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Informacje MZZPRC z dnia 10 czerwca 2019 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. 

 

Za nami coroczne święto pracowników PKN ORLEN i całej Grupy Kapitałowej, jakim są Dni 

Chemika oraz ORLEN Olimpiada, czyli sportowa rywalizacja w różnych konkurencjach, który to 

element od kilku już lat corocznie znajduje swoje miejsce w całościowym scenariuszu 

obchodów Dni Chemika. 

Całość obchodów to oprócz dużej ilości sportu i różnego typu zabaw i stref zainteresowań, to 

także tradycyjny już wybór Zasłużonych Pracowników PKN ORLEN S.A. 

Uroczysta gala wraz z wręczeniem tych zaszczytnych tytułów odbyła się w piątek w Domu 

Technika, na której tytuły Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN wręczał nagrodzonym 

pracownikom Pan Prezes Daniel Obajtek. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym do tego tytułu, a w sposób szczególny 15 

pracownikom, którzy otrzymali tytuł Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN S.A. 

Poniżej przedstawiamy nazwiska tych pracowników wśród których miło nam jest 

poinformować, że znajdują się także Członkowie naszej Organizacji: 

 

1) Błaszczyk Jerzy - Mistrz procesów produkcyjnych – Kierownik zmiany, Blok Olefin 

(PP12); 

2) Bożyk Czesław - Mistrz Procesów Produkcyjnych – Kierownik zmiany, Wydział 

Reformingu VI; 

3) Chęciński Jarosław – Specjalista, Zakład Wodno-Ściekowy (PWS); 

4) Maksymiuk Krzysztof – Dyrektor, Biuro Raportowania Zarządczego (FFO); 

5) Paprot Leszek – Kierownik, Dział Ochrony Środowiska (KSS);  
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6) Prośniewska Justyna – Specjalista, Zespół Sponsoringu Społecznego i CSR (GEC); 

7) Hajne Krzysztof – Specjalista, Blok Aromatów (PP 11); 

8) Kos Michał – Kierownik, Zespół Digital PR (IZR); 

9) Śmigrodzki Maciej - Starszy inżynier procesów produkcyjnych, Wydział Reformingów  

I - V     (PR9/1); 

10)  Tomaszewski Jacek – Specjalista, Zespół Harmonogramowania Produkcji (RCH); 

11)  Wierzchowski Marek – Kierownik, Zespół Badań Materiałowych (UNB); 

12)  Lewandowska – Romanowska Anna – Dyrektor, Biuro Zarządzania Relacjami 

Społecznymi (GKS); 

13)  Ploch Halina – Specjalista, Dział ds. Planowania, Raportowania i Rozliczeń 

Inwestycji  Majątkowych (IES); 

14)  Staśkiewicz Agnieszka - Starszy Specjalista, Biuro Zarządzanie Wiedzą i Projektami 

(GSZ); 

15)  Szychowska Agnieszka – Specjalista, Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK (RBB). 

 

 

Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy otrzymania tego tytułu w 2019 

roku i życzymy dalszej owocnej pracy. 

 
Podsumowując tegoroczne Dni Chemika należy dodać, że cały catering był przygotowany i 

serwowany przez naszą rodzimą Spółkę, czyli ORLEN Administrację. 

Jak zwykle czekamy na Państwa ocenę i uwagi, które przekażemy pracodawcy na spotkaniu 

podsumowującym tegoroczne Dni Chemika. Część z tych uwag spłynęła do nas od razu w 

weekend telefonicznie, a także od wielu osób osobiście już od razu na miejscu imprezy.  

 

 

 

Ze spraw bieżących informujemy pracowników obszaru produkcji, że jesteśmy w trakcie 

wyjaśniania zawiłości związanych z nowymi zapisami w Kartach Zakresów Obowiązków 

(KZO), jakie pojawiły się i zostały dane pracownikom do podpisu na różnych Wydziałach. 
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Nasza prośba do wszystkich pracowników, aby w każdym przypadku czytać takie dokumenty, 

a w razie wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienie przed ich podpisaniem. 

 

Do pracodawcy do obszaru Kadr przekazaliśmy też do jak najszybszego rozwiązania sprawę 

rozliczania - oddawania pracownikom wolnego za szkolenia na które pracownicy są kierowani. 

Szkolenia te z jednej strony nie są obligatoryjne jeśli chodzi o przepisy KP, ale z drugiej strony 

są obowiązkowe jeśli chodzi o naszą firmę. 

Z tego powodu powstał problem z rozliczeniem i oddawaniem wolnego, który mamy nadzieję, 

że pracodawca rozwiąże dość szybko i co najważniejsze korzystnie dla pracowników, bo nie 

powinna występować taka sytuacja, że pracownik od rana do godz. 15 jest na szkoleniu, a 

następnie o godz. 17 prawie prosto ze szkolenia jedzie na nocną zmianę do pracy na 12 godz. 

i za czas szkolenia nie ma wolnego. 

 

 

Pikniki związkowe 2019 r. 

Tradycyjnie przypominamy i zapraszamy naszych Członków Związku do wzięcia udziału w 

naszych związkowych piknikach. 

Pierwszy z nich już w ten weekend w sobotę 15 czerwca, a kolejny 29 czerwca. 

Cały czas trwa sprzedaż zaproszeń, jednak w przypadku tego pierwszego terminu prosimy o 

jak najszybszy zakup i odbiór zaproszeń. 

Miejsce pikników – Centrum Konferencyjno-Piknikowe nad Wisłą (dotychczasowa nazwa C. K. 

Naftoremont).  

Koszt zakupu zaproszenia tak jak w latach ubiegłych, tj. 20 zł za osobę. 

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do zakupy zaproszeń w biurze Związku, bud. 06, p. 12. 

 

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


