Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 19 września 2022 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 naszych wewnętrznych spraw związkowych, a mianowicie od
przedstawienia informacji, jakie zapadły w minionym tygodniu na Walnym Wyborczym Zebraniu
Delegatów naszego Związku.
W miniony czwartek 15 września w Domu Technika w Płocku odbyło się Zwyczajne Walne Wyborcze
Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w PKN
ORLEN S.A. Na zebraniu stawili się Delegaci naszej Organizacji, jako przedstawiciele i reprezentanci
Załogi z PKN ORLEN S.A. i Spółek G.K., gdzie prowadzimy działalność.
Ilość Delegatów względem lat poprzednich była liczebnie mniejsza, ale to ze względu na to, że 3 lata
temu Delegaci podjęli stosowną uchwałę zmieniającą Statut Związku w zakresie parytetu Delegatów.
Wcześniejszy parytet, czyli 1 Delegat na każdą rozpoczynającą się 10 Członków został zamieniony
wówczas na 1 Delegat na każdą rozpoczynająca się 20 Członków danego Koła.
Zmiana ta zafunkcjonowała dopiero teraz od nowej kadencji władz Związku, ale należy pamiętać, że
mniejsza ilość Delegatów względem lat poprzednich niczego nie zmienia w proporcjonalnej sile głosów
poszczególnych Kół Związkowych. Nasza Organizacja cały czas się powiększa i już kilka lat wcześniej
było pewnym wyzwaniem logistycznym pomieszczenie ponad 200 Delegatów w jednym miejscu oraz
oddelegowanie tyle osób z pracy, stąd zaszła taka zmiana, która zafunkcjonowała po raz pierwszy na
tegorocznym zebraniu.
Po rejestracji i powitaniu Delegatów oraz odczytaniu okolicznościowych adresów od Związku
Branżowego oraz OM NSZZ Solidarność, rozpoczęła się część organizacyjna zebrania podczas której
Delegaci wybrali składy poszczególnych Komisji przewidzianych w programie oraz Przewodniczącego
Zebrania, którym został kol. Waldemar Rosiak.
W dalszej części Zebrania Przewodniczący Związku przedstawił sprawozdanie ogólne z działalności
Związku. Ze względu na to, że w okresie pandemii nie było Walnego Zebrania Delegatów, stąd też
zarówno w wystąpieniu i sprawozdaniu ogólnym Przewodniczącego Związku kol. Rafała Stefanowskiego,
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jak i w sprawozdaniu finansowym Skarbnika Związku Bogdana Żulewskiego przedstawiony został nie
tylko ostatni rok, ale cały 4 letni okres minionej kadencji.
Uzupełnieniem sprawozdania ogólnego Przewodniczącego Związku, było też przedstawienie bieżących
spraw w zakresie postulatów naszej Organizacji wniesionych do rokowań ZUZP (Protokół Nr 5)
przedstawione przez Wiceprzewodniczącego Piotra Wilickiego.
Swoje sprawozdanie zdał także Delegatom Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku kol. Łukasz
Sobczak. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań Delegaci w głosowaniu jawnym udzielili
absolutorium Przewodniczącemu Związku, Prezydium Związku, Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej.
Po tej części zebrania nastąpiła część wyborcza podczas której Delegaci wybrali skład Prezydium
Związku oraz skład Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczącego Związku V kadencji Delegaci wybrali kol. Rafała Stefanowskiego, a na
funkcje Wiceprzewodniczących Związku wybrani zostali Bogdan Żulewski i Piotr Wilicki.
Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej Związku weszły następujące osoby:
Stępkowska Małgorzata, Sobczak Łukasz, Grabarczyk Artur, Gurczyński Sebastian, Lis Piotr.
Komisja Rewizyjna w swoim wewnętrznym głosowaniu na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
wybrała kol. Łukasza Sobczaka.
Po zakończeniu części wyborczej, nastąpiła ostatnia część zebrania, czyli część programowa podczas
której dyskutowano o przyszłości naszego Związku oraz celach i najbliższych działaniach.
W tej części zebrania przegłosowane zostały także przez Delegatów dwie uchwały, które były
przygotowane i wniesione na obrady, jako propozycje Zarządu Związku.
Pierwsza uchwała dotyczyła podniesienia wysokości naszych związkowych świadczeń
statutowych.
Zgodnie z propozycją Zarządu Związku, Delegaci podjęli uchwałę o zwiększeniu o 100 zł
wszystkich dotychczasowych świadczeń.
Nowe świadczenia statutowe:
- Śmierć Członka Związku – 600 zł
- Śmierć członka rodziny Członka Związku, tj. ojca, matki, współmałżonka, dziecka, teścia, teściowej –
500 zł
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
- Narodzin dziecka Członka Związku – 800 zł
- Przejście Członka Związku na emeryturę lub rentę – 500 zł
Data rozpoczęcia obowiązywania nowych stawek świadczeń statutowych to 1 października 2022
roku.
Druga uchwała jaką podjęli Delegaci to wyrażenie zgody na wejście naszej Organizacji
Związkowej w struktury ogólnopolskiej centrali związkowej – Forum Związków Zawodowych.
Uchwała ta ma związek z nadchodzącym połączeniem PKN ORLEN i PGNiG.
Jeśli spełni się scenariusz przez nas przewidywany, to w PKN ORLEN będziemy mieli nie 6 tyś
pracowników, a 12 tyś. oraz bardzo dużą ilość Związków Zawodowych i mimo, że w ostatnim czasie
przybywa w naszym Związku nowych Członków, to wykorzystamy wszystkie możliwe i zgodne z prawem
środki, aby pozostać Organizacją Reprezentatywną.
Delegaci dyskutowali także nad całościowym budżetem Związku, a konkretnie nad naszym
podstawowym przychodem, czyli wysokością składki związkowej, która przez 17 lat istnienia Związku
była podniesiona tylko raz o 2 zł.
Mimo znacznie zwiększonych wydatków jakie już obecnie związane są z kosztami organizacji pikników
oraz podjęciem uchwały dotyczącej zwiększenia od 1 października br. wypłacanych świadczeń
statutowych dla Członków naszej Organizacji, a także opłacaniu składek do Centrali Związkowej po
wejściu do niej naszej Organizacji, ostatecznie Delegaci zgodzili się w dyskusji (ta sprawa nie była w
ogóle głosowana), aby składkę związkową pozostawić na dotychczasowym poziomie, czyli składka
podstawowa 17 zł, a dla nowych Członków 10 zł przez pierwszy rok przynależności.
Zaktualizowaną tabelę wysokości świadczeń statutowych otrzymacie Państwo mailowo.
W podsumowaniu tego Zebrania i rozpoczęcia nowej 4 letniej kadencji chciałbym z tego miejsca w imieniu
własnym i kolegów z Prezydium Związku serdecznie podziękować wszystkim Delegatom za Wasz wybór
i zaufanie jakim nas obdarzyliście oraz za Waszą pozytywną ocenę naszej dotychczasowej pracy. Przed
nami i przed całym naszym Związkiem kolejne trudne sprawy i wyzwania, którym musimy sprostać oraz
zupełnie nowa rzeczywistość w której musi się odnaleźć nasza Organizacja, a mam tutaj na myśli
wszystkie połączenia kapitałowe jakie nastąpiły i nastąpią, aby utrzymać wielkość naszej Organizacji, jej
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siłę i dotychczasową pozycję, by każdego dnia móc skutecznie pomagać Członkom naszej Organizacji i
godnie ich reprezentować.
Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu z nami, do organizowania spotkań, na których można
szczegółowo omówić różne sprawy oraz zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej Organizacji.
Poniżej jeszcze kilka słów od Przewodniczącego Związku kol. Rafała Stefanowskiego:
„Szanowni Państwo,
Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za powierzenie mi funkcji Przewodniczącego
MZZPRC na kolejną kadencję.
Przed nami, jako Organizacją Związkową wiele wyzwań, związanych z największymi przejęciami
kapitałowymi i inwestycjami w historii PKN ORLEN S.A.
Jako Związek będziemy w nich uczestniczyć, dbając o interesy i jak najlepsze warunki pracy i płacy
naszych Członków. Nie może nas przy kluczowych decyzjach, podejmowanych przez Pracodawcę
zabraknąć.
Jesteśmy dziś dużą, działającą merytorycznie i profesjonalnie Organizacją Związkową, której działania
wspierają poważne Kancelarie prawne, specjalizujące się w zakresie prawa pracy, prowadzeniem
negocjacji płacowych, ZUZP i obrony Członków Związku w sprawach, które mogą się wydarzyć przy
wykonywaniu pracy.
Pozwolę sobie przypomnieć że siłę MZZPRC od zawsze stanowili Członkowie naszej Organizacji,
świadomość tego faktu towarzyszy mi w mojej codziennej pracy, reprezentowaniu nas wszystkich.
Wszyscy musimy dbać o jedność, wzajemny szacunek, sprawy i interesy.
Pracodawca musi liczyć się ze zdaniem Związku, szanować jego Członków i wszystkich Pracowników,
zarówno PKN ORLEN, jak i Spółek Grupy Kapitałowej.
Stanowimy trzon Firmy i nie wahamy się o tym przypominać.
Szanowni Państwo,
Tą drogą chciałbym zachęcić wszystkich niezrzeszonych w Związkach Zawodowych Pracowników PKN
i Spółek G.K. do wstąpienia i jednocześnie wsparcia naszej Organizacji w walce o wasze prawa.
Jesteśmy Związkiem apolitycznym (taki mamy zapis w Statucie Organizacji), jednakże w interesie
naszych Członków potrafimy rozmawiać i negocjować z każdym. Nie opowiadamy się politycznie,
ważniejsze od tego są sprawy Członków, bez względu na ich przekonania. Do wstępowania w szeregi
MZZPRC zapraszamy sami, bez udziału różnego rodzaju pośredników, którzy w ostatnim czasie mocno
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się uaktywnili. Działacze Związkowi muszą być wobec Członków uczciwi i wiedzieć jakie znaczenie ma
słowo pokora. Taka droga jest w naszym przekonaniu uczciwa i transparentna. I takiej się trzymajmy.
Staramy się skutecznie wspierać Członków Związku i mamy na tym polu wiele sukcesów.
Proszę mieć świadomość, że za każdym naszym Członkiem w jakiejkolwiek sprawie związanej z jego
pracą, trudnymi sprawami osobistymi stoi siła MZZPRC.
Pozdrawiam Państwa serdecznie,
Życzę spokojnej pracy.”

Kolejny temat, to komunikat pracodawcy o zbliżających się w PKN ORLEN S.A. wyborach na funkcję
Rzecznika ds. Etyki. Komunikat był publikowany w Intranecie, ale dla osób zainteresowanych tym
tematem zamieszczamy go też w naszych informacjach.

,,Wybieramy Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN
W związku z upływem kadencji obecnego Rzecznika ds. Etyki – Justyny Brzezińskiej-Kępczyńskiej,
która pełni tę funkcję od 2018 roku, decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN rozpoczynamy wybory
nowego Rzecznika ds. Etyki.
Rzecznik ds. Etyki w PKN ORLEN wybierany jest przez pracowników. Jest to funkcja zaufania
społecznego. Rzecznik ds. Etyki wspólnie z Komitetem Kapitału Ludzkiego stoi na straży przestrzegania
Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Zadania, jakie realizuje, wymagają odpowiedzialności,
rzetelności i profesjonalizmu.

Wybieramy Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN
Przeczytasz w 5 minut
W związku z upływem kadencji obecnego Rzecznika ds. Etyki – Justyny BrzezińskiejKępczyńskiej, która pełni tę funkcję od 2018 roku, decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN
rozpoczynamy wybory nowego Rzecznika ds. Etyki.
Do 5 października (środa) można zgłaszać swoją kandydaturę na funkcję Rzecznika ds.
Etyki. Głosowanie odbędzie się w połowie listopada br. O dokładnej dacie poinformujemy
w mediach wewnętrznych.
Rzecznik ds. Etyki w PKN ORLEN wybierany jest przez pracowników. Jest to funkcja
zaufania społecznego. Rzecznik ds. Etyki wspólnie z Komitetem Kapitału Ludzkiego stoi na
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straży przestrzegania Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Zadania, jakie realizuje,
wymagają odpowiedzialności, rzetelności i profesjonalizmu.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rzecznika ds. Etyki są proszone o przesłanie
zgłoszeń do Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr na adres:
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z
dopiskiem „Wybory Rzecznika ds. Etyki”.
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru i warunków, jakie powinni spełniać
kandydaci – w tym m.in. wymagana dokumentacja i tryb zgłaszania kandydatur – są
określone w dokumentach”

Zebranie Zarządu Związku.
Członków Zarządu informujemy, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 19 października (środa)
o godz. 12.00, w sali nr 1, budynek Centrum Administracji PKN ORLEN S.A. w Płocku.

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