Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 08 kwietnia 2019 r.
Witam.
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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.
Mimo zbliżających się powoli Świąt Wielkanocnych nie wszędzie jeszcze mamy
dokończone negocjacje płacowe.
W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne w Spółce
ORLEN KOLTRANS, w której póki co strony wciąż nie osiągnęły i nie podpisały
porozumienia płacowego.
W tej Spółce rysuje się bardzo podobny, a może wprost dokładnie taki sam
scenariusz jak w Spółce ORLEN SERWIS, gdzie większość Organizacji
wynegocjowało

podwyżki

płac

porozumienie płacowe oprócz

na

poziomie

PKN

ORLEN

i

podpisało

jednej Organizacji, która stawiała swoje

kilkukrotnie wyższe żądania buntując przy okazji nieprawdziwymi argumentami
pracowników Spółki przeciwko pracownikom ORLENU, bo takie wyraźne sygnały
docierają do nas i do innych Organizacji.
Ten sam scenariusz jak już wspomniałem rysuje się póki co także w Spółce
ORLEN KOLTRANS, gdzie również wszystkie Organizacje oprócz tej jednej
przedstawiają normalne i realne do spełnienia przez pracodawcę oczekiwania
podwyżek płac dla pracowników na poziomie podwyżek PKN ORLEN.
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Szkoda tylko niektórych nieświadomych pracowników poszczególnych Spółek, że
pozwalają sobą tak mocno manipulować i tak łatwo zawierzają demagogom oraz
ich populistycznym hasłom i pustym sloganom.
Wobec braku póki co porozumienia płacowego w Spółce ORLEN KOLTRANS,
pracodawca po uzgodnieniu postanowił do 12 kwietnia wypłacić pracownikom
nagrodę świąteczną w wysokości 1000 zł brutto na jednego uprawnionego
pracownika, a dalsze rozmowy płacowe będą kontynuowane 10 kwietnia.

ZUZP ORLEN LABORATORIUM.
We wtorek 2 kwietnia uczestniczyliśmy w krótkiej i skromnej uroczystości na
której Prezes Zarządu ORLEN LABORATORIUM Pan Marek Witkowski
uroczyście wręczył Związkom Zawodowym wynegocjowany przez strony i
zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy dla pracowników Spółki ORLEN LABORATORIUM.
Pan Prezes jeszcze raz podziękował wszystkim za włożony wkład pracy w ten
bardzo ważny dla pracowników dokument.
W związku z wieloma różnymi pytaniami kierowanymi do nas do biura,
informujemy Członków naszej Organizacji i wszystkich pracowników Spółki, że
jesteśmy do Państwa dyspozycji i wszędzie tam gdzie jest to potrzebne
deklarujemy nasz przyjazd i dokładne wyjaśnienie poszczególnych spraw.
Czekamy od Państwa na umówienie spotkań.
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Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników PKN ORLEN.
Wszystkim pracownikom przypominamy, że w terminie 1 – 26 kwietnia br. jest
przeprowadzana

IV

edycja

Badania

zaangażowania

i

satysfakcji

pracowników PKN ORLEN. Badanie pozwoli uzyskać informacje na ile firma
tworzy warunki służące budowaniu zaangażowania oraz jak oceniamy nasze
miejsce

pracy.

Standardowo

wyniki

zostaną

poddane

benchmarkom

zewnętrznym oraz porównaniu z poprzednimi edycjami. Będą także podstawą do
zaplanowania usprawnień w naszym otoczeniu.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, badanie jest dobrowolne i anonimowe, a
jego celem jest poznanie opinii pracowników o środowisku pracy i warunkach
wpływających na budowanie rzeczywistego zaangażowania. Badanie jest
realizowane ponownie przez doradcę zewnętrznego, Aon Sp. z o.o.
Podstawą sukcesu realizacji badania jest frekwencja, ponieważ im większy
jest zwrot opinii, tym bardziej dane pozyskane w badaniu są wiarygodne i
przydatne do dalszych prac.
Wszystkich pracowników zachęcamy do aktywnego udziału w IV edycji Badania
zaangażowania i satysfakcji pracowników w PKN ORLEN, bo tylko poprzez
nasze uczestnictwo będzie możliwe uzyskanie pełnego obrazu organizacji.
Badanie jest dobrowolne i anonimowe.
Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 - 20 minut.
Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Każda opinia ma znaczenie!
Kwestionariusz można także wypełnić w wersji papierowej - jest dostępny do
wydruku w Intranecie w sekcji dot. badania zaangażowania (Intranet/Moja
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praca/Badanie

zaangażowania

i

satysfakcji/IV

edycja).

Wypełniony

kwestionariusz należy umieścić w urnie oznaczonej logo badania i banderolami
Aon, dostępnej w budynkach administracyjnych w Płocku, Warszawie,
Włocławku oraz w Zakładzie Produkcyjnym i Terminalach Paliw.
Szczegółowe informacje są opublikowane w Intranecie:
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Badanie-zaangazowania-isatysfakcji/2019/Strony/default.aspx
Realizację badania koordynuje Zespół Zarządzania Kompetencjami (KRK) i
w przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
24 2569428; 24 2569430; 24 2569429; 22 7780970
Możliwy jest również bezpośredni kontakt z firmą Aon Sp. z o.o.:
badanie.zaangazowania.2019@aon.com, tel. +48 784 467 108
Jeśli pojawią się kłopoty techniczne, prosimy o kontakt z Help Deskiem IT.

Zarząd MZZPRC – czwartek 11 kwietnia.
Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy na posiedzenie
Zarządu Związku, które odbędzie się w najbliższy czwartek 11 kwietnia o
godz. 13.00, w Sali Nr 1, bud C.A.

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