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Informacje MZZPRC z dnia 10 sierpnia 2020 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. 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od naszego jubileuszu związkowego, jakim jest 15-lecie 

istnienia i działalności naszej Organizacji - Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego w GK 

PKN ORLEN S.A.   

Jak wszyscy widzimy czas leci bardzo szybko, na półkach stoją okolicznościowe statuetki 

symbolizujące 5 - cio i 10 - lecie działalności naszego Związku, a teraz  już kolejny jubileusz - 

15 lat naszej wspólnej pracy związkowej. W takich momentach przychodzi czas na pewne 

analizy i posumowania, jednak niezmiennie czy to było 5 lat istnienia Związku, czy później 10, 

czy obecnie 15, jedno jest pewne i to słyszymy od wielu osób, mianowicie dobrze, że ta 

Organizacja powstała, bo z perspektywy czasu widzimy ile było i ile jest w każdym roku spraw, 

gdzie musimy dbać i wspólnie na każdym poziomie dbamy o nasze zabezpieczenia 

pracownicze. 

Wielu pracowników, w tym Członków naszego Związku na przestrzeni tych lat odeszło już na 

zasłużone emerytury, ale co wymaga podkreślenia na Zakładzie wciąż pracują osoby, które 

najpierw zainicjowały założenie naszego Związku, a następnie dokonały wszystkich formalności, 

żeby ta Organizacja powstała. 

Oficjalna rejestracja Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

w G.K. PKN ORLEN S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 29 lipca 2005 roku i od 

tego dnia pod naszym związkowym szyldem – zegarem symbolizującym pracę ciągłą, 

zmianową, 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, pracujemy, działamy, pomagamy pracownikom. 

Mówimy tu w liczbie mnogiej, bo działalność Związku dokonuje się na każdej płaszczyźnie. To 
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nie tylko Prezydia Związku w danej kadencji, czy Zarząd, ale także każdy Członek Związku, 

który swoją postawą i działaniami przyczynia się do dobrego imienia tej Organizacji i jej dokonań. 

Z tego miejsca wszystkim założycielom Związku składamy serdeczne podziękowania za podjętą 

wtedy inicjatywę, za trud i doprowadzenie do oficjalnego powstania naszej  Organizacji 

Związkowej, a wszystkim Członkom Związku (także tym, którzy byli w tej Organizacji, ale już 

odeszli z Zakładu) składamy podziękowania, że zaufaliście tej Organizacji i że jesteście/byliście 

Państwo z nami. Przez wszystkie 15 lat od momentu założenia i powstania naszej Organizacji 

byliśmy i jesteśmy jedną z trzech największych Organizacji Związkowych w PKN ORLEN S.A. 

cały czas posiadającą status Organizacji reprezentatywnej. 

Działamy w PKN ORLEN i w niżej wymienionych Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN: 

- ORLEN KolTrans S.A. 

- ORLEN Laboratorium S.A. 

- ORLEN Serwis S.A. 

- ORLEN Administracja Sp. z o.o. 

- ORLEN Aviation Sp. z o.o. 

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 

- ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 

- ORLEN Eko Sp. z o.o. 

- ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 

- Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

 

Na początku działaliśmy tylko wśród pracowników zmianowych, bo Związek w 2005 roku był 

zakładany przez pracowników pracujących w ruchu ciągłym na zmiany, głównie dla tej grupy 

zawodowej, ale na przestrzeni lat nasz Statut został przez Delegatów otwarty także na 

pracowników jednozmianowych, pracujących w innych obszarach niż produkcja i dziś z tej grupy, 

czy to w PKN, czy w Spółkach G.K. także posiadamy Członków i ich reprezentujemy, posiadając 

w niektórych Spółkach także tak jak i w PKN ORLEN przymiot reprezentatywności. 

Na okoliczność 15-lecia naszego Związku, Zarząd Związku poczynił już wcześniej pewne 

ustalenia, aby każdy z Członków otrzymał okolicznościowy upominek. W najbliższym czasie 
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będziemy kontaktowali się z Przewodniczącymi Kół naszej Organizacji i zgodnie z listą Członków 

będziemy dystrybuowali i przekazywali Członkom Związku upominki z okazji 15-lecia Związku. 

 

Kolejne tematy: 

 

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A.  

 

Wszystkich pracowników PKN ORLEN informujemy, że kończy się właśnie czteroletnia kadencja 

Społecznej Inspekcji Pracy. Organizacje Związkowe poczyniły już wstępne ustalenia w celu 

przygotowania się do wyborów SIP. Niebawem wyłoniona ma być Komisja Międzyzwiązkowa, 

która zajmie się przeprowadzeniem wyborów SIP. 

Już dziś prosimy pracowników w swoich komórkach organizacyjnych o wstępne przygotowanie 

się do wyborów, bo uwzględniając trwający okres urlopowy, a także co najważniejsze wciąż 

nieustające zagrożenie epidemiczne, musimy to wykonać bardzo sprawnie i bezpiecznie w 

terminie do końca września br. łącznie już z wyborem ZSIP. 

 

#GaszynChallenge dla Zosi Paczwy od Związku Ruchu Ciągłego. 

Szanowni Państwo – małą Zosię Paczwę chorą na SMA typu 1 – rdzeniowy zanik mięśni i 

potrzebującą ogromnej kwoty na zabieg znają już chyba wszyscy. Wielu z nas wsparło już tę 

akcję, czasami nawet kilkukrotnie, jednak wszyscy wciąż nie ustajemy w dążeniu do zebrania 

pełnej kwoty, która pozwoli zakupić upragniony lek. 

W poniedziałek 3 sierpnia o godz. 18.00 na parkingu przed biurowcem głównym (Br. Nr 1) grupa 

przedstawicieli naszego Związku spotkała się, aby wykonać symboliczne pompki i przysiady 

oraz zebrać pieniądze do puszki. Nagranie z tej charytatywnej akcji jest na naszym profilu 

facebook. 

Aby rozszerzyć akcję także na Zakład, bo niewiele osób mogło w tym dniu i o tej godzinie się 

stawić (pogoda nie sprzyjała nam), przekazaliśmy także puszki na Zakład na różne Wydziały, 

które odpowiedziały na nasz apel o zbiórkę pieniędzy. Zapoczątkowana w poniedziałek 3 

sierpnia zbiórka trwa, więc dalej, można z puszką także zajrzeć z jednego Wydziału na drugi po 
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sąsiedzku lub przyjść wrzucić swój datek do puszki w naszym biurze, a jak zbiórkę na Zakładzie 

zakończymy, to puszki przekażemy do fundacji. 

Chcemy też podkreślić, że do naszej poniedziałkowej puszki w zbiórce pieniędzy dla Zosi 

Paczwy uczestniczyli i wrzucili swoje pieniądze także pracownicy Biura Kontroli i 

Bezpieczeństwa z Płocka z następujących działów:  

Dział Analiz Bezpieczeństwa, 

Dział Bezpieczeństwa Fizycznego, 

Dział Kontroli Wewnętrznej. 

 

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy  

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


