Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 09 listopad 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 krótką informacja dla pracowników produkcji w PKN
ORLEN dotyczącą posiłków pracowniczych.
Ponad tydzień temu po wykryciu wirusa u kilku pracowników w Spółce ORLEN Administracja,
dystrybucja posiłków w formie dotychczasowej została natychmiast wstrzymana, a do
pracowników zmianowych zostały skierowane posiłki zastępcze w formie dań gotowych w
słoikach. Mieliśmy w tej sprawie wiele pytań od pracowników kiedy dotychczasowa forma
posiłków może znowu wrócić i już w miniony czwartek 5 listopada otrzymaliśmy mailową
informację od Kierownika Zespołu Usług Gastronomicznych Pana Tomasza Wereszczyńskiego,
że już od jutra, tj. od 10.11.2020 r. posiłki wracają.
Poniżej informacja w tej sprawie:
,,Szanowni Państwo.
Informuję, że od dnia 10.11.2020 r. tj. wtorek wznowiona zostaje tylko produkcja posiłków
pracowniczych i profilaktycznych. Oznacza to, że poniedziałek jest ostatnim dniem
dostarczania suchego prowiantu.
O dalszych działaniach dotyczących pracy stołówki i bufetów będziemy na bieżąco
Państwa informować”.
Z poważaniem
Tomasz Wereszczyński
Kierownik Zespołu Usług Gastronomicznych
Orlen Administracja Sp. z o.o.”
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Basell ORLEN Polyolefins.
W Spółce Basell mamy ciąg dalszy serialu pod tytułem niesprawiedliwy podział funduszu
uznaniowego. Pisaliśmy o tym temacie w naszych ostatnich dwóch audycjach, bo sprawa bardzo
wzburzyła Załogę Spółki i stała się bardzo głośna. Finalnie okazało się, że fundusz 50 zł/osobę
naliczeniowo od 1 października, który zgodnie z zapisami porozumienia miał być dzielony
uznaniowo, czyli dla osób wyróżniających się dobrymi wynikami pracy, w efekcie końcowym stał
się funduszem, który pracodawca jednostronnie przeznaczył na wyrównania płac pracowników
po przeprowadzonym wcześniej w Spółce benchmarku wynagrodzeń. Od momentu kiedy
dowiedzieliśmy się o takich działaniach podjęliśmy na różnych szczeblach interwencje w tej
sprawie. Między innymi tej sprawie było także poświęcone spotkanie w postaci telekonferencji
w miniony czwartek 5 listopada, w którym uczestniczył Dyr. Personalny Spółki Pan Jacek
Choroszewski z zespołem oraz Organizacje Związkowe działające w Spółce. Strona
pracodawcy przedstawiła swoje argumenty dlaczego tak, a nie inaczej został podzielony ten
fundusz uznaniowy, jednak my, jak i pozostałe Organizacje z taką argumentacją się nie
zgadzamy.
Podejmujemy także kroki dotyczące analizy prawnej odnośnie wszczęcia w tej sprawie sporu
zbiorowego. O dalszych działaniach będziemy informowali pracowników.
Na spotkaniu omówiony został także temat powrotu do rozmów nad zmianami w ZUZP o co
strona związkowa wnosiła już wielokrotnie. Doczekaliśmy się w końcu deklaracji, że takie
spotkania (w obecnym czasie zapewne w postaci telekonferencji) po ustaleniu harmonogramu
miałyby się odbywać co 3 tygodnie.
Zakończenie wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A.
Choć wielu z Państwa zapewne ma już informacje w tej sprawie, to jednak w naszych
dzisiejszych informacjach chcielibyśmy oficjalnie poinformować wszystkich pracowników, że
Komisja Międzyzwiązkowa ds. wyborów SIP w PKN ORLEN S.A. zakończyła wybory
Społecznych Inspektorów Pracy oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
W I stopniu wyborów wybierani byli Społeczni Inspektorzy Pracy w swoich obszarach, a
następnie w II stopniu wybierany był Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
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Na funkcję ZSIP startowało dwóch kandydatów, a rozstrzygnięcie wyborów nastąpiło w minioną
środę 04 listopada, gdzie Komisja dokonała podliczenia głosów.
Miło nam oficjalnie poinformować, że na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora
Pracy w PKN ORLEN S.A. na kadencję 2020-2024 r. został wybrany kol. Paweł Zdrojewski.
W imieniu naszej Organizacji Związkowej serdecznie gratulujemy wszystkim nowo wybranym
Społecznym Inspektorom w swoich obszarach i szczególnie gorąco gratulujemy także kol.
Pawłowi Zdrojewskiemu (Członkowi naszego Związku) wybranemu na ZSIP, który swoją
dotychczasową codzienną pracą i ogromnym zaangażowaniem w sprawy BHP i dbałości o
warunki pracy zyskał uznanie swoich kolegów SIP, którzy zdecydowaną większością głosów z
osób biorących udział w głosowaniu poparli właśnie Pawła i wybrali go na drugą kadencję, jako
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A.
My także przychylamy się w pełni do jak najbardziej pozytywnej oceny pracy i zaangażowania
Pawła, tak jak został oceniony pozytywnie w głosowaniu na ZSIP. Praca Pawła i jego aktywność
jest widoczna na co dzień i z taką bardzo dobrą oceną za dotychczasową pracę, a jednocześnie
zobowiązaniem do utrzymania takiego poziomu pracy w przyszłości, kierujemy Pawła do
dalszych działań w dbaniu o warunki pracy i zabezpieczenia pracownicze.
Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla całej Społecznej Inspekcji Pracy w naszej Firmie.

Szczepienia przeciwko grypie.
Wszystkim pracownikom przypominamy po raz kolejny, że w CM MEDICA jest jeszcze dostępna
szczepionka, tak więc osoby chętne do zaszczepienia się prosimy o bezpośrednie zgłaszanie
się do Przychodni.

„W CM Medica są jeszcze dostępne szczepionki p/grypie. Zachęcamy osoby
zainteresowane do zapisywania się. Przypominamy, że przed zaszczepieniem jest
obowiązkowa kwalifikacja lekarska, na którą można umawiać się pod nr tel. 24 364 70 00”

Karta zakupowa.
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Wszystkim osobom, które jak dotychczas nie złożyły wniosku o kartę zakupową przypominamy,
że termin ten upływa 11 grudnia br. Warunkiem zasilenia karty jest złożenie wniosku.

„Osobom, które dotychczas nie złożyły wniosku o Kartę zakupową, uprawniającą do
zakupu towarów i usług na naszych stacjach paliw chcielibyśmy przypomnieć, że w Self
Service we wnioskach płacowych dostępny jest wniosek o nazwie Karta Zakupowa.
Wypełnienie wniosku jest podstawą przyznania świadczenia w postaci Karty Zakupowej.
Wyjątkowo Pracownicy bez dostępu do systemu SSEGK, mają możliwość wypełnienia
wniosku w wersji papierowej. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, Przełożony
Pracownika załącza skan wniosku w systemie Self Service.
Powyższą informację kierujemy do Państwa, z uwagi na fakt, że zbliża się ostateczny
termin złożenia wniosku, który upływa 11 grudnia 2020 r.
W przypadku ewentualnych pytań służymy pomocą. Informacje o Karcie Zakupowej są też
zawarte w intranecie.
Poza tym do dyspozycji pracowników jest Biuro Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi
Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.,
·
za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer: 6 55 50
·
za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50
·
za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50
·
za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze”

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