Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 10.10.2016 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 tematem dotyczącym badań okresowych dla
pracowników PKN ORLEN.
Pismo, które wystosowaliśmy w tej sprawie do pracodawcy dotyczy sytuacji, kiedy
pracownicy kierowani są na badania okresowe w swoim wolnym czasie, ale nie
otrzymują z tego tytułu zwrotu czasu wolnego. Przepisy dotyczące badań
okresowych są uregulowane zarówno w Kodeksie Pracy, ale też i w naszym
Orlenowskim ZUZP-ie, dlatego też w celu jednakowej interpretacji art. 89 pkt d)
ZUZP PKN ORLEN S.A. w całym naszym Zakładzie wystosowaliśmy do
pracodawcy pismo, w którym zwracamy uwagę na naruszanie tego zapisu.
Pismo w rozdzielniku jest skierowane również do Pana Mirosława Kochalskiego Wiceprezesa Zarządu ORLENU ds. Korporacyjnych oraz do Dyrektorów z
obszaru produkcji i z obszaru Kadr PKN ORLEN w celu sprawdzenia, czy w danej
komórce organizacyjnej nie dochodzi do naruszania art. 89 ZUZP.
Oto treść naszego wystąpienia:
„Płock, 5 października 2016 r.
Pani Grażyna Baka
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr
PKN ORLEN S.A.

Dotyczy: naruszania przez osoby kierujące pracownikami w PKN ORLEN S.A. postanowień
art. 89 pkt d) Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A.
Szanowna Pani Dyrektor,
Informujemy, że pracownicy PKN ORLEN S.A. zgłaszają nam przypadki kierowania ich przez
przełożonych na badania okresowe, kontrolne i profilaktyczne poza obowiązującym pracowników
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rozkładem czasu pracy i nieudzielania im zwrotu czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym
czasowi przeprowadzenia tych badań.
Zgodnie z art. 89 pkt. d) ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A. do czasu pracy pracownika zalicza
się czas niezbędny na przeprowadzenie okresowych, kontrolnych i profilaktycznych badan lekarskich.
Postanowienie to jest korzystniejsze w tym zakresie dla pracowników od przepisu art. 229 § 3 Kodeksu
Pracy i oznacza, że czas okresowych, kontrolnych i profilaktycznych badań lekarskich jest zaliczany do
czasu pracy bez względu na to, czy są one wykonywane w ramach czasu pracy, czy też w czasie
wolnym od pracy, a co za tym idzie

w przypadku, gdy badania te wykonywane są na polecenie

przełożonego poza godzinami pracy pracownika, pracownikowi przysługuje za ten czas zwrot czasu
wolnego od pracy.
Jest bardzo prawdopodobne, że zgłaszane nam przypadki naruszania postanowień art. 89 pkt d)
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. wynikają z braku wiedzy
osób kierujących pracownikami o obowiązku stosowania tego przepisu w PKN ORLEN S.A. lub
nieumiejętności jego właściwego zastosowania.
Dlatego też zwracamy się o wysłanie do wszystkich osób kierujących pracownikami w PKN ORLEN S.A.
informacji o obowiązku stosowania tego przepisu oraz o uprawnieniach pracowników, które z tego
przepisu wynikają.
Prosimy także o pisemne poinformowanie naszej Organizacji Związkowej o działaniach podjętych
przez Pracodawcę w tej sprawie.
Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Dw.:
1. Pan Mirosław Kochalski; Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
2. Pan Przemysław Hartliński; Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej
3. Pan Rafał Trzebiński; Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Petrochemicznej
4. Pan Andrzej Kisielewski; Dyrektor, Biuro Partnerów Biznesowych HR
5. Pani Anna Lewandowska-Romanowska; Dyrektor, Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi
6. Pan Robert Pijus; Dyrektor, Zakład Petrochemiczny w Płocku
7. Pan Artur Kobla; Dyrektor, Zakład Rafineryjny w Płocku
8. Pan Jerzy Majchrzak; Dyrektor, Zakład Wytwarzania i Dystrybucji
9. Pan Krzysztof Możejko; Dyrektor, Zakład Elektrociepłowni
10. Pan Rafał Gąska; Dyrektor, Dział Planowania i Logistyki
11. Pan Arkadiusz Kamiński; Dyrektor Biura Ochrony Środowiska
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12. Pan Piotr Kołodziej; Dyrektor, Blok Przerobu Ropy
13. Pan Mieczysław Mosakowski; Dyrektor, Blok Paliwowy
14. Pan Tomasz Bugaj; Dyrektor, Blok Reformingów
15. Pan Michał Pesta; Dyrektor, Blok Hydrokrakingów
16. Pan Jerzy Szpalerski; Dyrektor, Blok Gospodarki Gazami
17. Pan Krzysztof Kozera; Dyrektor, Blok Olejowo - Asfaltowy
18. Pan Robert Lewandowski; Dyrektor, Blok Aromatów
19. Pan Piotr Gościcki; Dyrektor, Blok Olefin
20. Pan Witold Lisicki; Dyrektor, Blok Pochodnych C4
21. Pan Arkadiusz Wieteska; Dyrektor, Blok Tlenku Etylenu i Fenolu
22. Pan Maciej Lis; Dyrektor, Zakład PTA we Włocławku
23. Pan Paweł Zdrojewski; Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy:

Drugi nasz dzisiejszy temat dotyczy Spółki ORLEN SERWIS S.A., gdzie w
ubiegłym tygodniu we wtorek 4 października udało się w końcu porozumieć
Organizacjom Związkowym z pracodawcą w sprawie wykupu zaległych nagród
jubileuszowych i odpraw emerytalnych, co dotyczyło pracowników dwóch
dawnych Spółek (ORLEN Automatyka i REMWIL Włocławek) z czterech, jakie
obecnie wchodzą w skład Spółki OS S.A. Kompromis który został osiągnięty rodził
się dużych bólach, a same negocjacje trwały bardzo długo i często spotkania
odbywały się w bardzo nerwowej i nieprzyjemnej atmosferze. Była to jedna z
trudniejszych spraw, jakie być może nie do końca po naszej myśli, to jednak
uwzględniając stan prawny tej sprawy, udało nam się zamknąć, a do pracowników
popłyną pewne kwoty pieniężne z tego tytułu o których już wcześniej niektórzy
pracownicy byli informowani przez Prezesa Spółki i przez przedstawicieli
pracodawcy, jednak do uruchomienia środków i wypłaty ich pracownikom
potrzebne było zamknięcie negocjacji i podpisanie porozumienia, co ostatecznie
dokonało się we wtorek 4 października.
W tej chwili ruszamy z dalszymi negocjacjami ZUZP dla pracowników Spółki OS
S.A., które to zapisy jeśli będą wynegocjowane obejmą na jednakowych zasadach
wszystkich pracowników Spółki. Liczymy na to, że strona pracodawcy nie będzie
przedstawiała sztywnych stanowisk w poszczególnych rozdziałach i zapisach, bo
to w praktyce będzie blokowało całe negocjacje. Chcemy wynegocjować dobry
ZUZP, który będzie dawał pracownikom coś na plus, a nie tylko regulował i
ujednolicał pewne zapisy.
Spotkanie w OS S.A. w sprawie ZUZP zaplanowane zostało na przyszły tydzień, a
już w najbliższy wtorek spotkamy się z Zarządem Spółki celem omówienia spraw
bieżących .
Nasza Organizacja Związkowa w Spółce OS S.A. podjęła ubiegłym tygodniu
jeszcze jeden temat.
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Wystąpiliśmy do pracodawcy z pismem, w którym zwracamy się o objęcie
posiłkami profilaktycznymi również kilkuosobową grupę elektryków pracujących na
jednym z Wydziałów w Zakładzie w Płocku, którzy od jakiegoś czasu są w
strukturach ORLEN SERWISU, ale póki co w tym względzie są inaczej traktowani
niż ich koledzy z tej samej Spółki pracujący na tym samym Wydziale.
Sprawa prawdopodobnie wynika z pewnego niedopatrzenia, bo duża Spółka OS
S.A. powstała z połączenia kilku innych Spółek zarówno tych z Płocka, jak i z
Włocławka i choć ten proces zakończył się już stosunkowo dawno, to jeszcze
zdarzają się jakieś zaszłościowe sytuacje wynikające z poprzednich lub z
obecnych uregulowań prawnych, a my jeśli otrzymujemy takie sygnały, to staramy
się je wyjaśniać na bieżąco i ujednolicać różne zapisy z korzyścią dla
pracowników.
Oto treść naszego pisma w tej sprawie:
„Płock, 5 października 2016 r.
Pan Ryszard Radomski
Prezes Zarządu
ORLEN Serwis S.A.
Dotyczy: posiłków profilaktycznych dla grupy pracowników Spółki ORLEN Serwis S.A. pracujących na
Wydziale Wodno - Ściekowym w Płocku.

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie
Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań dotyczących

objęcia

jednolitymi zasadami, tzn. możliwością korzystania z posiłków profilaktycznych całej grupy pracowników
Spółki ORLEN Serwis S.A. pracujących na terenie PKN ORLEN S.A. na Wydziale Wodno - Ściekowym
w Płocku.
Dotychczas z posiłków profilaktycznych korzystała i dalej korzysta grupa pracowników dawnej Spółki
ORLEN Automatyka, jednak na tym samym Wydziale pracuje też kilkuosobowa grupa Elektryków z
dawnej Spółki Petro - Eltech, którzy już od jakiegoś czasu są pracownikami Spółki ORLEN Serwis S.A.,
jednak im obecnie takowe posiłki nie przysługują, choć u swojego poprzedniego pracodawcy byli takimi
objęci.
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Z związku z powyższym wnosimy jak na wstępie z jednoczesnym wnioskiem o zorganizowanie
roboczego spotkania na którym chcielibyśmy szczegółowo omówić tą sprawę.
Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Dw.:
▪ Pani Agata Maza; Kierownik Projektu I, ORLEN Serwis S.A.”

Ze spraw zaplanowanych na ten tydzień, w Spółce Basell ORLEN Polyolefins
ma się odbyć w dniu jutrzejszym, tj. wtorek 11.10 spotkanie dotyczące naszego
wniosku odnośnie wprowadzenia w Spółce BOP posiłków pracowniczych na wzór
tych wprowadzonych w PKN ORLEN oraz innych tematów dotyczących budżetu
płac na 2017 rok, ewentualnych indywidualnych podwyżek płac w grudniu 2016
roku, szkoleń, ubezpieczenia oraz rozliczania czasu pracy za soboty i nadgodzin,
które pracownicy wyrabiają podczas remontu trwającego obecnie na Instalacjach
produkcyjnych Spółki.

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