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Informacje MZZPRC z dnia 07.08.2017 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 związkowe będą dotyczyły kilku spraw bieżących. 
 
Mimo trwającego okresu urlopowego spotykamy się cyklicznie z pracownikami 
różnych obszarów tam gdzie posiadamy nasze uzwiązkowienie.  
W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy kilka Wydziałów produkcyjnych, gdzie jak 
zwykle w rozmowach z pracownikami poznajemy różne sprawy i tematy, które 
czasami wymagają tylko wyjaśnienia, a czasami też przedstawienia ich stronie 
pracodawcy. 
W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka sygnałów i konkretnych nazwisk z obszaru 
energetyki z prośbą o wyjaśnienie awansów dla pracowników.  
Obszar  ten wraz z częścią rafineryjną i petrochemiczną podlega od 01 lipca pod 
jedną osobę, więc patrząc od tej strony będzie nam łatwiej przedstawiać 
ewentualne sprawy i problemy pracownicze w jednym miejscu. 
Nasze spotkania z pracownikami cieszą się dość dużym zainteresowaniem, 
zawsze jest dużo pytań na różne tematy i dlatego też daje to nam podstawę do 
tego, aby były one kontynuowane. 
 
W ubiegłym tygodniu w czwartek 03 sierpnia odbyliśmy robocze spotkanie z 
przedstawicielami Działu Kadr PKN ORLEN S.A. z Panią Dyr. Grażyną Baką na 
czele, na którym poruszyliśmy wspomniane powyżej sprawy awansów oraz braku 
obsad kadrowych na jednym z Wydziałów produkcyjnych. 
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Wnieśliśmy też o zastosowanie korzystnej dla pracowników interpretacji dnia 
wolnego w przypadku oddania krwi przez pracownika (dzień wolny za HDK). 
Mimo, że przepisy ogólne dotyczące dnia wolnego w dniu oddania krwi nie są do 
końca korzystne dla pracowników, to jednak liczymy tutaj na pozytywną decyzję 
pracodawcy. 
 
Na spotkaniu przedstawiliśmy także temat ujednolicenia i ustandaryzowania 
zakresu usług medycznych w Spółkach G.K., bo na dzień dzisiejszy otrzymujemy 
sygnały, że w różnych miejscach jest różnie zarówno z zakresem usług, jak i z 
dostępem do lekarzy specjalistów. 
 
 
Ankieta dotycząca Dni Chemika. 
 
W intranecie uruchomiona została po raz drugi ankieta dotycząca tegorocznych 
Dni Chemika i ORLEN Olimpiady. Jest to dedykowane dla osób, które były na 
urlopie i nie miały możliwości wypełnienia ankiety poprzednim razem. 
Zachęcamy Państwa do jej wypełnienia, bowiem jej wyniki posłużą potem do 
dyskusji nad ewentualnym usprawnieniem przyszłych obchodów Dni Chemika. 
 
 
 
Piknik MZZPRC – 02 września. 
 
Członków naszego Związku zapraszamy na nasz trzeci tegoroczny piknik 
związkowy, który odbędzie się w sobotę 02 września. 
Miejsce pikniku pozostaje to samo, czyli ogródek MOSIR Płock, pl. Dąbrowskiego 
2a (przy Wieży Ciśnień). 
Taka sama jest również cena zaproszeń, czyli: 
- Członek Związku - 20 zł,  
- Osoba towarzysząca – 20 zł 
 
W tym tygodniu rozpoczynamy zapisy i sprzedaż zaproszeń – biuro Związku bud. 
06, p. 12, tel. 24 256-67-49 
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Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy, że sierpniowe zebranie Zarządu 
Związku odbędzie się w przyszłym tygodniu w  czwartek 17 sierpnia o godz. 
13 w Sali Nr 1, budynek C.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


