Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 23 września 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 oprócz innych bieżących spraw, odbyliśmy wspólnie z innymi
Organizacjami dwa spotkania z przedstawicielami pracodawcy.
Pierwsze spotkanie z Dyrekcją Obszaru Produkcji Petrochemicznej i Rafineryjnej oraz z
Dyrekcją Działu BHP przy udziale także Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dotyczące
rozpoczętego pilotażu w testowaniu elektronicznych urządzeń (PDA) do zapisywania
parametrów na instalacji, które dotychczas pracownicy spisywali w sposób tradycyjny do
zeszytów, czy książek.
Przez Dyrektorów Produkcji przedstawiona została prezentacja oraz szczegółowe wyjaśnienie
wprowadzanego rozwiązania. W dyskusji przedstawiliśmy swoje argumenty i obawy o
zwiększony zakres obowiązków dla pracowników, jednak Dyrektorzy obszaru Petrochemii i
Rafinerii zapewniali i udowadniali, że jedyna zmiana to taka, że pracownik zamiast spisywać
parametry poszczególnych sekcji instalacji w sposób tradycyjny dotychczasowy, czyli
długopisem do zeszytu, będzie wprowadzał je w sposób elektroniczny. Urządzenie to w swojej
funkcjonalności będzie miało możliwość tworzenia historii i wykresów poszczególnych
parametrów danego urządzenia nawet na przestrzeni wielu lat co ma być bardzo przydatne do
analizy zmian poszczególnych parametrów oraz będzie też przy okazji aparatem telefonicznym,
bo dziś słyszymy o różnych problemach z obecnymi aparatami łącznościowymi na instalacjach.
Te nowe urządzenia i jako telefony i jako baza zapisywanych parametrów rozpoczynają właśnie
swój test na wybranych instalacjach. Będziemy zbierali opinie pracowników na ten temat, które
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następnie przedstawimy Dyrekcji Produkcji na kolejnym spotkaniu po zakończeniu pilotażu, na
jakie strona związkowa już wstępnie się umówiła.
Drugie spotkanie, jakie odbyło się w piątek 20 września w obecności przedstawicieli Działu Kadr
dotyczyło przedstawienia wyjaśnień i zaprezentowania szczegółów rozliczania tzw. kart czasu
pracy (KCP) pracowników zmianowych.
Pracodawca poinformował, że do tych bardzo skomplikowanych czynności jakim jest
comiesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników stosowane będzie także dodatkowe
narzędzie, które w sposób automatyczny będzie pilnowało i podpowiadało osobom
odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji czasu pracy m. in. o zachowaniu odpowiednich
norm i przerw (dobowych, tygodniowych, itp.), a także wszystkich innych dotychczasowych
zasad w rozliczaniu miesięcznego czasu pracy pracowników.
Strona pracodawcy zapewniła także, że wbrew niektórym pytaniom od pracowników, jakie
otrzymaliśmy i przekazaliśmy na spotkaniu, nie ulegają żadnej zmianie zasady rozliczania
nadgodzin, bo te kwestie były i są uregulowane w Kodeksie Pracy i o żadnych zmianach nie
może być mowy.
My ze swojej strony zastrzegliśmy, aby wprowadzanie dodatkowych narzędzi i pomocnych
rozwiązań kadrowych w rozliczaniu czasu pracy nie odbiło się na ewentualnym ograniczaniu
nadgodzin przez przełożonych lub oddawaniu pracownikom wolnego na siłę, bo to
spowodowałoby te same duże problemy jakie były na Zakładzie jeszcze w ubiegłym roku.
Tutaj również prosimy pracowników o obserwację tego tematu, a w przypadku jakichś
niejasności prosimy o kontakt z nami.
Z Obszaru Elektrociepłowni czekamy na wyznaczenie przez Dyrekcję terminu spotkania na
którym w szerszym gronie będziemy chcieli podyskutować o sprawach bieżących oraz o
zasadności zastosowania większej niż dotychczas ilości nadgodzin w tym całym dużym
obszarze.
Ankieta czasu pracy dla pracowników zmianowych.
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Na szereg pytań pracowników kierowanych do nas o to kiedy pracodawca skieruje do
pracowników zapowiadaną ankietę dotyczącą grafiku czasu pracy, w której mają znaleźć się m.
in. te najważniejsze pytania:
- w jakim systemie pracy - IV czy V – brygadowym chciałbyś pracować ?
- oraz czy wolałbyś pracować po 8, czy po 12-godz. na zmianę ?
informujemy, że z posiadanych przez nas informacji strona pracodawcy dokonuje jeszcze
ostatnich uzgodnień i analiz i taka ankieta już niebawem ma być do pracowników skierowana.
Prosimy tutaj jeszcze o chwilę cierpliwości.
Przy tej okazji dementujemy też krążące w niektórych częściach Zakładu plotki, a nawet smsy o
tym, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzi jakiś nowy grafik. To jest nieprawda!!!!!!!
Najpierw pracodawca chce przeprowadzić ankietę, której to wyniki pokażą dopiero za jakim
rozwiązaniem opowiedzieli się pracownicy i jakie kolejne kroki trzeba będzie wykonać.
Tutaj również prosimy wszystkich pracowników o rozsądek, a w przypadku potrzeby
przedstawienia szczegółowych informacji w tym temacie prosimy o kontakt z nami.

ORLEN SERWIS - Komisja BHP.
W czwartek 19 września wraz z naszym przedstawicielem ze Spółki kol. Krzysztofem
Witczakiem uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji BHP we Włocławku, na którym poruszone
zostały tematy okularów ochronnych korekcyjnych, odzieży ochronnej, badań okresowych oraz
pilotaży wprowadzających nowe rozwiązania w poszczególnych obszarach.
Ze spraw bieżących na ten tydzień - będziemy chcieli doprowadzić do wyjaśnienia sprawy braku
awansów dla kilku osób w Zespole Akcyzowym na Wydziale Komponowania Benzyn, gdzie Ci
pracownicy są przypisani do poszczególnych brygad zmianowych i także pracują na zmiany, ale
nie są to stanowiska w nazewnictwie produkcyjnym. Sprawa ta ze względu na długi czas jej
trwania wymaga ostatecznego wyjaśnienia i jasnej decyzji Dyrekcji, stąd też wspólnie
podejmujemy konkretne działania, gdzie i na którym szczeblu zaginęła obiecana pracownikom
decyzja o przyznaniu im awansu (sprawa dotyczy 3 osób).
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Oprócz tej sprawy do uzgodnienia z Dyrekcją Zakładu obszaru Rafineryjnego pozostają także
jeszcze inne sprawy, które zgłosili nam pracownicy tego Wydziału.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.
Dla wszystkich chętnych pracowników, którzy chcą zgłębiać swoje wiadomości na temat PPK
pracodawca wraz z firmą PZU organizuje kolejne spotkania w kolejnych lokalizacjach.
Poniżej terminy najbliższych spotkań:

24 września

Płock

25 września

26 września

9.30-11.00

ul. Chemików 7, bud.
Centrum Administracji
PKN ORLEN, 1 piętro,
Sala makietowa

11.30-13.00

Ul. Chemików 7, Zakład
Elektrociepłowni Płock
budynek PZC pok.16

11.30-13.00

ul. Chemików 7, bud.
Centrum Administracji
PKN ORLEN, parter, Sala
nr 1

13.30-15.00
9.30-11.00

13.30-15.00
9.30-11.00
11.30-13.00
13.30-15.00
10.00-11.30

Warszawa
25 września, ul. Bielańska 12, Sala 100

12.00-13.30
14.00-15.30

Podczas spotkań można również zapoznać się z dodatkowymi benefitami dla uczestników PPK
z oferty specjalnej Alior Bank i PZU.
Ankieta posiłki pracownicze.
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Ankieta usługi gastronomiczne.
W intranecie dostępne są dwie ankiety dotyczące posiłków pracowniczych oraz usług
gastronomicznych na Stołówce. Wszystkich pracowników zmianowych na Zakładzie zachęcamy
w szczególności do wypełnienia ankiety dotyczącej posiłków pracowniczych, gdzie można się
podzielić swoimi spostrzeżeniami, czy uwagami na temat posiłków.

Członków Zarządu MZZPRC już dziś informujemy i zapraszamy na posiedzenie Zarządu
Związku, które odbędzie się 10 października (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Nr 1.

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