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Informacje MZZPRC z dnia 18.07.2016 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. 

Kolejny już tydzień kontynuujemy w PKN ORLEN S.A. wybory Społecznych 
Inspektorów Pracy. Tak jak już to pisaliśmy, okres wakacyjno-urlopowy dość 
mocno wszystko wydłuża, ale mimo takich przeszkód proces wyborów na tą 
chwilę choć idzie wolno, to jednak cyklicznie posuwa się do przodu, a do Komisji 
Międzyzwiązkowej spływają kolejne protokoły z wyborów. Sytuacje w 
poszczególnych obszarach, gdzie jest wybierany SIP mamy różne, począwszy od 
takich, gdzie trudno jest wyłonić kandydata na tą funkcję lub nie ma go wcale, po 
takie, gdzie kandydatów jest kilku, są oni z różnych Organizacji Związkowych i 
potrzebna jest druga tura wyborów. 
Warto jednak i bardzo zachęcamy Państwa, aby wszędzie tam, gdzie przewiduje 
to struktura SIP podana w Komunikacie był wybrany Społeczny Inspektor Pracy. 
Jeśli jednak tak się nie stanie, to taki obszar oczywiście nie pozostanie sam sobie 
bez nadzoru Społecznej Inspekcji Pracy, a obowiązki będzie pełnił tam nowo 
wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.  
Tyle tytułem przypomnienia w kontekście trwających wyborów. 
Temat ten będzie również omawiany na naszym posiedzeniu Zarządu 
Związku, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 13 w Sali Nr 1, na 
które to zapraszamy również wszystkich nowo wybranych Społecznych 
Inspektorów Pracy, którzy są Członkami naszej Organizacji Związkowej. 
Warto więc pospieszyć się z wyborami, aby jak najwięcej takich osób mogło być 
na naszym czwartkowym zebraniu. 
Serdecznie Państwa zapraszamy. 
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Badania CIOP (Centralnego Instytutu Ochrony Pracy) na terenie Zakładu 
Pracy. 
 
Dla pracowników PKN ORLEN pracujących w systemie zmianowym 12-godz. 
poniżej przedstawiamy informację z Działu BHP dotyczącą badań CIOP na 
produkcji:  
 
,,18 lipca ruszają pierwsze badania na wytypowanych instalacjach zakładu 
produkcyjnego w Płocku. 
W ramach projektu prowadzone będą:  
 Badania okulograficzne, które mają na celu ocenę utrzymania koncentracji 

uwagi oraz obciążenia umysłowego na stanowiskach pracy zmianowej.  

Badania będą prowadzone na początku i na koniec zmiany, a każde z nich 

będzie trwało ok. 7 min. 

 Badania psychologiczne mające na celu ocenę zmęczenia, obciążenia 

psychicznego i poziomu uwagi i refleksu na stanowiskach pracy zmianowej. 

Badania będą prowadzone na początku, w trakcie i na koniec zmiany, a 

każde z nich będzie trwało ok. 8 min. 

 Badania kwestionariuszowe dotyczące tolerancji pracy zmianowej i wpływu 

pracy zmianowej na styl życia, jakość życia, zdrowie i zdolność do pracy.  

 Badania z wykorzystaniem „Dzienniczka” (anonimowa broszurka wypełniana 

przez 8 kolejnych dni), których celem jest ocena jakości życia pracowników.   

 
Badaniom okulograficznym, psychologicznym oraz kwestionariuszowym i z 
wykorzystaniem „dzienniczka” poddanych zostanie 60 pracowników, dodatkowo 
500 wybranych pracowników zostanie poproszonych o wzięcie udziału w 
badaniach kwestionariuszowych. Same badania jak też ich wyniki będą  
anonimowe bez możliwości zidentyfikowania osoby biorącej udział w badaniu.     
W wyniku badań zostaną opracowane „szyte na miarę” zestawy dobrych praktyk 
oraz wskazówek, które w zakresie treści i formy oraz komunikowania i 
promowania  przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy poprzez 
podniesienie  komfortu pracy zmianowej. 
Zespół Badawczy  z CIOP-PIB opracuje: 
- e-broszurę dla pracowników,   
- plakaty oraz film dotyczący zdrowego stylu życia,   
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- materiały dla pracowników nadzoru, a także przeprowadzi wymagane szkolenia.   
Dyrektor Biura BHP oraz Główny Specjalista BHP proszą o aktywny udział i 
zaangażowanie w badania wszystkich pracowników, do których zwróci się Zespół 
Badawczy”.   
 
Temat ten będzie również szczegółowo przedstawiany na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Związku (czwartek 21 lipca godz. 13) przez zaproszonych 
na nasze zebranie przedstawicieli Działu BHP, dlatego też prosimy Członków 
Zarządu Związku, jak i też nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy o 
100% frekwencję na tym zebraniu. 
 
 
Ocena ZUZP w PKN ORLEN S.A. 
 
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Organizacji związkowych i 
przedstawicieli Działu HR PKN ORLEN S.A.  w sprawie zmian w ZUZP PKN 
ORLEN S.A. Było to pierwsze informacyjne spotkanie na którym strona 
pracodawcy, jak i Organizacje Związkowe zaznaczyły wstępnie gdzie i jakich 
chciałyby dokonać zmian. 
Ten temat również będzie omówiony na najbliższym czwartkowym posiedzeniu 
Zarządu Związku, gdzie zostanie wybrana grupa negocjacyjna, która wraz z 
Prezydium będzie reprezentowała nasz Związek podczas dalszych prac 
dotyczących zmian w ZUZP PKN ORLEN. 
 
 
Autobus linii 33. 
 
W związku z otrzymanym sygnałem od niektórych pracowników-pasażerów 
dojeżdżających i odjeżdżających do pracy autobusem linii Nr 33 odnośnie 
przesunięcia-opóźnienia o 2-3 minuty odjazdu kursu z Bramy Nr 2 w kierunku 
Podolszyc (poranny kurs w dni robocze o godz. 6.08), zwracamy się do 
wszystkich pozostałych pasażerów tej linii o wyrażenie swojej opinii i 
przedstawienie jej do nas w celu poznania zdania wszystkich lub przynajmniej 
zdecydowanej większości pasażerów. Choć ustalania kursów autobusów to 
sprawa Komunikacji Miejskiej i Koordynatora od tych spraw z Urzędu Miasta, to 
jak najbardziej jesteśmy chętni pomóc pracownikom-pasażerom tej linii poprzez 
wystąpienie z taką inicjatywą do K.M., jednak najpierw chcielibyśmy poznać 
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zdanie wszystkich pasażerów, aby uniknąć sytuacji, że z opóźnienia kursu będzie 
jakaś grupa osób niezadowolona (przesiadki na mieście w inny autobus, itp.) 
Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie. 
 

Pikniki związkowe. 

W minioną sobotę 16 lipca  w MOSIR Płock przy Wieży Ciśnień odbył się nasz 
drugi i zarazem ostatni tegoroczny piknik związkowy. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział, za wspólną zabawę i dobry humor, który wszystkim 
towarzyszył. 
W tym miejscu tytułem wyjaśnienia szerszemu gronu naszych Członków, choć to 
już kilkukrotnie tłumaczyliśmy i wyjaśnialiśmy Przewodniczącym Kół 
Wydziałowych na naszych Zebraniach Zarządu, chcielibyśmy poinformować, że 
ilość pikników (obecnie dwa, kiedyś były trzy), wynika z faktu obecnego IV bryg. 
12-godz. systemu zmianowego i grafiku pracy. 
W poprzednim systemie pracy 8 godz. V-br., który obowiązywał do końca 2014 r., 
aby dać możliwość udziału w piknikach wszystkim pięciu brygadom, konieczna 
była organizacja co najmniej trzech pikników i tyle ich zawsze było. 
Obecnie są to dwa pikniki, lub musiałyby być cztery. 
Przy dwóch piknikach w jakichkolwiek terminach by ich nie zaplanował, zawsze 
wystąpi sytuacja w której w dniu pikniku jedna brygada jest pośrodku swojego 
trzydniowego wolnego (piątek, sobota, niedziela), a jedna brygada musi w 
niedzielę na godz. 18 iść do pracy, zaś pozostałe dwie brygady mają 1 lub 2 
zmianę i niestety nie mogą uczestniczyć w pikniku, chyba, że ktoś ma akurat urlop 
lub WD, czy wolne z jakiegoś innego tytułu. 
Taka sytuacja powoduje, że pracownicy tych brygad, które mają trzy dni wolne 
przypadające na weekend mają znacznie większy komfort uczestnictwa w 
sobotnim pikniku, niż pracownicy z brygady, która w niedzielę na godz. 18 musi 
wypoczęta i w pełni sprawna stawić się do pracy. 
Mając to wszystko na uwadze i starając się sprawiedliwie podchodzić do sprawy 
organizacji pikników oraz uczestnictwa w nich naszych Członków pracujących na 
zmiany, dany piknik staramy się tak planować, aby te brygady, które w jednym 
roku miały ,,gorzej” (szły w niedzielę na godz. 18 do pracy), żeby w kolejnym roku 
miały sytuację odwrotną i żeby to im przypadał piknik w terminie ich trzydniowego 
wolnego. I takiej właśnie zamiany względem roku poprzedniego dokonaliśmy w 
tym roku, bo zgodnie z grafikiem ubiegłorocznym trzy dni wolne (piątek, sobota, 
niedziela) patrząc na daty pikników z 2015 r. (04 i 18 lipca) miały br. III i IV, zaś w 
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tym roku trzydniowe wolne przypadające w dni pikników (02 i 16 lipca) miały br. I i 
II. Opisując to wszystko co powyżej i zarazem wyjaśniając dlaczego właśnie tak, a 
nie inaczej planujemy nasze związkowe pikniki mam tutaj na myśli pracowników 
zmianowych z PKN ORLEN, choć należy pamiętać, że w naszych piknikach 
uczestniczą też pracownicy z różnych Spółek, którzy też mają swoje systemy 
pracy zmianowej oraz pracownicy jednozmianowi. 
Całościowe podsumowanie tegorocznych pikników wraz z wnioskami na przyszły 
rok nastąpi na czwartkowym posiedzeniu Zarządu (21.07.). 
 
 
Kończąc dzisiejsze informacje jeszcze raz przypominam i zapraszam 
Członków Zarządu MZZPRC oraz nowo wybranych Inspektorów Pracy 
będących Członkami naszej Organizacji Związkowej na zebranie, które 
odbędzie się w najbliższy czwartek 21 lipca (Sala Nr 1, godz. 13). 
 
Przewodniczących Kół prosimy o poinformowanie na swoich Wydziałach 
Społecznych Inspektorów Pracy o czwartkowym zebraniu. 
Serdecznie zapraszamy i prosimy o jak największą frekwencję! 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 
 


