Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. z dnia 18 czerwca 2018 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.
We wtorek na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku odbyła się
konferencja, prasowa Prezesa Daniela Obajtka, która zmieniła perspektywy
pracy naszego Zakładu na następne lata. Poniżej pełny komunikat
pracodawcy:
„PKN ORLEN rozpoczyna największe w swojej historii inwestycje w obszarze
petrochemii. Ich wartość szacowana jest na ok. 8,3 mld złotych.
W ramach przyjętego programu rozwoju petrochemii do 2023 r. zrealizowane zostaną
nowe inwestycje w Płocku i we Włocławku. Po zakończeniu inwestycji roczny zysk
EBITDA może wzrosnąć nawet o 1,5 miliarda złotych. Nowe inwestycje w ramach
programu rozwoju polskiej petrochemii pozwolą jeszcze bardziej zintegrować
segment rafineryjny i petrochemiczny oraz w większym stopniu zdywersyfikować
przychody Koncernu. Jest o co powalczyć, bo szacowana roczna EBITDA po
zakończeniu projektów wzrośnie o 1,5 mld zł. Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu
5-6 lat i to jest bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy –
podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN Realizacja inwestycji wzmocni
pozycję Koncernu na rynku europejskim oraz zapewni wymierne korzyści dla polskiej
gospodarki m.in. w zakresie zbilansowania handlu produktami petrochemicznymi,
które będą wytwarzane w wyniku realizacji programu. Oznacza to, że Polska z
importera stanie się eksporterem tych produktów. Nowy program inwestycyjny PKN
ORLEN obejmie budowę i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze pochodnych
aromatów, olefin oraz fenolu. Pozwoli też na znaczącą rozbudowę kompetencji
Koncernu w zakresie B+R poprzez inwestycje w Centrum Badawczo Rozwojowe.
Wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się do 2040
r. PKN ORLEN chce i musi bardzo dobrze wykorzystać swój potencjał w tym obszarze
działalności. Dlatego ostatnie tygodnie poświęciliśmy pracom nad wyborem
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optymalnej ścieżki rozwoju aktywów produkcyjnych. Realizacja inwestycji oznacza
zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie petrochemii o około 30%. Co istotne,
nowe produkty będziemy plasować na rynku lokalnym. To gwarantuje znaczącą
poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów – dodał Daniel
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł,
napędzany rosnącą liczbą ludności na świecie, wzrostem gospodarczym oraz zmianą
struktury zapotrzebowania na surowce używane w przemyśle. Wzrostowa tendencja
dotyczy także naszego kraju, który poprzez wzrost dobrobytu zużywa corocznie coraz
więcej tworzyw, przy czym ich konsumpcja na mieszkańca jest nadal znacząco niższa
od krajów Europy Zachodniej. Coraz więcej produktów petrochemicznych będzie
wykorzystywane w produkcji tworzyw, w tym ich zastosowań dla potrzeb pojazdów.
Na przykład udział plastików w samochodach po 2020 r. ma wynosić 25% w
porównaniu do 20% w 2000 r. Inwestycje PKN ORLEN w segmencie petrochemicznym
wpisują się więc w europejskie i światowe trendy rozwoju aut napędzanych
alternatywnymi źródłami energii. Równolegle do zapowiedzianych inwestycji
kontynuowane będą dotychczasowe projekty petrochemiczne mające na celu
wydłużenie łańcucha wartości PKN ORLEN. Zgodnie z harmonogramem przebiega
budowa Instalacji Metatezy w Płocku, która będzie wytwarzała propylen o jakości
polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys.
ton. Inwestycja o szacowanej wartości ponad 400 mln złotych podniesie moce
wytwórcze do poziomu 550 tys. ton rocznie. Zakończenie budowy oraz uruchomienie
instalacji planowane jest już w drugiej połowie 2018 roku”
Jako Związkowi zawodowemu, skupiającym w większości pracowników
produkcji nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za planowane
inwestycje, które oprócz założeń czysto biznesowych zapewnia pracę nowym i
obecnym pracownikom na kolejne długie lata. Sama obsługa mających
powstać instalacji olefin, fenolu i przerobu aromatów wygeneruje około 400
miejsc pracy. Tak duża inwestycja to również kilka tysięcy miejsc pracy w
trakcie budowy jak i obsługi całego programu.
W piątek w Domu Technika odbyła się uroczystość nadania tytułu Zasłużony
Pracownik PKN ORLEN S.A. grupie pracowników, których osiągnięcia
zawodowe jak i społeczne zostały dostrzeżone i docenione.
Wśród piętnastu nagrodzonych byli pracownicy z różnych obszarów.
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Poniżej przedstawiamy sylwetki tegorocznych Zasłużonych Pracowników PKN
ORLEN S.A.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszej wzorowej postawy.

Lp. Nazwisko i imię

Stanowisko

Kom. org.

1

Bukowska Joanna

Kierownik

Zespół Sprawozdawczości Jednostkowej

2

Gąsieniec Wojciech

Kierownik

Terminal Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

3

Gąsiorowski Artur

Starszy Inżynier Procesów
Blok Hydrokrakingów
Produkcyjnych

4

Grzegorzewski Mariusz

Starszy Inżynier Procesów
Blok Tlenku Etylenu i Fenolu
Produkcyjnych

5

Jankowski Dariusz

Mistrz procesów
produkcyjnych

Blok Olefin

6

Kapela Jerzy

Starszy Inżynier Wsparcia
Produkcji

Dział Maszyn Wirujących Rafinerii

7

Krukowski Stanisław

Kierownik

Wydział Krakingów i Alkilacji

8

Krzywicka Katarzyna

Starszy Specjalista

Zespół Działań Wizerunkowych

9

Kustra Małgorzata

Starszy Referent

Blok Olefin, Ekspedycja

10

Kwasiborski Adam

Starszy specjalista

Dział Bilansowania i Systemów
Informacyjnych Produkcji

11

Niedzielski Jacek

Operator Procesów
Produkcyjnych

Blok Olefin

12

Pilak Bożena

Specjalista

Zespół Realizacji i Rozliczeń Zakupów
Chemicznych

13

Pracki Ireneusz

Starszy Inżynier Procesów
Blok Hydrokrakingów
Produkcyjnych

14

Radzymińska Agnieszka

Starszy Specjalista

Dział ds. Jakości, Benchmarków i Katalogów

15

Zbierzchowski Leszek

Specjalista

Biuro Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki
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Miniony weekend upłynął pod znakiem naszego corocznego święta
branżowego – Dni Chemika. Od kilku lat połączone ono jest z ORLEN
Olimpiadą czyli zmaganiami pracowników w różnych dyscyplinach
sportowych. W tym roku zawodnicy mieli do wyboru 11 dyscyplin. Cztery z
nich były udostępnione również dla mieszkańców Płocka nie pracujących w
Grupie Kapitałowej. Formuła zmagań sportowych okazuje się być atrakcyjna
dla naszej społeczności biorąc pod uwagę ilość chętnych do udziału w
zmaganiach. Wyniki wszystkich zmagań są już zamieszczone w intranecie.
Gratulujemy zwycięzcom.
Co do samych obchodów Dni Chemika to przygotowano naprawdę sporo
atrakcji, jednak cały czas stoimy na stanowisku iż powinny być one
organizowane jako imprezy zamknięte dla pracowników PKN i Grupy
Kapitałowej, ponieważ wszechobecny tłok i kolejki burzą świąteczność i
podniosły nastrój tego święta. Będziemy wnioskowali, aby organizatorzy wzięli
nasze uwagi pod rozwagę i przy okazji wyjścia ORLENU do mieszkańców
Płocka może zorganizowali ogólny Dzień Dziecka z ORLENem, a dzień
chemika pozostawić dla pracowników.
Przypominamy o ankiecie dotyczącej propozycji wprowadzenia systemu
kafeteryjno – benefitowego, która jest dostępna w intranecie do 25 czerwca.
Wypełniając załączoną ankietę możemy kreować kierunek prac, kolejność i
rodzaj wprowadzania benefitów dla pracowników PKN i Grupy Kapitałowej.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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