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Informacje MZZPRC z dnia 7 października 2019 r. 
 

 
Witam. Piotr Wilicki – 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. 

 

Pierwszym tematem dzisiejszych informacji jest ankieta dotycząca czasu pracy w 

PKN ORLEN S.A. Ankieta jest prowadzona przez stronę pracodawcy i ma za 

zadanie pokazanie jaki system pracy według pracowników zmianowych byłby 

bardziej przyjazny i akceptowalny w obszarach pracujących w ruchu ciągłym.  

Ankieta zawiera pytania mające za zadanie określenie poziomu zadowolenia z 

obecnego systemu czasu pracy jak i zapatrywania na możliwość zmiany na inny 

model pracy zmianowej. Znamiennym jest pytanie nr 4 w ankiecie, które wprost 

odnosi się do konkretnego modelu czasu pracy. Pracownicy mają do wyboru 

pięciobrygadowy system 8- godzinny oraz czterobrygadowy 12-godzinny. W 

uwagach do tego pytania jest podany wymiar czasu pracy zgodny z ilością godzin 

przypadających w ciągu roku pomniejszony o tzw. „P”. Taka konstrukcja pytania 

eliminuje zaproponowanie w pytaniu konkretnego grafiku i dlatego w uzasadnieniu 

do propozycji prosimy ankietowanych o wpisywanie swoich oczekiwań w stosunku 

do wybranego rozkładu czasu pracy. Dostajemy wiele telefonów w tej sprawie i 

prosimy o jak największy udział w ankiecie, a w razie wątpliwości o kontakt z nami. 
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Ankieta będzie trwała do 18 października i jest czas na proponowanie 

przemyślanych rozwiązań, zgodnych z odczuciem każdego ankietowanego. 

 

Temat ankiety i czasu pracy był jednym z tematów spotkania Organizacji 

Związkowych z Panem Prezesem Danielem Obajtkiem, które odbyło się we wtorek 

1 października. Obecny system czasu pracy, a zwłaszcza jego wprowadzenie cały 

czas jest przedmiotem analiz i opinia pracowników na jego temat jest bardzo 

ważna dla Zarządu PKN ORLEN.  

Na spotkaniu poruszone zostały również sprawy zmian do ruchomego czasu pracy 

(powrót do zasad jakie obowiązywały przed ostatnią zmianą Regulaminu Pracy), 

temat miejsc parkingowych w okolicy bramy nr 1 oraz sytuacja w spółkach Grupy 

Kapitałowej w odniesieniu do ich sytuacji oraz o możliwościach wprowadzenia 

ujednoliconych zapisów w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy w 

poszczególnych spółkach. 

 

Dostajemy wiele zapytań odnośnie wprowadzonego od 1 października systemu o 

nazwie Karta Czasu Pracy (KCP). Z informacji przekazanych przez Dział Kadr 

wynika, że wprowadzone rozwiązanie informatyczne w żaden sposób nie zmienia 

dotychczasowych zasad organizacji w zakresie czasu pracy jedynie ujednolica 

dotychczasowe mieszane narzędzia w jeden spójny system.  

 

W piątek obyła się Komisja BHP w PKN ORLEN. Przedstawiono raporty ze stanu 

bezpieczeństwa za poprzedni kwartał, które pokazują iż pracownicy pracują 

bezpieczniej na tle innych firm, co nie oznacza że nie zdarzają się sytuacje 

wypadkowe. Oczywiście w interesie wszystkich leży budowanie takich warunków, 
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aby wskaźniki wypadkowości były jeszcze niższe, przez co pracownicy będą mieli 

większy komfort pracy.  

W trakcie posiedzenia przedstawiono również: 

- informację nt. wyznaczenia bezpiecznych ciągów komunikacyjnych przy 

obiektach i instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku, we  Włocławku i w 

Terminalach Paliw rozmieszczonych w całej Polsce (wyznaczenie ujednoliconego 

standardu dla całego Zakładu),  

 

- informację nt. przeanalizowania dokumentów dot. prowadzenia wyrywkowych 

kontroli stanu trzeźwości na terenie Zakładu Produkcyjnego pod kątem prawnym 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (odniesienie się do interpretacji wydanej przez Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w sprawie danych wrażliwych szczególnych kategorii).  

 

- informację nt. rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany dotyczącej przekierowania 

firm zewnętrznych z Bramy nr 1 na Bramę nr 2 w celu odciążenia parkingów pod 

Bramą nr 1.  

 

W czwartek zapraszamy kolegów z Zarządu naszej Organizacji na posiedzenie 

Zarządu, na którym głównym tematem będzie ankieta czasu pracy. 

Spotkanie odbędzie się o godzinie 13:00 w sali nr 1 CA PKN ORLEN S.A. 

 
 

 

 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


