Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 30.05.2016 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.
Dzisiejsze informacje, tak jak i ubiegłotygodniowe rozpoczynamy od Spółki
ORLEN LABORATORIUM, gdzie w ubiegłym tygodniu w poniedziałek i wtorek
(23 i 24.05) Organizacje Związkowe spotykały się z pracodawcą w sprawie
negocjacji ZUZP i dokończenia negocjacji płacowych. Przypomnijmy tylko, że
negocjacje ZUZP z różnymi przerwami toczą się tutaj już od bardzo dawna i
obecnie wydawało się, że jest szansa na ich kompromisowe zakończenie, jednak
z powodu braku zgody strony pracodawcy na ostatnie 2-3 związkowe postulaty
finansowe (z tego jeden najważniejszy), tych negocjacji nie zakończono.
Natomiast negocjacje płacowe toczą się w tutaj w formule rokowań wynikających
ze sporu zbiorowego, w jakim wciąż jesteśmy z pracodawcą.
Umiarkowany optymizm prezentowany w naszych ubiegłotygodniowych
informacjach odnośnie ewentualnego dokończenia negocjacji ZUZP w Spółce
Laboratorium nie do końca sprawdził się. Zgodnie z przewidywaniami i tym co
pisałem o kilku istotnych rozbieżnościach z pracodawcą natury finansowej,
negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Laboratorium póki co nie
udało się zamknąć i dokończyć.
Mimo trzech spotkań (piątek, poniedziałek i wtorek) na których dyskutowano i o
ZUZP i o dokończeniu negocjacji płacowych, niestety nie udało się stronom
uzyskać kompromisu i zawrzeć porozumienia także w kwestii podwyżek płac dla
pracowników Laboratorium na 2016 r.
Obydwie sprawy, zarówno ZUZP, jak i porozumienie płacowe, to dla pracodawcy
oprócz korzyści płynących z uporządkowania w jeden system kilku obecnych
systemów wynagradzania (po wchłonięciu do Spółki lokalizacji Włocławek, czy
Trzebinia jest ich obecnie kilka), również koszty, zaś dla strony społecznej ważne
dokumenty-szczególnie ZUZP, z których Załoga ma być zadowolona.
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Te odwieczne dylematy- z jednej strony koszty pracodawcy, z drugiej strony dobro
i jak najlepsze zapisy i wynagrodzenia dla pracowników, z którymi spotykamy się
praktycznie wszędzie i codziennie w naszej związkowej pracy, na chwilę obecną
stały się skuteczną blokadą nie pozwalającą pójść dalej. Kolejne dni to będzie
próba szukania kompromisu, rozmów na różnych szczeblach i sposobów wyjścia
z obecnego impasu, bo chcielibyśmy osiągnąć porozumienie płacowe oraz
podpisać ZUZP w Spółce Laboratorium, jednak nie za wszelką cenę, bo z tych
dokumentów i z tego co tam będzie zapisane muszą przede wszystkim być
zadowoleni pracownicy.
Kolejne spotkanie w Spółce Laboratorium zaplanowane jest na wtorek 7 czerwca.

W ubiegłym tygodniu odbyło się również spotkanie w Spółce ORLEN
Administracja, gdzie przy okazji poznaliśmy nowy Zarząd Spółki.
Spotkanie to w głównym zamierzeniu miało być poświęcone dalszym rozmowom
płacowym, które zostały zapoczątkowane jeszcze przez poprzedni Zarząd, jednak
w toku całej rozmowy, jaka się odbyła na spotkaniu tego tematu było stosunkowo
najmniej. Nowy Zarząd Spółki podtrzymując na obecną chwilę stanowisko o
zerowym wzroście wynagrodzeń zasadniczych, dość dużo rozmawiał o szeregu
problemów jakie zastał w Spółce i w pierwszej kolejności te sprawy chciałby
uporządkować, a do rozmów płacowych chciałby powrócić w perspektywie
kolejnego miesiąca.
Nie znamy szczegółów i problemów jakie po poprzednim Zarządzie zastał nowy
Zarząd. Wierzymy jednak w to, że problemy te jeśli faktycznie są tak duże, to uda
się je jakoś pozytywnie załatwić tak, żeby Spółka mogła dalej działać, co z kolei
pozwoli w najbliższym czasie na znalezienie możliwości zawarcia porozumienia
płacowego.
Przy okazji spotkania zwróciliśmy nowemu Zarządowi uwagę na podjęte przez
poprzedni Zarząd decyzje odnośnie przeniesienia pracowników Spółki
Administracja z niektórych działów do innych podmiotów typu Amlux, itp. spoza
G.K. ORLEN, co mocno finansowo dotknęło tych najsłabiej już wówczas
zarabiających pracowników. Czas pokazał, że była to bardzo zła decyzja
podyktowana wówczas tylko chęcią zaoszczędzenia na tych najsłabszych, a jaki
jest ich los i sytuacja w nowej firmie i jakie tam pracownicy mają problemy
słyszymy prawie codziennie od Pań z dawnego Działu Utrzymania Czystości.
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ORLEN KolTrans.
Spotkanie negocjacyjne płacowe odbyło się w ubiegłym tygodniu również w
Spółce Orlen Koltrans (środa 25 maja).
W toku dyskusji padła propozycja dotyczącą kwoty podwyżki zasadniczej oraz puli
na nagrody jednorazowe łącznie z nagrodą świąteczną B.N.
Na wspomnianym spotkaniu strony nie doszły jeszcze do porozumienia.
Następne spotkanie zostało wyznaczone na najbliższy czwartek 2 czerwca.
W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie płacowe w Spółce ORLEN EKO.

Spotkanie na Wydziale BK-01
We wtorek 24 maja uczestniczyliśmy w spotkaniu z Pracownikami Wydziału
Nalewu BK-01. W spotkaniu oprócz Pracowników i Prezydium naszego Związku,
uczestniczyło też Kierownictwo i Dyrekcja Wydziału. Spotkanie to dotyczyło
sytuacji konfliktowej jaka już jakiś czas temu wyszła na jaw.
Obecnie zostały podjęte różne decyzje mające na celu uporządkowanie sytuacji i
przede wszystkim zażegnanie konfliktu jaki istniał na Wydziale, choć nie wszystko
jeszcze zostało załatwione po myśli pracowników.
Sprawie tej będziemy się przyglądali i słuchali opinii załogi.

Wybory SIP i ZSIP w PKN ORLEN S.A.
W związku z kończącą się kadencją Społecznych Inspektorów Pracy i
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy już niedługo rozpoczniemy w
ORLENIE wybory Społecznych Inspektorów Pracy, z których następnie wyłoniony
zostanie Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
O roli społecznej inspekcji pracy pisaliśmy już w kilku naszych informacjach w
ostatnim czasie. Nie ulega wątpliwości, że jest ona bardzo ważna i potrzebna w
codziennej pracy, dlatego też i osoby jakie będą kandydowały na swoich
Wydziałach/Oddziałach na funkcję SIP powinny być osobami godnymi zaufania.
Tym samym zachęcamy wszystkich Państwa do chwili refleksji przed
rozpoczęciem wyborów nad tym bardzo ważnym dla nas wszystkich tematem
(Organizacje Związkowe, Pracownicy) i nad kandydaturami na funkcję SIP na
Wydziałach, Oddziałach, itp., bo rola Społecznej Inspekcji Pracy w kontekście
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kształtowania bezpiecznej pracy jest bardzo ważna i bezcenna. Społeczna
Inspekcja Pracy podlega pod Związki Zawodowe, a Związki Zawodowe to ludzie.
Sami musimy zadbać najpierw o wybranie odpowiednich i przede wszystkim
odpowiedzialnych ludzi, chcących uczciwie i społecznie pracować, a potem z tego
grona wybrać Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. To musi być grupa
osób chcąca przez okres 4-letniej kadencji dobrze pracować na rzecz dbałości o
warunki pracy w swoich obszarach.
Informacje w tej sprawie- w sprawie wyborów SIP będziemy podawali na bieżąco.
Wspomagamy Płockie Hospicjum.
Dziś jeszcze raz przypominamy Państwu i serdecznie zapraszamy wszystkich
pracowników do wypełnienia deklaracji, w której zaznaczając dobrowolną drobną
kwotę wejdziemy do grona osób wspomagających płockie Hospicjum.
Nasza związkowa akcja trwa już od kilku lat. Obecnie dobrowolnie zwiększamy
kwotę potrąceń z naszych poborów, gdzie wcześniej było to 0,50 zł, lub 1 zł.
Co ważne do naszej społecznej akcji mogą wejść nie tylko Członkowie
MZZPRC, ale także wszyscy inni pracownicy, czy to zrzeszeni w innych
Związkach, czy niezrzeszeni w ogóle nigdzie.
Wystarczy wypełnić oświadczenie. Serdecznie zapraszamy do tej szlachetnej
inicjatywy. Szczegóły u naszych Przewodniczących Kół oraz w Biurze Związku.

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