Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 12 marca 2018 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.
Informacje dzisiejsze rozpoczynamy od przedstawienia relacji ze spotkania Zarządu
MZZPRC z Prezesem PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem.
W ubiegłym tygodniu, w czwartek 8 marca odbyło się comiesięczne posiedzenie
Zarządu naszego Związku na którym gościliśmy nowego Prezesa PKN ORLEN S.A.
Pana Daniela Obajtka, nową Dyrektor Wykonawczą ds. Kadr Panią Wiolettę
Kandziak oraz Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Panią Anną
Lewandowską - Romanowską.
Wystosowując zaproszenie dla Pana Prezesa i dla Pani Dyrektor Kadr mieliśmy
umiarkowane nadzieje, czy Pan Prezes w początkowym okresie swojego urzędowania
znajdzie czas i chęć, aby spotkać się z Zarządem naszego Związku, czego wcześniej
przez 10 lat unikał każdy z kolejnych Prezesów, w tym ostatni Prezes – mieszkaniec
Płocka z którym wielu wiązało ogromne nadzieje. Mimo kilkukrotnych naszych
zaproszeń nigdy ani osobiście, ani za sprawą Wiceprezesa Mirosława Kochalskiego,
który również był zapraszany nie odpowiedzieli pozytywnie na nasze zaproszenie.
Także jeszcze wcześniej inni Prezesi z Jackiem Krawcem na czele, który w sposób
szczególnie negatywny pozostanie zapamiętany przez nasz Związek nigdy nie
przybyli na zebranie Zarządu naszego Związku. Takie zachowania nasza brać
związkowa odnotowuje i zapamiętuje na zawsze.
Patrząc historycznie Pan Prezes Daniel Obajtek jest jedynym Prezesem w ostatniej
dekadzie, który od samego początku swej Prezesury ma wolę spotkania się i osobistej
rozmowy z Zarządem naszej Organizacji i z jej związkowcami (w trzecim dniu
swojego urzędowania spotkał się także z Prezydiami trzech Organizacji
reprezentatywnych), bo w ostatnich 10 latach spotkań unikali wszyscy poprzedni
Prezesi ORLENU. Mało tego, Pan Prezes Obajtek nie chce kończyć na jednym
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kurtuazyjnym, powitalnym spotkaniu, ale zadeklarował także następne spotkania z
Zarządem naszego Związku w możliwych do zrealizowania przez niego terminach
czasowych, a także z Zarządami innych Organizacji.
Patrząc na historię, to należy odnotować i pozytywnie to podkreślić, że z Zarządem
naszego Związku spotkał się jedynie Pan Prezes Piotr Kownacki, który najpierw 17
października 2006 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN
ORLEN S.A., a następnie 18 stycznia 2007 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu
ORLENU, które zajmował do 28 lutego 2008 r.
Cieszy nas taka otwarta i nastawiona na dialog postawa Pana Prezesa Daniela Obajtka
i Pani Dyrektor ds. Kadr Wioletty Kandziak, bo tylko w osobistych rozmowach można
szczegółowo przedstawić problemy i sprawy jakie nas nurtują i jakie z punktu
widzenia pracowniczego byśmy chcieli naprawić lub poprawić z jednoczesnym
wysłuchaniem priorytetów i celów pracodawcy.
Wracając do spotkania w dniu 8 marca, Pan Prezes Daniel Obajtek w swoim
wystąpieniu przed Zarządem naszego Związku podziękował za zaproszenie i
zadeklarował chęć spotykania się z Organizacjami związkowymi działającymi w
Orlenie dodając, że chce by Związki Zawodowe były partnerami, gdyż reprezentują
kapitał społeczny – ludzki.
W dalszej części swojej przemowy Prezes podziękował także za porozumienie
płacowe, które zawarte zostało w PKN ORLEN S.A. 28 lutego br. Podziękował także,
za zgodę w porozumieniu płacowym na stopniowanie podwyżek na której mu bardzo
zależało, dodając, że średnia w Koncernie, która jest na poziomie ponad 10 tyś. zł
nijak się ma do zarobków ludzi na tzw. dole, których płaca zasadnicza wynosi obecnie
2.270 zł. brutto.
Cieszy nas, że mamy w końcu Prezesa, który zauważa i to głośno mówi, że w
ORLENIE skąd zawsze do prasy płyną na cały kraj komunikaty o zarobkach na
poziomie ponad 10 tyś zł, Pracowników przyjmuje się na płacy brutto 2270 zł, czyli
zbliżonej do płacy minimalnej krajowej.
Mamy nadzieję, że dotychczasowa narracja budowana przez poprzednie i te jeszcze
wcześniejsze władze ORLENU się zmieni i że od tej chwili mówiąc o płacach,
będziemy mówili o tych prawdziwych i konkretnych kwotach jakie zarabiają
pracownicy, a nie tylko o średnich pensjach w ORLENIE, co dotychczas miało chyba
tylko jeden cel, a mianowicie skłócenie pomiędzy sobą pracowników, a także całej
Załogi ze społeczeństwem Płocka.
W dalszej części dyskusji Pan Prezes stwierdził, że w przypadku pojawiania się
ewentualnych problemów chciałby je szybko diagnozować i szybko je rozwiązywać i
zadeklarował, że zawsze się porozumie z Organizacjami Związkowymi, jeżeli
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wspólnie będziemy rozmawiać rozsądnie. Podkreślił także, że ceni sobie szacunek do
ludzi. W kwestii przyszłości Firmy Prezes zapowiedział, że trwają pracę nad nową
strategią dla ORLENU i dla Spółek Grupy Kapitałowej.
W dyskusji Pan Prezes poświęcił także chwilę tematowi zakupu Spółki LOTOS (akcji
od Skarbu Państwa). Dodał, że chciałby zakończyć ten proces jeszcze w tym roku.
Poinformował też, że istnieje ku temu wola polityczna oraz, że nikt na tym nie straci.
Powiedział także, że na ten temat rozmawiał już z reprezentatywnymi Związkami
Zawodowymi działającymi w LOTOSIE.
Po wysłuchaniu Prezesa głos zabrał Przewodniczący MZZPRC Rafał Stefanowski,
który w imieniu Zarządu Związku podziękował zaproszonym gościom za przybycie na
nasze zebranie i powiedział, że z dużą nadzieją patrzymy na Pana Prezesa i na jego
misję, po czym także podziękował za tegoroczne negocjacje płacowe. W dyskusji w
imieniu Zarządu MZZPRC zgłosił Prezesowi, jak i obecnej na Sali nowej Dyrektor
Wykonawczej ds. Kadr Pani Wioletcie Kandziak kilka spraw, które w ocenie władz
naszego Związku wymagają zmian i poprawy.
Wśród tych najpilniejszych znalazły się:
- dokończenie prac nad rozpoczętym Taryfikatorem Stanowisk Pracy w ZUZP PKN
ORLEN S.A. (ścieżki karier dla pracowników, problemy z awansami, problemy z
nadgodzinami, kumulowanie się zaległych urlopów, itp.),
- braki w obsadach brygad na Wydziałach produkcyjnych, wsparcia produkcji oraz w
obszarze logistyki – Terminale Paliw po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2015 roku
IV brygadowej organizacji czasu pracy,
- dokończenie negocjacji płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej,
- opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin w Centrum Medycznym MEDICA,
tj. poprawa jakości usług medycznych w obecnej firmie, bez konieczności robienia
przetargu na nową firmę do świadczenia usług medycznych,
- wyprowadzanie zleceń, np. sprzątania, czy gotowania poza Grupę Kapitałową
ORLEN (Climbex i BOSS).
Te tematy na spotkaniu z Panem Prezesem zostały tylko zasygnalizowane, bo nie było
czasu rozmawiać o konkretach, natomiast szczegółowe rozmowy w przedstawionych
sprawach będziemy prowadzili z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak.
Po opuszczeniu naszego zebrania przez Pana Prezesa, który pojechał na Zakład
(odwiedził Blok Reformingu VI i Hydrokrakingu oraz Zakładową Straż Pożarną), na
wnioski i pytania Członków Zarządu MZZPRC odpowiadała Pani Wioletta Kandziak
Dyrektor Wyk. ds. Kadr, która pokrótce została zapoznana z głównym naszym
produkcyjnym problemem, jakim są braki kadrowe w obsadach brygad po
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wprowadzeniu IV brygadowej organizacji czasu pracy oraz związany z tym główny
problem występujący na wielu Instalacjach, a mianowicie dawanie pracownikom na
siłę wolnego za nadgodziny (zamiast płatnych nadgodzin, które występują, ale nie
wszędzie), co z kolei powoduje kumulowanie się niewykorzystanych urlopów w
wyniku ich ciągłego przesuwania, a następnie presję i twarde naciski przełożonych na
pracowników do wykorzystywania urlopów nawet w dni kiedy tego nie potrzebują.
To się musi skończyć, a osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w naszym Zakładzie
archaicznego, nie stosowanego nigdzie w Polsce w Zakładach nam podobnych 4brygadowego systemu pracy z którym są same problemy (nie mylić z pracą zmianową
po 12 godz., którą część pracowników akceptuje) muszą się w końcu przyznać do
błędu sprzed 3 lat i pomóc go nam wspólnie naprawić, a jeśli nie chcą się do tego
przyznawać, to przynajmniej niech nie przeszkadzają nam w naprawianiu tego co
zostało wtedy zepsute.
Te i inne tematy będziemy przedstawiali nowej Pani Dyrektor licząc, że przynajmniej
część z nich zostanie jak najszybciej pozytywnie załatwionych. Natomiast Panu
Prezesowi, jak i Pani Dyrektor Kadr jeszcze raz dziękujemy za przybycie na zebranie
Zarządu naszego Związku, za dyskusję, za otwartość i za deklarację kolejnych spotkań
oraz chęć rozwiązywania spraw, które są naszymi wspólnymi sprawami, a nie tylko
problemami związkowymi.
Ze swej strony również deklarujemy otwartość, szczerość i merytoryczny dialog.
Wierzymy głęboko, że przy pozytywnym podejściu obydwu stron pracodawcy i
związkowej do różnych spraw i problemów jakie są przed nami (najbliższa
perspektywa to pozytywne dokończenie negocjacji płacowych w Spółkach), te sprawy
uda nam się pozałatwiać na poziomie akceptowalnym przez obydwie strony.
Negocjacje płacowe w Spółkach.
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o..
W Spółce BOP odbyło się w ubiegłym tygodniu (05.03 – poniedziałek) trzecie
spotkanie negocjacyjne, na którym również nie udało nam się jeszcze zbliżyć
wspólnie z pracodawcą do poziomu akceptowalnego. Złożone zostały wzajemne
propozycje w stanowiskach stron i na tym spotkanie zakończono.
Kolejne spotkanie w tym tygodniu w czwartek 15 marca.
ORLEN SERWIS S.A.
Na kolejnym spotkaniu płacowym w Spółce Orlen Serwis (środa 07.03) ustalono
nagrody jednorazowe dla pracowników. Wypłacone zostaną dwie nagrody po 1200 zł
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na każde ze Świąt. Pozostałe składniki porozumienia płacowego będą dalej
procedowane. W Spółce tej po połączeniu kilku firm w jeden organizm występują
bardzo duże dysproporcje w wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na
podobnych warunkach. Dlatego czekają nas długie negocjacje przy których mamy
nadzieję, że merytoryka weźmie górę nad populizmem i uda się zamknąć rozmowy
akceptowalnym porozumieniem płacowym.
W tym tygodniu odbędziemy spotkania negocjacyjne w Spółkach:
- 14 marca (środa) – ORLEN Koltrans Sp. z o.o.
- 15marca (czwartek) – Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
- 16 marca (piątek) – ORLEN Administracja Sp. z o.o.
- 16 marca (piątek) – ORLEN Serwis S.A.
Zainteresowanych tym najważniejszym z punktu widzenia pracowniczego tematem,
czyli negocjacji płacowych w Spółkach informujemy, że w przypadku braku
możliwości zawarcia porozumienia płacowego w danej Spółce przed okresem Świąt
Wielkanocnych, informujemy, że bez względu na ewentualny brak porozumień
płacowych, będziemy dążyli (w większości Spółek występujemy wspólnie jako
reprezentacja związkowa Organizacji działających w danej Spółce) do wypłacenia
pracownikom nagród Świątecznych, a dalsze negocjacje w celu zawarcia jak
najlepszych porozumień płacowych będziemy prowadzili w okresie poświątecznym.
Ze Spółki Basell ORLEN Polyolefins otrzymaliśmy odpowiedź na pismo, które
wystosowaliśmy wspólnie w trzy Organizacje związkowe, a dotyczyło ono
sygnalizowanych nam przez pracowników braków w obsadach brygad na produkcji.
Poniżej treść odpowiedzi ze Spółki:
,,Płock, 27.02.2018 r.
MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2018 roku dotyczące braków kadrowych w obsadach
instalacji.
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W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie sygnałów o wysteppujących
brakach kadrowych w obsadach instalacji produkcyjnych Spółki oraz zbyt wolnym uzupełnianiem i
odtwarzaniem wakatów uprzejmie informuję, iż biorąc pod uwagę wszystkie Państwa sugestie
przeprowadzimy analizę sytuacji w Firmie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości
pracy oraz w kontekście zachowania optymalnych obsad poszczególnych brygad.
Powyższe kwestie przedstawimy na najbliższym posiedzeniu Komisji BHP w BOP.
Najblizsze posiedzenie Komisji BHP w BOP, na które zapraszamy dbędzie się w dniu 20.03.2018
roku.
Jednoczesnie chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie w sprawy dotyczące wydajności
instalacji produkcyjnych i efektywności pracy pracowników BOP Sp. z o.o.
Z poważaniem
Radosław Majczak
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.”

KLUB HDK przy PKN ORLEN S.A.
W ramach współpracy naszej Organizacji Związkowej z Klubem HDK przy PKN
ORLEN S.A. i z władzami Klubu HDK, który jesienią ub. roku obchodził swój
jubileusz 45- lecia, przypominamy i zachęcamy wszystkich czynnych krwiodawców
zarówno z ORLENU, jak i ze Spółek G.K. ORLEN do wstąpienia w szeregi naszego
Klubu, który swoją siedzibę ma w Domu Technika.
Władze Klubu, jak i ja osobiście jako Członek Klubu i czynny krwiodawca
zapraszamy wszystkich krwiodawców z G.K. ORLEN do wstąpienia w szeregi
Członków Klubu, a tych Pracowników którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi,
zachęcamy do odważenia się (oczywiście po zrobieniu wszystkich badań lekarskich
dopuszczających do oddania), bo jest to dar bezcenny.
Składka roczna w Klubie wynosi tylko 25 zł na rok, czyli ok. 2 zł/ m-c. Nie ma
wymogu opłacania składek za lata ubiegłe jeśli ktoś w sposób czynny należał kiedyś, a
następnie z różnych powodów zaprzestał opłacania składek, czy oddawania na jakiś
czas krwi. Poniżej informacja o Klubie nadesłana do nas z prośbą o jej kolportację od
Prezesa Klubu Pana Adama Kwasiborskiego (pracownika PKN ORLEN).
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A.
„Krew jest bezcennym lekiem, którego nie da się wytworzyć syntetycznie. Przetaczana podczas
transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów pozwala ratować życie i zdrowie.
Obecnie we wszystkich stacjach występują niskie stany krwi. Stacje krwiodawstwa apelują o
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oddawanie tego ratującego życie płynu. Honorowe oddawanie krwi jest więc szlachetnym i
bezinteresownym darem serca wszystkich tych, którym bliskie są potrzeby drugiego człowieka. Klub
HDK PCK przy PKN ORLEN S.A. w ubiegłym roku obchodził jubileusz 45 – lecia. Swoją
działalnością obejmuje wszystkich pracowników PKN ORLEN S.A. i Spółek Grupy ORLEN. Na
przestrzeni tych 45 lat działalności honorowi dawcy krwi oddali 8817 litrów krwi i jej składników.
Krwiodawcy z naszego klubu byli uhonorowywani licznymi odznaczeniami państwowymi nadanymi
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczeniami nadanymi przez Ministra Zdrowia
oraz wyróżnieniami Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża. 4 członków klubu może się poszczycić
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 33 otrzymało Złoty Krzyż Zasługi, 16 – Srebrny
Krzyż Zasługi, 27 Brązowy Krzyż Zasługi. 11 krwiodawców z naszego klubu otrzymało odznaczenia
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – nadane przez Ministra Zdrowia, zaś
209 otrzymało odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia nadane przez Zarząd
Polskiego Czerwonego Krzyża.
We wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu, można kontaktować się z Prezesem
Zarządu Adamem Kwasiborskim drogą mailową: adam.kwasiborski@orlen.pl. Tel. 691-991-832.
Spotkania członków i sympatyków Klubu odbywają się w każdy pierwszy roboczy poniedziałek
miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w Domu Technika w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 41.”

W sprawach Klubu HDK można się kontaktować również poprzez biuro naszego
Związku, a także bezpośrednio ze mną – Bogdan Żulewski, tel. 605-185-899.

Świadczenia statutowe naszego Związku.
Szanowni Państwo – w związku z tym, że od czasu do czasu zdarza się, że od
Członków naszego Związku otrzymujemy sygnały o tym, że nie znają szczegółowo
kwot i zasad wypłaty naszych związkowych świadczeń statutowych przysługujących
Członkom Związku, a także wymaganych przy wypłacie danego świadczenia
statutowego dokumentów, poniżej przedstawiamy ich zestawienie. Przewodniczącym
Kół roześlemy na skrzynki pocztowe takie zestawienia w osobnym pliku z prośbą o
wydrukowanie i odświeżenie poprzez ponowne rozwieszenie w gablotach i na
tablicach ogłoszeń.
Świadczenia Statutowe
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Jednorazowe świadczenia statutowe z tytułu:
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► Śmierci Członka Związku – 500,00 zł,
► Śmierci członka rodziny Członka Związku tj. ojca, matki, współmałżonka, dziecka, teścia,
teściowej – 400,00 zł,
► Narodzin dziecka Członka Związku – 700,00 zł.
► Przejście Członka Związku na emeryturę lub rentę – 400 zł
W/w świadczenia realizowane będą po okazaniu odpowiednich dokumentów w ciągu jednego
miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia.
» W przypadku śmierci Członka Związku uprawnioną do otrzymania świadczenia jest osoba
uzyskująca zasiłek pogrzebowy za zmarłego.
» Powyższe świadczenia przysługują Członkom Związku w pełnym wymiarze przy stażu
związkowym powyżej 12 miesięcy, przy stażu krótszym niż 12 miesięcy

kwoty świadczeń

przysługują w wysokości proporcjonalnej do ilości pełnych miesięcy stażu związkowego.
» W przypadku odebrania świadczenia statutowego Członek Związku deklaruje przynależność
związkową przez kolejne 12 miesięcy.
» Świadczenia statutowe realizowane będą w ciągu 30 dni od zaistnienia danego zdarzenia,

po

okazaniu odpowiednich, niżej wymienionych dokumentów:
- śmierć ojca, matki – akt zgonu,
- śmierć współmałżonka oraz teścia, teściowej – akt zgonu i aktualny, nie starszy niż 1 miesiąc
odpis aktu małżeństwa,
- śmierć dziecka (do 25 roku życia) Członka Związku – akt zgonu.
- narodziny dziecka – akt urodzenia.
Zarząd
MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.

Na koniec naszych dzisiejszych informacji wiadomość dla Delegatów naszego
Związku.
Na czwartkowym posiedzeniu Zarządu MZZPRC (08.03) Zarząd Związku podjął
uchwałę o zwołaniu i organizacji Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC w G.K.
PKN ORLEN S.A. na dzień 26 kwietnia br. (czwartek) w Domu Technika, przy ul.
Kazimierza Wielkiego 41.
Szczegółowych informacji udzielają Przewodniczący Kół lub prosimy
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Delegatów o kontakt z biurem naszego Związku tel. 256-67-49.
Tradycyjnie jak co roku wszystkie materiały potrzebna na zebranie (mandat Delegata i
program zebrania) będą do odbioru w dniu zebrania podczas rejestracji Delegatów.

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

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

