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Informacje MZZPRC z dnia 12 czerwca 2017 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. 

W dzisiejszych informacjach pierwszą sprawą jaka pragniemy poruszyć jest 
zwiększanie zakresów obowiązków dla Mistrzów procesów produkcyjnych. 
Ponieważ temat jest od kilku tygodni cały czas „na tapecie” stoimy na stanowisku, 
iż pracodawca małymi krokami wprowadza niejako od tyłu upragnione dla niego 
stanowisko Kierownika zmiany nie potrafiąc wyjaśnić skąd ten pośpiech i 
dlaczego nie można, jak to było przy wprowadzeniu innych stanowisk do ZUZP, 
najpierw wprowadzić do naszej firmowej konstytucji stanowiska z opisem a potem 
wdrażać je wśród pracowników.  
Cała ta procedura jest dziwna i niezrozumiała. Zwłaszcza, że dotyczy tylko jednej 
grupy stanowisk zmianowych. O aktualnej sytuacji w tym temacie będziemy 
rozmawiali na najbliższym posiedzeniu Zarządu naszego Związku, na który 
zapraszamy oprócz przedstawicieli pracodawcy, również Mistrzów z produkcji, 
bez względu na przynależność związkową i na którym przekażemy naszą wiedzę 
w tym temacie.  
 
Pozostając w temacie pracy zmianowej, pomimo wyników przeprowadzonej 
ankiety – referendum w wyniku której większość pracowników akceptuje obecny 
12-godzinny system pracy, dostajemy coraz więcej informacji na temat organizacji 
pracy na poszczególnych Wydziałach. W wielu zagadnieniach nie ma spójności i 
jednolitych zasad np. rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, awansu 
pracowników, obsad w brygadach itp. Wszystkie te sygnały na bieżąco omawiamy 
z Dyrektorami Bloków, jak i Pionów i staramy się wyjaśniać gdzie są przyczyny 
takich sytuacji oraz doprowadzić do ich rozwiązania.  
Dodatkowym smaczkiem całej sytuacji jest fakt, że każde niekoniecznie dobre lub 
kontrowersyjne rozwiązanie wprowadzone w PKN ORLEN jest z automatu 
wprowadzane w całej Grupie Kapitałowej, a rozwiązania korzystne i 
wynegocjowane w PKN rzadko przekładają się dla pracowników Grupy 
Kapitałowej.  
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W poprzednich informacjach wystosowaliśmy prośbę o ocenę organizacji Dnia 
Chemika. Z pierwszych opinii zarówno od pracowników Grupy Kapitałowej, ale i 
od mieszkańców Płocka wynika, iż wszyscy narzekają na wszechobecne kolejki. 
Cały czas mamy mieszane odczucia czy taka forma uczczenia branżowego 
święta jest dobra i przynosi zamierzony skutek. Czekamy na spotkanie z 
pracodawcą w tym temacie, gdzie przekażemy nasze wspólne spostrzeżenia , ale 
również cały czas czekamy na opinie i informacje od Załogi.  
 
W dniu 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Zarządu MZZPRC. Jak już 
wcześniej pisaliśmy na Zarząd zaprosiliśmy przedstawicieli pracodawcy na 
rozmowę w sprawie zwiększania zakresu obowiązków dla Mistrzów jak i 
wprowadzenia Kierowników zmiany. Dlatego zapraszamy również wszystkich 
chętnych Mistrzów do przybycia i włączenia się w dyskusję. 
 
 
Na koniec mamy prośbę przekazaną od naszego Kolegi, który uległ wypadkowi. 
Potrzebna jest krew A Rh+. Można oddawać ją w punkcie krwiodawstwa szpitala 
na Winiarach na nazwisko Łukasz Rybicki. Prosimy o pomoc. 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki  


