
                                    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 
www.mzzprc.pl 

 

Informacje MZZPRC z dnia 23 kwietnia 2018 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 czwartek 19 marca na wniosek trzech Organizacji Związkowych - MZZPRC, 
OM NSZZ Solidarność i MBZZ doszło do spotkania Prezydiów tych 
Organizacji  z Panem Prezesem Danielem Obajtkiem. 
W spotkaniu uczestniczyła także Pani Jadwiga Lesisz – Członek Rady 
Nadzorczej delegowana obecnie czasowo do wykonywania czynności Członka 
Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Inwestycji i Zakupów oraz Dyrektor Wyk. ds. 
Kadr PKN ORLEN S.A. Pani Wioletta Kandziak wraz z zespołem. 
 
Główny temat naszego spotkania z Panem Prezesem o czym pisaliśmy też 
kilka słów w poprzedniej audycji, to doniesienia prasowe dotyczące połączenia 
ORLENU z firmą LOTOS i różne dziennikarskie dywagacje o możliwych 
innych scenariuszach niż ten pierwotnie podawany. 
Takie prasowe przekazy od razu wzbudziły dyskusję i pytania do Związków 
Zawodowych, dlatego też o wyjaśnienie sprawy i o komentarz do tego tematu 
poprosiliśmy osobiście Pana Prezesa Daniela Obajtka, który mówiąc najkrócej 
oznajmił, że nie ma żadnej zmiany koncepcji łączenia ze sobą tych dwóch firm 
i jednocześnie poprosił o zachowanie spokoju, bo zanim dojdzie finalnie do 
połączenia, musi się odbyć w tej sprawie jeszcze bardzo wiele różnych analiz. 
 
Cyt. z Intranetu - ,,Chciałbym przede wszystkim uspokoić - powiedział Prezes Daniel 
Obajtek - Na dzień dzisiejszy mamy podpisany list intencyjny, w którym mowa jest o tym, 
że to ORLEN kupuje LOTOS. Nie ma żadnej zmiany koncepcji, jak ta zadeklarowana 
właśnie w liście intencyjnym. Natomiast wszystkie kwestie trzeba dokładnie przeanalizować 
pod kątem korzyści dla firmy”. 
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Posiłki pracownicze – Komisja BHP PKN ORLEN S.A. 

Zgodnie z wolą pracowników obszaru produkcji przekazaliśmy 
przedstawicielom pracodawcy wchodzącym w skład Komisji BHP ORLEN S.A. 
treść petycji pracowników oraz w formie zbiorczej ilość osób jaka się pod nią 
podpisała i wykaz Wydziałów/Instalacji z jakich takie listy do nas spłynęły. 
Poniżej prezentujemy pismo złożone w imieniu pracowników do Komisji BHP: 
 

                              

 

 

Płock, 19 kwietnia 2018 r. 

 

Do  

Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKN ORLEN S.A. 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wnioskiem trzech Organizacji związkowych, tj. Międzyzakładowego Związku 

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowego Branżowego Związku 

Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. odnośnie wniesienia do porządku obrad 

dzisiejszego posiedzenia Komisji  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy punktu dotyczącego posiłków 

pracowniczych i profilaktycznych dostarczanych pracownikom przez dostawcę Firmę BOSS, w 

załączeniu przekazujemy treść petycji, jaka została podpisana przez 762 Pracowników z 18 

Wydziałów Produkcyjnych PKN ORLEN S.A. w Płocku. 

Petycje, w których Pracownicy zwracają się o zmianę dostawcy posiłków pracowniczych spłynęły do 

biur naszych Organizacji  wraz z wnioskiem o przekazanie jej treści i wykazu Wydziałów 

produkcyjnych do wiadomości przedstawicieli pracodawcy. 

Poniżej treść petycji oraz lista Wydziałów, z których wspomniane petycje pracowników spłynęły: 
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„Zwracamy się z prośbą o zmianę dostawcy posiłków w Programie Posiłków Pracowniczych 
dla osób pracujących w równoważnym systemie pracy. Firma „Boss” wielokrotnie zawiodła nasze 
zaufanie, o czym poniżej. 

Posiłki dostarczane przez firmę „Boss” wielokrotnie miały zaniżoną gramaturę oraz 
kaloryczność. Kilkukrotnie zdarzały się przypadki problemów gastrycznych wśród pracowników. 
W tych przypadkach pojawialiśmy się w pracy tylko dlatego, że jesteśmy odpowiedzialnymi 
pracownikami, a nasza absencja w pracy wiązałaby się z zagrożeniem dla utrzymania ciągłości 
ruchu instalacji i wielomilionowymi stratami naszej Firmy. 

Program Posiłków Pracowniczych jest bardzo dobrą inicjatywą Pracodawcy, który 
przynajmniej częściowo rekompensuje nam uciążliwości pracy zmianowej w systemie 
dwunastogodzinnym. Chcielibyśmy, aby był on kontynuowany, ale nie z obecnym jego operatorem 
– firmą „Boss”. Następnym razem, w przypadku problemów zdrowotnych wynikających ze spożycia 
dostarczonych posiłków, możemy nie być w stanie stawić się do pracy, lub zapewnić sprawną 
obsługę instalacji produkcyjnej. Nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa naszego oraz 
bezpieczeństwa procesowego Firmy. Nie chcemy, żeby program obsługiwała firma, która 
oszczędzała na naszych posiłkach. 

Ze swojej strony sugerujemy modyfikację Programu Posiłków Pracowniczych. Dobrym 
pomysłem byłaby możliwość zamawiania posiłków na początku zmiany u jednego z kilku 
niezależnych dostawców. Dostawa posiłków w warunkach konkurencji pozwoli zachować lepszą 
jakość posiłków. 

Liczymy, że zdrowie pracowników i bezpieczeństwo utrzymania ciągłości ruchu są istotne i 
zmianie ulegnie formuła Programu, a przynajmniej wymieniony zostanie jego operator. 

 
 Z poważaniem” 

 

Pracownicy Bloków, Wydziałów, Instalacji: 

 

1. WEK, 

2. WEM, 

3. NEC, 

4. PR 3, 

5. PR 4/1, 

6. PR 5 Odzysk Wodoru, 

7. PR 5 IGS, 

8. PR 5 (WTiA, SSP – I, SSP – II) 

9. PR 9/1, 

10. PR 9/2, 

11. PR 10 HOG, 

12. PR 10 Hydrokraking 

13. PP 11 Paraksylen i Aromaty, 

14. PP 12 Olefiny II, 

15. PP 13, 

16. PP 14 Fenol, 
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17. PP 14 Tlenek Etylenu, 

18. SWS. 

 

Nadmieniamy również, że powyższą petycję popierają Pracownicy nie będący obecnie zapisani do 

programu posiłków pracowniczych na II kwartał 2018 roku, którzy zakupują posiłki odpłatnie u 

innych dostawców, którzy mają wjazd na teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 

 

Z poważaniem 

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

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

Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 
 
W międzyczasie otrzymaliśmy także skargi na posiłki pracownicze z Wydziału 
CCGT (Elektrownia), gdzie pracownicy na jednej ze zmian otrzymali 
niezrozumiałą dla nich informację telefoniczną o braku posiłków, bo rzekomo 
zamówiona na ten dzień ilość dań przez ORLEN została już wydana na 
Zakładzie, a że wiadomość do pracowników dotarła dopiero o godz. 20, to 
zostali w tym dniu bez żadnego prowiantu. 
 
Natomiast pracownicy Wydziału Fenolu otrzymali swoje posiłki na tackach, 
które były nie do końca zafoliowane (nadesłali nam zdjęcia). 
Ten sam problem z wyraźnie nieszczelnie zafoliowanymi posiłkami zgłosili do 
nas także pracownicy Wydziału Asfaltów PR – 4/1, gdzie podjęto decyzję o 
tym, aby pracownicy nie jedli takich dań. 
 
W kontekście wszystkich dotychczasowych spraw związanych z posiłkami 
pracowniczymi czekamy na oficjalną decyzję władz ORLENU co dalej zostanie 
poczynione w tej sprawie. 
 
Negocjacje płacowe w Spółkach. 

W minionym tygodniu odbyliśmy spotkania negocjacyjne w dwóch Spółkach: 
- ORLEN Serwis S.A. – poniedziałek 16.04 
- ORLEN KolTrans – środa 18.04 
Mimo, że było to już kolejne spotkania, szczególnie w OS S.A., to nie zapadły 
jeszcze ostateczne uzgodnienia. 
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Temat ,,ślimaczących” się negocjacji płacowych w Spółkach przedstawiliśmy 
także Panu Prezesowi i Dyrektor Kadr ORLENU Pani Wioletcie Kandziak na 
czwartkowym spotkaniu 19 kwietnia z prośbą o przyjrzenie się tym sprawom, 
bo powód braku porozumień w Spółkach jest jeden, a mianowicie zbyt małe 
budżety zaplanowane w roku ubiegłym na tegoroczne podwyżki. 
 
W tym tygodniu zaplanowane są dwa kolejne spotkanie płacowe: 
- OS S.A. – środa 25.04 
- ORLEN EKO – piątek 27.04 
 
 

Sprzedaż biletów na piknik w dniu 19 maja. 

Członków naszego Związku informujemy, że w tym tygodniu rozpoczynamy 
sprzedaż biletów/zaproszeń na pierwszy nasz tegoroczny piknik związkowy, 
który odbędzie się w sobotę 19 maja w ogródku MOSIR Płock, ul. Pl. 
Dąbrowskiego 2a (przy Wieży Ciśnień). 
Ceny zakupu zaproszeń pozostają na poziomie lat ubiegłych, czyli 20 zł 
Członek Związku i 20 zł osoba towarzysząca. 
 

Walne Zebranie Delegatów MZZPRC - 26.04. 

Nasze dzisiejsze informacje kończymy przypomnieniem dla wszystkich 
Delegatów naszego Związku o zebraniu, jakie odbędzie się w najbliższy 
czwartek 26 kwietnia w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 41. 
Przypominamy także jeszcze raz, że wszystkie materiały (program zebrania, 
imienne mandaty do głosowania, itp.) Delegaci otrzymają na miejscu. 
Od godz. 8.00 rozpoczynamy rejestrację Delegatów, natomiast samo zebranie 
rozpocznie się o godz. 9.00. 
Prosimy o punktualne przybycie. 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


