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Informacje MZZPRC z dnia 16 kwietnia 2018 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. 

Odbiegając na chwilę od bieżących i ważnych spraw pracowniczych naszej 
firmy i całej G.K. ORLEN, w tym tych najważniejszych, bo dotyczących 
niezakończonych w Spółkach negocjacjach płacowych, w ubiegłym tygodniu 
po raz kolejny dość mocno wybrzmiała w prasie informacja dotycząca 
połączenia ORLENU z LOTOSEM, jednak w odwrotnej konfiguracji. 
Temat znany już od jakiegoś czasu, jednak tym razem media rozpisywały się 
o scenariuszu odwrotnym, czyli, że to LOTOS miałby przejmować ORLEN, a 
nie ORLEN LOTOS, jak to było podawane pierwotnie. 
Sprawa na tą chwilę oprócz doniesień medialnych nie jest nigdzie ani 
potwierdzona, ani zatwierdzona i cały czas pozostaje w sferze dziennikarskich 
dywagacji i przypuszczeń, ale stała się ona także tematem dyskusji 
pracowników naszej firmy i mieszkańców Płocka, które to echa dotarły również 
do biur Związków Zawodowych, w tym również i do nas. 
Nasz Związek Zawodowy co do zasady nie komentuje i nie miesza się do 
decyzji zapadających w Ministerstwach, ale ostatnie doniesienia jeśli miałyby 
być prawdziwe budzą niepokój i zapalają tzw. czerwoną lampkę ostrzegawczą 
przed utratą pozycji wielkości, jaką ma ORLEN względem LOTOSU oraz 
stawiają pytanie o przychody z podatków do kasy naszego miasta (niezależnie 
od tego kto w danym momencie rządzi Płockiem), jakie płaci w Płocku PKN 
ORLEN. 
Aby być może zupełnie niepotrzebnie nie brnąć w te teoretyczne dywagacje, w 
imieniu naszego Związku oraz w uzgodnieniu z władzami Związku Solidarność 
i MBZZ wystosowaliśmy wniosek do Pana Prezesa Daniela Obajtka o 
spotkanie, na którym będziemy chcieli poruszyć ten drażliwy jak widać po 
artykułach prasowych temat i uzyskać jakieś informacje w tym temacie. 
W przypadku dalszego rozwoju sytuacji będziemy Państwa informowali o 
szczegółach tej sprawy.  
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Krótkie rozmowy o bezpieczeństwie. 

W ubiegłym tygodniu zostaliśmy zaalarmowani przez naszych Członków o 
nowym poleceniu nowego Dyrektora Działu BHP ORLENU Pana Tomasza 
Gościniaka (objął stanowisko po Dyr. Dariuszu Losce). 
Sprawa z pozoru drobna, bo mająca na celu przeprowadzanie przez 
przełożonych z pracownikami im podległymi krótkich rozmów o 
bezpieczeństwie, stała się jednak tematem dość kontrowersyjnym i głośnym, 
który podjęliśmy się natychmiast wyjaśnić. 
W ubiegłym tygodniu wystosowaliśmy do Dyrektora działu BHP obszernego 
maila z naszym stanowiskiem, gdzie podnieśliśmy szereg pytań dotyczących 
niewiadomych wynikających z owego polecenia, a następnie odbyliśmy 
robocze spotkanie z Panem Dyrektorem Gościniakiem, na którym uzyskaliśmy 
zarówno wyjaśnienie celu i intencji wprowadzenia takiego polecenia, jak i 
zapewnienie, że celem nie jest prowadzenie jakichkolwiek statystyk, czy 
stosowanie kar wobec pracowników, tylko ogólna dbałość o zasady BHP i ich 
przypominanie pracownikom w miarę możliwości czasowych, bo sytuacje 
awaryjne nie omijają także godz. 6.00, czy 18.00, gdzie pracownicy kończą i 
rozpoczynają pracę i zdarzy się, że Mistrz Zmiany nie będzie miał czasu 
nawet przez chwilę na taką rozmowę. 
Pan Dyrektor zaraz po spotkaniu z nami przesłał do Dyrektorów Produkcji, jak 
i do nas drugiego maila wyjaśniającego, gdzie doprecyzowuje i wyjaśnia jak 
należy rozumieć pierwotną intencję owego polecenia.  
Mamy nadzieję, że to zamknie temat i nie będzie już żadnych sytuacji 
kontrowersyjnych. 
 
 

Kasa zapomogowo – pożyczkowa. 

Z Kasy zapomogowo – pożyczkowej otrzymaliśmy informację z prośbą o ich 
przekazanie do pracowników będących Członkami Kasy. 
Poniżej ich treść: 
 
,,Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej bardzo proszę o 

przekazanie poniższych informacji swoimi wewnętrznymi środkami komunikacji.  
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Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy PKN ORLEN S.A.  

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. na 

posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. podjął: 

 Uchwałę nr 1/2018 w sprawie: terminu zwołania Walnego Zebrania Członków 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. 

Zebranie  odbędzie się 16 maja 2018 r. w Płocku, ul. Chemików 7 sala nr 1 od 

godz. 15.00. Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy. Ponadto 

na  zebraniu podjęte będą  uchwały wprowadzające zmiany w Statucie i Regulaminie 

działania dotyczące wprowadzenia nowych przepisów odnośnie danych osobowych. 

Zapraszamy wszystkich członków PKZP do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu 

Członków. Uczestników zebrania prosimy o posiadanie przy sobie karty 

identyfikacyjnej (przepustki) lub innego dokumentu w celu potwierdzenia 

tożsamości.   

 Uchwałę nr 2/2018 w sprawie: kwoty pożyczek długoterminowych.  

Od 11 maja 2018 r. maksymalna kwota pożyczki długoterminowej jest 

zwiększona do 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł). Minimalny wkład członkowski 

do otrzymania pożyczki w ww. wysokości wynosi 6 660,00 zł. Pozostałe warunki tj. 

maksymalny okres spłaty pożyczki do 36 miesięcy i miesięczny wkład członkowski w 

wysokości 120,00 zł pozostają bez zmian.  

 

Z góry dziękuję za współpracę i pomoc 

Pozdrawiam,  

Joanna Krajewska” 

 

Negocjacje płacowe w Spółkach. 

W dniu dzisiejszym (16.04) odbędzie się kolejne spotkanie negocjacyjne w 
Spółce ORLEN SERWIS S.A. 
Po dość szybkim rozstaniu się Spółki z poprzednim Prezesem (Pan Marek 
Wilmanowicz pełnił swoją funkcję dosłownie 2 miesiące), dziś od ponad 
tygodnia Spółka ma nowego Prezesa (Pan Albert Kołodziejski), a pracownicy i 
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my nowe nadzieje na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia 
płacowego. 
 
Natomiast w najbliższą środę 18 kwietnia odbędzie się spotkanie płacowe w 
Spółce ORLEN KOLTRANS. 
 
Będziemy również naciskali na Zarządy pozostałych Spółek w których mamy 
Członków i niezawarte jak dotąd porozumienia płacowe na jak najszybsze 
zorganizowanie kolejnych spotkań negocjacyjnych. 
 

 

WZD MZZPRC – 26 kwietnia br. 

Wszystkim Delegatom naszego Związku już dziś przypominamy, że w 
przyszłym tygodniu w czwartek 26 kwietnia w Domu Technika w Płocku 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 odbędzie się Walne Wyborcze Zebranie 
Delegatów MZZPRC w G.K. PKN ORLEN S.A. 
Rozpoczęcie rejestracji Delegatów od godz. 8.00, natomiast początek 
zebrania o godz. 9.00. Wszystkie materiały, tj. program zebrania, mandaty do 
głosowania, itp. Delegaci otrzymają na miejscu. 
Przewodniczących Kół Wydziałowych prosimy o przypomnienie swoim 
Delegatom o terminie zebrania.  
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


