Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 5 lutego 2018 r.
Witam. Piotr Wilicki – 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.
Pierwszym tematem, jaki chcielibyśmy przekazać to list Prezydenta Miasta
Płocka przekazany do naszego Związku w sprawie budowy obwodnicy i
czasowych wyłączeń z ruchu dróg dojazdowych do naszego Zakładu:

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Płock, styczeń 2018 r.

Zarząd i Członkowie
Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Ruchu Ciągłego
w GK PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy przebudowę ul. Łukasiewicza. Zakres prac jest bardzo duży i
obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę kanalizacji, nowych chodników, nowych
dróg rowerowych oraz nowego oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul.
Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Długą. Przebudowane zostanie również to ostatnie
skrzyżowanie. Koszt inwestycji - blisko 28,3 mln zł.
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Tak poważne przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania dzięki temu, że
wygospodarowaliśmy na nie pieniądze w budżecie miasta, a także dzięki temu, że ta
przebudowa otrzymała unijną dotację w wysokości prawie 22,6 mln zł. Korzystanie
ze środków z UE niesie za sobą obowiązek ich wydatkowania w określonym
czasie, stad określony harmonogram prac.
Względy bezpieczeństwa powodują, że w najbliższym czasie generalny
wykonawca przebudowy - firma SKANSKA - zmuszony będzie całkowicie
wyłączyć ruch na odcinku ul. Łukasiewicza między skrzyżowaniem z ul.
Tysiąclecia i Gałczyńskiego. Skrzyżowania powyższych ulic na tym etapie robót
pozostaną przejezdne. Prace w tym miejscu potrwają od połowy lutego do końca
kwietnia 2018 r.
Kolejne etapy robót według harmonogramu zaproponowanego przez firmę
SKANSKA (podane terminy i zakres prac mogą jeszcze ulec zmianom ze względu m.in.
na warunki pogodowe i techniczne):
Etap II
- przebudowa ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do 7
czerwca 1991 r. (skrzyżowania pozostaną przejezdne) - termin zamknięcia od połowy
kwietnia do końca maja;
Etap III
 skrzyżowanie ul. Łukasiewicza z Batalionów Chłopskich i Gałczyńskiego zamknięcie od pierwszych dni maja do końca tego miesiąca;
Etap IV
 ul. Łukasiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. 7 czerwca do Mostu Płockiego
Czerwca 1976 r. - ruch wahadłowy przez cały czerwiec. W godzinach szczytu
komunikacyjnego porannego i popołudniowego ruchem sterować będą pracownicy firmy
SKANSKA;
Etap V
 ul. Łukasiewicza na odcinku od Mostu Płockiego Czerwca 1976 r. do ul. Kobiałka
 ruch wahadłowy od połowy lutego do końca kwietnia. W godzinach szczytu
komunikacyjnego porannego i popołudniowego ruchem sterować będą pracownicy firmy
SKANSKA;
Etap VI
- odcinek od ul. Kobiałka do Długiej, włącznie ze skrzyżowaniem tej ostatniej z
ul. Łukasiewicza - Wykonawca planuje przygotować objazd po drodze
technologicznej.

Za kilka miesięcy wszyscy będziemy cieszyć się całkowicie nową ul. Łukasiewicza z
nową nawierzchnią, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz rondem na
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skrzyżowaniu z ul. Długą, która łączyć się będzie z budowaną właśnie obwodnicą
Płocka.

Tak więc, jak wynika z powyższej informacji czeka nas około pół roku
utrudnień w dojazdach do Zakładu, ale mamy nadzieję, że nowo budowana
obwodnica zostanie otwarta w terminie i będzie skracała czas dojazdu do
pracy dojeżdżającym zwłaszcza od strony Podolszyc.
Z budową obwodnicy wiąże się jeszcze jeden temat zgłaszany przez
Organizacje Związkowe do Pracodawcy, a mianowicie wykonanie przebudowy
Bramy Nr 11, wybudowanie tam parkingu i umożliwienia ruchu osobowego
dla pracowników z Wydziałów znajdujących się w pobliżu tej bramy. Takie
rozwiązanie naszym zdaniem poprawiłoby sytuację parkingową na
pozostałych bramach i skróciłoby czas dojazdu do pracy dla części
pracowników, którzy do swoich miejsc pracy mogliby wchodzić przyszłościowo
właśnie przez Bramę Nr 11.
Na czwartkowym posiedzeniu Komisji BHP w PKN ORLEN S.A. (01.02.2018
r.) podjęto decyzję o przeprowadzeniu analiz i ankiety wśród
zainteresowanych obszarów, która pozwoli określić skalę zainteresowania tym
pomysłem. W związku tymi analizami w najbliższym czasie ma zostać
przeprowadzona ankieta, którą przeprowadzi Biuro Bezpieczeństwa ORLENU
i o której my również w miarę posiadanych informacji poinformujemy.
Pracowników których ta sprawa będzie dotyczyć prosimy o zainteresowanie
się tym tematem i wzięcie udziału w ankiecie.
Pozostając w temacie Komisji BHP, która odbyła się w ubiegły czwartek i
rozpoczęła się na Bloku Hydrokrakingów od Spaceru Bezpieczeństwa,
chcielibyśmy przekazać kilka informacji na jej temat.
Oczywiście na początku zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Zgłoś
Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy”. Wszystkim laureatom gratulujemy.
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Następnie przedstawiono roczne zestawienie wypadkowości, które dzięki
staraniom całej Załogi było poniżej założonego progu, co również jest godne
pochwały dla wszystkich Pracowników naszej Firmy.
Kolejnym tematem Komisji był System Wsparcia Pracownika (SWP) – projekt
opracowany przez służby BHP i wdrożony pilotażowo w obszarze Energetyki.
Program ten wzbudził kontrowersje, ale po pilotażu i zrobieniu badań został
zaakceptowany przez większość Pracowników, a jego ocena przez Instytut
Badawczy CIOP była bardzo wysoka i postawiła ten program jako najlepszy w
całej Europie. Czekamy na spotkanie z autorami w celu dokładnego
zapoznania się z tym raportem, ponieważ kolejne Obszary produkcji, czyli
Rafineria i Petrochemia zainteresowane są wprowadzeniem SWP.
Chcemy poznać propozycje mapy wprowadzenia systemu i ustalić jego etapy.
Bardzo istotne jest, aby obszar BHP, który jest autorem całego systemu
sprawował kompleksową kontrolę nad wprowadzaniem rozwiązań i żeby
przeprowadził odpowiednią komunikację wśród Załogi i był gwarantem
niezmienności zasad w zależności od dotykanego obszaru.
Pozostałymi tematami na Komisji BHP były:
Planowane oddanie do użytku Bramy Nr 2 i nowej Strażnicy Nr 2 Zakładowej
Straży Pożarnej. Zakończenie obydwu projektów ma nastąpić na przełomie
marca i kwietnia.
Tematem, który wywołał gorącą dyskusję był raport przedstawiony przez
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w sprawie kontroli
przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Firmie Climbex
świadczącej usługi obszaru utrzymania czystości. Kontrola potwierdziła
występowanie uchybień i nie spełnianie wszystkich wymogów w stosunku do
Pracowników. Pisaliśmy już wielokrotnie i cały czas będziemy piętnować
postawę PKN w stosunku do osób wydzielonych z Grupy Kapitałowej i
przekazanych do Firm zewnętrznych, które nie spełniają nawet podstawowych
wymogów stawianych wobec Pracowników. Po raz kolejny przekonujemy się,
że takie Firmy to nie nasza liga i dlatego dziwi upór ludzi odpowiedzialnych za
taką sytuację i niechęć do jej zmiany. Dziwi też fakt, że taka Firma jak PKN
ORLEN, wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia, posiadająca
wewnętrzne normy, kodeksy, zapisy, nawet będąca pewnym wyznacznikiem
rynkowym, toleruje w wymienionym obszarze, ale i w wielu opisywanych przez
nas przypadkach i obszarach bylejakość i zamawia usługi w takich firmach.
Jak to mówi powiedzenie „Pieniądze to nie wszystko” i może czas, aby nasi
decydenci zaczęli bardziej stawiać na jakość usług, a nie tylko na cenę, bo
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wobec długoplanowych planów to jakość zapewni również nam bezawaryjną i
efektywną pracę.
Rozpoczął się luty i jak to w lutym w decydującą fazę wchodzą negocjacje
płacowe w PKN ORLEN. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na środę
07 lutego.
Zaczyna się również ruch w tym temacie w Spółkach. Jako pierwsza na
czwartek 14 lutego zaprosiła na pierwsze spotkanie negocjacyjna Spółka
Basell Orlen Polyolefins.
W piątek 09 lutego w Spółce Orlen Serwis S.A. odbędzie się kolejne spotkanie
negocjacyjne ZUZP. Cały czas nasza Organizacja jest gotowa do
merytorycznych rozmów i mamy nadzieję, że proces w końcu ruszy, bez
żadnych opóźnień.
Członkom Zarządu naszej Organizacji przypominamy, że w najbliższy
piątek (09.02.2018 r.) o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu
MZZPRC na które serdecznie zapraszamy.
Miejsce tradycyjnie Sala nr 1 w Centrum Administracji.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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