Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 21.08.2017 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.
W minionym tygodniu w czwartek 17 sierpnia na swoim comiesięcznym
posiedzeniu zebrał się Zarząd naszego Związku, który omówił wszystkie bieżące
sprawy od ostatniego posiedzenia oraz podjął decyzje dotyczące spraw
przyszłych.
Na początku zebrania gościliśmy Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi
działającego przy PKN ORLEN S.A. Pana Adama Kwasiborskiego, który
przedstawił nam ogólne informacje o krwiodawstwie i o działalności Klubu oraz
zachęcił do oddawania krwi i wstępowania w szeregi Klubu HDK, który działa w
Domu Technika w Płocku (poniżej przedstawiamy informacje o Klubie).
Wśród pracowników całej G.K. ORLEN jest zapewne wielu krwiodawców, którzy
oddają honorowo krew, jednak ze statystyk krajowych wynika, że ilość
krwiodawców, a tym samym ilość oddawanej krwi niestety maleje. Aby ta
szlachetna i niezbędna dla ratowania czyjegoś życia idea nie zanikła, potrzebne
jest oprócz przepisów ogólnych, także promowanie i wprowadzanie np. w
zakładach pracy przynajmniej jakiś drobnych, ale jednak zachęcających
pracowników do oddawania krwi zachęt, czy przywilejów, które takie postawy by
promowały i nagradzały.
My ze swojej strony wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez pracowników
oddających krew sygnałom, wystosowaliśmy do pracodawcy wniosek o korzystną
dla pracownika-krwiodawcy interpretację dnia wolnego w dniu oddawania krwi. W
przyszłości w ramach naszej współpracy z władzami Klubu HDK, a także z
władzami naszej Firmy, chcielibyśmy promować ideę krwiodawstwa, co czynimy
już dziś, tak aby oddawanie krwi było bardziej powszechne, niż jest to obecnie.
Działalność Klubu HDK ma swoją bardzo długą tradycję, a w tym roku Klub będzie
obchodził jubileusz 45-lecia.
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Poniżej przedstawiamy informacje o Klubie nadesłane przez Pana Adama
Kwasiborskiego:
,,W dniu 26 czerwca 2017 roku w Domu Technika w Płocku odbyło się Walne Zebranie
Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN. Miało ono charakter
sprawozdawczo-wyborczy. W wyniku przeprowadzonych wyborów na nową kadencję wybrano
trzyosobowy Zarząd Klubu w składzie:
Adam Kwasiborski
- Prezes Zarządu,
Tadeusz Paradowski - Członek Zarządu
Tadeusz Korpoliński - Członek Zarządu
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN istnieje od 45 lat i w listopadzie br. z
okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Domu Technika odbędzie się uroczystość uczczenia
tego jubileuszu. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A. zachęca
wszystkich pracowników cieszących się dobrym zdrowiem, którzy jeszcze nie oddali krwi, aby
zostali honorowymi krwiodawcami, zwłaszcza teraz, gdy w sezonie wakacyjnym brakuje tego
najcenniejszego leku. Zdecydowana większość osób może oddawać krew i uratować zdrowie
lub życie innym.
Zastanawiając się, czy oddać krew, warto pamiętać, że:
 Oddawanie krwi nie zmniejsza twojej siły;
 Oddawanie krwi nie powoduje efektów ubocznych ani uzależnienia;
 Oddając krew nie można zarazić się AIDS lub inną chorobą;
 Na oddanie krwi nie musisz przychodzić na czczo – wystarczy przyjść po
niskotłuszczowym posiłku;
 Honorowym Dawcom Krwi przysługuje wiele przywilejów.
 W dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny - w systemie SelfService funkcjonuje
wniosek o urlop okolicznościowy na dzień oddania krwi,( typ okoliczności – „oddanie
krwi”).
We wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu HDK, można kontaktować się z
Adamem Kwasiborskim drogą mailową: adam.kwasiborski@orlen.pl.
Pierwsze po wakacjach spotkanie członków i sympatyków Klubu planowane jest w dniu 4
września 2017 r. w godzinach 17:00 – 18:00 w Domu Technika w Płocku, ul. Kazimierza
Wielkiego 41”.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu MZZPRC było spotkanie z
przedstawicielami Działu BHP PKN ORLEN S.A.
Zaproszeni przez nas goście wraz z Dyrektorem Działu BHP Panem Dariuszem
Loską przedstawili wyniki badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP),
jakie w ubiegłym roku były prowadzone w obszarach produkcji.
Różnego typu badania na wybranej grupie ok. 500 pracowników (proporcjonalnie
do ilości osób pracujących w danym obszarze) były prowadzone na produkcji, a
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ich wyniki posłużą teraz do wdrażania zaleceń zmniejszających uciążliwość pracy
zmianowej. Wyniki te były również prezentowane i szczegółowo omawiane przez
przedstawicieli Działu BHP na Komisji BHP PKN ORLEN S.A. w dniu 09 sierpnia
br.
ZUZP PKN ORLEN S.A.
W związku z pytaniami pracowników o termin rozpoczęcia zapowiadanych prac
nad ZUZP PKN ORLEN S.A. (przegląd i ewentualne zmiany), informujemy, że na
jednym z roboczych spotkań w lipcu pracodawca przekazał Organizacjom
związkowym planowany harmonogram spotkań i prac nad ZUZP. Następnie
mailowo dokonał korekty w terminach (było zaplanowane spotkanie w dniu 22
sierpnia br.), jednak i ten plan został ostatnio przez pracodawcę odwołany bez
podania nam nowego terminu spotkania, jak i przyczyn wstrzymywania
rozpoczęcia prac nad przeglądem ZUZP. My ze swojej strony jesteśmy gotowi do
takich prac i czekamy na ich rozpoczęcie.
Gabinet Ordynacji Leków w CM Medica.
Od przedstawicieli pracodawcy otrzymaliśmy informację dotyczącą usługi w CM
MEDICA. Oto jej treść:
,,W Centrum Medycznym Medica od 3 sierpnia 2017 r. działa Gabinet Ordynacji Leków.
Uprawniona pielęgniarka wystawia w nim recepty na leki przyjmowane stale (kontynuacja
leczenia) oraz leki, które po badaniu fizykalnym pielęgniarka może zaordynować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 w sprawie recept
wystawianych przez pielęgniarki i położne w ramach NFZ.
Aby skorzystać z nowej usługi, należy ustalić jej termin telefonicznie 24 364 70 00 lub osobiście
w recepcji przychodni przy ul. Chemików 7.
Gabinet Ordynacji Leków funkcjonuje w przychodni przy ul. Chemików 7, wejście przez Aptekę”.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od pracodawcy również informację dot.
centralizacji usług medycznych w całej G.K. ORLEN.
Tak jak informowaliśmy Państwa w naszej ostatniej audycji, temat ten już
kilkukrotnie przedstawialiśmy przedstawicielom pracodawcy, a ostatnio także na
roboczym spotkaniu u Dyr. Wyk. Działu Kadr PKN ORLEN S.A.
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Po spotkaniu tym otrzymaliśmy od pracodawcy mailową odpowiedź dotyczącą tej
sprawy, którą to także omawialiśmy na czwartkowym zebraniu Zarządu MZZPRC.
,,Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony dotyczącymi opieki medycznej na rzecz
pracowników PKN i Spółek GK, informuję, co następuje:
- planowane jest wdrożenie procesu centralizacji opieki medycznej, poprzez wskazanie
operatora medycznego, który zapewni kompleksową obsługę na rzecz pracowników podmiotów
GK ORLEN,
- aktualnie trwają prace związane z opracowaniem zapytania na rynek, uwzględniającego
potrzeby podmiotów Grupy ORLEN,
- kolejnym krokiem będzie wyłonienie operatora i sukcesywne wdrażanie nowego rozwiązania.
Planowane zakończenie procesu to I kwartał 2018 r.”

Piknik MZZPRC.
Członków naszego Związku zapraszamy na nasz trzeci tegoroczny piknik
związkowy, który odbędzie się w sobotę 02 września.
Miejsce pikniku pozostaje to samo, czyli ogródek MOSIR Płock, pl. Dąbrowskiego
2a (przy Wieży Ciśnień). Taka sama jest również cena zaproszeń, czyli:
- Członek Związku - 20 zł,
- Osoba towarzysząca – 20 zł
Sprzedaż zaproszeń – biuro MZZPRC, bud. 06, p. Nr 12, tel. 24 256-67-49.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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