Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 12.09.2016 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
tematu
dotyczącego
pracowników/pracownic dawnego Działu Utrzymania Czystości w Spółce ORLEN
ADMINISTRACJA.
Wraz z wydzieleniem jeszcze przez poprzedni Zarząd Spółki ORLEN
ADMINISTRACJA pracowników tego działu do firmy AMLUX rozpoczęły się duże
problemy i kłopoty tej grupy osób z nowym pracodawcą oraz z warunkami pracy i
płacy. Znamy różne szczegóły jak w stosunku do pracowników zachowywali się
przedstawiciele firmy AMLUX. Od dłuższego już czasu trwa ciągła walka
Organizacji Związkowych z Amluxem oraz sygnalizowanie tych problemów na
najwyższych szczytach władz PKN ORLEN, gdzie m. in. domagamy się podjęcia
decyzji skutkujących powrotem tej grupy osób do Spółki Administracja.
W miniony piątek 09 września doszło do spotkania z dużą grupą pracowników,
którzy borykając się z bieżącymi problemami martwią się o swoją przyszłość.
Mimo wcześniejszych prób ściągnięcia na to spotkanie przedstawiciela Zarządu
Spółki Administracja niestety to się nie udało i ostatecznie na spotkaniu byli tylko
pracownicy oraz przedstawiciele trzech Organizacji Związkowych.
Ze względu na brak osób z Zarządu Administracji spotkanie zamknęło się
dyskusją o bieżącej sytuacji i podejmowanych przez Organizacje Związkowe
bieżących i ewentualnie przyszłych działaniach oraz ustaleniem, że w najbliższym
czasie musi się odbyć jeszcze jedno spotkanie, tym razem co najmniej z udziałem
Zarządu Spółki Administracja.
OS S.A.
Drugi dzisiejszy temat jaki chcemy przedstawić dotyczy Spółki ORLEN SERWIS
S.A., gdzie Organizacje Związkowe wciąż nie mogą porozumieć się z Prezesem
Spółki odnośnie kwestii dotyczących rekompensat finansowych za nagrody
jubileuszowe, co pozwoliłoby na dalsze spokojne negocjacje zapisów ZUZP.
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Wtorkowe spotkanie w ubiegłym tygodniu (30.08) po raz kolejny nie dało żadnego
przełomu. Dużo rozmów, momentami bardzo gorących noszących znamiona
kłótni, udowadnianie sobie aspektów prawnych (obecność prawnika na spotkaniu)
i nic więcej, a Ci pracownicy których to dotyczy dalej nie widzą rozwiązania i wciąż
czują się oszukani. Jeśli taki pat będzie trwał dalej, przez co niezadowolenie
Załogi na pewno nie będzie mniejsze, to będą musiały być podjęte inne twarde
decyzje.
Kolejne spotkanie już jutro (13.09).
Kursowanie Autobusów K.M. podczas meczów ekstraklasy.
Od pracowników pracujących w systemie zmianowym otrzymaliśmy sygnał o
problemie opóźnień autobusów jadących do PKN ORLEN na godz. 18 w dni,
kiedy rozgrywane są mecze ekstraklasy. Przy Stadionie są one kierowane przez
Policję objazdem, a to z kolei powoduje znaczne opóźnienia.
Rozeznaliśmy temat dokładniej i natychmiast wystosowaliśmy w tej sprawie nasze
wystąpienie, które wysłaliśmy do szerszego grona osób, które mogłyby pomóc w
tej sprawie łącznie z Prezydentem Miasta Płocka.
Poniżej treść naszego pisma:
„Płock, dnia 7 września 2016 r.

Pan Jacek Ambroziak
Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Urząd Miasta Płocka

Dotyczy: autobusów Komunikacji Miejskiej dojeżdżających do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN
S.A. w trakcie meczów ekstraklasy.

Szanowny Panie,
W imieniu bardzo dużej grupy pracowników PKN ORLEN S.A. i całej Grupy Kapitałowej ORLEN
pracujących w systemie zmianowym zwracam się z uprzejmą prośbą i jednocześnie wnioskiem o
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przeprowadzenie uzgodnień z przedstawicielami Urzędu Miasta, Policji, Komunikacji Miejskiej, itp., a w
konsekwencji tych uzgodnień doprowadzenie do sytuacji, w której autobusy linii Nr 31, 32, 33 i 35 w dni
meczów ekstraklasy, które rozgrywane są przeważnie o godz. 18, mogłyby swobodnie przejechać ul.
Łukasiewicza przy ORLEN Arenie (ok. godz. 17.25) w kierunku Zakładu Produkcyjnego ORLEN.
Obecnie autobusy tych linii kierowane są przez Policję trasą objazdową (ul. Gałczyńskiego, Osiedle
Skarpa), a to z kolei powoduje, że pracownicy jadący do pracy na godz. 18 dojeżdżają do Br. Nr 2 ze
znacznym opóźnieniem i nie zdążają na autobusy wewnętrzne, które rozwożą pracowników po terenie
całego bardzo dużego Zakładu i jednocześnie od razu zabierają pracowników kończących swoją pracę
odwożąc ich do Br. Nr 2.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Z uwagi na dużą skalę problemu liczymy na szybkie załatwienie sprawy.
Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.

Dw.:
▪ Pan Krystian Pater; Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN S.A.
▪ Pan Andrzej Nowakowski; Prezydent Miasta Płocka,
▪ Pan Janusz Majchrzak; Prezes Zarządu KM - Płock Sp. z o.o.,
▪ Pan Robert Nowakowski; Naczelnik kom., Wydział Ruchu Drogowego Komenda Miejska Policji w Płocku,
▪ Pani Anna Lewandowska-Romanowska; Dyrektor Biura Zarzadzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.,
▪ Pani Wioletta Kulpa; Kierownik Projektu PKN ORLEN S.A.”

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