Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 14 października 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 miniony tygodniu w czwartek 10 października odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, na
którym głównym punktem było omówienie ankiety dotyczącej czasu pracy, jaką Pracodawca w
PKN ORLEN skierował do pracowników produkcji.
W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz publicznie odpowiedzieć na niektóre telefoniczne
pytania pracowników kierowane do biura naszej Organizacji i jeszcze raz bardzo wyraźnie
podkreślić, choć już to podawaliśmy, że ankietę badania opinii na temat systemu czasu pracy
przeprowadza Pracodawca, a nie Organizacje Związkowe.
My jedynie cały czas, zarówno teraz, jak i wcześniej rozmawiamy z pracownikami, poznajemy
ich opinie w jakim systemie i w jakim grafiku chcieliby pracować, informujemy ich o różnych
szczegółach poszczególnych rozwiązań, przybliżamy pracownikom jak najwięcej informacji w
tym temacie oraz odpowiadamy na liczne pytania telefonicznie lub w rozmowach osobistych, a
także na spotkaniach Wydziałowych.
To pracownicy wypełniając obecnie ankietę zdecydują w jakim kierunku w przyszłości mają iść
nasze związkowe rozmowy z Pracodawcą, jaki ma być na naszym Zakładzie system czasu pracy
(IV, czy V – br.), jaki ma być grafik i przede wszystkim co jest sprawą najważniejszą, jaka ma
być roczna norma czasu pracy, bo jak się okazuje nie dany grafik jest najważniejszy, a później
dopracowywanie tzw. ,,R” do danej normy, lecz najważniejsza jest roczna norma czasu pracy
do której można zastosować dany grafik.
Wszelkie informacje w temacie ankiety posiadają Przewodniczący Kół Wydziałowych, ale w
razie potrzeb również i my pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy odpowiedzią na
wszystkie pytania.
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Po odbyciu bardzo wielu rozmów z pracownikami pracującymi na zmiany wiemy, że każdy ma
swoje argumenty za takim, czy innym rozwiązaniem i prosimy wszystkich, aby po pierwsze wziąć
udział w ankiecie, a po drugie śmiało pisać swoje przyszłościowe oczekiwania, bo w ankiecie
Pracodawca przewidział miejsca, szczególnie pod pytaniem Nr 4 dotyczącym wyboru przez
pracownika w którym systemie czasu pracy chciałbyś pracować, gdzie można dopisać swoje
uzasadnienie i oczekiwanie, które dziś będzie wprawdzie tylko pojedynczym głosem w ankiecie,
ale przyszłościowo po połączeniu z Lotosem będzie dużym zbiorczym głosem Załogi do dalszej
dyskusji w tej sprawie.

CM MEDICA.
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przychodni CM Medica.
,,Szanowni Państwo


Centrum Medyczne Medica, informuje, że już 4 listopada 2019 r., w przychodni przy ul.
Kutrzeby 11 rozpocznie działalność filia Rehabilitacji leczniczej.
Pacjenci uprawnieni do korzystania z abonamentów medycznych, zawierających usługi
rehabilitacyjne, w filii przy ul. Kutrzeby będą mogli skorzystać z zabiegów masażu,
elektrolecznictwa, laseroterapii, ultradźwięków i kinezyterapii.
Rezerwacja terminów zabiegów odbywa się w recepcji Rehabilitacji leczniczej w

przychodni przy ul. Chemików 7.


Centrum Medyczne Medica informuje, że w okresie od 14 do 28 października 2019 r., w
związku z remontem call center mogą wystąpić niewielkie utrudnienia w dodzwonieniu
się na infolinię 24 364 70 00.
Jednocześnie, w okresie od 09 do 28 października, obsługa pacjentów korzystających ze

świadczeń Wojskowego Instytutu Medycznego będzie się dobywała w pokoju nr 23.
Zespół Centrum Medycznego Medica przeprasza za wszelkie utrudnienia, jakie mogą
wystąpić w tym okresie.”
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PPE – obniżenie kosztów za zarządzanie.
W środę 9 października odbyło się spotkanie na którym strona Pracodawcy poinformowała o
tym, że w najbliższym czasie ma nastąpić obniżenie dotychczasowych procentowych stawek za
zarządzanie. Szczegóły w tej sprawie poznamy w najbliższym czasie.
W tym samym dniu odbyło się także spotkanie z Pracodawcą dotyczące podsumowania
tegorocznej rozmowy rozwojowej.

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