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Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam
do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.

Szanowni Państwo.
Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od ważnej, bieżącej i zarazem sensacyjnej w
pozytywnym znaczeniu wiadomości, jaka w miniony weekend pojawiła się w
mediach, dotyczącej odstąpienia PKP CARGO od zakupu Spółki ORLEN
KOLTRANS.
Jest to dość zaskakująca wiadomość, szczególnie w obliczu tego, że w ostatnim
czasie nikt z osób decyzyjnych nie dawał już nadziei na zatrzymanie Spółki
Koltrans w Grupie Kapitałowej ORLEN, ale jednak czas pokazał, że sprawy
teoretycznie niemożliwe są jednak czasami możliwe.
Cieszymy się wspólnie z pracownikami, którzy bardzo chcieli pozostać w
strukturach ORLENU, że wszystko pozostaje po staremu.
Dziś tylko krótko informujemy Państwa o powyższej sprawie, a cały artykuł do
przeczytania zamieszczamy w załączniku do dzisiejszej audycji.
W razie potrzeb do tej sprawy powrócimy w naszych kolejnych informacjach.

Kolejny ważny temat dotyczy wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PKN
ORLEN S.A.
W związku z zakończeniem 4 letniej kadencji Społecznych Inspektorów Pracy
oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy rozpoczynamy w PKN ORLEN
S.A. wybory Społecznej Inspekcji Pracy na nową 4-letnią kadencję.
O sprawie tej pisaliśmy w ostatnim czasie kilkukrotnie w naszych audycjach celem
zainspirowania Państwa i pobudzenia dyskusji nad kandydaturami na tą ważną
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społeczną funkcję. O wyborach SIP dyskutował też Zarząd naszego Związku na
swoich dwóch ostatnich posiedzeniach.
Po ukazaniu się Komunikatu Pracodawcy o wyborach, formalnie rozpoczynamy
wybory SIP, które musimy zamknąć w ciągu 30 dni. Termin ten dotyczy także
wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, który zostanie wybrany na
zebraniu wyborczym po wybraniu w pierwszej kolejności Społecznych
Inspektorów Pracy.
Jak Przewodniczący Komisji Międzyzwiązkowej ds. wyborów SIP zwracam się do
wszystkich Państwa z gorącą prośbą o pomoc i współpracę w całym procesie
wyborów, bo musimy to zrobić dobrze, sprawnie, a co najważniejsze w
zakreślonym terminie, który nas obliguje. Ewentualne spóźnienia w wyborze SIP
na danym Wydziale będą skutkowały tym, że Wydział ten nie będzie
reprezentowany na zebraniu wyborczym, gdzie nowo wybrani Społeczni
Inspektorzy będą wybierali ze swojego grona Zakładowego Sp. Inspektora Pracy.
W proces wyborów powinni włączyć się przedstawiciele wszystkich Organizacji
Związkowych na danych Wydziałach/Oddziałach, czy w miejscach, gdzie struktura
organizacyjna jaka będzie podana w Komunikacie przewiduje wybory SIP.
My ze swojej strony, jako przedstawiciele poszczególnych Organizacji
Związkowych wchodzący w skład Komisji Międzyzwiązkowej ds. wyborów SIP
deklarujemy pełną pomoc, współpracę i koordynację procesu wyborów w Państwa
miejscach pracy oraz zapewnimy Państwu niezbędne dokumenty potrzebne do
wyborów (oświadczenie kandydata, karty do głosowania, wzór protokołu, itp.).
Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, aby osoba zgłaszająca kandydata na funkcję
SIP uzyskała jego pisemną zgodę na kandydowanie, co później musi być
dostarczone wraz z protokołem wyborów do przedstawiciela Komisji
Międzyzwiązkowej, której skład będzie podany w Komunikacie.
Podsumowując, powtórzę jeszcze raz, że liczę na dobrą współpracę z Państwem,
która zakończy się terminowymi i co najważniejsze dobrymi dla Państwa
wyborami Społecznych i Zakładowego Inspektora Pracy.

Sprawy ze Spółek.
Powoli, ale jednak udaje nam się ostatnio i w cyklicznym tempie dogrywać i
zamykać kolejne negocjacje płacowe oraz zawierać porozumienia płacowe w
kolejnych Spółkach. Nie jest to łatwy proces, często czasochłonny i obarczony
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
fax. (024) 367 77 94
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
dużymi nerwami pracowników, którzy zawsze z wytęsknieniem i z dużym
wyczekiwaniem oczekują dobrych wiadomości od Organizacji Związkowych.
Mam tutaj na myśli Spółkę ORLEN KOLTRANS, gdzie w ubiegłym tygodniu w
poniedziałek 20 czerwca udało się wynegocjować ostateczne warunki i podpisać
porozumienie płacowe na 2016 r., które podobnie jak wszędzie zamyka się w
nagrodach jednorazowych oraz w podwyżkach do płacy zasadniczej w sposób
obligatoryjny i uznaniowy.

ORLEN SERWIS S.A.
W kontekście powyższego nieoptymistyczne są niestety informacje dotyczące
negocjacji ZUZP w Spółce ORLEN SERWIS S.A., gdzie na wyraźne oczekiwanie
strony związkowej odnośnie ustalania na poszczególnych spotkaniach
wymiernych konkretów, niestety wciąż nie udaje się tego osiągać lub są to
uzgodnienia dość małe i nie w tych najistotniejszych tematach.
Na ostatnim spotkaniu we wtorek 21 czerwca mieliśmy kolejną nadzieję, że
przystąpimy do rozmów o konkretnych zapisach ZUZP, szczególnie w aspekcie
zagadnień finansowych i rozwiązań dotyczących nagród jubileuszowych, ale po
raz kolejny rozmowa ugrzęzła na poziomie spraw bieżących, które wprawdzie
łączą się z przyszłym kształtem ZUZP-u i mogą stanowić do niego pewną bazę,
ale obecnie bardziej wynikają z niedawnego przejścia i połączenia kilku Spółek w
jedną i objęcia wspólnym Regulaminem Wynagradzania, jaki obecnie obowiązuje
wszystkich pracowników Spółki O.S. S.A.
Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:
- stawki za nadgodziny, które obecnie są naliczane wg innych zasad niż dawniej,
- dyżury domowe i stawka za te dyżury,
- ratownictwo chemiczne (stawka zryczałtowana i stawka za pracę w aparacie),
- dojazdy i delegacje,
- nagrody jubileuszowe.
W kilku z tych tematów pojawiły się inne propozycje niż te dotychczas
obowiązujące, już bardziej konkretne, jednak nie w tych zagadnieniach w jakich
byśmy oczekiwali. Wciąż czekamy na przełom w kwestii nagród jubileuszowych,
bo jeśli takowy nie pojawi się w najbliższym czasie, to organizacje związkowe nie
będą miały innego wyjścia, jak rozpocząć różne formy nacisku na Zarząd Spółki,
bo cierpliwość Załogi ORLEN SERWIS S.A. choć bardzo duża, to jednak już się
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kończy. Ludzie oczekują konkretów na negocjacjach ZUZP, a nie kolejnych analiz,
wyliczeń, tabelek i długich dyskusji.
ZUZP, to ma być coś dobrego, na lata, coś lepszego od Kodeksu Pracy i
Regulaminu Wynagradzania i chcemy, żeby to było jasne dla wszystkich,
szczególnie dla pracodawcy, a efekty rozmów żeby były jak najszybciej widoczne i
dobre dla Załogi.
W powyższej sprawie traktując ją całościowo (ZUZP, nagrody jubileuszowe, itp.)
przedstawiciele Prezydium MZZPRC rozmawiali w minionym tygodniu z osobą
decyzyjną z Zarządu PKN ORLEN S.A. w celu przełamania swego rodzaju patu,
jaki od jakiegoś czasu mamy w rozmowach z Zarządem Spółki OS S.A.
Pikniki związkowe.
Dziś jeszcze raz przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych Członków naszego Związku wraz z osobami towarzyszącymi do
uczestnictwa w naszych tegorocznych piknikach związkowych.
Zapisy i odbiór zaproszeń w biurze Związku bud 06, p. 11, tel. 256-67-49.
Zaproszenia można odbierać na nasze dwa tegoroczne pikniki, ale szczególnie
zachęcamy do odbioru zaproszeń najpierw na pierwszy piknik, który odbędzie się
w najbliższą sobotę 2 lipca w MOSIR Płock (przy Wieży Ciśnień).
Drugi piknik w sobotę 16 lipca.
Serdecznie zapraszamy.

Akcje charytatywne.
Nasze dzisiejsze informacje kończymy zaproszeniem wszystkich chętnych
pracowników do wzięcia udziału w kolejnych edycjach charytatywnej akcji
dotyczącej pomocy w remontowaniu pomieszczeń w Domach Dziecka, czy w
innych tego typu placówkach. Taka akcja trwa w naszym Zakładzie już jakiś czas i
wielu z Państwa, w tym wielu pracowników produkcji i Członków naszego Związku
wzięło już w niej udział, jednak ilość prac i potrzeba kolejnych pomocy jest wciąż
bardzo duża.
Placówka w imieniu której zwracamy się do Państwa o pomoc, to dobrze znany
nam Dom Dziecka w Gostyninie, z którym nasza Organizacja Związkowa
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współpracuje i pomaga. W obliczu tak wielkich potrzeb remontowych, a
jednocześnie braku środków finansowych, z jakimi zawsze zmagają się tego typu
ośrodki, uważamy, że warto jest wcielić się w rolę bezinteresownych
wolontariuszy niosących czynną, wymierną pomoc innym potrzebującym. Dla
wszystkich chętnych, którzy zechcą włączyć się do takiej pomocy przedstawiamy
poniżej niedawny artykuł z intranetu, w którym znajdziecie Państwo krótki opis
ostatniej akcji oraz daty następnych terminów charytatywnej pomocy, do których
potrzebni są kolejni pracownicy-wolontariusze. Co ważne, zgłaszamy swój akces
pomocy na jeden z trzech wybranych dni w danym etapie, a nie na całe trzy dni.

,,Wolontariusze z Zakładu Produkcyjnego w Domu Dziecka w Gostyninie.
W minionym tygodniu 65 pracowników - wolontariuszy obszaru produkcji naszego
Zakładu przez trzy dni wyremontowało 5 pokoi, kuchnię i salę zabaw. Zakres wykonanych
prac szeroki - w każdym z pomieszczeń pomalowane zostały ściany oraz wymieniona
wykładzina, w kuchni natomiast dodatkowo płytki. To największe jak do tej pory
przedsięwzięcie w ramach zaangażowania wolontariuszy Fabryki Dobrej Energii. Jest ono
odpowiedzią na potrzeby Ośrodka, który musi zostać wyremontowany do końca sierpnia,
aby dzieci mogły w nim przebywać. Warto dodać, że jest to inicjatywa oddolna samych
pracowników, którzy nie pozostają obojętni na los potrzebujących.
Pierwszy etap prac zakończony, przed nami kolejne:
• II etap: 30 czerwca – 2 lipca 2016
• III etap: 14 – 16 lipca 2016
• IV etap: 18 – 20 sierpnia 2016
Chętnych wolontariuszy do pomocy przy pracach remontowo-porządkowych w Domu
Dziecka w Gostyninie prosimy o zgłaszanie swojego udziału na poszczególnych
wydziałach lub wolontariat@orlen.pl”
Na bazie tej wiadomości bardzo zachęcamy do pomocy i wierzymy, że znajdą się
ludzie dobrej woli chętni do takiej pracy, a cała akcja skierowana dla dzieci z
Domu Dziecka w Gostyninie zakończy się sukcesem.
Przy tej okazji chcemy poinformować, że nie jest to jedyna akcja charytatywna w
której biorą/wezmą udział Członkowie naszej Organizacji Związkowej. Nasi
Członkowie już od kilku lat co miesiąc wspierają płockie Hospicjum poprzez
cykliczne przekazywanie składek ze swoich poborów, które ostatnio w sposób
znaczący kwotowo są dobrowolnie przez naszych Członków zwiększane.
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Dodatkowo ostatnia akcja pod nazwą ,,Pola Nadziei”, gdzie zbierano pieniądze
dla płockiego Hospicjum, w czym również aktywnie uczestniczyli Członkowie
naszej Organizacji, dała bardzo wymierne efekty w postaci bardzo dużej kwoty,
jaką udało się uzbierać wolontariuszom.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w
charytatywnej akcji pomocy dla dzieci z Domu Dziecka w Gostyninie, ale też i w
innych jeśli takowe się pojawią, bo warto tworzyć dobro, warto pomagać i warto
nieść pomoc innym potrzebującym.

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