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Informacje MZZPRC z dnia 05.12.2016 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. 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od apelu dotyczącego pomocy dla 
pracowników naszego Zakładu, którym pożar strawił dom. 
Ci z Państwa, którzy mają dostęp do intranetu zapewne czytali artykuł opisujący 
dramat tej rodziny, ale aby ta wiadomość dotarła do wszystkich z Państwa, 
pozwalamy sobie na powielenie tekstu art. z intranetu, w którym opisana jest cała 
sprawa wraz z nr konta do wpłat. 
 

,,Potrzebne jest wsparcie – liczy się każdy gest! 
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Organizujemy pomoc dla pracowników Zakładu, którym spłonął dom.  

Niedaleko Płocka w ubiegły piątek 25 listopada w wyniku pożaru zniszczeniu uległ 
dom pracowników naszego Zakładu. Pan Andrzej pracuje na Bloku Reformingów, 
jego małżonka w spółce. Na szczęście nikomu z rodziny nic się nie stało, ale w 
jednej chwili ogień pozbawił ich całego dobytku. To, czego nie zdołał zniszczyć 
ogień, zalała woda. Rodzina nie może wrócić do swojego domu, tymczasowo 
zatrzymali się u bliskich. Część domu wymaga wyburzenia, część gruntownego 
remontu i wymiany dachu. Nieprzychylne warunki atmosferyczne powodują dalsze 
zniszczenia. Potrzebna jest pilna  pomoc! 
W chwili obecnej nasza Zakładowa Straż Pożarna pomaga w porządkowaniu i 
zabezpieczeniu terenu. 
 Koledzy Pana Andrzeja z pracy proszą o pomoc i organizują wsparcie do 
zabezpieczenia i najpilniejszej naprawy zniszczeń. Wsparcie zadeklarowała już 
Fundacja „ORLEN – Dar Serca”, jednakże to nadal kropla w morzu 
potrzeb.  Każdy może pomóc wpłacając choćby najdrobniejszą kwotę. Na 
potrzeby zbiórki Fundacja udostępniła swoje konto:  
04 2490 0005 0000 4600 3594 2831, koniecznie z dopiskiem „dla Andrzeja”. 
Całość zebranej sumy nasza Fundacja przekaże na proces związany z  powrotem 
rodziny do normalnego życia.  
Nie bądźmy obojętni, pomóżmy naszym kolegom w trudnej życiowej sytuacji. 
Liczy się każda pomoc.” 
 
 
 
Mając świadomość jaką tragedią dla rodziny jest spłonięcie domu i jak pilnie 
potrzebna jest pomoc, trzy Organizacje Związkowe deklarujące również swą 
pomoc, wystosowały do pracodawcy pismo, w którym wnosimy o pilne 
zorganizowanie przez stronę pracodawcy zespołu koordynującego wszelkie 
działania pomocowe dla tej rodziny. Poniżej treść tego pisma:  
 
                                                         
 

 

 
 

        „                                                                             

                                  



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

                             Płock, dn. 02.12.2016 r. 

 

Pan Krystian Pater 

Członek Zarządu 

ds. Produkcji 

PKN ORLEN S.A.                                                          

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Przewodniczący związków zawodowych działających w PKN ORLEN S.A.: Bogusław Pietrzak – 

Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w 

Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Henryk Kleczkowski – Przewodniczący Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. oraz Ryszard Maliszewski – 

Przewodniczący Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej 

PKN ORLEN S.A. wraz z Pawłem Zdrojewskim - Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy 

proponują utworzenie w PKN ORLEN S.A., pod patronatem Pana Prezesa Krystiana Patera 

Zespołu do spraw koordynacji działań pomocowych Państwu Kempczyńskim w odbudowie 

domu po pożarze. 

Uzasadnienie 

Wiele osób dobrej woli i służb zakładowych, poruszonych nieszczęściem, które dotknęło 

naszych Pracowników deklaruje chęć niesienia pomocy, której nie ma kto skoordynować. 

Dotyczy to również działań organów samorządowych, gminy, starostwa, środków masowego 

przekazu, którzy deklarują pomoc.  

Proponujemy utworzenie Zespołu, którego skład byłby otwarty i podjęcie przez niego działania 

jeszcze w dniu dzisiejszym lub w najbliższym możliwym terminie. Ze względu na panujące 

warunki atmosferyczne jest wskazany pośpiech. 

Prosimy Pana Prezesa o powołanie powyższego zespołu, w następującym składzie: 

1. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – jako Przewodniczący,  
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2. Przedstawiciele trzech reprezentatywnych związków zawodowych: Międzyzakładowy 

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN 

S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., oraz 

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  

3. Przedstawiciele służb PKN ORLEN S.A.: Dyr. Robert Wudecki, Dyr. Tomasz Bugaj,    

Dyr. Anna Lewandowska – Romanowska oraz Komendant Zakładowej Straży Pożarnej 

Piotr Sieradzki. 

4. Przedstawiciel Fundacji „ORLEN Dar Serca” 

5. Przedstawiciel Gminy Stara Biała, 

6. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 

Z poważaniem,  

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

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 

 
 
Pozostałe informacje związkowe. 
 
W poniedziałek 28 listopada w Spółce ORLEN Serwis S.A. odbyło się cykliczne 
spotkanie dotyczące rozmów nad przyszłym kształtem ZUZP. Główny temat, jaki 
jest w tej chwili cały czas dyskutowany, to hierarchia stanowisk pracy, jaką 
docelowo byśmy widzieli w przyszłym ZUZP względem tego co zaproponowała 
strona pracodawcy jako swój projekt do rozmów. 
Jest to temat jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy, bo od tego zależy, 
gdzie dane stanowisko pracy będzie umiejscowione i jaką możliwą ścieżkę 
awansu będzie miał dany pracownik i właśnie ze względu na to temat ten jest tak 
trudny i mozolny w rozmowach oraz wymaga wielu analiz i przeliczeń. 
W tym tygodniu we wtorek 6 grudnia ma się odbyć w Spółce OS S.A. spotkanie, 
które jest z cyklu spotkań na których omawiane są wszystkie sprawy bieżące. 
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Nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dyskutowaliśmy w ubiegłym 
tygodniu również w PKN ORLEN S.A., gdzie od jakiegoś już czasu trwają 
spotkania i rozmowy nad ewentualnymi zmianami w tym dokumencie. Swoje 
propozycje złożyła strona pracodawcy i nasza Organizacja Związkowa, ale też i 
inne Organizacje, a dotyczą one w głównej mierze zmian w hierarchii stanowisk 
pracy, jaka obecnie obowiązuje w ZUZP ORLENU. 
W trakcie rozmów są dyskutowane również i inne kwestie, co do których stronom 
udaje się znaleźć porozumienie, jednak w tych rozdziałach, gdzie propozycje 
zmian do ZUZP powodują dla pracodawcy duże koszty, o kompromis jest bardzo 
trudno. W miesiącu grudniu (15.12) zaplanowane jest jeszcze jedno spotkanie w 
tym roku w sprawie zmian w ZUZP PKN ORLEN S.A. 
  
 
 
 
 

 

Członków Zarządu MZZPRC informujemy i jednocześnie zapraszamy na 
ostatnie w tym roku zebranie Zarządu Związku, które odbędzie się w 
najbliższy piątek 09 grudnia.  
Początek zebrania o godz. 13 w Sali nr 1, bud. C.A. 
 

 

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


