Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 25 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 naszych poprzednich informacjach jedną ze spraw był temat związany z posiłkami
pracowniczymi w PKN ORLEN, a konkretnie podsumowanie wyników ankiety dotyczącej
programu posiłków, która była niedawno skierowana do pracowników obszarów produkcji.
Temat ten był także szerzej omawiany na naszym ostatnim zebraniu Zarządu w dniu 13
listopada.
W dyskusjach z pracownikami na ten temat pojawiał się często wątek dotyczący tego, aby
zapisywanie się do programu i ewentualne wypisywanie było możliwe w cyklach miesięcznych,
a nie kwartalnych jak jest obecnie, dlatego też po analizie postanowiliśmy w minionym
tygodniu wystąpić z pisemnym wnioskiem do przedstawicieli PKN ORLEN oraz do Spółki
ORLEN Administracja o przeanalizowanie takiej możliwości, żeby pracownicy od nowego roku
mogli przystępować do programu w cyklach miesięcznych, a nie kwartalnych. Naszym
zdaniem taka korekta w zasadach programu podniosłaby jego atrakcyjność. Czy taka
możliwość będzie tradycyjnie zobaczymy.
Poniżej treść naszego pisma w tej sprawie:
„Pani Jolanta Chmiel
Dyrektor Biura Administracji
PKN ORLEN S.A.

Dotyczy: zapisywania się do programu posiłków pracowniczych w cyklach miesięcznych.
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Szanowna Pani Dyrektor,
W imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie
Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie począwszy od stycznia 2020
roku możliwości zapisywania się do programu posiłków pracowniczych w cyklach miesięcznych, a nie
kwartalnych jak to jest obecnie.
Po odbyciu przez Prezydium naszego Związku bardzo wielu rozmów z pracownikami obszarów
produkcji, zwracamy się do osób decyzyjnych po stronie pracodawcy PKN ORLEN S.A. oraz Spółki
ORLEN Administracja, która jest operatorem programu o wprowadzenie tej drobnej korekty, która z
punktu widzenia pracowników byłaby zmianą dość istotną, bo pozwalającą na bardziej płynne
przystępowanie do Programu, a to z kolei poprawiłoby jego ogólną atrakcyjność.
Podczas dyskusji jakie odbywamy z pracownikami w tym temacie, niezmiennie na każdym poziomie
staramy się budować świadomość pracowników oraz ich zaufanie do programu posiłków
pracowniczych, który po wcześniejszych niezbyt dobrych dla wszystkich doświadczeniach z podmiotem
zewnętrznym, od ponad roku jest realizowany przez Spółkę ORLEN Administracja, której także zależy
na jak największej atrakcyjności tego programu wśród pracowników.”

Basell ORLEN Polyolefins
W Spółce BOP w ostatnim czasie strona związkowa dyskutuje i wymienia korespondencję z
przedstawicielami pracodawcy w temacie proponowanych przez pracodawcę zmian w
Regulaminie Pracy. Organizacje Związkowe także bardzo mocno zabiegają o jak najszybsze
rozpoczęcie dalszych prac nad zmianami w istniejącym w Spółce od 2005 roku ZUZP, na co
umawialiśmy się z przedstawicielami Spółki BOP w marcu br., kiedy doszło do
wynegocjowania i podpisania pierwszych zmian do ZUZP i podpisania Protokołu Nr 1, że
dalsze rozmowy i prace będą kontynuowane w bieżącym roku.
W minionym tygodniu wystosowane zostało do Spółki pismo ze wspólnymi uwagami do
propozycji pracodawcy w kwestii zmian do Regulaminu Pracy. Natomiast w tym tygodniu w
czwartek 28 listopada ma się odbyć kolejne spotkanie dotyczące przedstawienia pracodawcy
zakresu spraw do zmian w ZUZP. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 listopada.
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W ramach roboczych spotkań z pracownikami, a także z Dyrekcją poszczególnych obszarów,
w minionym tygodniu we wtorek 19 listopada z inicjatywy naszego Przewodniczącego Koła
EC, kol. Waldemara Rosiaka odbyliśmy spotkanie z Dyrekcją Elektrociepłowni na którym
poruszone zostały bieżące sprawy pracownicze z tego obszaru.
Takie spotkania inicjowane czy to przez przedstawicieli Związku, a czasami także i przez
Dyrekcję są bardzo potrzebne i pożyteczne dla obydwu stron, bo pozwalają w bezpośredniej
dyskusji wyjaśnić ewentualne sporne sytuacje, czy ustalić wspólne działania w danej sprawie.

ORLEN EKO
W Spółce ORLEN EKO na wniosek strony związkowej, pracodawca zorganizował w czwartek
21 listopada spotkanie dotyczące przedstawienia informacji na temat rozdysponowania
tegorocznego funduszu przeznaczonego na podwyżki uznaniowe. Z przedstawionych danych
wynika, że cały fundusz na ten cel został spożytkowany, a uznaniowe wzrosty wynagrodzeń
dotknęły procentowo dużą część Załogi.
W piątek 22 listopada w PKN ORLEN odbyły się trzy spotkania dotyczące:
- konsultacji zaktualizowanej polityki antymobbingowej w PKN ORLEN S.A.;
- uzgodnienia Zarządzenia regulującego liczbę dni wolnych w PKN ORLEN S.A. w 2020 roku,
a także dni niepozostawania w dyspozycji pracodawcy;
- porozumienia w sprawie powrotu do ruchomego czasu pracy (dotyczy pracowników
biurowych).
HDK – Dni Honorowego Krwiodawstwa.
W dniach 22-26 listopada obchodzone są coroczne Dni Honorowego Krwiodawstwa. W dniu
dzisiejszym w Płocku w Domu Technika, odbędzie także mała uroczystość wpisująca się w to
święto, czyli spotkanie Krwiodawców G.K. ORLEN.
Przy tej okazji oprócz naszych najlepszych życzeń dla wszystkich osób bezinteresownie
oddających krew, składamy również podziękowania kierowane zarówno od nas, jak i od
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Prezesa Klubu HDK Adama Kwasiborskiego wszystkim osobom, którzy włączyli się w ostatnią
akcję zorganizowaną przez Klub HDK PCK przy PKN ORLEN dla 5-miesięcznego synka
naszego kolegi z PKN ORLEN, który zachorował na ostrą białaczkę szpikową.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich krwiodawców oraz podziękowania za
udział w akcjach oddawania krwi.

Dzień Kolejarza - 25 listopada.
Na koniec naszych dzisiejszych informacji składamy także życzenia i gratulacje wszystkim
Kolejarzom. W dniu dzisiejszym, czyli 25 listopada corocznie obchodzone jest święto
pracowników kolei.
Wszystkim Pracowników Spółki ORLEN KOLTRANS wchodzącej w skład G.K. ORLEN,
składamy również nasze najlepsze związkowe życzenia i gratulacje.

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