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Informacje MZZPRC z dnia 24 lipca 2017 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. 

 
Pierwszym tematem jest informacja uzyskana od służb pracodawcy odnośnie 
remontu bramy nr 2: 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy prace związane z kompleksową 
modernizacją budynku wartowni oraz wjazdów na teren Zakładu 
Produkcyjnego w Płocku przez bramę numer 2.  
 
W związku z powyższym od dnia 5 sierpnia 2017r. uruchomione zostanie 
tymczasowe przejście piesze, a biuro przepustek znajdować się będzie w 
kontenerze usytuowanym w pobliżu prowadzonej inwestycji.  
 
Lokalizację przejścia oraz biura przepustek przedstawia poniższy załącznik 
graficzny.  
 
Ruch samochodowy przez bramę numer 2 zostanie w całości zamknięty na 
okres 6 miesięcy.  
 
Pojazdy będą mogły wjeżdżać pozostałymi bramami zlokalizowanymi w 
południowo – zachodniej części Zakładu produkcyjnego: 
 

  BRAMA nr 1 - całodobowo 
  BRAMA nr 3  poniedziałek – piątek w godzinach 6.00 – 16.30 
  BRAMA nr 10 - całodobowo 
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Pomimo przejściowych trudności z komunikacją na tej bramie jest to dobra 
wiadomość ponieważ budynek bramy pamięta dosyć zamierzchłe czasy.  
 
 
Kolejny temat  
 
 
18 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu naszego związku. W programie 
zarządy znalazły się następujące sprawy: 
 
Dyskusja w temacie przyszłych rozmów z pracodawcą nad zmianami w ZUZP 
PKN ORLEN S.A. (Mistrz – Kierownik Zmiany oraz całościowy przegląd ZUZP 
wraz z hierarchią stanowisk pracy i tabelą wynagrodzeń) oraz dyskusja w 
temacie nawiązania współpracy MZZPRC z firmą LCEK - Pan Marcin Łysiak. 

 
Omówiono rozdysponowanie środków uznaniowych w PKN ORLEN S.A. i w 
Spółkach G.K. 
 
Podjęcie decyzji dotyczącej organizacji trzeciego pikniku związkowego w dniu 
02.09 (sobota). W tym temacie Zarząd postanowił zorganizować w podanym 
terminie dodatkowy piknik, jednak takowy zostanie zorganizowany przy 
zgłoszeniu się odpowiedniej ilości chętnych. Liczymy, że przy minimum 100 
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osobach chętnych będzie spokojnie można podjąć się organizacji. Zapisów na 
piknik można dokonywać w biurze związku, lub u członków Zarządu Związku – 
Przewodniczących Kół Wydziałowych. Koszt uczestnictwa w pikniku tak jak w 
poprzednich – 20 zł. Zapisy prowadzimy do 20 sierpnia  
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


