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Informacje MZZPRC z dnia 04.09.2017 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. 
 
 
 
Nasze dzisiejsze informacje rozpoczynamy od wiadomości dotyczącej likwidacji 
opłat za parkingi przy Bramie Nr 2. 
 
W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy od przedstawicieli pracodawcy, a konkretnie z 
Działu Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. informację (jest ona również 
zamieszczona w Intranecie) o rezygnacji z dniem 01 października 2017 r. z 
pobierania opłat za parkingi. 
Sprawa opłat za wyznaczone i zamknięte dla pozostałych pracowników parkingi 
przy Bramie Nr 2 już od dłuższego czasu wzbudzała dość duże kontrowersje i 
dyskusje zarówno wśród korzystających z płatnych parkingów, jak i 
niekorzystających, którzy zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. 
Ostatecznie po analizie stanu obłożenia płatnych parkingów i ich wykorzystaniu 
przez pracowników, odpowiednie służby pracodawcy podjęły decyzję o rezygnacji 
z opłat i otwarciu parkingów płatnych dla wszystkich pracowników i gości 
posiadających ważną kartę identyfikacyjną: 
Poniżej treść komunikatu w tej sprawie: 
 ,,W związku z remontem wartowni uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 
PKN ORLEN S.A. rezygnuje z pobierania opłat za parkowanie pojazdów na parkingach 
zlokalizowanych przy bramie numer 2. 
Bezpłatny wjazd na teren parkingów będzie możliwy dla wszystkich pracowników i gości 
posiadających ważną Kartę Identyfikacyjną. 
  
Pracownicy ORLEN Ochrony zatrudnieni do obsługi parkingów będą realizowali swoje zadania 
tak jak dotychczas (całodobowo), za wyjątkiem pobierania opłat za wjazdy jednorazowe.  
  
Proszę o przekazanie treści niniejszego komunikatu pracownikom.” 
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Czas pokażę jak ta zmiana oczekiwana przez bardzo wielu pracowników wpłynie 
na rozładowanie potężnego tłoku samochodów, które przy widocznych wizualnie 
pustych parkingach płatnych, parkują dosłownie na każdym skrawku wolnej 
przestrzeni wokół Bramy Nr 2 oraz w okolicach często bardzo odległych od niej.  
Będziemy zbierali w tej sprawie Państwa opinie, które mogą w przyszłości 
posłużyć do znalezienia najlepszego dla pracowników wyjścia z problemu 
dotyczącego parkingów wokół Bramy Nr 2. 
 
 
 
Do Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej wystosowaliśmy 
wniosek o zorganizowanie roboczego spotkania z udziałem Dyrekcji i 
Kierownictwa Wydziału Krakingu i Alkilacji oraz Wydziału PR-5 – Claus. 
Na spotkaniu tym będziemy chcieli wyjaśnić sygnały jakie spływają do nas od 
pracowników dotyczące zbyt małych stanów obsad w brygadach spowodowanych 
np. długimi absencjami chorobowymi pracowników, odbioru dni wolnych, 
nadgodzin, a także zaliczania stanowisk i wynikających z tego tytułu awansów. 
 

 
 
W dniu 24 sierpnia na wniosek naszej Organizacji odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami firmy BOSS zaopatrującej pracowników obszaru produkcji w 
posiłki pracownicze, w którym wzięli udział także przedstawiciele pracodawcy 
PKN ORLEN S.A.  
Spotkanie dotyczyło skarg pracowników odnośnie obniżenia się jakości posiłków 
dostarczanych przez firmę. Od przedstawicieli firmy świadczącej tą usługę 
usłyszeliśmy wyjaśnienia na temat przyczyny takiego stanu rzeczy oraz pewne 
obietnice, które chcielibyśmy, aby zostały wdrożone i co najważniejsze 
utrzymane, bo od jakości posiłków zależy ilość ich pobierania, a z kolei od ilości 
ich pobierania przez pracowników zależy ich jakość i opłacalność takiego 
przedsięwzięcia.  
Dlatego też mimo, że nie byliśmy przy przetargu, przy negocjacjach umowy i przy 
zawieraniu kontraktu, to będziemy monitorować stan i jakość posiłków 
dostarczanych pracownikom oraz przyczyny ich częściowego nieodbierania przez 
pracowników, bo przy dużych ilościach nieodebranych posiłków każdego dnia, 
powstaje trudny do rozwiązania problem, którego jak słyszymy od pracowników 
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mogłoby nie  być, gdyby jakość posiłków była cały czas, a nie tylko okresowo na 
odpowiednim poziomie. 
Wspólnie z pracownikami analizujemy różne pomysły, bo uważamy, że projekt 
posiłków dla pracowników systemu 12 godz. choć z różnymi okresowymi 
problemami, to jednak jest bardzo cennym i ważnym projektem i należy go 
utrzymać. 
  

Twoja krew ratuje życie. 

 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A. 
zaprasza członków i sympatyków na pierwsze po wakacjach spotkanie. 

Odbędzie się ono w poniedziałek 4 września 2017 r.,  w godzinach 17:00 – 18:00 
w Domu Technika w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 41.  
We wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu HDK można 
kontaktować się z Adamem Kwasiborskim drogą mailową: 
adam.kwasiborski@orlen.pl 
 
 
 
 
W minioną sobotę 02 września odbył się nasz trzeci i zarazem ostatni w tym 
roku piknik związkowy. 
Mimo nie najlepszej tego dnia pogody, frekwencja dopisała bardzo dobrze. 
Wszystkim uczestnikom tego pikniku, jak i dwóch poprzednich serdecznie 
dziękujemy, a na kolejne pikniki zapraszamy już za rok. 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
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