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Informacje MZZPRC z dnia 24 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 sprawy dotyczącej czasu pracy na niektórych 

wydziałach-obszarach produkcji, gdzie od kilku miesięcy pracownicy pracują w godz. 7.00 – 

19.00 (wcześniej 6.00 – 18.00). Zmiana ta jak słyszymy od przedstawicieli pracodawcy miała na  

celu rozłożenie ilości pracowników na bramach przy wejściu do pracy i przy wyjściu, dlatego też 

część Instalacji została w starym systemie pracy 6-18, a część została przesunięta o godz. 

później, czyli 7-19.  

W kontekście walki z koronawirusem oraz poszukiwania i stosowania różnych rozwiązań 

minimalizujących ryzyko, argumenty przedstawicieli pracodawcy mają swoje uzasadnienie, 

jednak już od dłuższego czasu z dużych instalacji, które zostały zakwalifikowane do pracy w 

godz. 7-19 płyną konkretne argumenty pracowników za powrotem do godz. pracy 6-18. W tej 

sprawie zwracaliśmy się już kilkukrotnie do przedstawicieli pracodawcy przedstawiając 

argumenty pracowników i będziemy to czynili dalej, bo chcielibyśmy spróbować znaleźć takie 

rozwiązanie, które pogodzi w sobie zalecenia sztabu antykryzysowego i argumenty pracowników 

z tych obszarów. 

 

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A. 

Tak jak już informowaliśmy w naszych poprzednich informacjach, w PKN ORLEN kończy się 

czteroletnia kadencja Społecznych Inspektorów Pracy oraz Zakładowego Społecznego 

Inspektora Pracy. Obecnie jesteśmy w fazie przygotowywania się do wyborów, które rozpoczną 

się po wydaniu przez Pracodawcę Komunikatu dotyczącego wyborów SIP w PKN ORLEN S.A. 

Organizacje Związkowe, które wyraziły akces udziału w pracach Komisji Międzyzwiązkowej ds. 

wyborów SIP wystosowały już swoich przedstawicieli do prac w Komisji. Informacja taka wraz z 
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przyjętym Regulaminem Wyborów została wysłana do pracodawcy, który po uzgodnieniu 

schematu organizacyjnego i struktury SIP wyda w tej sprawie Komunikat.  

Wszystkich pracowników prosimy już dziś o przygotowanie organizacyjne, tak aby te wybory, 

które rozpoczną się już niedługo zostały przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie. 

 

Jubileusz 15-lecia naszej Organizacji Związkowej. 

Nasze życzenia dla wszystkich Członków Związku przekazywaliśmy w informacjach dwa 

tygodnie temu, natomiast dziś jeszcze raz informujemy, że z okazji jubileuszu naszej Organizacji 

dla Członków Związku zostały zakupione okolicznościowe upominki, które już w tamtym 

tygodniu trafiły do pierwszych pracowników. W tym tygodniu i w dniach kolejnych także 

będziemy prowadzili dystrybucję zakupionych upominków pojedynczo lub w formie zbiorczej do 

Przewodniczących Kół.  

 

#GaszynChallenge dla Zosi Paczwy. 

Dziękujemy nominowanym przez nas Organizacjom Związkowym, OM NSZZ Solidarność i 

MBZZ- Związkowi Branżowemu za ich udział w tej akcji oraz za zbiórkę pieniędzy. 

Koleżanki i Koledzy wykonali swoje zadania, zebrali środki finansowe za co jeszcze raz 

dziękujemy. Nasza zbiórka do puszek jeszcze w niektórych miejscach trwa. Prosimy 

Przewodniczących Kół o informację po zakończeniu zbiórki. 

Dla wszystkich osób biorących udział w takich akcjach jeszcze raz serdeczne podziękowania. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


