Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 24.10.2016 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 naszej związkowej audycji sprzed dwóch tygodni (10.X.) poruszaliśmy
sprawę dotyczącą kierowania pracowników PKN ORLEN przez przełożonych na
badania okresowe w dni wolne od pracy.
Na nasze pismo w sprawie ,,naruszania przez osoby kierujące pracownikami w
PKN ORLEN S.A. postanowień art. 89 pkt. d) Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A.”, jakie wtedy skierowaliśmy do
pracodawcy i które publikowaliśmy w audycji otrzymaliśmy od pracodawcy
odpowiedź, w której znajdujemy niektóre argumenty, z którymi mówiąc wprost nie
zgadzamy się, dlatego też w odpowiedzi postanowiliśmy wystosować do
pracodawcy jeszcze jedno pismo w tej sprawie z naszym stanowiskiem.
Sprawa po ogólnym rozeznaniu dotyczy tak naprawdę chyba tylko jednego
Wydziału w obszarze produkcji, ale aby mieć dokładne dane, aktualnie ze swej
strony zbieramy jeszcze od Przewodniczących Kół MZZPRC informacje w tej
sprawie. Temat ten będzie również omawiany na jutrzejszym posiedzeniu
Zarządu Związku (wtorek 25 października).
Poniżej treść naszego drugiego pisma do pracodawcy w sprawie badań
okresowych:
„Płock, 21.10.2016 r.
Pani Grażyna Baka
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr
PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: pisma z 10.10.2016 r. (sygn. KK/142/2016) w sprawie badań lekarskich pracowników.
Szanowna Pani Dyrektor,
Odnosząc się do treści pisma z dnia 10.10.2016 roku w sprawie badań lekarskich pracowników
(sygn. KK/142/2016) zwracamy uwagę, że wyjaśnienia w zakresie interpretacji prawa zawarte w tym
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piśmie nie uwzględniają argumentów przedstawionych przez naszą Organizację Związkową w piśmie z
dnia 5.10.2016 roku w sprawie naruszania przez osoby kierujące pracownikami w PKN ORLEN S.A.
postanowień art. 89 pkt. d) Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A.
Przedstawiona interpretacja przepisów dotyczących wykonywania okresowych i kontrolnych badań
lekarskich odnosi się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy w tym zakresie - czyli do
przepisów art. 229 Kodeksu Pracy. Tymczasem w PKN ORLEN S.A. w zakładowych przepisach prawa
pracy, czyli w art. 89 pkt. d) Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A.
przewidziano normę bardziej korzystną dla pracowników od przepisów Kodeksu Pracy. Interpretacja
dotycząca przepisów Kodeksu Pracy nie ma więc tu zastosowania. Rzeczywiście, zgodnie z Kodeksem
Pracy, czasu badań lekarskich przeprowadzonych po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy nie
należy zaliczać do czasu pracy. Dlatego do naszego Układu wprowadzono postanowienie, zgodnie z
którym czas okresowych, kontrolnych i profilaktycznych badań lekarskich jest zawsze zaliczany do czasu
pracy. Przepis ten nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, nie zawiera bowiem żadnych warunków, ani
wyjątków od stosowania wprowadzonej nim normy. Zwracamy uwagę, że gdyby intencją tego przepisu
było wliczenie do czasu pracy wyłącznie czasu badań lekarskich przypadającego w godzinach pracy,
przepis sformułowany byłby analogicznie do przepisów pkt. a) i pkt c) tego samego artykułu 89 ZUZP,
które zawierają warunek wliczania do czasu pracy wyłącznie czasu wykonywania danych czynności
przypadających w godzinach pracy – np. art. 89 pkt. a) - "przypadający w godzinach pracy czas
korzystania z pierwszej pomocy w punkcie pomocy sanitarnej".

Dlatego przedstawione w piśmie

twierdzenie, że czasu badań lekarskich przeprowadzonych po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy
nie należy zaliczać do czasu pracy jest sprzeczne z normą przewidzianą w art. 89 pkt. d) naszego
Układu, która nakazuje wliczanie czasu badań lekarskich do czasu pracy, bez względu na to w jakim
czasie były one wykonywane.
Zwracamy też uwagę, że przepisy ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A. nie muszą regulować w
sposób szczególny kwestii zwrotu czasu wolnego lub wypłacania wynagrodzenia za czas badań
lekarskich. Ponieważ czas badań lekarskich przypadający poza godzinami pracy jest wliczany do czasu
pracy, to należy go traktować tak jak czas pracy, a więc zaliczać go do czasu pracy i rozliczać w okresie
rozliczeniowym czasu pracy.
Zwracamy się więc o ponowne przeanalizowanie argumentów przedstawionych przez naszą
Organizację i właściwe stosowanie w PKN ORLEN S.A. normy zawartej w art. 89 pkt. d) Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A.
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Jednocześnie dziękujemy za deklarację woli obycia spotkań z menedżerami w celu omówienia zasad
kierowania pracowników na badania okresowe. Informacje, o których mowa w piśmie przekażemy na
bezpośrednim spotkaniu poświęconym tej sprawie.

Z poważaniem
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.

Dw.:
▪ Pan Przemysław Hartliński; Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej
▪ Pan Rafał Trzebiński; Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Petrochemicznej
▪ Pani Anna Lewandowska-Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi”

ORLEN Serwis S.A.
W Spółce ORLEN SERWIS S.A. we wtorek 18 października odbyło się spotkanie
wznawiające rozmowy dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
pracowników tej Spółki.
Po dłuższym okresie pewnej stagnacji w tym zakresie, bo ten czas ostatnich kilku
miesięcy upłynął na negocjacjach dotyczących innych równie ważnych spraw,
dziś obydwie strony wracają do rozmów o ZUZP.
Na spotkaniu we wtorek 18 października dyskutowano nad ogólnym zarysem i
kształtem rozmów oraz ustalono, że na tzw. ,,pierwszy ogień” rozmów pójdą
rozdziały najtrudniejsze, czyli m. in. te dotyczące taryfikatora stanowisk pracy,
tabeli wynagrodzeń oraz innych aspektów finansowych, jakie miałyby się znaleźć
w przyszłym ZUZP.
Kolejne spotkanie całodniowe poświęcone negocjacjom ZUZP ma się odbyć w
poniedziałek 7 listopada.
Przy okazji spotkania dotyczącego ZUZP poruszone zostały również inne bieżące
robocze tematy, które będą zapewne również kontynuowane na jutrzejszym
spotkaniu (25.10) w Spółce OS S.A. w ramach tzw. cyklicznych spotkań
roboczych, gdzie mają być omawiane wszystkie bieżące sprawy pracownicze.
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Ankieta dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dział Relacji Społecznych w PKN ORLEN S.A. zwraca się za naszym
pośrednictwem do wszystkich pracowników korzystających ze świadczeń
wspólnego Regulaminu Socjalnego o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej
świadczeń socjalnych i innych spraw z tym związanych. Treść ankiety dołączamy
w załączniku do naszej dzisiejszej audycji:
Poniżej treść komunikatu w tej sprawie:
,,Szanowni Państwo,
przesyłamy w załączeniu ankietę dotyczącą świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w
pozyskaniu zwrotu jak największej liczby wypełnionych ankiet.
Wypełniony formularz należy wysłać do 31 października 2016 roku, elektronicznie na
adres mailowy relacje.spoleczne@orlen.pl lub w formie papierowej do Biura Zarządzania
Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisując w
tytule wiadomości/z dopiskiem na kopercie ANKIETA ZFŚS.
Dla pracowników PKN ORLEN możliwe jest także wypełnienie ankiety w Intranecie pod
linkiem: Ankieta
Z góry dziękujemy za pomoc. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące ankiety,
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 24 256 98 94 lub 24 256 98 83.
Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi”
ORLEN Administracja.
Do Spółki ORLEN Administracja wystosowane zostało przez trzy Organizacje
Związkowe (MZZPRC, MBZZ i Solidarność) wspólne pismo dotyczące postulatów
płacowych na 2016 r.
W Spółce tej jako ostatniej ze wszystkich nie zostały zamknięte jeszcze
negocjacje płacowe na ten rok. Po naszym wspólnym piśmie w tej sprawie
wzywającym Zarząd Spółki do podjęcia negocjacji, otrzymaliśmy od pracodawcy
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odpowiedź, która mówiąc najdelikatniej mocno nas zaskoczyła i wprowadziła w
osłupienie, bo takich propozycji dotychczas nie składały dotąd nigdy chyba żadne
Zarządy Spółek.
Zarząd Spółki Administracja proponuje, aby w sprawie dokończenia negocjacji
płacowych dotyczących 2016 r. spotkać się dopiero w ……... II kw. 2017 r.
Wszystkie Organizacje jak dotychczas były dość wyrozumiałe dla nowych władz
tej Spółki, szczególnie w obliczu słyszanych informacji o szeregu
nieprawidłowości, jakie miały miejsce wcześniej w Spółce i próby naprawiania
tego przez obecny nowy Zarząd, ale propozycja terminu spotkania dopiero w II
kw. 2017 r., żeby dokańczać rozmowy płacowe z 2016 r. jest propozycją
kuriozalną i należy ją uznać raczej za brak dobrej woli oraz brak chęci dialogu,
bowiem nawet o najtrudniejszych sprawach, ale zawsze należy rozmawiać, a nie
unikać spotkań. Czekamy teraz na reakcję Spółki wobec wysuniętych żądań
płacowych przez trzy Organizacje Związkowe, a w przypadku jej braku i upłynięcia
terminu żądań (31.10.2016 r.) podjęte zostaną kroki wynikające z Ustawy o
Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.

Członków Zarządu MZZPRC informujemy i zapraszamy na zebranie Zarządu,
które odbędzie się w dniu jutrzejszym,
tj. wtorek 25 października w Sali Nr 1 w bud. C.A.
Początek zebrania o godz. 13.00.
Serdecznie zapraszamy.

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