Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 08.08.2016 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 w całości poświęcimy tematowi Społecznej Inspekcji Pracy,
podsumowaniu wyborów SIP oraz głównemu wydarzeniu ostatniego tygodnia,
jakim były wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN
ORLEN S.A.
Zgodnie z informacją podawaną w naszych informacjach z ubiegłego tygodnia,
zakończyliśmy w PKN ORLEN wybory Społecznej Inspekcji Pracy.
Zwieńczeniem i dokończeniem wyborów SIP, które były pierwszym i najdłuższym
etapem tych wyborów, było zebranie wyborcze, które odbyło się w środę 3
sierpnia br. w Płocku, gdzie został wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
na okres czteroletniej kadencji 2016-2020 r.
Środowe zebranie było podzielone na dwie części.
W pierwszej części spotkania oprócz nowo wybranych SIP i Organizacji
Związkowych, uczestniczyli też przedstawiciele pracodawcy z Działu HR oraz
przedstawiciele Działu BHP (Dyr. Dariusz Loska i Główny Specjalista BHP
Zbigniew Stępień), a także Społeczni Inspektorzy Pracy poprzedniej kadencji,
którym zostały wręczone okolicznościowe listy i upominki oraz złożone zostały
wspólne słowa podziękowania za społeczną pracę w minionej kadencji.
Odczytane zostały również dwa okolicznościowe listy od Zarządu PKN ORLEN
S.A. podpisane przez Pana Mirosława Kochalskiego- Wiceprezesa Zarządu ds.
Korporacyjnych, z których jeden był skierowany do odchodzącego z funkcji
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kol. Andrzeja Kiełbowicza, a drugi
do Społecznych Inspektorów Pracy minionej kadencji.
Zacytuję teraz Państwu jeden z nich, dedykowany Społecznym Inspektorom
Pracy. Oto jego treść:
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,,W imieniu Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., proszę o przyjęcie
serdecznych podziękowań za sprawowanie przez Pana funkcji Oddziałowego Społecznego
Inspektora Pracy.
W trakcie kadencji realizował Pan niełatwe zadania na rzecz zapewnienia pracownikom
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. właściwych warunków pracy. Skomplikowane
procesy produkcyjne, wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie, czynią dbałość o
odpowiednie warunki pracy niesłychanie trudnym wyzwaniem. Również poza obszarem
produkcji i dystrybucji paliw, zważywszy na ogromne zróżnicowanie stanowisk, funkcja
Społecznego Inspektora Pracy wymaga szczególnego uwrażliwienia i odpowiedzialności.

Zarząd PKN ORLEN S.A. nie szczędzi sił i środków, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo
i warunki pracy zgodne ze światowymi normami. Społeczne wsparcie z Państwa strony było
cennym uzupełnieniem tych starań. Ponieważ nikt lepiej nie zna od Państwa warunków pracy w
swoich obszarach, to właśnie sygnały od Was pozwalały w porę zapobiegać zagrożeniom - tym
dużym i zupełnie prozaicznym.

Życzę Panu jak najwięcej powodów do zawodowej satysfakcji, zdrowia i pomyślności.
Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych”

Po przerwie odbyła się druga część spotkania- część wyborcza, na której
Społeczni Inspektorzy Pracy nowej kadencji dokonali wyboru Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2016-2020 r.
Na pewno do wielu z Państwa dotarła już informacja kto został wybrany na
funkcję ZSIP, ale dziś czynimy to oficjalnie i dla szerszego grona czytelników.
Miło nam poinformować, że w wyniku wyborów na funkcję Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A. został wybrany Kol. Paweł
Zdrojewski - Członek naszej Organizacji Związkowej, który na co dzień związany
jest z obszarem produkcji, a konkretnie z Wydziałem Reformingu VI.
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Poniżej przedstawiamy krótkie wystąpienie nowo wybranego Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy kol. Pawła Zdrojewskiego, który po wyborze na
funkcję ZSIP chciał za pośrednictwem naszych związkowych informacji
bezpośrednio do Państwa skierować kilka słów od siebie:
,,Dzień dobry Państwu- nazywam się Paweł Zdrojewski.
W dniu 3 sierpnia br. zostałem wybrany na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
w PKN ORLEN S.A.
Serdecznie dziękuję Społecznym Inspektorom Pracy, którzy dokonywali tego wyboru za
poparcie mojej osoby, za oddanie na mnie swojego głosu i za zaufanie jakim mnie obdarzyliście
wybierając mnie na tą funkcję.
Kilka słów o sobie- urodziłem się w Płocku, mam 53 lata, jestem żonaty, mam dwie dorosłe
córki, oraz dwie wnuczki.
Od 1984 roku jestem związany z obecnym pracodawcą, a konkretnie z obszarem produkcji i
pracą zmianową. Moją pracę zawodową rozpoczynałem na Instalacji produkcyjnej- Wydział
Etylenowy I, dawne Olefiny I . To tam stawiałem swoje pierwsze kroki i zdobywałem pierwsze
doświadczenie w pracy zmianowej na produkcji.
Następnie w 1999 roku rozpocząłem prace na nowo budowanym kompleksie Reformingu VI .
Obecnie są to cztery Instalacje: Reforming VI , Izomeryzacja , Hon VI i Hon VII, gdzie pracuję
do dnia dzisiejszego. Przez kilkanaście ostatnich lat aktywnie działałem w Społecznej Inspekcji
Pracy, a obecna kadencja to moja piąta kolejna z rzędu kadencja jako Społecznego Inspektora
Pracy. Wszystkim którzy przez tyle lat obdarzali mnie swym zaufaniem bardzo serdecznie
dziękuje. Dziękuje również ponownie wybranym Społecznym Inspektorom Pracy, a także tym
nowo wybranym, że głosowali na mnie i powierzyli mi pełnienie tej ważnej funkcji w obecnej
kadencji.
Jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy będę chciał kontynuować wcześniej
zapoczątkowane prace na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy
wszystkich pracowników Koncernu oraz wdrażać w życie swoje pomysły, ale także pomysły
Państwa, tak aby Społeczna Inspekcja Pracy w ORLENIE była formacją jeszcze bardziej
aktywną.
Będę dążył także do pełnej integracji oraz wymiany myśli, poglądów i pomysłów ze wszystkich
obszarów, gdzie są Społeczni Inspektorzy Pracy, rozmieszczonych na całej mapie Polski.
Mam nadzieje, że będzie to możliwe, a nasza dobra współpraca zaowocuje wieloma dobrymi
pomysłami na rzecz poprawy i dbałości o warunki BHP w miejscach pracy wszystkich
pracowników.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te wybory, a szczególnie czterem Organizacjom
Związkowym, (w tym mojej Organizacji- Związkowi Ruchu Ciągłego i jego przedstawicielom),
którzy je przeprowadzili wybierając ze swojego grona i tworząc Międzyzwiązkową Komisję
Wyborczą, która czuwała nad wszystkim przy tych wyborach.
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Dziękuję też Wszystkim Organizacjom Związkowym za poparcie mojej kandydatury na
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
W mojej nowej pracy liczę na dobrą współpracę ze Społecznymi Inspektorami Pracy, ze
wszystkimi pracownikami naszej firmy, gdzie będę spotykał się i współpracował z Państwem w
różnych obszarach, ze Związkami Zawodowymi z którymi zamierzam ściśle współpracować,
oraz z przedstawicielami pracodawcy z różnych obszarów, w tym głównie z obszaru BHP.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w pracy w mojej nowej roli.”

W tym miejscu również ja osobiście od siebie, jako przedstawiciel Związku Ruchu
Ciągłego i jednocześnie Przewodniczący Komisji Międzyzwiązkowej ds. wyborów
SIP w PKN ORLEN S.A. dziękuję wszystkim Państwu, Członkom
Międzyzwiązkowej
Komisji
Wyborczej,
przedstawicielom
pracodawcy
współpracującym z nami i wszystkim innym osobom, którzy z nami i bezpośrednio
ze mną współpracowaliście za pomoc i za dobrą współpracę przy tych wyborach.
Było naprawdę dużo pracy być może dla niektórych niewidocznej lub mało
zauważalnej, jednak tą pracę wykonaliśmy, a nasz cel został osiągnięty.
Kończąc dzisiejsze informacje jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję kol.
Pawłowi Zdrojewskiemu wyboru na funkcję ZSIP, ale także również bardzo
serdecznie dziękuję za wszystkie lata pracy ustępującemu z funkcji ZSIP kol.
Andrzejowi Kiełbowiczowi, z którym zarówno nasza Organizacja Związkowa,
jak i ja osobiście miałem okazję współpracować przy różnego typu sprawach z
obszaru BHP, zarówno w codziennej pracy, na Komisjach BHP, czy w wielu
innych sytuacjach, gdzie była taka potrzeba.
Dziękujemy kol. Andrzejowi za te lata pracy i życzymy wszystkiego dobrego w
życiu zawodowym i osobistym.

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