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Informacje MZZPRC z dnia 19 lutego 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. 

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była wtorkowa choroba 
pokarmowa, która wystąpiła u około stu pracowników obszaru produkcji w 
ORLENIE. Wystąpiła ona na wielu Wydziałach, a wspólnym mianownikiem 
było spożywanie przez pracowników produkcji obiadów dostarczanych w 
ramach posiłków pracowniczych i profilaktycznych. Oczywiście musimy 
poczekać na badania próbek wysłanych do analizy z tego dnia, ale nie trudno 
jest wywnioskować, iż dobór dostawcy i całość jego dotychczasowej pracy (ok. 
1,5 roku) jest absolutnie niezadowalająca. Doskonałym przykładem tej sytuacji 
są ostatnie wyniki pomiarów gramatury posiłków i ich kaloryczności dokonane 
po naszej interwencji pod koniec stycznia i po spotkaniu w przedstawicielami 
firmy Boss. Wyniki pomiarów posiłków w niektórych przypadkach znacznie 
odbiegały od zamawianych przez pracodawcę poziomów zawartych w 
umowie. Biorąc pod uwagę ten fakt, po otrzymaniu wyników analiz 
poniedziałkowego posiłku (12.02) nie pozostanie nam nic innego jak wyrazić 
stanowisko, iż dalsza współpraca z tą Firmą nie ma żadnego sensu, a wręcz 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników jak i całego Zakładu. 
Będziemy oczywiście walczyć o utrzymanie programu posiłków 
pracowniczych, który uważamy za pomysł potrzebny i dobry, ale na nowych 
zasadach i z nowymi dostawcami. Zbyt wiele razy byliśmy przekonywani przez 
przedstawicieli firmy BOSS o poprawie jakości posiłków, które nie przyniosły 
żadnych efektów. Tak więc czekamy na wyniki analiz, a pełne oświadczenie 
ogłosimy w następnych informacjach. Na razie przypominamy komunikat 
Pracodawcy wydany w sprawie zaistniałej sytuacji: 
 
 
 
 
 
Informacje dotyczące posiłków profilaktycznych oraz pracowniczych.  
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Pracowników Zakładu Produkcyjnego w Płocku korzystających z posiłków 
profilaktycznych pragniemy poinformować, iż od 14 lutego do odwołania 
nastąpi zmiana ich formuły na suchy prowiant.  
  
Decyzja podyktowana jest koniecznością ustalenia i weryfikacji informacji 
dotyczących serwowanych dań, zgłaszanych przez pracowników.  
Zespół nadzorujący proces podjął także decyzję o tymczasowym wstrzymaniu 
do odwołania dostaw posiłków pracowniczych. 
Szczegółowe informacje dotyczące podjętej decyzji zostały przekazane 
uprawnionym pracownikom na Wydziałach produkcyjnych.  
 
 
Kolejnym tematem jest rozpoczęcie rozmów w sprawie przyrostu 
wynagrodzenia w Spółce Basell Orlen Polyolefins.  
W środę 14 lutego odbyło się pierwsze spotkanie mające charakter jak zawsze 
informacyjny i podsumowujący ubiegły rok. Otrzymaliśmy coroczne dane, ale 
oprócz kierunku płacowego pojawiły się dwie sprawy, które spowodowały 
skierowanie do Firmy dwóch pism: 
 
Pierwsze to pismo o spotkanie w sprawie obsad na instalacjach: 
 

„                               

 
Płock, dnia 16.02.2018 r. 

 
 

Pan Radosław Majczak 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji  

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 
 

Szanowny Panie Prezesie, 
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W związku z docierającymi od pracowników do naszych Organizacji związkowych sygnałami 

o występujących brakach kadrowych w obsadach Instalacji produkcyjnych Spółki oraz zbyt wolnego 

zdaniem Załogi uzupełniania i odtwarzania wakatów np. w przypadku odejść pracowników na 

emeryturę, a także braków w obsadach brygad w przypadku długotrwałych absencji chorobowych, 

wnosimy o zorganizowanie roboczego spotkania na którym chcielibyśmy szerzej przedstawić 

zgłaszane nam przez Załogę problemy oraz usłyszeć wyjaśnienia i uzyskać zapewnienia strony 

pracodawcy odnośnie pozytywnego załatwienia tych spraw. 

W kontekście ciągłych planów podnoszenia efektywności i coraz to większej wydajności Instalacji 

produkcyjnych, zapewnienie odpowiedniej ilości etatów w obszarze produkcji Spółki jest rzeczą 

niezwykle ważną, stąd też nasza troska i wniosek o spotkanie z Panem. 

Z poważaniem 

Piotr Wilicki, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 

 
Drugie pismo to wniosek organizacji związkowych o ustanowienie premii dla 
pracowników Basell z okazji 15 - lecia Spółki: 
 
 

„                              

Płock, dnia 15 lutego 2018r. 

 

Pan 

Joseph Tanner 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje związkowe działające w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.: Międzyzakładowy 

Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacja 
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Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek 

Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. z okazji 

zbliżającego się jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy chciałyby złożyć najserdeczniejsze gratulacje, 

wyrazy uznania, a także życzenia kolejnych sukcesów i rozwoju Spółki. Niech działalność Firmy z 

każdym kolejnym rokiem przynosi coraz większe zyski i tak jak do tej pory wspiera swoich 

Pracowników. 
 

Osiągnięć przez te lata było niemało, ale nie zdobyłaby ich Spółka bez lojalnych Pracowników. Tak 

więc 15-lecie Firmy to dobry czas na podsumowania, wyznaczanie kolejnych celów ale to również 

czas podziękowań. 
 

Dlatego też organizacje związkowe zwracają się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa, żeby z tej 

szczególnej okazji podjął decyzję o podziękowaniu Pracownikom za lata pracy oraz za wkład jaki 

wnieśli w rozwój Spółki, w formie wypłaty nagrody pieniężnej. Taki gest zapewne spotka się z 

ogromnym zadowoleniem i z uczuciem całkowitego spełnienia. 
 

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego na następne lata. 

 

Z poważaniem 

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

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 

 

Czekamy na odpowiedź w poruszonych kwestiach, które mamy nadzieję będą 
pozytywne dla pracowników spółki.  
 
 
Ze spotkań odbytych w ubiegłym tygodniu warto jeszcze przekazać informację 
ze spółki Orlen Serwis S.A.. 
W miniony czwartek odbyło się spotkanie, które było kontynuacją 
przedstawienia przez pięć Organizacji związkowych działających w Firmie ich 
żądań płacowych w formule Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
choć sporu wciąż nie ma, bo wspomniane pięć Organizacji wciąż przedłuża 
swoje pierwotne terminy żądań bez konkretnych działań. Nie byliśmy 
sygnatariuszem pisma wysłanego do pracodawcy, więc stoimy na stanowisku, 
iż oczekujemy spotkania w normalnym, corocznym ustawowym trybie 
negocjacyjnym (my ze Związkiem Branżowym wystosowaliśmy do Spółki 
swoje pismo), a oczywiście w przypadku nie osiągnięcia porozumienia dopiero 
możemy skorzystać z praw przysługujących we wspomnianej Ustawie. Tak 
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więc oczekujemy zorganizowania spotkania negocjacyjnego i rozpoczęcia 
rozmów w trybie negocjacji.  
 
 
W tym tygodniu najbardziej oczekiwane jest spotkanie płacowe w PKN 
ORLEN S.A., po dwóch spotkaniach nastąpiła rewolucja kadrowa w ORLENIE 
i negocjacje będą prowadzone z nowymi osobami ze strony pracodawcy. 
Powrót do rozmów po przerwie jest bardzo wyczekiwany zarówno przez 
pracowników Orlenu jak i całej Grupy Kapitałowej, bo jak zawsze ich efekt i 
zakończenie da zielone światło do negocjacji w pozostałych Spółkach. 
 
Oprócz spotkania w PKN na piątek zapowiedziane są spotkanie płacowe w 
Orlen Ochronie i spotkanie w sprawie ZUZP w Orlen Serwis S.A. 
 
Na koniec dzisiejszych informacji chcielibyśmy poruszyć sprawę, która jest 
jedną z najważniejszych, bo decyduje o zdrowiu i życiu wielu osób. W 
weekend na terenie Płocka odbyła się rejestracja potencjalnych dawców 
komórek macierzystych i szpiku kostnego w ramach akcji poszukiwania 
bliźniaka genetycznego dla chorego na białaczkę 10-cio letniego Marcela z 
Płocka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 22. Całą akcję koordynowała Fundacja 
DKMS. Ponieważ znalezienie odpowiedniej osoby w takich przypadkach jest 
bardzo trudne, potrzeba jest wielu chętnych, którzy poddadzą się badaniom 
zwiększając szansę na przeżycie chorych na tą ciężką chorobę. W większości 
przypadków tylko przeszczep szpiku jest szansą na wyleczenie. Fundacja 
DKMS ma w swojej bazie danych już ponad 1 400 000 potencjalnych dawców 
i współpracuje z bazami danych na całym świecie, a jednak nadal zdarzają się 
przypadki w których nie ma dawcy. Dlatego w dniu 20 lutego na terenie PKN 
ORLEN w Płocku i Warszawie będzie można się zgłosić jako potencjalny 
dawca. Badanie polega na pobraniu wymazu z ust i wypełnieniu 
odpowiedniego formularza. Prosimy wszystkich chętnych i wahających się o 
zgłaszanie w następujących punktach: 
 

Punkty rejestracji: 

1) Budynek Centrum Administracji (hol przy stołówce) 

2) Blok Hydrokrakingów, I piętro, pokój 19, Zakład Produkcyjny w Płocku  
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3) Budynek 08 (Główny Automatyk), sala 101B, Zakład Produkcyjny w Płocku 

4) Wydział Olefin, Zakład Produkcyjny w Płocku 

5) EC (budynek administracyjny), sala 16, Zakład Produkcyjny w Płocku 

6) Centrum Medyczne Medica, I piętro (przy laboratorium), Płock, ul. 
Chemików 7  

7) Budynek Centrum Usług Korporacyjnych, Płock ul. Łukasiewicza 39 (hol 
przy recepcji) 

8) Budynek Senator, I piętro, Warszawa ul. Bielańska 12 (hol przy recepcji) 

Rejestracja będzie przeprowadzona w godzinach 9:00 do 13:00, 20 lutego br. 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


