Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 23 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.
Dzisiejszy dzień rozpoczyna tydzień świąteczny tak bliski nam wszystkim i naszym
rodzinom, czyli okres Świąt Bożego Narodzenia.
To czas wyjątkowy, który jest okresem zadumy i refleksji, a także czasem pełnym radości
i szczęścia, bo jeśli tylko mamy takie możliwości, to staramy się go spędzić z naszymi rodzinami
i najbliższymi nam osobami.
To czas odłożenia na bok codziennych trosk i zmartwień, czas wyciszenia i oczekiwania na
pierwszą gwiazdkę, czas obdarowywania prezentami i bycia obdarowywanym, wybaczania tego
co było złe i proszenia o wybaczenie.
To także czas składania wielu życzeń tak w życiu prywatnym, rodzinnym, jak i w tym
zawodowym, gdzie wigilie firmowe będące wstępem do tej prawdziwej domowej, rodzinnej Wigilii
już się odbyły.
W imieniu własnym oraz Prezydium i Zarządu naszej Organizacji Związkowej mam
zaszczyt i przyjemność życzyć wszystkim Państwu oraz Waszym najbliższym szczęścia,
zdrowia, miłości oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym, a w Nowym
2020 roku niech się spełniają Państwa plany, cele oraz wszystkie marzenia, których prywatnie,
zawodowo, a także i od strony związkowej na pewno mamy wszyscy dużo. Niech te Święta
każdemu upłyną w przyjaznej, ciepłej i pełnej rodzinnej miłości atmosferze, bo każdy z nas tego
potrzebuje.
Szczególne życzenia kierujemy do wszystkich tych pracowników, którzy w Wigilię oraz w
okresie Świąt, a także za kilka dnia w okresie noworocznym będą musieli pracować. W pracy
zmianowej to właśnie taki czas, kiedy trzeba zostawić rodzinę i iść do pracy jest tym okresem
najtrudniejszym. Wszystkim tym osobom życzymy dodatkowo, aby ten czas spędzony w pracy
upłynął spokojnie, bezpiecznie, bez awarii i bez żadnych problemów.
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Kończąc dzisiejsze i zarazem ostatnie w tym roku nasze związkowe informacje (następne
przekażemy

w

Nowym

Roku),

składamy

serdeczne

podziękowania

pracownikom

poszczególnych Brygad z Wydziałów Produkcyjnych z naszego Zakładu, tj.: z Elektrociepłowni
– Wydział Maszynowy (WEK) oraz Wydział Kotłowy (WEK), Olefiny, Fenol, Tlenek Etylenu,
Odzysk Gazów Suchych (PR-5 OGS), Odzysk Wodoru (PR-5 OW), Elektrycy (WED) Gudron
i Hydrokaking (PR10) za przekazanie paczek ze słodyczami, które zgodnie z wolą
pracowników jak co roku zostaną przez nas zawiezione (część paczek jest już dostarczona) i
przekazane dla Dzieci z Domów Dziecka z którymi współpracujemy, a także do innych tego typu
instytucji i placówek. W tym okresie świątecznym jest to ważny i istotny gest podzielenia się
czymś z drugim potrzebującym człowiekiem.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
W podsumowaniu tego roku, składamy także nasze związkowe podziękowania dla
wszystkich naszych Członków za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie należąc do tej
Organizacji Związkowej. To co się udaje wynegocjować i przekazać pracownikom dzięki naszym
wspólnym staraniom to nasza wspólna praca Prezydium Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i wszystkich Członków tej Organizacji.
Wszyscy razem na każdym szczeblu naszych związkowych funkcji jesteśmy codziennie
odpowiedzialni za bieżące sprawy, a także za przyszły los i pozycję tej Organizacji Związkowej,
która już w przyszłym roku będzie obchodziła jubileusz 15-lecia powstania.
Te szybko mijające lata działalności naszej Organizacji Związkowej, której powstanie oraz
obecna działalność i dbałość o swoich Członków było i wciąż jest bardzo potrzebne, to powód
do dalszej wytrwałej pracy, która da efekty i korzyści pracownikom, a najbliższa perspektywa, to
oczywiście negocjacje płacowe na 2020 rok, które zaczniemy już niedługo.
Przy tej okazji zachęcamy też osoby jeszcze dotychczas niezrzeszone do wstępowania i
zapisywania się do nas, a Członków naszej Organizacji w tej bieżącej codziennej pracy prosimy
o jak najszersze przedstawianie informacji o naszym Związku Zawodowym wszystkim
zainteresowanym pracownikom.
Dziękujemy także wszystkim krwiodawcom z naszej G.K. ORLEN, którzy coraz liczniej
biorą udział w akcjach oddawania krwi organizowanych przez nasz Klub HDK, któremu
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przewodniczy kol. Adam Kwasiborski. Ostatnia w tym roku akcja HDK odbyła się w miniony
piątek 20 grudnia w Płocku, gdzie pracownicy mogli oddać krew w ambulansie przed siedzibą
PKN ORLEN. Takie akcje będą się odbywały także w roku 2020.
Serdecznie dziękujemy za udział w takich akcjach i zapraszamy też nowe osoby do
wstąpienia do Klubu oraz do oddawania krwi.
Żegnając się z Państwem do naszej następnej audycji, którą przedstawimy już w Nowym
Roku, poniżej w imieniu Zarządu Związku przesyłamy życzenia świąteczne:

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