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Informacje MZZPRC z dnia 03.10.2016 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. 

Rozpoczynamy od wiadomości dla pracowników PKN ORLEN S.A. dotyczącej 
posiłków pracowniczych. 
 
Miło nam poinformować, że zgodnie z pierwotnie zakładanym planem i z 
komunikatami, jakie w ostatnim czasie do Państwa w tej sprawie wysyłaliśmy, 
udało się z początkiem października br. (sobota 01.10) wprowadzić na Zakładzie, 
a konkretnie w obszarze produkcji posiłki pracownicze w formie gotowych dań 
obiadowych.  
Jest to nasza związkowa inicjatywa jeszcze z ubiegłego roku, a także efekt 
wielomiesięcznej dyskusji, wzajemnego przekonywania się, pozytywnego 
podejścia do sprawy oraz zrozumienia naszych argumentów przez stronę 
pracodawcy. Choć posiłki te nie wynikają z żadnych przepisów, a pracownik od 
zsumowanej miesięcznej wartości takiego świadczenia zapłaci tylko podatek, to 
jednak udało się przekonać pracodawcę, aby pracownicy pracujący w systemie 12 
godz., gdzie łącznie z dojazdem do i z pracy są poza domem ok. 14 godz., aby 
otrzymywali od pracodawcy takie świadczenie. 
Kiedy trzeba było krytykować, to krytykowaliśmy różne sprawy, ale aby być 
sprawiedliwym i zachować rzetelność informacji, należy w tym wypadku 
podziękować stronie pracodawcy za zrozumienie sprawy i za konkretną rzecz, 
jaką otrzymali pracownicy. 
Mamy nadzieję, że ta forma posiłków w przeciwieństwie do poprzedniej (dania 
gotowe w słoikach) będzie się cieszyła wśród pracowników większą 
popularnością. Będziemy w tej sprawie zbierali Państwa opinie, a korzystając z 
okazji, że nasze informacje docierają do szerokiego grona odbiorców chcemy 
prosić też o wyrozumiałość wobec pracowników dowożących dania na Wydziały 
jeśli miałyby się zdarzyć jakieś drobne błędy, spóźnienie, czy inne 
niespodziewane przypadki w trakcie dystrybucji. Lunch busy będą jeździły według 
wytyczonych tras i o określonej godzinie, jednak na wszystko szczególnie na 
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początku należy wziąć poprawkę i uwzględnić jakieś drobne błędy. W tej chwili 
trwają na Zakładzie remonty instalacji i na I zmianach jest zwiększona ilość 
pracowników co zostało również uwzględnione w całej usłudze i w 
harmonogramie dystrybucji. Jest to nowość, robiona w ten sposób i na tak dużą 
skalę po raz pierwszy, dodatkowo przez ludzi z firmy gastronomicznej 
zewnętrznej, więc to wszystko musi się dotrzeć. 
 
 
Drugi nasz dzisiejszy temat również dotyczy posiłków, ale tych profilaktycznych 
wynikających z przepisów, którymi objęci są niektórzy pracownicy pracujący na 
stanowiskach pracy do tego zakwalifikowanych. Od pewnego już czasu 
otrzymujemy sygnały, że jakość tych posiłków jest dość słaba, że się pogorszyła, 
dlatego też postanowiliśmy w tej sprawie wystosować do pracodawcy pismo z 
powiadomieniem Członków Zarządu ORLENU z pionu produkcji, energetyki i 
sprzedaży-logistyki oraz Dyrektorów poszczególnych działów, gdzie takie 
stanowiska występują. 
W naszym piśmie zwracamy uwagę na problem jakości tych posiłków, a po drugie 
wnioskujemy o spotkanie na którym chcemy przedstawić nasze argumenty i 
zaproponować rozwiązanie. 
Oto treść naszego pisma: 
 
 

„Płock, 30 września 2016 r. 

Pani Grażyna Baka  

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr 

PKN ORLEN S.A. 
 
 
Dotyczy:  jakości posiłków profilaktycznych. 
 
 

Szanowna Pani Dyrektor, 

W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od grupy pracowników objętych posiłkami 

profilaktycznymi odnośnie bardzo niskiej i systematycznie się pogarszającej jakości tych posiłków, 

zwracamy się z  wnioskiem o rozpoczęcie prac mających na celu zmianę dotychczasowej formuły 
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posiłków profilaktycznych na inną, np. na gotowe dania obiadowe, które wprowadzane są obecnie w 

obszarze produkcji dla pracowników systemu zmianowego 12-godzinnego. 

Sprawa jest bardzo ważna, gdyż sygnały takie otrzymujemy już od dłuższego czasu, dlatego też 

zwracamy się także o zorganizowanie w możliwie najbliższym czasie roboczego spotkania z 

przedstawicielami pracodawcy, na którym chcielibyśmy szerzej poruszyć ten temat, a także 

podyskutować i przedstawić argumenty świadczące o niskiej jakości oferowanych posiłków 

profilaktycznych, jakie zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca zapewnia pracownikom w Zakładzie 

Produkcyjnym na stanowiskach pracy do tego zakwalifikowanych. 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Z poważaniem 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

 

Dw.: 
1. Pan Krystian Pater; Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN S.A. 
2. Pan Piotr Chełmiński; Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN S.A. 
3. Pan Zbigniew Leszczyński; Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A.  
4. Pan Andrzej Raszewski; Dyrektor, Biuro Logistyki PKN ORLEN S.A. 
5. Pan Rafał Gąska; Dyrektor, Dział Operacji Logistycznych PKN ORLEN S.A. 
6. Pan Dariusz Loska; Dyrektor, Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A. 
7. Pani Anna Lewandowska–Romanowska; Dyrektor, Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A. 
8. Pan Arkadiusz Kamiński; Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. 
9. Pan Jerzy Majchrzak; Dyrektor, Zakład Wytwarzania i Dystrybucji PKN ORLEN S.A. 
10. Pan Zbigniew Stępień; Kierownik, Dział BHP i Bezpieczeństwa Procesowego PKN ORLEN S.A. 
11. Pan Piotr Sieradzki; Kierownik, Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN S.A.” 

 
 
 
 
I ostatni nasz dzisiejszy temat, to posiedzenie Zarządu Związku, które odbyło się 
w minioną środę 28 września. 
Na naszym zebraniu w pierwszej jego części gościliśmy Dyrektora z firmy PZU 
oraz Panią Dyrektor Annę Lewandowską - Romanowską z ORLENU, a spotkanie 
dotyczyło pakietów ubezpieczeniowych, w jakich dobrowolnie pracownicy mogą 
się ubezpieczać, zakresu świadczeń, wysokości kwot za dane świadczenia i 
porównania ich z innymi instytucjami, problemów z wypłatą odszkodowań i 
wszystkich innych spraw dotyczących tej tematyki. W dyskusji padały konkretne 
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przypadki, które dotykają ubezpieczonych, najczęściej te z którymi pracownicy 
mieli jakieś problemy z ich wyegzekwowaniem.  
W dalszej części zebrania omówione zostały wszystkie inne bieżące sprawy i 
tematy m.in.: 
- kolejna rozprawa na temat PPE (30 sierpnia br.), jaka z naszego powództwa 
przeciwko PKN ORLEN toczy się w Sądzie Pracy w Płocku,  
- sytuacja w Spółce ORLEN SERWIS S.A., gdzie cały czas trwa pat negocjacyjny 
i póki co nie mamy zakończonego tematu dotyczącego nagród jubileuszowych. 
Spotkanie w tej sprawie które miało się odbyć w ubiegły wtorek 27 września 
zostało w ostatniej chwili odwołane przez stronę pracodawcy. 
Następne ma się odbyć w dniu jutrzejszym (04.10). 
 
Na zebraniu dyskutowaliśmy także o sytuacji kadrowej na produkcji.  
Temat ten, to kontynuacja naszych działań i zrobionej przez nas analizy stanu 
zatrudnienia w obszarze produkcji (ilość osób w brygadach, ile osób może iść 
łącznie na wolne, itp.), jaką w ostatnim czasie wykonywaliśmy zbierając takie 
dane z poszczególnych Wydziałów i z Instalacji. Choć strona pracodawcy 
dysponuje swoimi danymi, to my również na tyle ile możemy chcemy mieć swoje 
dane, co będzie przydatne w dyskusji o brakach w zatrudnieniu, jakie my widzimy. 
W tej sprawie odbyło się już spotkanie z Członkiem Zarządu ORLENU ds. 
Produkcji, gdzie przedstawiliśmy nasze wyliczenia i wnioski, a cały temat, który 
jest dla nas bardzo ważny będziemy kontynuowali. 
 
Posiedzenie Zarządu zakończyliśmy wspólnym uzgodnieniem i podjęciem decyzji 
wśród Członków Zarządu Związku o zbiórce dobrowolnej kwoty, za którą 
zamierzamy zakupić artykuły szkolne dla Dzieci z Domu Dziecka w Gostyninie, z 
którym nasza Organizacja Związkowa współpracuje. 
Pomysł ten będzie uzupełnieniem i zwiększeniem kwoty 400 zł, którą jeden z 
Członków naszego Związku (Pracownik Instalacji Olefin) ofiarował na cel 
charytatywny pozostawiając do naszej dyspozycji należne mu świadczenie 
statutowe we wspomnianej kwocie. 
 
W imieniu dzieci, ale także i w naszym bardzo serdecznie dziękujemy 
Członkowi naszego Związku, że swoje świadczenie statutowe w kwocie 400 
zł postanowił ofiarować na jakiś charytatywny cel, który my wskazaliśmy na 
Zarządzie, uzgadniając jednocześnie, że tą kwotę zwiększymy. 
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Jeśli ktoś z Państwa chciałby się również włączyć w taką akcję, to prosimy 
kontaktować się z Przewodniczącymi Kół Wydziałowych MZZPRC lub 
bezpośrednio z nami w biurze Związku. Otrzymaliśmy w ostatnim czasie 
informację z jednego z Wydziałów, że tam również pracownicy chcą się włączyć w 
taką akcję. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za kwotę 400 zł. 
Każdy taki gest zasługuje na pochwałę i to właśnie na łamach naszych informacji 
publicznie dziś czynimy.  
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


