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Informacje MZZPRC z dnia 02 sierpnia 2021 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 przedstawienia wiadomości dotyczących przygotowań do 

wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w kilku Spółkach Grupy Kapitałowej. 

Takie prace nad rozpoczęciem i przeprowadzeniem wyborów SIP trwają obecnie w Spółkach: 

- ORLEN KolTrans,  

- ORLEN Centrum Serwisowe, 

- oraz ORLEN Administracja, 

Obecnie Organizacje Związkowe (te które wyraziły akces udziału w przygotowaniu wyborów) prowadzą 

prace nad przyjęciem treści Regulaminów Wyborów SIP i po ich akceptacji oraz po wyłonieniu komisji 

wyborczych pracownicy otrzymają informacje o dacie rozpoczęcia wyborów. 

O dalszych szczegółach w tej sprawie będziemy informowali na bieżąco. 

 

Wypłata na życzenie w Spółce ORLEN CUK. 

W Spółce ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych odbyło się spotkanie, na którym oprócz omówienia 

zasad głosowania w nadchodzących wyborach Rzecznika ds. Etyki z wykorzystaniem narzędzia 

informatycznego, przedstawiono także informacje dotyczące uruchomienia w Spółce benefitu 

zaliczkowa wypłata wynagrodzeń. 

Po wdrożeniu odpowiednich zapisów w Regulaminie Pracy pracownicy Spółki będą mogli korzystać z 

tego benefitu, który już jakiś czas temu po okresie pilotażu został wdrożony w PKN ORLEN. 

Takie same ruchy mają następować sukcesywnie także w innych Spółkach G.K. 

 

ORLEN Laboratorium. 

Chcemy też Państwa poinformować, a szczególnie pracowników Spółki ORLEN Laboratorium o zaległym 

spotkaniu w Spółce, które odbyło się na początku lipca br., na którym to Prezes Zarządu Pan Marek 

Witkowski przekazał stronie związkowej informacje dotyczące zmiany podejścia do tzw. ,,uwalniania 
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etatów” (mówić wprost redukcji etatów) po wprowadzeniu narzędzia informatycznego, które jest 

wdrażane w Spółce. 

Krótko tylko przypominamy, że jakiś czas temu wszystkie Organizacje otrzymały informację, że w wyniku 

wprowadzenia tego narzędzia, pracę miałoby utracić ok 50 osób poprzez nieprzedłużanie umów 

czasowych, czy na zastępstwo. 

Solidarnie wraz z innymi Organizacjami wyraziliśmy wtedy nasz stanowczy sprzeciw takiemu kierunkowi 

działań i zmiana decyzji władz Spółki choć też nie do końca w pełni zadowalająca, to jednak już  lepsza, 

bo ma dotyczyć redukcji etatów poprzez odejścia pracowników na emeryturę. 

 

Kolejne informacje. 

Z jednego z Terminali Paliw otrzymaliśmy od naszych Członków informację z prośbą o pomoc i 

wyjaśnienie sprawy dotyczącej oddawania pracownikom czasu wolnego za ich szkolenia, bo jak się 

okazuje Operatorzy Wsparcia Produkcji muszą tam przejść kursy manewrowego i ustawiacza. 

Po przeprowadzeniu kilku rozmów i przedstawieniu szczegółów także na osobistym spotkaniu 

przedstawicieli naszej Organizacji Związkowej z Panią Dyr. Ewą Ciećwierz, z udziałem także naszego 

ZSIP kol. Pawła Zdrojewskiego, otrzymaliśmy odpowiedź, że sprawa ta została zakwalifikowana do 

pozytywnego załatwienia, a poniżej kilka słów odpowiedzi od Pani Dyrektor Ewy Ciećwierz: 

 

,,Mając na uwadze stosowaną w większości obszarów biznesowych praktykę jak również chęć 
do zastosowania jednolitego podejścia opracowujemy katalog szkoleń obligatoryjnych, które 
chcielibyśmy aby były zaliczane do czasu pracy pracowników.  

W katalogu tym znalazłyby się szkolenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów 
lub regulacji wewnętrznych, niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym 
również szkolenia realizowane przez pracowników terminali jak np. ustawiacze czy manewrowi. 

Po uzyskaniu akceptacji pracodawcy na zastosowanie proponowanego podejścia 
przygotujemy stosowną komunikację do menedżerów.  

Ze względu na sezon urlopowy proces akceptacji i komunikacji powinniśmy zamknąć najpóźniej 
do końca sierpnia br. 

W przypadku terminala ……………… podejmiemy indywidualny kontakt z Kierownikiem w tym 
zakresie”. 
 

Zaproszenie na zebranie Zarząd Związku. 

Członkom Zarządu naszej Organizacji przypominamy i zapraszamy na zebranie Zarządu, które odbędzie 

się w przyszłym tygodniu w czwartek 12 sierpnia o godz. 13.00 w sali Nr 1, bud C.A. 
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Pikniki związkowe. 

Dla Członków naszej Organizacji trwają zapisy na dwa tegoroczne pikniki związkowe. 

 

I piknik  - 21.08 (sobota) – Plac Piknikowy Dębowy - Centrum Konferencyjno–Piknikowe nad Wisłą,  

ul. Parowa 10; 

 

II piknik - 04.09 (sobota) – MOSIR Płock, Plac Dąbrowskiego 2a (przy Wieży Ciśnień) 

 

Sprzedaż i odbiór zaproszeń w biurze Związku, bud. 06, pokój Nr 12. 

Cena zaproszenia dla uczestnika pikniku jako częściowa partycypacja w całościowych kosztach pikniku 

pozostaje w tym roku niezmienna, czyli 20 zł. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


