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Informacje MZZPRC z dnia 24.04.2017 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. 

Dzisiejsze informacje tak jak dotychczas będą podzielone na różne tematy, ale z 
tą różnicą, że poszczególne ich części będą dziś przedstawione przez 
poszczególnych Członków Prezydium. 
 
Rozpoczynamy od tematu jaki chce przedstawić Przewodniczący Związku kol. 
Rafał Stefanowski. 
 

,,Szanowni Członkowie Związku, Szanowni Czytelnicy naszych informacji. 

W dniu 21 kwietnia zostałem zaproszony na spotkanie z Prezesem PKN ORLEN S.A. 
Wojciechem Jasińskim. Pan Prezes chciał osobiście poznać nowego Przewodniczącego 
największej Organizacji Związkowej w PKN ORLEN S.A., oraz zapoznać się z moimi poglądami 
na dialog i współpracę MZZPRC z władzami naszej Firmy. Na wstępie pozwoliłem sobie 
przekazać Panu Prezesowi zaproszenie na posiedzenie Zarządu naszej Organizacji w dniu 
25.05.2017 roku, wyrażając pogląd, że obecność na takim zebraniu byłaby bardzo dobrze 
przyjęta przez Członków Zarządu i Członków Związku , pozwoliłaby na osobisty kontakt i 
wymianę poglądów z osobą najwyżej postawioną w hierarchii naszej Firmy. 

Zadeklarowałem wolę dialogu z Przedstawicielami Pracodawcy oraz prowadzenia rozmów i 
negocjacji z poszanowaniem dla ich poglądów, argumentów i troski o naszą Firmę, 
jednocześnie wyraźnie podkreślając, że nasz Związek oczekuje takich samych standardów po 
drugiej stronie i potrafi bardzo dobrze wejść w rolę rzeczowego i twardego negocjatora. 

Poinformowałem Pana Prezesa, że jednym z moich celów jest oddalenie MZZPRC od wielkiej 
polityki, ponieważ jestem zdania, że nasze sprawy powinny być omawiane, negocjowane i 
załatwiane TYLKO I WYŁĄCZNIE w naszym firmowym gronie i TYLKO w naszym firmowym 
gronie powinny one pozostawać.  

Zadeklarowałem również wolę nawiązania dialogu i współpracy z innymi Organizacjami 
Związkowymi z poszanowaniem faktu, że nasze elektoraty mogą się różnić w oczekiwaniach i 
poglądach, ale najważniejszym, wspólnym celem powinny być działania dla dobra Członków 
Organizacji i wszystkich pracowników naszej Grupy Kapitałowej. 
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Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić, że jako nowy Przewodniczący chcę dotrzeć osobiście 
do jak największej ilości Członków Związku i Pracowników na Wydziałach. Osobisty kontakt z 
Państwem uważam za jeden z priorytetów swojej działalności. Z chęcią i uwagą wysłucham 
Państwa uwag, opinii i pomysłów oraz pozwolę sobie przedstawić swoje poglądy na działania i 
przyszłość naszego Związku.  

Bardzo dziękuję za już odbyte spotkania na Wydziałach Paraksylenu i Aromatów, Reformingu i 
HON-u 5, Reformingu 6, HON-u 6 i 7 i Izomeryzacji. Dziękuję Pracownikom Wydziałów za 
uwagi dotyczące poprawy komunikacji na linii Członkowie Zarządu MZZPRC – Członkowie 
Związku oraz Mistrzom za niezwykle cenne uwagi do funkcjonowania aplikacji premiowej APM, 
z której autorami będę chciał widzieć się osobiście, aby te uwagi przedstawić. 

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę spokojnej pracy”. 

 
 
Kolejną sprawę w naszych dzisiejszych informacjach przedstawi 
Wiceprzewodniczący Związku kol. Piotr Wilicki. 
 

,,W tym tygodniu mija pierwsza rocznica, kiedy przedstawiciele Biura Techniki odbyli 
spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzanych systemów AUR i 5S. Jak 
pisaliśmy w informacjach z 2 maja 2016 na spotkaniu padło wiele pytań i zastrzeżeń ze strony 
związków zawodowych oraz padła deklaracja zorganizowania kolejnych spotkań. Minął rok i 
cisza. Wiemy , że wspomniane biuro planuje wprowadzenie systemów na kolejnych 
Wydziałach, nie wiemy jednak czemu nie chce się spotkać i porozmawiać o zastrzeżeniach i 
pomysłach pracowników i ich przedstawicieli na temat funkcjonowania takich rozwiązań. Po raz 
kolejny chcę przypomnieć, iż nasze wątpliwości nie wynikają z chęci blokowania wszystkiego, 
tylko oczekujemy konstruktywnych rozmów z uwzględnieniem zdania załogi, której punkt 
widzenia wynika z długoletniej praktyki pracy przy obsłudze instalacji i stosowania wielu 
dobrych i sprawdzonych rozwiązań, czego efektem jest jakość i wielkość produkcji i sprawność 
instalacji uzyskiwana corocznie. 

Tak więc z okazji rocznicy wszystkiego najlepszego Panowie i odwagi w kontaktach z Załogą.  

 

Kolejnym tematem już wielokrotnie poruszanym i który jeszcze wielokrotnie będzie 
poruszany w naszych informacjach jest oddawanie niektórych obszarów Koncernu firmom 
zewnętrznym, nierzadko agencjom pracy tymczasowej i innym podmiotom o często marnej 
reputacji. Uważamy, iż Koncern taki jak nasz, szczycący się wartościami, etyką i zasadami nie 
powinien stosować takich metod. Jest to zwykłe krzywdzenie wieloletnich pracowników i 
powinniśmy dążyć do ponownego znalezienia miejsca dla tych pracowników z powrotem w 
strukturach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Cieszą nas przypadki, w których pracownicy są 
przyjmowani z powrotem do Spółek, ale istnieje jeszcze wiele przypadków, gdzie pozytywne 
przychylenie się władz firmy może rozwiązać wiele problemów pracowników”. 
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Pozostałą część naszych informacji rozpoczynamy od Spółki ORLEN 
KOLTRANS, w której jak dotąd w przeciwieństwie do innych Spółek nie udało się 
osiągnąć porozumienia płacowego na 2017 r. 
Jak dotychczas odbyły się w Koltransie trzy spotkania (ostatnie w dniu 11 
kwietnia), jednak nie przyniosły one finalnych rozstrzygnięć. 
Mimo, że w innych Spółkach udaje się znaleźć płaszczyznę porozumienia i 
wynegocjować kwoty obligo, kwoty uznaniowe oraz nagrody jednorazowe i 
pozawierać porozumienia płacowe, to w Spółce KolTrans strona pracodawcy na 
wszystkich dotychczasowych spotkaniach szła w swoich propozycjach tylko w 
kierunku nagród jednorazowych i zwiększenia premii miesięcznej bez 
uwzględnienia postulatów całej strony związkowej dotyczących kwot obligo oraz 
uznaniowych. 
Dodatkowo na ostatnim spotkaniu po raz kolejny została poruszona przez stronę 
związkową sprawa kilkunastu pracowników Spółki, którzy nie otrzymali 
wielkanocnej nagrody świątecznej, którą to pracodawca wypłacił sam (zaliczając 
ją na poczet przyszłego porozumienia płacowego) i z zastosowaniem własnych 
niestety krzywdzących dla pracowników kryteriów, których w poprzednich latach 
nie stosował i na które cała strona związkowa działająca w Spółce KolTrans 
wyraźnie się nie zgadza. 
Wobec takiego stanu negocjacji, gdzie po trzech spotkaniach strona pracodawcy 
jak dotychczas nie przedstawiła w swojej propozycji kwot obligo i uznaniowych, 
strona związkowa tworząc Wspólną Reprezentację Związkową wysunęła do 
Spółki swoje żądania finansowe, których spełnienia oczekujemy do 25 kwietnia. 
 
 

Wybory uzupełniające SIP w PKN ORLEN S.A. 

Zgodnie z komunikatem pracodawcy z dnia 31 marca br. w PKN ORLEN S.A. 
przeprowadzane są obecnie wybory uzupełniające Społecznych Inspektorów 
Pracy w czterech obszarach, a mianowicie : Zakład CCGT Płock – REC 
(Elektrownia Płock), Wydział Reformingu VI – PR 9/2, Biuro Techniki – PT oraz 
Terminal Paliw w Nowej Soli – BP-93.  
Wybory powinny się zakończyć w ciągu 30 dni od ukazania się komunikatu 
pracodawcy. 
W dwóch z tych obszarów wybory już się zakończyły i mamy już protokoły z 
wyborów. Jako Komisja do spraw wyborów SIP czekamy jeszcze na wszystkie 
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protokoły z wyborów w celu powiadomienia pracodawcy o nowo wybranych 
Społecznych Inspektorach Pracy, a następnie pracodawca swoim komunikatem 
poinformuje o nowo wybranych Społecznych Inspektorach Pracy. 
 

ORLEN SERWIS S.A. 

W dniu jutrzejszym, tj. wtorek 25.04 Spółka OS S.A. organizuje spotkanie 
dotyczące tegorocznego porozumienia płacowego. 
Jak rozumiemy z zaproszenia ma być to spotkanie dotyczące dyskusji głównie 
nad podziałem, zasadami i kryteriami rozdysponowania wśród pracowników 
Spółki kwot uznaniowych podwyżek płac, jakie zostały wynegocjowane i zapisane 
w tegorocznym porozumieniu płacowym. 
W spotkaniu z ramienia Spółki mają również wziąć udział Kierownicy obszarów i 
Mistrzowie. 
 

Posiłki pracownicze w PKN ORLEN S.A. 

Od pracowników zmianowych otrzymujemy zapytania co dalej z posiłkami 
pracowniczymi na Zakładzie, które jeszcze do niedawna w formie gotowych dań 
obiadowych były dystrybuowane wśród pracowników systemu zmianowego 12- 
godz.  
Przy okazji otrzymujemy też skargi na obecne posiłki (tzw. suchy prowiant) 
dostarczane przez firmę, które pracownicy oceniają jako prawie suche bułki ze 
śladowymi ilościami dodatków, które powinny być w środku. 
Na najbliższym posiedzeniu Zarządu naszego Związku, czyli w ten czwartek 27 
kwietnia wraz z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy kol. Pawłem 
Zdrojewskim, który uczestniczył w pracach dotyczących wyjaśnienia zajścia 
sprzed ok. trzech tygodni, gdzie pracownicy wielu obszarów na Zakładzie doznali 
dolegliwości żołądkowych, będziemy omawiali tą ważną dla pracowników 
zmianowych sprawę. 
 

Pikniki związkowe. 

Szanowni Państwo - już za parę dni rozpocznie się miesiąc maj, stąd też 
dzisiejsze przypomnienie o naszych związkowych piknikach, bo w tym roku 
odbędą się one już w miesiącu maju. 
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Zarząd Związku już na początku roku zdecydował, że tegoroczne pikniki odbędą 
się wcześniej niż w latach ubiegłych, czyli przed sezonem urlopowym 
pracowników. 
Pierwszy z pikników odbędzie się w sobotę 20 maja, a drugi piknik zaraz w 
kolejnym tygodniu, w piątek 26 maja. 
Miejsce pikników pozostaje to samo co w roku ubiegłym, czyli ogródek MZOS na 
ul. Pl. Dąbrowskiego 2a (przy Wieży Ciśnień).  
Ta sama pozostaje również cena zakupu zaproszenia, czyli 20 zł od osoby. 
Dziś tylko informujemy wstępnie wszystkich naszych Członków o terminach 
pikników, natomiast o rozpoczęciu dystrybucji zaproszeń poinformujemy odrębnie 
w najbliższym czasie. 
 
 
Członków Zarządu MZZPRC zapraszamy w najbliższy czwartek 27 kwietnia na 
posiedzenie Zarządu Związku, które odbędzie się w Sali Nr 1 w bud. C.A. 
Początek zebrania o godz. 13. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
 
  
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


