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Informacje MZZPRC z dnia 07 września 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 tematu Wyborów Społecznych Inspektorów 

Pracy w PKN ORLEN S.A.  

 

Na chwilę obecną mamy poczynione już wszystkie uzgodnienia i konsultacje z pracodawcą i 

czekamy tylko na wydanie Komunikatu:  w sprawie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy 

w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. co powinno nastąpić w tym tygodniu.  

Na kierowane do nas zapytania zainteresowanych pracowników już kilkukrotnie wstępnie 

informowaliśmy o tym temacie, a dziś przedstawiamy Państwu najważniejsze zapisy 

Regulaminu Wyborów SIP: 

 

,,Zakładowe organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. dla przeprowadzenia wyborów 

Społecznej Inspekcji Pracy powołują Międzyzwiązkową Komisję Wyborczą. Zakładowe organizacje 

związkowe wyrażające akces udziału w Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej zgłaszają do jej składu nie 

więcej niż 2 przedstawicieli.  

Społeczna Inspekcja Pracy PKN ORLEN S.A. funkcjonuje w dwustopniowej strukturze: 

 Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A. 

 Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy (zgodnie ze Strukturą organizacyjną Społecznej 

Inspekcji Pracy PKN ORLEN S.A.) 

 

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi PKN ORLEN S.A., świadczącemu 

pracę w danym okręgu wyborczym, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz bez 

względu na staż pracy w zakładzie. 
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Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, świadczącemu pracę w danym okręgu 

wyborczym, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, który posiada co najmniej dwuletni staż 

pracy w PKN ORLEN S.A. Zakładowy SIP 5 – letni staż pracy w branży (wymogi ustawowe). 

 

Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik PKN ORLEN S.A., który jest członkiem jednej 

z organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.  

 

Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik nie będący członkiem żadnej organizacji 

związkowej, jednak w tym przypadku wymagana jest zgoda zakładowych organizacji związkowych 

działających w PKN ORLEN S.A. 

Kandydat na Społecznego Inspektora Pracy nie może zajmować stanowiska kierownika zakładu, 

wydziału lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.  

 

Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy wybierają pracownicy w okręgach wyborczych 

wynikających ze Struktury organizacyjnej SIP PKN ORLEN S.A. uzgodnionej przez Komisję 

Międzyzwiązkową.  

Wybory w poszczególnych okręgach wyborczych przeprowadzają osoby wyznaczone przez 

Międzyzwiązkową Komisję Wyborczą.  

 

W wyborach na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w zależności od systemu pracy i w 

zależności od potrzeb, dopuszcza się stosowanie ruchomej urny wyborczej. 

Wyniki wyborów ogłaszane są w okresie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia wyborów w okręgach 

wyborczych. 

Wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy następuje po uzyskaniu przez jednego z 

kandydatów ponad 50 % głosów ważnych. 

Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy są ważne, jeżeli brało w nich udział co 

najmniej 50 % uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym. 

  

Zebranie wyborcze i wybory mające wyłonić Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PKN 

ORLEN S.A., organizuje, przeprowadza i przyjmuje zgłoszenia kandydatur  Międzyzwiązkowa 

Komisja Wyborcza. 
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Kandydatury na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy mogą być zgłaszane przez 

poszczególnych Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy (na zebraniu wyborczym) i 

zakładowe organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. (nie później niż na 1 dzień przed 

zebraniem wyborczym). 

Zgłoszony kandydat powinien wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie. 

Wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dokonują Oddziałowi Społeczni Inspektorzy 

Pracy, na zebraniu wyborczym, spośród kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze, 

zgłoszonych do Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej. Wybory są tajne i bezpośrednie. 

Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy następuje po uzyskaniu przez jednego z 

kandydatów ponad 50 % głosów ważnych.  

Wybory są ważne, jeżeli brało w nich udział co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania 

Kadencja Społecznych Inspektorów Pracy trwa cztery lata. Nie wprowadza się ograniczenia w 

przypadku kandydowania na kolejną kadencję. 

 

Społeczny Inspektor Pracy, w razie nie wywiązywania się ze swoich obowiązków   może być 

odwołany ze swojej funkcji przed upływem kadencji. 

Wniosek o odwołanie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy może nastąpić wskutek: 

- zgodnej decyzji zakładowych organizacji związkowych działających w PKN  ORLEN S.A. 

- na wniosek co najmniej jednej piątej pracowników okręgu wyborczego PKN ORLEN S.A. 

Wniosek o odwołanie Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy może nastąpić w skutek: 

    - zgodnej decyzji zakładowych organizacji związkowych działających w PKN  ORLEN S.A. 

- na wniosek co najmniej jednej piątej pracowników okręgu wyborczego PKN ORLEN S.A. 

Przy głosowaniu wniosków o odwołanie z funkcji ZSIP i Oddziałowych SIP stosuje się odpowiednio 

zasady postępowania jak przy dokonywaniu wyboru na te funkcje. 

Społeczny Inspektor Pracy przestaje również pełnić swoją funkcję w przypadku   zrzeczenia się jej 

lub przejścia do innego zakładu pracy w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy lub ustania stosunku pracy. 

W przypadku zakończenia pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy przed upływem kadencji, 

w PKN ORLEN S.A. przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

Wszelkie sporne kwestie dotyczące wyborów Społecznych Inspektorów Pracy zostaną wyjaśnione w 

drodze uzgodnień przez Międzyzwiązkową Komisję Wyborczą.  
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W pozostałych sprawach zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 1983 r. z późniejszymi 

zmianami o Społecznej Inspekcji Pracy”. 

 

Tyle zbiór najważniejszych zapisów Regulaminu wyborów SIP, który w całości wraz ze składem 

Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej oraz terminem zakończenia wyborów ukaże się w Komunikacie. 

Niezależnie od terminu który będzie wskazany w Komunikacie pracodawcy już dziś uczulamy i bardzo 

prosimy o jak najbardziej sprawne przeprowadzenie całego procesu wyborów, bo czasu nie mamy dużo. 

Wybory SIP chcielibyśmy zakończyć najpóźniej do końca września br., tak żeby w miesiącu październiku 

zdążyć zorganizować zebranie wyborcze i dokonać wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

W związku z powyższym uwzględniając system pracy zmianowej na Zakładzie, prosimy o niezwłoczne 

zajęcie się wyborami, bo szczególnie w tych miejscach, gdzie będzie kilku kandydatów na funkcję SIP, 

tam być może do rozstrzygnięcia będą potrzebne drugie tury, co znacznie wydłuży termin zakończenia 

wyborów w danej komórce. 

Służymy Państwu wzorami niezbędnych dokumentów typu ogłoszenia, protokoły, wzory kart do 

głosowania, itp. Prosimy tylko o kontakt, wszystko przygotujemy i prześlemy. 

 

Podziękowania za zbiórkę pieniędzy dla małej Zosi Paczwy. 

 

Szanowni Państwo, 

W minionym tygodniu zakończyła się nasza wspólna zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki 

Zosi Paczwy. Komisyjnie otwarte zostały puszki i dokonane zostało podliczenie. Zebrana kwota 

dobiegała do 6 tyś zł, dorzucone zostało to co brakowało, aby była to kwota 6 tyś zł i takim 

wynikiem zamykamy naszą wspólną akcję. W tym tygodniu zebrane pieniądze zostaną 

wpłacone na konto fundacji. 

Wszystkim osobom które brały udział w naszej akcji, czy to byli Członkowie naszego Związku, 

czy wielu innych pracowników, którzy dorzucali się do puszek, serdecznie i bardzo gorąco 

wszystkim dziękujemy. 

 

Dziękujemy także pracownikom Obszaru Kadr PKN ORLEN S.A., którzy odpowiedzieli na naszą 

nominację i w miniony piątek zbiorczo, także z udziałem naszym związkowym, bo formalnie 
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podlegamy pod Dział Kadr przeprowadzili swoją akcję pompowania i przysiadów dla Zosi oraz 

zebrali pieniądze do swojej skarbonki. Serdecznie dziękujemy. 

 

Przypominamy także, że 26 września br. organizowany jest w Duninowie turniej piłki nożnej, 

gdzie cały dochód także będzie przekazany na cel dla Zosi Paczwy. 

Szczegóły na naszym profilu facebook oraz u kol. Adama Mańko – tel. 535 280 784. 

 

 

W tym miejscu nie kończymy jednak tematu pomocy chorym dzieciom, ponieważ w minionym 

tygodniu zgłosił się do nas kolejny nasz Członek Związku, pracownik PKN ORLEN, który bardzo 

prosi wszystkich o pomoc dla swojego małego wnuczka Antosia, którego także dotknęła nagła i 

niepojęta dla rodziny choroba nowotworowa. 

Akcja pomocy i zbiórka pieniędzy jest już rozpoczęta, a sprawa jest coraz szerzej nagłaśniana. 

W załączniku do dzisiejszych informacji przesyłamy Państwu plakaty informacyjne wraz z nr 

konta do wpłat. Zamieszczone to będzie także na naszym fb oraz na stronie internetowej 

Związku. 

Tu potrzebna jest znacznie mniejsza kwota, bo ,,tylko” ok. 1,5 mln zł. Część kwoty jest już 

zebrana. Według informacji uzyskanych od rodziny, przy niespełna połowie uzbieranej kwoty 

możliwy jest już pierwszy wyjazd i zabieg w USA, dlatego też prosimy wszystkich Państwa o 

zapoznanie się z informacją na plakatach, o wydrukowanie ich i rozwieszenie na tablicach oraz 

o upublicznienie treści i jeśli to możliwe także o wpłaty. Każda kwota jest tu cenna i daje rodzinie, 

a przede wszystkim dziecku nadzieję i szansę. 

W razie potrzeby udzielenia szerszych informacji prosimy o kontakt z nami. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


