Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
z dnia 18 listopada 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 środę 13 listopada odbyło się zebranie Zarząd Związku na którym
omówione zostały wszystkie bieżące sprawy od ostatniego posiedzenia.
Na początku zebrania Zarząd Związku został poinformowany i zapoznany z ostatnimi
działaniami Prezydium Związku w sprawie niejasności, jakie pojawiały się w Kartach Zakresów
Obowiązków (KZO) pracowników obszaru produkcji. Temat ten poruszaliśmy w naszych
poprzednich informacjach związkowych. Odbyliśmy w tej sprawie kolejne spotkania z
przedstawicielami pracodawcy z poszczególnych obszarów i sprawa wydaje się być już
ostatecznie załatwiona. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to prosimy o osobisty kontakt z nami.
Na zebraniu Zarządu omówione zostały także wyniki niedawno przeprowadzanej na Zakładzie
ankiety dotyczącej posiłków pracowniczych, które od 4 lat otrzymują zapisani do takiego
programu pracownicy obszarów produkcji pracujący w systemie zmianowym.
Mimo spływających do nas w ostatnich miesiącach wielu dobrych opinii pracowników
dotyczących serwowanych posiłków, którzy sami zaznaczają, że widzą na plus różnicę w tym co
było kiedyś, a co jest obecnie, to były także niektóre opinie dość mocno skrajne, bijące
niepotrzebnie i niesprawiedliwie w cały personel Spółki Orlen Administracja. Uważamy, że przy
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ankiecie został popełniony błąd, bowiem wypełnionych ankiet spłynęło znacznie, znacznie
więcej, niż osób pobierających posiłki.
Pierwsza ogólna analiza takiego stanu rzeczy może prowadzić do wniosku, że negatywne opinie
mogły spłynąć głównie od osób, które kiedyś brały posiłki, ale nie biorą ich obecnie, bo
przypomnijmy, że w 4-letnim okresie przez pierwsze trzy lata był to operator zewnętrzny – Firma
BOSS i wtedy faktycznie nie tylko my, ale także i inne Organizacje dostawały dużo negatywnych
zgłoszeń i robiliśmy w tym temacie wiele interwencji. Natomiast od ponad roku posiłki są
przygotowywane przez naszą Spółkę Orlen Administracja w Stołówce, która przeszła kapitalny
remont.
W temacie omówienia i podsumowania wyników tej ankiety odbyło się także spotkanie, w którym
uczestniczył Członek Zarządu PKN ORLEN Pan Armen Artwich, odpowiedzialny m. in. także za
ten segment, bo niektóre wypowiedzi z ankiety wzbudziły zainteresowanie władz Spółki oraz
PKN ORLEN. Należy powiedzieć wprost i to niniejszym czynimy, bo padły takie słowa od Pana
Prezesa na spotkaniu, że program w tej formie będzie istniał dalej (z pełnym monitoringiem
jakości posiłków) dopóki będzie zainteresowanie, natomiast nie ma dla niego żadnej innej
alternatywy i zamienników jeśli by się okazało, że pracownicy nie chcieliby z niego korzystać.
Choć tu powtórzymy jeszcze raz, bo pozytywne opinie padły także na naszym zebraniu Zarządu
13 listopada, że w ostatnim czasie do jakości posiłków, do ich wielkości oraz menu nie ma uwag.
O ten program musimy dbać wszyscy jeśli chcemy, aby on dalej był i jeśli nawet byłoby coś nie
tak, to prośba, aby przedstawiać to rzetelnie, bez złośliwych komentarzy.
Przedstawiciele Spółki są otwarci na rzeczowe uwagi dotyczące programu pod warunkiem ich
normalnego i uzasadnionego zgłaszania oraz w ramach założeń i zaleceń w jakich ten program
musi funkcjonować.

Na zebraniu Zarządu została nam zgłoszona także nietypowa sprawa, mianowicie na jednym z
parkingów przy Br. Nr 2 doszło niedawno do zuchwałych kradzieży poprzez wycięcie z
niektórych aut katalizatorów. Takie sprawy w pierwszej kolejności należy także zgłaszać do
Orlen Ochrony oraz na Policję aby był oficjalny ślad.
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Czekamy na informację od osób zainteresowanych czy takie zgłoszenia zostały dokonane do
ORLEN Ochrony, żeby sprawę przekazać do Biura Bezpieczeństwa czy i jak można bardziej
skutecznie monitorować wszystkie parkingi wokół Bramy.

Wśród bieżących spraw jakie występowały w ostatnim czasie, chcemy poinformować naszych
Członków, że co i raz spływają do nas pojedyncze sprawy dotyczące różnych problemów, np. z
uzyskaniem awansu lub tego typu podobne. Są to sprawy z różnych części Zakładu i Obszarów
i ich charakter trudności jest także różny. W takich sprawach podejmowane są przez nas
działania, które choć czasami trochę trwają, to jednak zwykle udaje się je pozytywnie rozwiązać.
W ostatnim czasie udało się pozytywnie wyjaśnić

takie sprawy w obszarze Logistyki na

Wydziale BK-01, a czekamy jeszcze na dokończenie podobnych tematów z obszaru
Komponowania Benzyn.
W tym tygodniu odbędziemy także robocze spotkanie u Pana Dyrektora Jerzego Majchrzaka na
Elektrociepłowni oraz u Pana Dyrektora Rafała Trzebińskiego na Olefinach, gdzie omówione
zostaną sprawy pracownicze z tych obszarów.

Spółka Basell ORLEN Polyolefins.
W Spółce BOP w najbliższym czasie będziemy dyskutowali z pracodawcą nad zmianami w
Regulaminie Pracy, które do uzgodnienia nadesłała Spółka do Organizacji Związkowych. Nasze
pisemne stanowisko w tej sprawie prześlemy do pracodawcy do 22 listopada.
Natomiast w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie na którym chcemy przedstawić tematy do
dalszych prac nad zmianami ZUZP.
W minionym tygodniu wystąpiliśmy do Spółki z inicjatywą także wspólną popartą przez Związek
Solidarność i Branżowy w sprawie wprowadzenia posiłków pracowniczych na wzór rozwiązania
z PKN ORLEN.
Poniżej treść pisma skierowanego do władz Spółki:
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„
Płock, dnia 12 listopada 2019 r.
Pan Laurent Hautier
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dotyczy: wprowadzenia w Spółce posiłków pracowniczych dla pracowników obszaru produkcji
i logistyki.

Szanowny Panie Prezesie,
Niżej podpisane Organizacje związkowe, tj.:
» Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej
PKN ORLEN S.A.,
» Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i
» Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
zwracają się z wnioskiem o wprowadzenie w Spółce posiłków pracowniczych dla pracowników obszaru
produkcji oraz logistyki.
Nasz obecny wniosek jest konsekwencją bardzo wielu rozmów z pracownikami, z których wynika pilna
potrzeba wprowadzenia rozwiązania dotyczącego posiłków pracowniczych na wzór tego, które od
czterech lat jest realizowane w PKN ORLEN S.A.
Dla informacji Pana Prezesa chcielibyśmy nadmienić, że Organizacje Związkowe działające w BOP Sp.
z o.o. zwracały się indywidualnie lub wspólnie w sposób pisemny w tej sprawie (28.07.2015 r., 30.05.2016
r., 20.09.2016 r., 29.05.2017 r.) do poprzednich władz Spółki. W roku 2017 nasz wniosek znalazł
zrozumienie i posiłki dla pracowników zostały wdrożone.
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Program posiłków pracowniczych zarówno w PKN ORLEN, jak i w Spółce BOP był wówczas realizowany
przez prywatny podmiot zewnętrzny Pensjonat ,,BOSS” s.c., nad którym nie było naszym zdaniem pełnej
kontroli i zdarzyły się dwie sytuacje, po których pracownicy zgłaszali zastrzeżenia co do jakości posiłków.
Ta sytuacja spowodowała wstrzymanie i całkowite zlikwidowanie programu posiłków w Spółce BOP,
natomiast w PKN ORLEN po wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych przez dostawcę posiłków program
był dalej realizowany. Nasz pisemny wniosek z dnia 29 maja 2017 roku do władz Spółki BOP o takie
samo realizowanie programu jak w PKN ORLEN, który jest współwłaścicielem Spółki BOP nie znalazł
jednak wtedy zrozumienia.
We wrześniu 2018 roku doszło do zmiany operatora programu i od tego momentu posiłki pracownicze w
nowej formule, znacznie lepszej jakości realizowane są przez Spółkę ORLEN Administracja, wchodzącą
w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obecny proces przygotowywania posiłków i ich dystrybucji

jest w pełni kontrolowany przez Biuro

Administracji PKN ORLEN S.A., a ostanie spotkanie w tej sprawie pracodawcy, tj. PKN ORLEN S.A. i
związków zawodowych potwierdziło dobrą opinię o obecnie funkcjonującym programie posiłków
pracowniczych.
W związku z powyższym zwracamy się do Zarządu Spółki Basell ORLEN Polyolefins o poważne
potraktowanie naszego wniosku poprzez wprowadzenie jeszcze w tym roku programu posiłków
pracowniczych dla pracowników obszaru produkcji oraz logistyki.
Z poważaniem,
Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.

Dw.:
▪ Pan Jan Aleksander Rosek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.,
▪ Pan Jaap Rabou – Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.,
▪ Pan Tomasz Szymański – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.,
▪ Pan Jacek Choroszewski – Dyrektor Personalny Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.”
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W Spółce Orlen Ochrona po przeprowadzonych wcześniej uzgodnieniach pracodawcy z
Organizacjami Związkowymi w kwestii uzgodnienia Regulaminu Wyborów do Rady
Pracowników, rozpoczynają się aktualnie wybory do Rady Pracowników.
Orlen Eko – w tym tygodniu przypomnimy się o spotkanie, które Spółka miała zorganizować w
temacie przedstawienia informacji odnośnie rozdysponowania funduszu uznaniowego.

CM MEDICA
Poniżej podajemy komunikat z CM MEDICA:
,,Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. informuje, iż w związku z brakiem dostępności
szczepionek na rynku wstrzymuje szczepienia przeciwko grypie.
Szczepienia będą wznowione niezwłocznie po przywróceniu dostaw szczepionek, co zgodnie z
deklaracjami producenta, powinno nastąpić po 15 listopada”.

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