Zakładowej Straży
Pożarnej. W obydwu obszarach udało się wypracować logiczne i spójne kryteria
ogólne stanowisk pracy.
W obszarze wsparcia w pionie logistyki czekamy jeszcze na ustalenie kryteriów
stanowisk w poszczególnych bazach paliwowych. Jest to bardzo istotna sprawa ze
względu na wieloletnie zaniedbania w tym obszarze, które zaskutkowały
niewyobrażalną skalą niezgodności przypisania pracowników do stanowisk na
których wykonywali lub mieli zlecane prace wykraczające poza ich opisy stanowisk.
W obecnej sytuacji po określeniu szczegółowych kryteriów różnicujących w nowej
siatce stanowisk nastąpi przyporządkowanie do nich pracowników.
Doprecyzowanie kryteriów różnicujących we wszystkich obszarach pozwoli raz na
zawsze ustalić zasady, na podstawie których pracownicy będą mieli określoną
ścieżkę karier i zdobywania awansów na poszczególnych wydziałach. Zabezpieczy
to pracowników przed zakusami swobodnych interpretatorów Układu, których jak
pokazuje historia mieliśmy wielu, a ich pomysły od superoperatora po omnibusa
pamiętają wszyscy.
Wprowadzenie

nowych

stanowisk

polegać

będzie

na

przyporządkowaniu

pracowników i zmianie warunków pracy zgodnym z nowym Taryfikatorem.
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Od następnego tygodnia czyli od 3 grudnia będziemy wybierali Rzecznika ds. Etyki
w PKN. Do wyboru mamy jedną osobę spośród trzech zgłoszonych kandydatów.
Ponieważ Organizacje związkowe nie uczestniczą w procesie wyborczym polecamy
zapoznać się z kandydaturami zgłoszonymi do wyborów.
Z sylwetkami kandydatów można zapoznać się w intranecie lub na plakatach
rozmieszczonych w różnych miejscach na tablicach ogłoszeń.
W Spółkach Grupy Kapitałowej również nastąpiło przyspieszenie w pracach nad
układami zbiorowymi pracy.
W ORLEN Serwis S.A. odbyły się dwa spotkania negocjacyjne w tym temacie. Na
pierwszym omawiane były zapisy ogólne w dokumencie, na drugim omawiane były
zapisy,

które

będą

skutkowały

bezpośrednio

finansowo

pracownikom.

Opracowywane są w tej chwili kryteria ogólne i szczegółowe dla poszczególnych
stanowisk, które pozwolą na przypisanie pracowników do taryfikatora i tabeli
zaszeregowań,

takie

rozwiązanie

zaproponowało

większość

Organizacji

związkowych i takie jest procedowane. Prace nad całością dokumentu utrudnia
trochę fakt, że na początku roku, o czym pisaliśmy wielokrotnie, został on sklejony
czasami niedokładnie z wcześniej opracowywanego i istniejącego dokumentu w
PKN. Oczywiście wszystkie zapisy są omawiane i na pewno finalnie wypracujemy
spójny i czytelny dla wszystkich pracowników dokument.

W Spółce ORLEN Laboratorium S.A. procedowany ZUZP jest w trakcie ustalania
tych części zatrudniania pracowników, które bezpośrednio skutkują dla nich
płacowo. Dopiero po określeniu tych kryteriów zostaną omówione zapisy ogólne
dokumentu.
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ORLEN Administracja to kolejna spółka, która przystąpiła do negocjacji ZUZP. Na
pierwszym spotkaniu rozpoczęto pracę nad zapisami ogólnymi. Na razie nie ma
propozycji

tabeli

zaszeregowań

i

taryfikatora,

które

omawiane

będą

po

wypracowaniu zapisów ogólnych.
Jak informowaliśmy w sobotę odbył się Turniej Misia czyli Piłkarski Turniej Grupy
Kapitałowej. W obecnej edycji wzięło udział osiem drużyn reprezentujących Anwil,
Upstream, Laboratorium, Serwis, Basell, Paliwa, Produkcję, Rafinerię. Rywalizacja
była zaciekła i na bardzo wysokim poziomie. W ostatecznym zestawieniu turniej
wygrała Produkcja przed Rafinerią i Basellem. Jednak głównym zwycięzcą są
dzieciaki, do których trafi „wpisowe” czyli cała góra zabawek.
Gratulujemy wszystkim i czekamy na kolejny turniej za rok.

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