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Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

z dnia 02 grudnia 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. 

Nasze dzisiejsze informacje dziś wyjątkowo rozpoczynamy nie od spraw bieżących 

zakładowych, ale od złożenia oficjalnych gratulacji dla Członka naszej Organizacji Związkowej 

- Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PKN ORLEN S.A. kolegi Pawła Zdrojewskiego, 

który w dniu 26 listopada w Warszawie otrzymał wyróżnienie w krajowym etapie konkursu 

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2019. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy 

WYRÓZNIENIE 

w krajowym etapie konkursu 

NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY 2019 

dla 

Pana Pawła Zdrojewskiego 

SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY 

za zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy  

na rzecz poprawy stanu bhp 

oraz ochrony uprawnień pracowniczych 

 

Główny Inspektor Pracy 

Wiesław Łyszczek 
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Jest to kolejne wyróżnienie dla kolegi Pawła po otrzymaniu w dniu 18 lipca br. I miejsca w 

etapie wojewódzkim tego ogólnopolskiego konkursu. 

Jest to dowód i docenienie działań Pawła Zdrojewskiego jako Zakładowego Społecznego 

Inspektora Pracy oraz całej naszej Społecznej Inspekcji Pracy, która dba o dobre warunki 

pracy w naszym Zakładzie Pracy. 

Jeszcze raz gratulujemy Pawłowi i życzymy także podobnych sukcesów w przyszłości. 

 

 

Posiłki pracownicze – zapisywanie się do Programu. 

Informacje sprzed tygodnia rozpoczynaliśmy od tematu posiłków pracowniczych dla 

pracowników Obszaru Produkcji w PKN ORLEN oraz prezentowaliśmy pismo, w którym 

zwróciliśmy się do przedstawicieli pracodawcy z wnioskiem o możliwość zapisywania się i 

ewentualnego wypisywania się przez Pracowników do programu posiłków w cyklach 

miesięcznych, a nie kwartalnych, jak to jest dotychczas. 

Dość szybko otrzymaliśmy odpowiedź w której pracodawca przychyla się do naszego wniosku 

na czas I kwartału 2020 roku, chcąc w tym czasie jednocześnie sprawdzić, czy taka zmiana z 

jednej strony generująca więcej pracy biurokratycznej dla osób obsługujących program, czy da 

pozytywny efekt i odzew po stronie pracowników – beneficjentów programu w postaci 

zwiększonej ilości osób, które zapiszą się do programu. 

Poniżej odpowiedź jaką otrzymaliśmy od pracodawcy: 

 

,,Szanowny Panowie Przewodniczący, 

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wprowadzenia od 1 stycznia 2020 r. 

możliwości zapisywania się do  programu posiłków pracowniczych w cyklach 

miesięcznych informuję, że propozycja ta została skonsultowana z właściwymi obszarami 

merytorycznymi. Po przeprowadzonych konsultacjach podjęta została decyzja o 
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czasowym wdrożeniu tj. na czas I kwartału 2020 r. rozwiązania uwzględniającego 

Państwa wniosek.  

Po zakończeniu tego okresu przeprowadzona zostanie analiza wdrożonych zmian, pod 

kątem zwiększenia ilości uczestników programu posiłków pracowniczych, a następnie 

podjęte zostaną dalsze decyzje w tej sprawie. 

Wyrażam przekonanie, że takie rozwiązanie będzie dla Państwa i Pracowników 

satysfakcjonujące. 

Informuję również,  iż z uwagi na aspekt społeczny programu posiłków pracowniczych 

informację o uwzględnieniu Państwa wniosku przekażemy pozostałym organizacjom 

związkowym działającym w Spółce.  

 

Z poważaniem, 

Anna Lewandowska-Romanowska” 

 

 

Wypłata nagrody świątecznej. 

Pracowników PKN ORLEN (szczególnie tych posiadających ograniczony dostęp do intranetu) 

informujemy, że wypłata nagrody świątecznej nastąpi w czwartek 12 grudnia. 

 

 
 Plan organizacji ruchu na drodze wewnętrznej przy Br. Nr 1 

 Na wniosek naszej Organizacji Związkowej wystosowany do Dyrektora Biura Techniki 

odnośnie braku miejsc parkingowych do czasowego zaparkowania pojazdu, czy np. wózka 

akumulatorowego w okolicach Br. Nr 1, gdzie pracownicy przyjeżdżają na chwilę załatwić jakąś 

sprawę, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, że zostanie specjalnie wyznaczonych i 

oznakowanych 10 miejsc parkingowych z czasem parkowania do 60 minut. 

Poniżej mapka dotycząca realizacji naszego wniosku i wyznaczenia miejsc do parkowania: 
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Basell ORLEN Polyolefins. 

W czwartek 28 listopada w Spółce BOP odbyło się kolejne spotkanie na którym przedstawiony 

został stronie pracodawcy opracowany przez naszą Organizację i gotowy do negocjacji 

materiał, w zakresie którego chcemy wspólnie jako strona związkowa podjąć z pracodawcą 

rokowania zmian w ZUZP. Po dyskusji na spotkaniu nasz materiał zostanie jeszcze 
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uszczegółowiony i ponownie przesłany pracodawcy jako nasze oficjalne stanowisko 

związkowe. Wśród całego zakresu propozycji złożonych pracodawcy, priorytetem będzie 

wynegocjowanie osobnego budżetu na premię miesięczną dla pracowników, której w tej 

Spółce nie ma. Istniejące obecnie rozwiązanie zawiera się w premii rocznej co do której 

(szczególnie co do zasad jej naliczania) pracownicy mają wiele zastrzeżeń i uzasadnionych 

uwag. 

 

 

Przewodniczących naszych Kół Wydziałowych oraz ze Spółek zapraszamy po odbiór 

kalendarzy planszowych na rok 2020. 

 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 

 


