Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 26 sierpnia 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.
W minionym tygodniu, w czwartek 22 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, na
którym m. in. omówione zostało spotkanie z pracodawcą, jakie odbyło się 6 sierpnia br.
Spotkanie to jak już pisaliśmy w poprzednich naszych informacjach dotyczyło dokonywanej
obecnie analizy zasadności i powodów wprowadzenia z początkiem 2015 roku przez
poprzedni Zarząd PKN ORLEN restrukturyzacji w obszarze produkcji skutkującej zwolnieniami
grupowymi poprzez likwidację piątej brygady i przejścia na system pracy czterobrygadowy.
Obecnie pracodawca przeprowadza w tej sprawie dogłębną analizę mającą dać odpowiedź
jakie były przyczyny i powody tak nagłych i drastycznych dla Załogi oraz całej produkcji decyzji
ówczesnych władz i czy te decyzje dały w ogóle jakiekolwiek oszczędności dla firmy, bo jak
pamiętamy Prezes Pater częstował nas wówczas stwierdzeniami i zapewnieniami o
wielomilionowych oszczędnościach, których po 5 latach wciąż nie widać.
Widać za to na produkcji dużą ilość nadgodzin oraz ewidentne braki kadrowe, które są łatane
właśnie nadgodzinami i to obecnie jest także przedmiotem całościowej oceny także pod kątem
docelowego systemu pracy, który widziałaby Załoga obszaru produkcji.
W tej sprawie tak jak już również pisaliśmy, pracodawca rozważa skierowanie do pracowników
jeszcze w tym roku ankiety w której każdy odpowie na pytania oraz przedstawi własne
argumenty za lub przeciw takiemu czy innemu systemowi pracy. O tym wszystkim
rozmawialiśmy na zebraniu Zarządu, jesteśmy również otwarci na spotkania z Państwem,
które już jakiś czas temu rozpoczęliśmy i będziemy je kontynuowali. Na takich spotkaniach
można w sposób spokojny wytłumaczyć wszelkie wątpliwości jakie mają pracownicy, bo jak
wiemy zdania na całym Zakładzie co do grafiku pracy są podzielone.
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Na zebraniu Zarządu dyskutowaliśmy i poinformowaliśmy także Członków Zarządu Związku,
że Prezydium Związku prowadzi z pracodawcą ostateczne uzgodnienia i wyjaśnia
nieuzasadnione wątpliwości niektórych przełożonych na produkcji co do występowania awansu
na jednym z poziomów w Tabeli ZUZP (kat. 4a).
Po dokończeniu tej sprawy przekażemy pracownikom dokładne informacje.
Posiłki pracownicze – ankieta.
Zarząd Związku został także zapoznany ze sprawą naszej kolejnej interwencji w sprawie
jakości posiłków pracowniczych. W naszej interwencji do przedstawicieli Spółki ORLEN
Administracja oraz ORLENU oprócz wskazania kolejnych przykładów i zdjęć nadesłanych do
nas, zawnioskowaliśmy także o przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej
obiadów. Taka ankieta ma się odbyć po okresie wakacyjnym.

ZUZP w OS S.A.
Pracowników Spółki ORLEN Serwis S.A., ale także i wszystkich innych informujemy, że w
minionym tygodniu 21 sierpnia został podpisany przez stronę związkową i stronę pracodawcy
wynegocjowany niedawno Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który obecnie będzie skierowany
do rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy.
Dziękujemy wszystkim za wniesiony wkład pracy w ten dokument i gratulujemy pracownikom,
którzy będą beneficjentami zawartych w tym dokumencie zapisów.

HDK
Poniżej przedstawiamy informację o zbliżającej się kolejnej akcji HDK w naszej firmie:

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN w ramach swojej działalności w Grupie ORLEN
w powiązaniu z Dniami Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia organizuje akcję krwiodawstwa oraz
rejestrację dawców szpiku kostnego.
Honorową donację będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących
lokalizacjach:
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11.09.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Płocku,
parking Centrum Administracji PKN ORLEN
ul. Chemików 7, 09-411 Płock



12.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 we Włocławku
parking Centrum Administracji ANWIL
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek



17.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Warszawie
Parking Budynku Senator,
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Punkt rejestracji dawców szpiku w holu budynku powyższych lokalizacji.
Każda osoba, która odda krew w ramach przedmiotowej akcji, oprócz standardowego pakietu z RCKiK
8 czekolad, otrzyma dodatkowo upominek.

ORLEN AVIATION
13 sierpnie w Spółce ORLEN Aviation w Warszawie uczestniczyliśmy w spotkaniu, na którym
zaprezentowany został

przez przedstawicieli PKN ORLEN Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, jaki obowiązuje w naszej firmie oraz w tych Spółkach G.K., które są we wspólnym
Regulaminie ZFŚS.
Spółka ORLEN Aviation jak dotychczas nie była objęta tym rozwiązaniem, ale w związku z
tym, że są to dobre i korzystne dla pracowników propozycje i spotkały się one z dużym
zainteresowaniem pracowników tej Spółki oraz Zarządu, mamy nadzieję, że jeszcze w tym
roku dopełnione zostaną wszelkie formalności, aby ta Spółka z nowym rokiem była już objęta
wspólnym Regulaminem Socjalnym, a pracownicy mogli korzystać z rozwiązać tam zawartych.
Pozostając jeszcze na chwilę przy Spółce ORLEN Aviation chcielibyśmy oficjalnie
poinformować, że nasza struktura członkowska sukcesywnie wzrasta, w związku z powyższym
dokonane zostały wybory Przewodniczącego Koła, a obecnie trwają także wybory Delegatów.
Miło nam poinformować, że na funkcję Przewodniczącego Koła w Spółce ORLEN Aviation
wybrany został kol. Marcin Lewandowski, któremu serdecznie gratulujemy i witamy w gronie
Członków Zarządu naszego Związku.

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Piknik związkowy - 30.08
Członków Związku zapraszamy do zakupu zaproszeń na nasz trzeci i zarazem ostatni
tegoroczny piknik, który odbędzie się w najbliższy piątek 30 sierpnia.
Piknik odbędzie się w miejscu ,,Plac Piknikowy Dębowy”, ul. Parowa 10, po lewej stronie od
Placu Piknikowego – Centrum Konferencyjne nad Wisłą, gdzie odbyły się nasze dwa
wcześniejsze tegoroczne pikniki związkowe.
Zapraszamy do zakupu zaproszeń w biurze Związku.

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