Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 27.03.2017 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 ostatnich dniach otrzymujemy telefony od naszych Członków odnośnie
debaty toczącej się na forach internetowych w temacie ostatnich wydarzeń
związanych z negocjacjami płacowymi. Nie krytykujemy nikogo za jego poglądy i
ocenę sytuacji, ale apelujemy aby dyskusja prowadzona była w ramach przyjętych
zasad kultury.
Nie dajmy się sprowokować chamskim i wulgarnym wypowiedziom niektórych
osób. Zachowajmy odpowiedni poziom dyskusji, bo to on powinien nas odróżniać
od innych.
Kolejnym tematem jest podsumowanie spotkania w sprawie Aplikacji
Premiowania Miesięcznego. Po ostatnim spotkaniu na którym zostały zgłoszone
zastrzeżenia w kilku kluczowych kwestiach strona Pracodawcy odpowiedzialna za
wdrożenie tej funkcjonalności przyjęła nasze wnioski i zobowiązała się do
przekazania ich do osób przydzielających i zatwierdzających premie na
Wydziałach.
Główne kwestie, które mają być doprecyzowane na poszczególnych Wydziałach
to przydzielanie punktów za dyspozycyjność, zaliczanie stanowisk, punkty za
uczenie nowych pracowników, prace niebezpieczne. Doprecyzowana ma być
również tzw. energochłonność na poszczególnych instalacjach i jej korekta w
przypadku zaburzeń technologicznych niebędących winą obsługi tylko
zewnętrznych, niezależnych czynników. Dodatkowo poruszono kilka kwestii
typowo technicznych działania aplikacji jak okresy wprowadzenia danych,
możliwość indywidualnego podejrzenia arkusza przez pracownika.
Cały czas prosimy o informowanie nas o swoich niejasnościach sugestiach i
wypaczeniach wymienionej aplikacji abyśmy mogli te problemy zgłaszać na
bieżąco.
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Z ostatnich informacji przekazanych nam ze strony Pracodawcy planowane
jest w najbliższych dniach przesłanie do wszystkich Pracowników tzw.
Podsumowania rocznego wynagrodzenia i benefitów. Nie do końca przemawia do
nas celowość i potrzeba takiego działania, ale pozostawiamy ocenę takiego
działania pracownikom.

ORLEN Serwis S.A.
W ubiegłym tygodniu odbyły się dwa spotkania płacowe w Spółce ORLEN
SERWIS S.A. Były to spotkania w ramach wysuniętych do Zarządu Spółki przez
Wspólną Reprezentację Związkową żądań płacowych.
W związku z tym, że czwartkowe spotkanie nie przyniosło jeszcze
oczekiwanych uzgodnień, strony postanowiły kontynuować rozmowy również w
piątek 24 marca od rana.
Były to bardzo trudne rozmowy, ale ostatecznie udało się je zakończyć
pozytywnie i zawrzeć porozumienie płacowe na 2017 r. zgodnie z którym
pracownicy otrzymają:
- podwyżkę obligatoryjną w wysokości 100 zł od 1 lipca br.
- podwyżkę uznaniową 150 zł naliczeniowo na jednego pracownika od 1 lipca br. z
zastrzeżeniem, że max. kwota takiej podwyżki nie może być wyższa niż 300 zł.
- oraz kwotę 2300 zł jako fundusz na trzy nagrody jednorazowe

ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
W Spółce KolTrans odbyło się jak dotychczas jedno spotkanie w dniu 22
marca. Pracodawca zaproponował jedynie fundusz na trzy nagrody jednorazowe
bez propozycji podwyżek obligo i uznaniowych. Cała strona związkowa złożyła
swoje stanowisko w którym zawarte są propozycje podwyżek obligatoryjnych i
uznaniowych oraz nagrody jednorazowe.
ORLEN Administracja Sp. z o.o.
23 marca odbyło się spotkanie płacowe w ORLEN Administracji. W wyniku
podpisanego porozumienia środki na przyrost płac w tej Spółce rozłożone są
następująco:
- wypłata nagród jednorazowych w dwóch terminach tj.
■ na dzień 10 kwietnia 2017 roku z zachowaniem następującego podziału :
720 zł brutto dla pracowników, których wynagrodzenie brutto nie przekracza 2500
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zł, 600 zł dla pracowników w przedziale wynagrodzeń 2500,01 – 3500 zł, 500 zł
dla pracowników z wynagrodzeniem z przedziału 3500,01 – 4500 zł i 400 zł dla
pracowników zarabiających powyżej 4500 zł brutto,
■ druga nagroda jednorazowa w kwocie 500 złotych dla wszystkich
pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty tj. 15 grudnia 2017 r.
- Dodatkowo obligatoryjny wzrost wynagrodzeń w kwocie 80 zł brutto od
dnia 1 czerwca 2017 roku.
Uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych naliczeniowo na jednego
pracownika w wysokości 70 złotych z zastrzeżeniem, iż kwota uznaniowa nie
może być wyższa niż 200 zł.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
W tej spółce odbyło się jedno spotkanie, jednak pomimo zbliżenia stanowisk
strony związkowej jak i pracodawcy nie doszło do zawarcia porozumienia. Kolejne
spotkanie planowane jest na 5 kwietnia.
W kolejnych dwóch spółkach, tj. ORLEN Laboratorium S.A. i ORLEN Eko
Sp. z o.o. spotkania w sprawie przyrostu wynagrodzeń odbędą się w tym tygodniu
odpowiednio 30 i 31 marca.
Na koniec przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o
XII Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów
MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.,
które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Domu Technika.
Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek obrad od godziny 9:00.

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