Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 21 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.

Informacje dzisiejsze rozpoczynamy od tematu wyborów SIP.
Po ukazaniu się w dniu 11 września br. Komunikatu pracodawcy w sprawie wyborów
Społecznych Inspektorów Pracy w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., w którym jest
zawarty Regulamin Wyborów, skład Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej oraz strukturę SIP,
rozpoczęliśmy w Orlenie wybory Społecznych Inspektorów Pracy.
Wszystkim osobom zainteresowanym oraz tym którzy z tym tematem spotykają się po raz
pierwszy przypominamy, że proces wyborów jest dwustopniowy, tzn. najpierw wybierani są
Społeczni Inspektorzy Pracy, a następnie odbędą się wybory Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy. Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata.
Kandydat na Społecznego Inspektora Pracy musi spełniać wymogi wynikające z Ustawy z dnia
30 czerwca 1983 r. z późniejszymi zmianami o Społecznej Inspekcji Pracy, czyli posiadać co
najmniej dwuletni staż pracy, (ZSIP – 5 letni staż) oraz być członkiem jednej z organizacji
związkowych działających w PKN ORLEN S.A.
Jeśli kandydat na funkcję SIP nie jest członkiem żadnej organizacji, w takim przypadku
wymagana jest zgoda zakładowych organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.
Osoby zainteresowane prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Wyborów.
W wielu miejscach proces wyborów SIP jest już mocno zaawansowany, a w niektórych już
zakończony lub dobiega do końca. Wszędzie tam, gdzie wybory jeszcze się nie rozpoczęły
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prosimy o pilny kontakt z przedstawicielami Komisji Międzyzwiązkowej, udzielimy wszystkich
informacji i innego niezbędnego wsparcia.

ORLEN KOLTRANS.
W dniu dzisiejszym w Spółce ORLEN KOLTRANS

odbędzie się spotkanie Organizacji

Związkowych (sygnatariuszy porozumienia płacowego) z Zarządem Spółki.
Tematem spotkania jest wniosek trzech Organizacji Związkowych, tj. Związku Ruchu Ciągłego,
OM NSZZ Solidarność i MBZZ wystosowany już jakiś czas temu w sprawie dodatkowej nagrody
jednorazowej z tytułu 20-lecia powstania Spółki, który to jubileusz przypada w tym roku.

ORLEN OCHRONA.
W tym tygodniu Spółce ORLEN OCHRONA są zaplanowane dwa spotkania dzień po dniu (22 i
23 września) na których oprócz omówienia spraw bieżących mają się rozpocząć także rozmowy
dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Akcja HDK
Oddaj krew w mobilnym ambulansie.
W dniu dzisiejszym w naszej firmie odbywa się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, którą
organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN.
Zapraszamy wszystkie osoby mogące oddać krew.
Na prośbę kolegów z MBZZ przekazujemy poniższy apel:
Pilnie potrzebna jest krew dla Zbigniewa Kleniewskiego, Trzeba działać bardzo szybko. Apelujemy o
pomoc – można oddać dowolną grupę krwi - zostanie ona wymieniona na potrzebną.
Wystarczy udać się do najbliższego punktu krwiodawstwa lub na akcję mobilną krwiodawstwa i oddać
krew z zaznaczeniem, że dla Zbigniewa Kleniewskiego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w
Warszawie, Oddział Zakaźny OIOM, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.
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Komputer ogólnodostępny.
Dziś jeszcze raz przekazujemy Państwu informację o tym, że nasz wniosek złożony do
pracodawcy uzyskał akceptację.
Poniżej szczegóły w tej sprawie:
Szanowni Państwo,
Informuję, że obszar IT we współpracy z obszarem Kadr przygotował w Płocku ogólnodostępne
stanowisko komputerowe dla pracowników PKN ORLEN. Na komputerze każdy pracownik PKN
ORLEN posiadający konto w domenie orlen.pl może skorzystać z pakietu podstawowych narzędzi
informatycznych dostępnych w naszej organizacji takich jak:
Self Service – system elektronicznej obsługi pracownika (wnioski kadrowe,
płacowe, socjalne, szkoleniowe, podróże służbowe, zastępstwa) archiwum
wniosków oraz panel podstawowych informacji o pracowniku (umowa, limity
obecności, terminy wymaganych szkoleń i uprawnień)
Helpdesk – system wsparcia użytkownika. Wnioski informatyczne, sprawy
pracownicze, usługi administracyjne i techniczne.
Intranet – wewnętrzny portal firmowy. Najnowsze informacje korporacyjne,
System premiowania – karty celów, dodawanie sprawozdań, akceptacje kart
realizacji
Poczta korporacyjna – bezpieczny dostęp do poczty korporacyjnej poprzez
przeglądarkę poczta.orlen.pl
Biling GSM – informacje o wykorzystaniu przysługujących limitów rozmów
telefonicznych
WhoIsWho - Informacja o pracownikach, kontakty, lokalizacje
Dok-system – wewnętrzne akty organizacyjne, umowy, kalendarz wydarzeń
korporacyjnych
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Zgłaszanie zagrożeń bezpieczeństwa pracy

Z ogólnodostępnego stanowiska komputerowego można skorzystać w budynku 05, przed
wejściem do Biura Obsługi Pracowników/Zespołu Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum
Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.,
Korzystając ze stanowiska komputerowego pamiętać należy, aby nie pozostawiać wrażliwych
danych na biurku, nie pozostawiać swoich danych na dysku ogólnodostępnego komputera, nie
pozostawiać zalogowanego komputera bez opieki, unikać klikania nieznanych linków i
otwierania podejrzanych załączników w wiadomościach e-mail, nie podawać nikomu w sieci
swoich haseł, a po zakończeniu pracy wylogować się z komputera.

Pomoc dla Zosi Paczwy i Antosia Prackiego.
Akcja pomocy dla małej Zosi Paczwy jest już bardzo znana i cały czas trwa, natomiast w
Intranecie także ukazał się komunikat dotyczący małego chłopczyka Antosia Prackiego. Nasza
Organizacja angażuje się w obydwie te sprawy i pomaga.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Intranecie i o Państwa pomoc.

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