Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 23 marca 2020 r.

Witam. Piotr Wilicki – 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.
Kolejne informacje w temacie zagrożenia epidemii koronawirusa:
W temacie szkoleń BHP informacja przygotowana przez Zakładowego Społecznego Inspektora
Pracy Pawła Zdrojewskiego:
Informujemy, że szkolenia w dziedzinie BHP nie uległy zawieszeniu i są nadal
realizowane.
Jednakże mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Koordynacji działającego w oparciu o
Zarządzenie nr 13/2020/DG, na czas obowiązywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in.
zalecenia ograniczenia podróży służbowych oraz ograniczenia ruchu osobowego oraz
stanowisko Głównego Inspektora Pracy, w uzgodnieniu z Biurem BHP informujemy że:
Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla wybranej grupy pracowników:


osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w
szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;



pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów
maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;



pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących
zadania tej służby;
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pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże
się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

będą realizowane w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenie w takiej formie
odbywa się na podstawie materiałów otrzymanych od organizatora szkolenia – dostawcy
zewnętrznego (skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań
kontrolnych), umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.
Natomiast szkolenia BHP dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, będą
realizowane w formie instruktażu za pomocą:


Wideokonferencji



Telekonferencji z wcześniejszym przekazaniem drogą elektroniczną materiałów.

W przypadku braku możliwości technicznych realizacji w/w szkolenia przy wykorzystaniu
przesyłania obrazu i dźwięku (on-line), dopuszcza się formę samokształcenia kierowanego.
Pracownicy otrzymają (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do
zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie
wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego potwierdzającego przyswojenie przez uczestnika
szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
kończącego szkolenie okresowe, odbędzie się niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia
epidemicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2.
Zobowiązuje się osoby kierujące pracownikami do zabezpieczenia pracownikom komputera z
dostępem do Internetu w celu umożliwienia realizacji szkolenia.
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Szkolenia w dalszym ciągu prowadzone będą przez nasze jednostki szkoleniowe tj. Centrum
Edukacji oraz ORLEN EKO.
Przypominamy również o obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przez
bezpośredniego przełożonego/ kierownika komórki organizacyjnej przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na
określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na
którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub
niebezpiecznych. Ponadto przypominamy, że Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny
jest za zgłoszenie pracownika na odpowiednie szkolenie okresowe, oraz że pracownik nie może
zostać dopuszczony do pracy
bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W przypadku pytań dot. szkoleń zapraszamy do kontaktu z panią Anetą Politewicz tel. (24) 256
83 50
Drugi istotny komunikat dotyczy badań okresowych:
W związku z obowiązującym od 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego, jak
również mając na uwadze zalecenia i wytyczne w zakresie szkoleń BHP i profilaktycznych badań
lekarskich wystosowane przez Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr PKN ORLEN SA Panią
Wiolettę Kandziak, uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2020 r. od godziny 14.00 do
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. wstrzymuje
wykonywanie badań okresowych i kontrolnych pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na
terenie całego kraju.
Powyższe działanie wynika również z zaleceń Ministerstwa Zdrowia, służb sanitarnych oraz
stanowisk Naczelnej Izby Lekarskiej i związków pracodawców, według których należy do
koniecznego minimum ograniczać wizyty pacjentów w placówkach medycznych, w tym przede
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wszystkim osób zdrowych, aby nie stwarzać dodatkowego narażenia na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2.
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zapewnia, że po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego niezwłocznie przystąpi do realizacji badań okresowych i kontrolnych
pracowników GK ORLEN kierowanych przez Pracodawcę na powyższe badania.
W związku z ograniczeniem spotkań w większości spółek negocjacje płacowe zostały
zawieszone. Podczas wideo/telekonferencji uruchomione zostały środki na nagrody dla
pracowników związane ze Świętami Wielkanocnymi w wysokości nie mniejszej jak w ubiegłym
roku (decyzje Zarządów Spółek). Powrót do negocjacji nastąpi po ustaniu przesłanek
ograniczających spotkania z deklaracją pracodawców, że wynegocjowane środki (niezależnie
kiedy to nastąpi) zostaną wypłacone z wyrównaniem od miesiąca ustalonego w porozumieniu.
Sytuacja w poszczególnych Spółkach wygląda następująco:


ORLEN Ochrona – nagroda na święta 500 zł (w tym roku po raz pierwszy pojawiła się
nagroda Wielkanocna, bo do tej pory była tylko nagroda Bożonarodzeniowa) i powrót do
rozmów z wyrównaniem od 1 marca.



ORLEN Administracja – w tej Spółce udało się podpisać całościowe porozumienie
płacowe, które po pierwszym spotkaniu jeszcze w dacie wcześniejszej wymagało tylko
ostatecznego „dopięcia”.



ORLEN EKO – wydanie przez Zarząd decyzji odnośnie nagrody jednorazowej w kwocie
1100 zł i powrót do rozmów płacowych w późniejszym terminie.



ORLEN KolTrans – tu również decyzją Zarządu zostanie wypłacona pracownikom
nagroda świąteczna w kwocie 1000 zł i powrót do całościowych negocjacji w terminie
późniejszym.



Orlen Aviation – nagroda świąteczna będzie wypłacona w kwocie 1000 zł.



ORLEN Laboratorium – nagroda świąteczna w wysokości 1300 zł.
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W tym tygodniu - mamy zaplanowane telekonferencje lub spotkania w Spółkach CUK,
Basell i Orlen Serwis.

W związku z tym, że otrzymujemy od Państwa liczne sygnały dotyczące kolejek i skupisk
pracowników jakie tworzą się na Br. Nr 2 w godz. wejść/wyjść do/z pracy, chcielibyśmy
poinformować, że wszystkie te sygnały na bieżąco zgłaszamy do odpowiednich służb w PKN
ORLEN na każdym możliwym szczeblu decyzyjnym, tak aby móc zapanować nad tym procesem
w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Jednocześnie chcemy poinformować, że biuro naszego Związku cały czas jest czynne,
większość spraw w miarę możliwości np. świadczenia statutowe prosimy załatwiać
elektronicznie, jednak w przypadkach koniecznych jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze
Związku.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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