Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. z dnia 04 czerwca 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.
W ubiegłym tygodniu najważniejszym tematem było spotkanie negocjacyjne
przyrostu wynagrodzeń w Spółce ORLEN Laboratorium.
Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwotną wizją Pracodawcy było
połączenie negocjacji ZUZP i płacówki. Po głębokiej analizie Organizacje
Związkowe uznały, że nie byłoby to dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt,
iż negocjacje ZUZP mogą w swojej istocie trwać długo i nie zakończyć się
sukcesem, natomiast podwyżki płacy, czy innych składników, jakie znajdują
się w porozumieniu płacowym oczekuje każdy pracownik. W wyniku rozdziału
tych dwóch tematów osiągnęliśmy konsensus i w środę 30 maja podpisaliśmy
porozumienie płacowe na poziomie podobnym do innych Spółek (podwyżki
obligatoryjne uzależnione są od wysokości płac zasadniczych pracowników),
oraz tak jak to ostatnio sią zadziało kartę paliwową dla pracowników Spółki
ORLEN Laboratorium. Była to ostatnia Spółka, w której mamy Członków, co
oznacza, że negocjacje płacowe zostały zakończone w tym roku.
25 maja przedstawiciele Związków Zawodowych spotkali się w Warszawie z
Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak w sprawie nadania tytułu Zasłużonego
Pracownika PKN ORLEN S.A. Ze wszystkich zgłoszonych kandydatur
komisja pracodawczo – związkowa wybrała 30 osób, które przeszły do
dalszego etapu wyboru w którym 15 osób zasłużonych dla firmy otrzyma to
wyróżnienie.
W związku z licznymi telefonami o termin wypłacenia tzw. Nagrody Rocznej
informujemy, że temat wypłaty w okolicy Dnia Chemika części bezspornej
nagrody tj. 80% był zasygnalizowany podczas spotkania z przedstawicielami
pracodawcy i w tym tygodniu będzie poparty odpowiednim pismem. Natomiast
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na pozostałą część nagrody będziemy czekali do zatwierdzenia celu
solidarnościowego na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.,
które ma się odbyć 26 czerwca.
Członkom Zarządu naszego Związku przypominamy, że w najbliższy czwartek
7 czerwca odbędzie się zebranie Zarządu. Zapraszamy wszystkich Członków
do sali Nr 1 w Centrum Administracyjnym o godzinie 13:00

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