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Informacje MZZPRC z dnia 22.05.2017 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. 
 

 
        W minionym tygodniu odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami pracodawcy 
PKN ORLEN, na czele z Panią Grażyną Baką – Dyr. Wykonawczym ds. Kadr. 
        Spotkanie dotyczyło kilku roboczych tematów, które w najbliższym czasie 
strona pracodawcy szerzej i szczegółowo przedstawi Organizacjom związkowym, 
a tematy te mają dotyczyć polityki personalnej w Grupie ORLEN, modelu 
kompetencji pracowników, centralizacji opieki medycznej dla pracowników oraz 
wdrożenia karty paliwowej (rabatowej) dla emerytów. 
Pracodawca poinformował, że oferta dotycząca możliwości pobrania przez 
emeryta karty paliwowej uprawniającej do zniżek na zakup paliwa na stacjach 
ORLENU została wysłana do ok. 6,5 tyś emerytów, z czego na dzień dzisiejszy 
deklarację przystąpienia do programu zniżek wypełniło ok. 2,5 tyś osób. 
        My ze swojej strony poruszyliśmy kilka tematów związanych z problematyką 
obszaru produkcji, m. in. awansowanie pracowników – aby następowało to całym 
rokiem, bezpośrednio po zdaniu przez pracownika egzaminu, a pieniądze na 
awans żeby nie uszczuplały i nie pomniejszały uznaniowego funduszu płac, jaki 
jest aktualnie rozdysponowywany na Zakładzie. 
 
       W dniu 19 maja (piątek) w godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w 
spotkaniu z Załogą i Dyrekcją Bloku Aromatów i Paraksylenu, gdzie w dyskusji 
uzyskaliśmy od Dyrektorów informację i zapewnienie, że kilku Młodszych 
Operatorów awansując na Operatorów otrzymało pieniądze z osobnej puli nie 
pomniejszając środków przeznaczonych na przeszeregowania uznaniowe dla 
innych osób. 
Pracownik po zdanym egzaminie ma otrzymać awans i pieniądze, a nie czekać 
jak to się zdarzało dotychczas kilka miesięcy, a czasami i dłużej. 
 
Obecnie jesteśmy w fazie wyjaśniania właśnie takich opóźnień awansowych na 
jednym z Wydziałów po stronie Rafineryjnej.  
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Sprawa została poruszona zarówno u Pana Dyr. Hartlińskiego odpowiedzialnego 
za produkcję rafineryjną, z którym się spotkaliśmy w minionym tygodniu, jak i na 
spotkaniu z Panią Grażyna Baką – Dyr. Wykonawczym ds. Kadr PKN ORLEN 
S.A. 
Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie pracownik na Instalacji ma pewność, że 
po nauczeniu się wymaganego obszaru i po zdaniu egzaminu otrzyma awans, a 
wraz z nim pieniądze. 
Dodatkowo zależy nam bardzo mocno i to również komunikujemy do wszystkich 
przedstawicieli pracodawcy na każdym spotkaniu, aby nie było żadnych limitów w 
obszarze produkcji, jeśli chodzi o Starszych Operatorów. Na wielu Wydziałach 
mamy stan, że w brygadach jest więcej niż wymagana minimalna ilość Starszych 
Operatorów i takie osoby cyklicznie zamieniają się i pracują na Sterowniach 
zdobywając praktyczną wiedzę i swoje doświadczenie, będąc tym samym dla 
pracodawcy dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku nagłych absencji innych 
pracowników, ale znajdujemy również instalacje, gdzie jeszcze to nie ma miejsca.  
 
 
ORLEN KolTrans 
       W ubiegłym tygodniu w Trzebini odbyło się drugie spotkanie dotyczące 
przejścia części Zakładu Pracy Euronaft Trzebinia do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
Tak jak to już pisaliśmy, do Spółki KolTrans wchłaniana jest prawie 100 osobowa 
grupa pracowników Euronaftu Trzebinia, która łączy się biznesowo w jeden 
organizm. 
Jak zwykle przy tego typu sprawach jest dużo pytań i niewiadomych, szczególnie 
wśród pracowników przejmowanych przez Spółkę KolTrans, którzy choć  dalej 
będą pracowali na swoich stanowiskach w Trzebini, to jednak formalnie będą już 
w innej Spółce. 
Planowana data połączenia to 1 czerwca br., a kolejne spotkanie w tej sprawie ma 
się odbyć w najbliższą środę 24 maja w Płocku. 
 
 
Posiłki pracownicze. 
 
      Dziś jeszcze raz informujemy, że w tym tygodniu mają wrócić do pracowników 
posiłki pracownicze w postaci dań gotowych. 
Będziemy zbierali opinie jak to wszystko wygląda po dłuższym czasie przerwy. 
 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

Pikniki związkowe. 

W minioną sobotę odbył się nasz pierwszy tegoroczny piknik związkowy. 
Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisała. 
Pozostałych Członków naszego Związku, którzy nie mogli skorzystać z 
pierwszego terminu bardzo serdecznie zapraszamy na nasz drugi tegoroczny 
piknik, które odbędzie się w najbliższy piątek 26 maja (ogródek MZOS, Pl. 
Dąbrowskiego 2a, przy Wieży Ciśnień).  
Zainteresowane osoby prosimy o zakup i odbiór zaproszeń w biurze 
Związku. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
 

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy na posiedzenie 
Zarządu Związku, które odbędzie się w najbliższy czwartek 25 maja  

o godz. 13, sala Nr 1, bud. C.A. 
 

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


