Profsàjungø þinios
KAIP PASIRENGSIME
ÐIANDIENINIAMS IR
ATEITIES IÐÐÛKIAMS?
Akcinėje bendrovėje „Achema“ nuo seno
veikia dvi profesinės sąjungos - AB „Achema“
darbininkų sąjunga ir Achemos darbuotojų profesinė sąjunga. Jos jau beveik dešimtmetį bendradarbiauja, pasitelkusios profesinių sąjungų
administraciją. Taip veikiant palengvėjo darbas
abiejų organizacijų vadovams, turintiems darbo santykius su bendrove.
Atrodo, logiška, kad ilgainiui dvi identiška veikla
užsiimančios profsąjungos turėtų tapti viena organizacija.
Taip atsirastų galimybė suburti narius į vieną stiprų darinį,
išsirinkti nuo darbdavio nepriklausomą pirmininką, racionaliau – orientuojantis į kokybiškas paslaugas nariams –
naudoti lėšas, pagaliau – sustiprinti profsąjunginį judėjimą.
Tai ypač svarbu tampa vertinant pasaulines ir vietos – didėjančio kapitalo savininkų spaudimo darbuotojams – tendencijas. Profesinių sąjungų judėjimas (pagaliau tai pripažinkim)
išgyvena krizę ir tarptautiniu, ir nacionaliniais lygmenimis.
Štai Europos Parlamente, paaukojus darbuotojų interesus,
pritarta stambiosioms korporacijoms palankiam ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimui. Lietuvos profsąjungų
įtakos taip pat nepakako, kad pernai būtų sustabdytas darbuotojams visiškai nepalankaus Darbo kodekso buldozeris.
Tiesa, jo įsigaliojimas atidėtas, tačiau visiškai neaišku, koks
„produktas“ mūsų laukia nuo liepos 1 d., nes derybose dėl
jo Trišalėje taryboje darbdavių organizacijos neužleidžia
turimų palankių išeitinių pozicijų.
Bendrovėje „Achema“ taip pat matome darbuotojams nepalankių tendencijų. Iki šiol yra neišspręsti jau kelerius
metus keliami su darbo užmokesčiu ir atlygio sistema susiję
klausimai. Iš esmės darbuotojai yra maitinami pažadais.
Darbuotojų atstovų teisės į informavimą ir konsultavimą
bei dalyvavimą sprendimų priėmime yra įgyvendinamos tik
formaliai, iš principo tik informuojant apie jau priimtus
sprendimus.
Visa tai paskatino abi organizacijas sudaryti derybinę
grupę, kuri jau parengė pasiūlymus, kaip galėtų būti sujungtos bendrovėje veikiančios profesinės sąjungos. Žinoma,
apsispręsti turės darbuotojai nariai, kurių bendrovėje šiuo
metu yra virš 40 proc., balsuodami konferencijose. AB “Achema“ darbininkų sąjungos konferencija numatyta balandžio
10 d., Achemos darbuotojų profesinės sąjungos - artimiausiu metu.
Beje, naujajame Darbo kodekse (kol kas tik projekte) siūloma ne tik darbdavių iniciatyva privalomai kurti darbo tarybas įmonėse, kur nėra darbuotojų atstovų. Darbo taryba
galės būti sudaroma, jei profesinei sąjungai priklauso mažiau
kaip pusė įmonės darbuotojų. O kam atstovauja darbo taryba, neturinti nei juridinio asmens statuso, nei lėšų, mes turbūt puikiai įsivaizduojame...
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Darbø sauga – svarbiausia
Sauga ir sveikata
darbe ir toliau lieka vienas svarbiausiø AB
„ORLEN Lietuva“ prioritetø. Ðiemet padaliniuose vël rengiami treèio
lygio patikrinimai dalyvaujant aukðèiausiems
bendrovës pareigûnams.
Sausio pradþioje Kokybës tyrimø centre (KTC)
buvo surengtas treèio lygio darbuotojø saugos ir sveikatos patikrinimas.
Ðiame patikrinime dalyvavo AB „ORLEN Lietuva“
generalinis direktorius Ireneusz Fàfara, Kokybës,
aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius Arkadiusz Pawlak ir kiti aukðèiausio lygio direktoriai bei
specialistai. Taip pat dalyvavo ir Naftininkø profesinës sàjungos pirmininkë Virginija Vilimienë, teisinin-

kas Ramûnas Bertulis bei padalinio darbuotojai ir
jø vadovai.
Tarp svarbiausiø problemø bei taisytinø dalykø,
su kuriais darbuotojai susiduria savo kasdienëje
veikloje, buvo paminëti tokie: senø KTC pastato
langø nesandarumas, moraliðkai ir fiziðkai pasenusi pastato ðildymo ir vëdinimo sistema, naudojama dar nuo laboratorijos pastatymo laikø, bendra
KTC patalpø bûklë, bûtinybë keisti mëginiø ëmëjø
automobilius. Naftininkø profesinës sàjungos atstovai atkreipë dëmesá á tai, kad mëginiø indai iki
ðiol padalinyje yra plaunami rankomis, todël ben-

PASIRAŠYTAS SUSITARIMAS
SU ES ATSTOVAIS

Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė
Virginija Vilimienė pasirašė susitarimą su
Europos Komisijos atstovais dėl projekto „Informavimas ir dalyvavimas sprendžiant naftos pramonės krizės pasekmes“ finansavimo.
Šio projekto vienas iš tikslų yra stiprinti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių esant krizei
naftos pramonės sektoriuje. Nors AB „ORLEN Lietuva“ pelningai dirbo tiek 2015, tiek 2016 metais,
tačiau tuo metu naftos kompanijos, išgaunančios
naftą Azijos bei Afrikos žemynuose patyrė didelių
nuostolių, užsidarė kai kurios naftos perdirbimo

drovë turëtø pasirûpinti automatine plovimo maðina. Nors ði ir kainuojanti apie 40 tûkst. eurø, taèiau
profsàjungai paþadëta, kad bus ieðkoma galimybiø
jà ásigyti.
Vasario pradþioje analogiðkas susitikimas ávyko LK2 administracinio pastato posëdþiø salëje.
Pirmojo gamybos padalinio virðininkas Arûnas Èësna supaþindino susirinkusiuosius su padalinio
paskirtimi, kai kuriø kompleksø veiklomis. Kokybës,
aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius A.Pawlak
praneðë, jog anksèiau ávykdyto treèio lygio darbuotojø saugios ir sveikatos patikrinimo metu buvo
suraðytos 16 neatitikèiø, kurios visos buvo sutvarkytos. Pasidþiaugta, jog ðiame padalinyje per praëjusius metus neávyko nelaimingø atsitikimø.
Gamybos padalinyje Nr.1 2016 metais uþfiksuoti 9
incidentai, pateiktas 91 praneðimas apie pavojingas
vietas.
Darbuotojø interesams atstovaujanti Naftininkø profesinës sàjungos vadovë V.Vilimienë teiravosi, kodël
prie geriamojo vandens
aparatø nëra vienkartiniø
stikliniø. Maþeikiø rajone
paskelbus gripo epidemijà pavojinga naudoti indus, kurie nëra
dezinfekuojami arba
vienkartinio naudojimo.
Vëliau paaiðkëjo, jog ði
problema aktuali ir kituose padaliniuose. Paslaugø administravimo direktorius Artur Ostrowski paþadëjo, jog ðis trûkumas artimiausiu metu
bus taisomas.
Susitikime aptarti ir darbuotojø aprûpinimo darbine avalyne (klumpëmis), mokymø organizavimo bei kiti aktualûs darbuotojø saugos ir sveikatos reikalai.
Naftininkø profesinë sàjunga taip pat primena, kad
ámonës intranete yra speciali pavojingø vietø registravimo programa, kurios pagalba visi darbuotojai
gali informuoti apie nesaugias darbo vietas ar kitas
su sauga ir sveikata darbe susijusias problemas. Á
signalus intranete ne tik sureaguojama gana operatyviai (70 proc. problemø iðsprendþiama ið karto),
bet ir yra numatyti piniginiai paskatinimai uþ praneðimus apie pastebëtus trûkumus.
Beje, ðià pavojingø situacijø registravimo programà
artimiausiu metu þadama dar patobulinti.

gamyklos. Tai palietė mūsų kolegas iš Kroatijos,
Lenkijos bei kitų šalių.
Vienas iš projekto užduočių – surengti nacionalinius seminarus, į kuriuose bus kviečiami ir Naftininkų
profesinės sąjungos nariai. Kiekvienoje šalyje profesinės sąjungos organizuos seminarus savo įmonės
profesinės sąjungos nariams, kad šie tobulintų savo
įgūdžius ir žinias apie tai, kaip išvengti krizės padarinių konsultuojantis darbdaviams ir darbuotojams.
Seminarai įvyks Rumunijoje, Serbijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje. Projektas truks 18
mėn., tam skirta 164 tūkst. eurų.
Naftininkų profesinė sąjunga, kaip partnerė, pakviesta dalyvauti ir dviejuose kolegų iš Lenkijos ir Kroatijos inicijuotuose projektuose.

Atlyginimai - vienas
pagrindinių klausimų
Pernai geguþæ, tik pasiraðius AB „ORLEN Lietuva“
kolektyvinæ sutartá, Naftininkø profesinë sàjunga pradëjo kelti atlyginimø didinimo klausimà. Ir apskritai, në
vienas oficialus (ar ne toks oficialus) profesinës sàjungos atstovø susitikimas su bendrovës vadovybe
nepraeina, kad vadovams nebûtø primenama darbuotojams aktuali problema.
O 2016 m. rugsëjá profsàjungos pirmininkë Virginija
Vilimienë jau raðtu kreipësi á generaliná direktoriø Ireneusz Fàfara siûlydama nuo 2017 m. sausio 1 d. visiems darbuotojams pakelti atlyginimus 8-10 proc. Argumentuota ðitaip: sumaþinus darbuotojø, likusieji këlë
kvalifikacijà bei dirba didesniu krûviu, taèiau darbo
uþmokestis nebuvo didinamas nuo 2013 metø. Taip
pat buvo primenama, jog ðalyje darbo uþmokestis
nuolat auga, prognozuojamas tolesnis augimas. Kad
darbuotojams didinti darbo uþmokestá bûtina, nes jis
tampa vis maþiau konkurencingu augant kainoms,
profesinës sàjungos tarybos nariai teigë ir susitikime
su bendrovës vadovybe gruodþio 20 d., kada buvo
pristatyta 2016 m. finansinë situacija ámonëje bei
ateities perspektyvos.

Pratæstas kolektyvinës
sutarties galiojimas
Naftininkų profesinė sąjunga
dar praėjusių metų spalį kreipėsi į UAB „EMAS“ vadovybę
inicijuodama derybas dėl
kolektyvinės sutarties. Jos galiojimo terminas turėjo baigtis 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Profsąjunga rengė projektą pagal priimtą naująjį Darbo kodeksą. Jame, be kita ko,
yra ir Naftininkų profesinės sąjungos pasiūlyta nuostata,
jog kolektyvinė sutartis galioja tik ją pasirašiusios profesinės (-ių) sąjungos (-ų) nariams.
Kaip žinoma, Darbo kodekso galiojimas atidėtas iki liepos 1 d. Atsižvelgiant į tai UAB „EMAS“ kolektyvinės sutarties komisija susitarė pratęsti galiojančią kolektyvinę
sutartį iki 2017 m. birželio 30 dienos.

Pusës atlyginimo dydþio iðmokos
UAB „EMAS“ kolektyvinėje sutartyje, kuri pasirašyta 2015
m. sausio mėn., numatyta tokia pati darbuotojų skatinimo
sistema, kaip ir AB „ORLEN Lietuva“. Skatinimo sistemos
nuostatose metų pabaigoje numatytos išmokos darbuotojams už veiklos rezultatus.
Gruodžio 19 d. Naftininkų profesinės sąjungos ir UAB
"EMAS" vadovybės pasirašytame protokole numatyta, jog
išmokos dydis – 50 proc. pagrindinio darbuotojo darbo
užmokesčio.

Atstovai saugos
ir sveikatos reikalais
Sausio 12 d. Naftininkų profesinė sąjunga surengė UAB
„EMAS“ darbuotojų susirinkimą, kuriame buvo išrinkti atstovai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalais. Išrinktieji
atstovaus darbuotojams bendrovės saugos ir sveikatos komitete. Taigi nuo sausio ketverius metus komitete dirbs
Evaldas Lukošius, Vytautas Stočkus, Aušra Borisienė,
Vygantas Žabaliūnas, Regina Mažrimienė.
Pakaitiniais nariais patvirtinti Rimantas Pliuskis ir Svajūnas Jucius.
Vyresniąja atstove darbuotojų saugai ir sveikatai, kuri
koordinuos šią labai svarbią darbuotojams veiklą, išrinkta
Aušra Borisienė.
Sveikiname išrinkuosius ir linkime būti aktyviems!

Dël atlyginimø ir socialiniø garantijø
Kovo 1 d. UAB „EMAS“ profesinės sąjungos atstovai
Romutė Gulbinienė, Kęstutis Špokauskas ir Naftininkų
profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė bei
teisininkas Ramūnas Bertulis susitiko su bendrovės direktoriumi Jaroslaw Przekwas ir vyr. finansininke Galina
Mazrimiene. Susitikime aptarti klausimai dėl atlyginimo
didinimo, papildomų socialinių garantijų naujojoje kolektyvinėje sutartyje. Susitarta vėl susitikti po kapitalinio remonto (t.y. balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje) ir pradėti
derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties.

SUTEIKË VILÈIØ
Oficialø atsakymà á rugsëjá siøstà raðtà profesinë
sàjunga gavo tik ðiø metø sauso 5 d. Personalo direktorës Birutës Jedlinski pasiraðytame dokumente atkreipiamas dëmesys, jog nuo praeitø metø darbuotojø nebëra maþinama, o 2016 m. jø skaièius iðaugo
iki 1342 þmoniø. Be to, „pagal planà“ darbuotojø ðiemet net turëtø padaugëti.
Bendrovës atsakyme informuojama, jog nuo 2013
m. pabaigos vidutinis darbuotojø darbo uþmokestis
iðaugo 15 proc. ir yra du kartus didesnis nei regione.
„Uþtikriname Jus, kad darbdavys nuolat reaguoja á
rinkos pokyèius ir siekia iðlaikyti geriausius darbuotojus. Todël tiek 2015, tiek 2016 metais buvo ávertinti
geriausiai dirbanèiø darbuotojø darbo rezultatai ir jiems
pakelti atlyginimai. Tad faktinis darbo uþmokesèio
biudþetas per ðá laikotarpá iðaugo daugiau kaip 3 procentais“, - teigiama raðte.
Vis dëlto dokumento pabaigoje informuojama, jog,
bendrovës valdybai patvirtinus 2017 m. biudþetà, profesinës sàjungos pasiûlymas bus aptariamas. „Ávertinsime jo atitikimà ámonei keliamiems tikslams ir pateiksime galutiná sprendimà“,- sakoma bendrovës atsakyme á profsàjungos raðtà.

PRIEMOKOS UÞ VEIKLOS REZULTATUS
Na, o baigiantis 2016-iesiems metams visiems AB
„ORLEN Lietuva“ darbuotojams buvo iðmokëtos 1,65
pagrindinio darbuotojo darbo uþmokesèio dydþio vienkartinës iðmokos. Taip ágyvendinta Naftininkø profesinës sàjungos susiderëta kolektyvinës sutarties nuostata dël metinës priemokos uþ bendrovës veiklos rezultatus.
Prieð Kalëdas darbuotojai gavo vieno pagrindinio
mënesinio darbo uþmokesèio dydþio priemokà, o,
pagal patikslintus 2016 m. bendrovës veiklos rezultatus iki Naujøjø metø iðmokëta likusi, 0,65 pagrindinio
mënesinio darbo uþmokesèio dydþio, metinës priemokos dalis.
Ðiø metø vasará, patikslinus bendrovës veiklos rezultatus, vadovybë dar kartà priëmë sprendimà iðmokëti darbuotojams likusià metinës priemokos dalá, kuri
sudaro 0,23 pagrindinio mënesinio darbo uþmokesèio
dydþio. Ði dalis darbuotojams iðmokëta su vasario
mënesio atlyginimu. Tad visa premija uþ 2016 m. rezultatus sudarë 1,88 pagrindinio mënesinio darbo
uþmokesèio.
Primename, jog per naftos krizæ, kai bendrovei buvo
iðkilæs iðgyvenimo klausimas, administracija planavo
10 proc. sumaþinti darbuotojø atlyginimus ir atsisakyti
15 proc. priemokos. Naftininkø profesinei sàjungai
pavyko neleisti to padaryti, o derybose dël kolektyvinës
sutarties iðsiderëta, jog iðmokos ið pelno darbuotojams bus mokamos, jei bendrovë pelno uþdirbs ne 50
mln. litø, kaip buvo anksèiau, o 30 mln.
Uþ 2015 metø AB „ORLEN Lietuva“ veiklos rezultatus bendrovë darbuotojams iðmokëjo 1,8 darbo
uþmokesèio dydþio priemokas.

KOMPROMISAS RASTAS
Pernai pakeista daug aistrø sukëlusi AB „ORLEN
Lietuva“ darbo organizavimo tvarka pamaininiams
darbuotojams ir toliau tebekelia daug rûpesèiø. 2016
m. pabaigoje spræsta dar viena kone kuriozinë prob-

lema: pamainomis dirbantys darbuotojai panoro
atostogø eiti per poilsio dienas, o vadovybë nusprendë
atostogø poilsio dienomis nesuteikti!
Kodël gi darbuotojai nori atostogauti poilsio dienà,
kai logika sako: kam naudoti atostogas, jeigu ir taip
poilsiauji? Ir kodël darbdavys neiðleidþia darbuotojø
atostogauti poilsio dienomis, nors jam tarsi ir turëtø
bûti naudinga, kad darbuotojai iðnaudotø atostogas
poilsio dienomis?
Naftininkø profesinë sàjunga daro prielaidas, jog uþ
to slypi pinigai: juk uþ poilsio dienas atlyginimo darbdavys nemoka, o uþ atostogas mokami atostoginiai.
Taigi akivaizdu, kad darbuotojai savo atostogas aukoja tam, kad gautø didesnes mënesines pajamas.
Be to, kalta ir suminës darbo laiko apskaitos metodika, pagal kurià atostogø laikas yra neáskaièiuojamas
á suminës darbo laiko apskaitos laikotarpá. Pagal tai
darbuotojams einant atostogauti paskutiná suminës
apskaitos laikotarpio mënesá prieð tai dirbtos darbo
valandos gali padidinti virðvalandþiø skaièiø. Ne
paslaptis ir tai, kad darbdavys, pakeitæs darbo
grafikus, sumaþino darbo valandø skaièiø per mënesá,
o darbuotojai, praðydami atostogø per poilsio dienas,
bando atgauti savo prarastas pajamas.
Bet kuriuo atveju darbuotojai atostogaudami poilsio
dienomis paprasèiausiai nori daugiau uþdirbti, todël
problemà iðspræstø vienas esminis dalykas – darbo
uþmokesèio didinimas.
Bendrovës administracija bandë paaiðkinti prieþastis,
kodël priimtas sprendimas rekomenduoti padaliniø
vadovams nederinti kasmetiniø atostogø suteikimo
poilsio dienomis. Kreipimàsi á darbuotojus pasiraðiusi
personalo direktorë Birutë Jedlinski neslëpë, jog jai
þinoma, kad minëtø atostogø motyvas yra ir finansinis. Ta proga ji priminë Darbo kodeksà, kuris numato,
jog neleidþiama kasmetiniø atostogø pakeisti pinigine

kompensacija. Direktorë praðë supratingumo ágyvendinant programos „Sauga - svarbiausia“ principus ir
neiðkeisti poilsio á finansinæ naudà.
Vis dëlto vëliau darbdavio ir profesinës sàjungos
atstovams pavyko susitarti. Buvo pasiraðytas protokolas, kuriuo susitarta leisti
pamainomis dirbantiems bendrovës
darbuotojams esant galimybei bei vadovui suderinus, vienà kartà per mënesá
pasinaudoti iki dviejø kalendoriniø dienø atostogø. Jos bûtø suteikiamos darbuotojo darbo grafike numatytomis poilsio dienomis. Taip pat sutarta, jog ðios
atostogø dienos neturës átakos nustatyto suminio apskaitinio laikotarpio darbo
laiko normai, t.y. suteiktø atostogø laikas nebûtø atimamas ið suminio darbo
laiko apskaitos laikotarpio darbo laiko
normos.
Ðis susitarimas ásigaliojo sausio 27 d., kai atitinkamai buvo pakeista kolektyvinë sutartis.

Nuotr.: susitikimas su pamaininiais darbuotojais.

PS
VIrðininkas uþeina

á kabinetà:
– Jums liûdna? Nieko, gausit algà – pasijuoksit...

Daþniausias apdovanojimas uþ gerai atliktà darbà – dar daugiau darbo.

Jei vëluoji á darbà, nesijaudink: nemalonumai tavæs tikrai palauks.

Á

darbà einu labai greitai. Kad nepersigalvoèiau.

Ðiaipjau dirbti

labai smagu! Man patinka
dirbti. Net pailsëti nesinori. Tuoj... tik
aðaras nusiðluostysiu ir vël kibsiu á darbà.

Kai

dirbi didelëje ámonëje: trejus metus
sveikiniesi su þmogumi, o net neþinai, kas
jis toks.

Mes

su virðininku dalijamës darbus: að
galiu dirbti be pinigø, o jis – be sàþinës.

Darþely svajojau apie mokyklà, mokykloje
– apie universitetà, universitete – apie darbà... Ech, ir kodël man darþely blogai buvo!

