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Informacje MZZPRC z dnia 16.10.2017 r. 
 

 
Witam. Bogdan Żulewski – w imieniu Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN 
S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. 
 

Szanowni Państwo. 
  
W minionym tygodniu odbyliśmy robocze spotkanie z Dyrektorem Wykonawczym 
ds. Kadr PKN ORLEN S.A. Panią Grażyna Baką na którym poruszyliśmy i 
przedstawiliśmy kilka bieżących spraw pracowniczych. 
 
Informujemy pracowników, bo takich pytań mamy bardzo dużo, że wciąż nie 
mamy odpowiedzi od pracodawcy odnośnie pisma trzech Organizacji 
związkowych wystosowanego w dniu 21 września do Prezesa i Wiceprezesa 
ORLENU dotyczącego wypłacenia pracownikom jednorazowej nagrody za wkład 
pracy w osiągnięcie rekordowych wyników finansowych, jakie notuje PKN ORLEN 
S.A. Pozytywnej informacji w tej sprawie nie doczekaliśmy się również na 
wspomnianym spotkaniu z Panią Dyrektor Grażyna Baką, gdzie przekazaliśmy, że 
pracownicy czekają na odpowiedź pracodawcy. 
Taka odpowiedź na pismo trzech Organizacji związkowych należy się 
pracownikom niezależnie od decyzji jaka w tej sprawie zostanie podjęta. 
 
Na spotkaniu z Panią Dyrektor ds. Kadr poruszony został również temat 
nadgodzin w Obszarze Produkcji oraz niejednolitych zasad rozliczania 
dodatkowych godzin pracy (porównując różne Wydziały), szczególnie w 
kontekście odbioru wolnego przez pracowników oraz gospodarowania dniami DW. 
Sprawy te są dość mocno poruszane przez pracowników przy każdej okazji 
dyskusji z nami, gdzie faktycznie zauważamy, że występują sytuacje różnicujące 
poszczególne obszary i Wydziały. W związku z powyższym już na spotkaniu z 
Panią Dyrektor zawnioskowaliśmy o robocze spotkanie w tej sprawie, a zaraz w 
dniu następnym wystosowaliśmy w tej sprawie pismo, którego treść 
przedstawiamy poniżej: 
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„Płock, 13.10.2017 r. 

Pani Grażyna Baka 

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr 

PKN ORLEN S.A. 

 

Dotyczy: zorganizowania spotkania dotyczącego interpretacji przepisów i zasad rozliczania czasu pracy 

pracowników produkcji. 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

W nawiązaniu do ustnego wniosku złożonego na cyklicznym spotkaniu w dniu 11 października 

br., w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie 

Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie roboczego spotkania z 

przedstawicielami Działu Kadr i ewentualnie również z osobami odpowiedzialnymi na Wydziałach 

produkcyjnych za rozliczanie czasu pracy pracowników zmianowych, dotyczącego szczegółowego 

wyjaśnienia przepisów oraz zasad rozliczania czasu pracy dla pracowników produkcji pracujących w 

systemie 12 – godz. ze szczególnym uwzględnieniem płatności za nadgodziny, odbioru dnia wolnego 

oraz DW. 

Wniosek nasz podyktowany jest docierającymi do nas sygnałami z różnych obszarów produkcji 

dotyczącymi stosowania niejednakowych zasad szczególnie w przypadku płatności za nadgodziny oraz 

odbioru dnia wolnego. 

 

Z poważaniem 

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

 

Dw.: 

• Pani Ewa Ciećwierz; Dyrektor Biura Partnerów Biznesowych HR PKN ORLEN S.A. 

• Pani Ani Lewandowska-Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.”  
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Piotr Wilicki - Spotkanie z Zarządem Spółki C.M. MEDICA. 

 
,,W minionym tygodniu w czwartek 12 października odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Związków Zawodowych z nowym Zarządem Spółki CM MEDICA  i 
przedstawicielami PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnymi za współpracę z 
Przychodnią.  
Podczas spotkania zgłoszone zostały docierające do nas sygnały o problemach z 
dostępem do niektórych Lekarzy Specjalistów. Sprawa jest dość drażliwa, ale cały 
czas brakuje konkretnej informacji o zakresie pakietów medycznych i usług 
oferowanych dla pracowników zwłaszcza, że PKN ORLEN pracuje nad 
ujednoliceniem zakresu pakietów medycznych dla całej Grupy Kapitałowej.  
Podczas spotkania przedstawiciele pracowników wyrazili chęć dalszej współpracy 
w CM MEDICA z jednoczesną pracą nad poprawą jakości usług bez potrzeby 
szukania nowego operatora usług medycznych.  
Dodatkowo przedstawiony został program leczenia uzależnień  dla pracowników 
prowadzony przez specjalistów od wielu rodzajów uzależnień”. 
 
 
Członków Zarządu MZZPRC informujemy, że do władz Spółki CM MEDICA 
wystosujemy zaproszenie na najbliższe posiedzenie Zarządu naszego Związku, 
które odbędzie się 16 listopada (czwartek). 
Celem spotkania Członków Zarządu naszego Związku z nowym Prezesem, który 
zna Spółkę, bo był dotychczas Członkiem Zarządu i z przedstawicielami CM 
MEDICA będzie dyskusja o bieżących problemach i sprawach z jakimi pracownicy 
zmagają się na co dzień oraz uzyskanie odpowiedzi i wyjaśnienie tych spraw 
przez przedstawicieli Spółki. 
 
 
ORLEN SERWIS S.A. 
 
W związku z kierowanymi do nas zapytaniami pracowników Spółki dotyczącymi 
wyposażenia ich przez pracodawcę w okulary korekcyjne w oprawkach 
ochronnych informujemy, że zasięgnęliśmy w tej sprawie informacji u pracodawcy 
i otrzymaliśmy odpowiedź, że prace w tym temacie trwają już od jakiegoś czasu, a 
zasięg obowiązywania tego projektu, czyli przydziału takich okularów będzie 
dotyczył pracowników wszystkich branż jakie skupione są w Spółce. 
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Przy tej okazji informujemy też wszystkich pracowników Spółki, a w szczególności 
Członków naszej Organizacji związkowej z tej Spółki, że w związku z cofnięciem 
przez nasz Związek pełnomocnictwa do udziału w pracach Komisji BHP 
dotychczasowym przedstawicielom naszego Związku i jednoczesnym 
dyscyplinarnym usunięciem tych osób z listy Członków MZZPRC, w najbliższym 
czasie do prac w Komisji BHP Spółki Orlen Serwis S.A. skierujemy nowego 
przedstawiciela naszego Związku. 
 
 
Wybory Przewodniczących i Delegatów Kół MZZPRC. 
 
W wielu Kołach MZZPRC  odbyły się już zebrania wyborcze wyłaniające Komisje 
Wyborczo - Skrutacyjne, które to następnie zajmą się wyborami 
Przewodniczących Kół i Delegatów naszego Związku na nową czteroletnią 
kadencję władz naszej Organizacji. Przedstawicieli tych obszarów, gdzie jeszcze 
te procedury się nie rozpoczęły prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z 
biurem naszego Związku 24 256-67-49. 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


