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Informacje MZZPRC z dnia 25.07.2016 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 ubiegłym tygodniu w czwartek 21 lipca odbyło się comiesięczne posiedzenie 
Zarządu Związku, w którym w początkowej jego części uczestniczyli 
przedstawiciele pracodawcy z Obszaru BHP oraz Działu Relacji Społecznych, a 
także nowo wybrani Społeczni Inspektorzy Pracy będący Członkami naszej 
Organizacji Związkowej. 
Główny Specjalista BHP Pan Zbigniew Stępień przedstawił Członkom Zarządu 
oraz Społecznym Inspektorom Pracy uczestniczącym w zebraniu ideę badań 
CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) oraz szczegółowe informacje na temat 
tych badań, które już się rozpoczęły-trwają na poszczególnych Wydziałach na 
produkcji. Badania te będą miały różny charakter, a ich zadaniem jest poznanie 
oddziaływania 12-godz. pracy zmianowej na organizm różnych wiekowo grup 
pracowników.  
W celu przypomnienia i zapoznania tych z Państwa, którzy np. z powodów 
urlopowych nie czytali naszych ostatnich informacji, dziś jeszcze raz 
przedstawiamy informację na ten temat: 
,,Od 18 lipca ruszają pierwsze badania na wytypowanych instalacjach zakładu produkcyjnego w Płocku. 

W ramach projektu prowadzone będą:   

 Badania okulograficzne, które mają na celu ocenę utrzymania koncentracji uwagi oraz obciążenia 

umysłowego na stanowiskach pracy zmianowej.  Badania będą prowadzone na początku i na 

koniec zmiany, a każde z nich będzie trwało ok. 7 min. 

 Badania psychologiczne mające na celu ocenę zmęczenia, obciążenia psychicznego i poziomu 

uwagi i refleksu na stanowiskach pracy zmianowej. Badania będą prowadzone na początku, w 

trakcie i na koniec zmiany, a każde z nich będzie trwało ok. 8 min. 

 Badania kwestionariuszowe dotyczące tolerancji pracy zmianowej i wpływu pracy zmianowej na 

styl życia, jakość życia, zdrowie i zdolność do pracy.  

 Badania z wykorzystaniem „Dzienniczka” (anonimowa broszurka wypełniana przez 8 kolejnych 

dni), których celem jest ocena jakości życia pracowników.   
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Badaniom okulograficznym, psychologicznym oraz kwestionariuszowym i z wykorzystaniem 

„dzienniczka” poddanych zostanie 60 pracowników, dodatkowo 500 wybranych pracowników zostanie 

poproszonych o wzięcie udziału w badaniach kwestionariuszowych. Same badania jak też ich wyniki będą  

anonimowe bez możliwości zidentyfikowania osoby biorącej udział w badaniu.     

W wyniku badań zostaną opracowane „szyte na miarę” zestawy dobrych praktyk oraz wskazówek, które 

w zakresie treści i formy oraz komunikowania i promowania  przyczynią się do dalszej poprawy 

bezpieczeństwa pracy poprzez podniesienie  komfortu pracy zmianowej. 

Zespół Badawczy  z CIOP-PIB opracuje: 

- e-broszurę dla pracowników,   

- plakaty oraz film dotyczący zdrowego stylu życia,   

- materiały dla pracowników nadzoru, a także przeprowadzi wymagane szkolenia.   

Dyrektor Biura BHP oraz Główny Specjalista BHP proszą o aktywny udział i zaangażowanie w badania 

wszystkich pracowników, do których zwróci się Zespół Badawczy”.   

 

Ze swojej strony zachęcamy Państwa- wytypowanych pracowników do udziału w 
takich badaniach i w wypełnianiu ankiet, bo tego typu badania w naszym 
Zakładzie na produkcji nigdy nie były prowadzone. Jest to okazja, aby dowiedzieć 
się jak pracę zmianową znoszą poszczególni pracownicy w swoich kategoriach  
wiekowych i jak reagują ich organizmy, a po badaniach poznać wnioski i zalecenia 
fachowców od ochrony pracy z CIOP. 
 

 
Wybory SIP w PKN ORLEN S.A. 
 
Kolejnym tematem o którym dyskutował Zarząd Związku na swoim posiedzeniu, 
była sprawa dobiegających końca wyborów SIP. 
Przypominamy wszystkim, że to już ostatnie dni wyborów Społecznych 
Inspektorów Pracy. Formalnie powinny się one zakończyć w dniu dzisiejszym, 
jednak ze względu na sezon urlopowy i wyraźne opóźnienia niektórych obszarów  
w których wybory jeszcze się nie zakończyły, dajemy czas, aby je dokończyć w 
tym tygodniu i jak najszybciej przekazać do Komisji Międzyzwiązkowej protokoły z 
wyborów, tak aby nowo wybrana osoba na funkcję SIP z danego obszaru mogła 
wziąć udział w zebraniu wyborczym, gdzie będzie wybierany Zakładowy 
Społeczny Inspektor Pracy.  
Przy tej okazji już dziś informujemy wszystkich nowo wybranych 
Społecznych Inspektorów Pracy, że Komisja Międzyzwiązkowa ds. wyborów 
SIP zwołuje zebranie wyborcze, na którym Społeczni Inspektorzy Pracy 
dokonają wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 
2016-2020. 
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Zebranie odbędzie się w dniu 3 sierpnia (środa) w Sali Nr 5 w bud. BHP o 
godz. 12. 
Serdecznie Państwa zapraszamy i prosimy wszystkich o wzajemne 
powiadomienie się o terminie zebrania wyborczego ZSIP. 
 
W tym miejscu tytułem wyjaśnienia i przypomnienia, informujemy wszystkich 
pracowników niezrzeszonych w żadnym Związku (bo odbieramy takie telefony z 
zapytaniami), że osoby nie należące do żadnej z Organizacji Związkowych 
niestety nie mogą kandydować na funkcję SIP. Mogą jedynie głosować na danego 
kandydata w wyborach w swoim obszarze. 
Jedyny wyjątek jest w przypadku, gdy osoba nienależąca do żadnej z Organizacji 
Związkowych chcąca startować w wyborach SIP uzyska zgodę wszystkich 
Organizacji Związkowych. 
Takie są zapisy Regulaminu Wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN 
S.A., który wraz z Komunikatem Pracodawcy był wydany na okoliczność wyborów 
w dniu 04 lipca 2016 r. (Komunikat nr 7/2016/KK  w sprawie wyborów SIP w 
Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.). 
Poniżej treść § 3 Regulaminu wyborów SIP dotycząca tej kwestii: 

Zgodnie z Regulaminem § 3 : 
 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi PKN ORLEN S.A., świadczącemu pracę w danym 
okręgu wyborczym, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz bez względu na staż pracy w 
zakładzie. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, świadczącemu pracę w danym okręgu 
wyborczym, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, który posiada co najmniej dwuletni staż pracy w 
PKN ORLEN S.A. Zakładowy SIP 5 – letni staż pracy w branży (wymogi ustawowe). 

3. Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik PKN ORLEN S.A., który jest członkiem jednej z 
organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.  

4. Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik nie będący członkiem żadnej organizacji związkowej, 
jednak w tym przypadku wymagana jest zgoda zakładowych organizacji związkowych działających w PKN 
ORLEN S.A. 

5. Kandydat na Społecznego Inspektora Pracy nie może zajmować stanowiska kierownika zakładu, wydziału lub 
stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.  

 

Ocena i zmiany ZUZP w PKN ORLEN S.A. 
 
Członkowie Zarządu Związku na czwartkowym zebraniu dyskutowali również nad 
pozostałymi punktami obrad, gdzie jednym z nich był punkt dotyczący wyboru 
grupy negocjacyjnej MZZPRC do prac nad zmianami w ZUZP PKN ORLEN S.A. 



                                    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 

 

W informacjach z ubiegłego tygodnia informowaliśmy Państwa, że strona 
pracodawcy powiadomiła Organizacje Związkowe o wystąpieniu z inicjatywą 
zmian w ZUZP i zaprosiła Organizacje Związkowe do uczestnictwa w takich 
pracach. Dotychczas w ramach tej zapowiedzi odbyło się pierwsze wstępne 
spotkanie, na którym zarówno strona pracodawcy, jak i Organizacje Związkowe 
zapowiedziały wstępnie gdzie i jakie widziałyby ewentualne zmiany w ZUZP, który 
został podpisany w końcówce 2008 r, a obowiązuje od początku 2009 r., czyli już 
prawie 8 lat. Tytułem przypomnienia dodam tylko, że ZUZP PKN ORLEN S.A. jak 
dotychczas był dwukrotnie częściowo zmieniany (protokół dodatkowy z 2013 r. i z 
2015 r.), gdzie wprowadzone zostały wówczas porządkujące zmiany w niektórych 
zapisach, jednak nie dotyczyły one tych najbardziej istotnych dla pracowników 
rozdziałów. 
W związku z przyszłymi pracami nad zmianami ZUZP Zarząd Związku na 
czwartkowym posiedzeniu wybrał 5 osobową grupę negocjacyjną (Stefanowski 
Rafał- Reforming V, Sierakowski Jan- Tlenek Etylenu, Jankowski Wojciech- WED, 
Rosiak Waldemar- WEM i Pryciak Jacek- Paraksylen), która wraz z Prezydium 
Związku (Pietrzak Bogusław, Żulewski Bogdan, Wilicki Piotr) będzie 
reprezentowała nasz Związek podczas dalszych negocjacji. 
 
 
 
Informacyjnie komunikujemy, że w tym tygodniu we wtorek 26 lipca w Spółce 
ORLEN Serwis S.A. odbędzie się spotkanie dotyczące prezentacji przez 
Pracodawcę sytuacji i wynagrodzeń Pracowników wg obecnych i poprzednich 
warunków zatrudnienia, wykupu Jubileuszy oraz różnic w zakresie świadczeń 
socjalnych, jakie obowiązywały przed połączeniem i funkcjonują aktualnie.  
Kolejny termin spotkania, którego tematem będą rokowania ZUZP i pozostałe 
negocjowane kwestie, to najbliższy piątek, 29/07/2016 o godz. 12.00 w Siedzibie 
Spółki. 
 
 

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


