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Informacje MZZPRC z dnia 05 października 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. 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od tematu zablokowania niektórym pracownikom 

możliwości wejścia na Zakład Bramą Nr 2. Temat jest dość świeży, bo rozwiązanie funkcjonuje 

od 1 października br.  

Przywracając dla wszystkich Instalacji czas pracy w godz. 6-18, gdzie wcześniej kilka obszarów 

pracowało w godz. 7-19, dokonano jak się okazuje bardzo nietrafionego podziału z przypisaniem 

niektórych Instalacji do wejścia tylko Bramą Nr 1, gdzie dotąd pracownicy wchodzili zawsze 

Bramą Nr 2 i do pracy na swoje Wydziały docierali w ciągu kilku minut na pieszo, bez 

konieczności korzystania z zatłoczonych autobusów wewnętrznych z Br. Nr 1 i stykania się z 

innymi osobami. Główny powód pracodawcy, a właściwie przedstawicieli specjalnego zespołu, 

który zarządza naszym Zakładem, to równomierne rozłożenie wejść i wyjść pracowników przez 

Bramę Nr 1 i Nr 2, gdzie z analiz wynikało, że na Bramie Nr 2 jest znacznie większa ilość 

pracowników wchodzących na Zakład, niż na Bramie Nr 1. 

Statystyki są ważne, ale decyzje podejmowane na tej podstawie nie zawsze są trafione, bo 

czasami mogą wyrządzić więcej szumu i szkody, niż korzyści i tak dokładnie jest w tym 

przypadku. Powstało ogromne zamieszanie i ogromne niezadowolenie płynące z tych 

pokrzywdzonych Instalacji wraz z twardymi wnioskami o powrót do wejścia Bramą Nr 2. 

Jesteśmy zasypywani telefonami i mailami w tej sprawie, pracownicy piszą też własne petycje 

do swoich przełożonych i taka sytuacja będzie trwała póki ta decyzja nie zostanie cofnięta. 

Pracownicy i my w ich imieniu podnosimy najważniejszy argument, że te sporne kilka Instalacji, 

które są zlokalizowane blisko Bramy Nr 2 i chcą dalej wchodzić do pracy tym wejściem, nie 

wchodzą przecież wszyscy na raz, bo w danym dniu i na daną zmianę wchodzi tylko jedna 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

brygada i to w składzie minimalnym. Według naszych obliczeń sprawa dotyczy tylko ok. 45-50 

osób, którzy jednorazowo przechodziliby przez Bramę Nr 2, nie Bramą Nr 1.  

No i najważniejszy argument to taki, że po przejściu przez Bramę Nr 2 pracownicy kiedyś szli do 

pracy pieszo, bo mieli blisko, bez konieczności wsiadania do zatłoczonych autobusów i bez 

narażania siebie i kogoś na kontakt z kilkudziesięcioma innymi osobami w autobusie, natomiast 

po zmianach są zmuszeni dostosować się do przyjazdu na Bramę Nr 1, blokując tym samym 

miejsca parkingowe pracownikom przyjeżdżającym do pracy na godz. 7.00. (w czwartek 1.10 

Policja na parkingu spisywała pojazdy) i do sztywnych godz. odjazdu autobusów wewnętrznych 

z Br. Nr 1, które są zatłoczone, bo w przeciwnym wypadku czeka ich bardzo długa droga na 

pieszo do swoich Instalacji, ryzyko nieprzejęcia na czas zmiany od brygady pracującej, 

spóźnienie się pracowników wychodzących z pracy na autobus powrotny do Bramy, a dalszej 

konsekwencji także na autobus MPK z bramy do miasta, itp., itd. 

W tej sprawie skierowaliśmy już kilka naszych interwencji do osób decyzyjnych na Zakładzie i w 

naszej firmie oraz przedstawiliśmy problem na posiedzeniu Komisji BHP PKN ORLEN S.A. w 

czwartek 1 października oraz w dniu kolejnym, tj. 2 października poprzez kolejne pisemne 

wystąpienie do Dyrekcji Zakładu, Obszaru BHP, Biura Bezpieczeństwa i Działu Kadr. 

Czekamy na rozstrzygające decyzje w tej sprawie o czym będziemy informować. 

Szczepienia przeciwko grypie w CM MEDICA. 

Od pracodawcy otrzymaliśmy informację o dostępności pierwszej partii szczepionki. 

Poniżej informacja w tej sprawie: 

,,Centrum Medyczne MEDICA informuje, że pierwsza transza szczepionek przeciw grypie jest już 

dostępna. 

Z uwagi na to, że jest to ograniczona liczba, w pierwszej kolejności zapraszamy na szczepienia 

pracowników GK ORLEN, powyższej 60. roku życia. Na chętnych z tej grupy będziemy oczekiwać od 5 do 

15 października. Jedocześnie informujemy, że przed szczepieniem jest obowiązkowa kwalifikacja 

lekarska, na którą należy umawiać się pod nr telefonu: 24 364 70 00  lub 24 364 77 00, informując, że jest 

to wizyta przed szczepieniem przeciwko grypie. Szczepienia będą wykonywane w przychodni przy ul. 

Chemików 7. 

W celu realizacji szczepień w poszczególnych lokalizacjach w Płocku, będzie także pracował zespół 

wyjazdowy CM Medica.  
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Warunkiem przybycia takiego zespołu jest: 

-  min. 20 osób w jednej lokalizacji,  

- udostępnienie pomieszczenia z dostępem do wody bieżącej, 

- dokonanie zgłoszenia z wyprzedzeniem trzech dni roboczych na adres mailowy: kontakt@cmmedica.pl, 

ze wskazaniem lokalizacji i osoby do kontaktu. 

Informujemy także, że pacjenci posiadający abonamenty medyczne w CM Medica, w których zakres 

wchodzi usługa szczepienia przeciwko grypie, którzy zgłoszą się na szczepienie z własną szczepionką, będą 

mieli możliwość uzyskania zwrotu kosztów zakupu preparatu, po przedłożeniu imiennej faktury za zakup 

szczepionki w aptece stacjonarnej. Fakturę wraz z wnioskiem o zwrot kosztów należy złożyć lub przesłać 

na adres wskazany na formularzu wniosku. W tym przypadku także będzie konieczna konsultacja lekarska 

przed szczepieniem.  

Jeśli chodzi o zasady szczepień u pozostałych operatorów medycznych na terenie Polski: LuxMed, 

EnelMed i PZU wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronach internetowych tych operatorów.  

O wszystkich zmianach dotyczących szczepień przeciwko grypie będziemy na bieżąco informować”. 

 

 

W PKN ORLEN S.A. trwa proces wyborów Społecznych Inspektorów Pracy.  

O tym temacie pisaliśmy dość obszernie w kilku poprzednich informacjach. Z wielu obszarów 

spłynęły już protokoły z nazwiskami osób które wygrały wybory na funkcję Oddziałowego SIP i 

tym samym wybory są już tam zakończone. Natomiast wszędzie tam, gdzie proces wyborów jest 

w trakcie prosimy o jak najszybsze dokończenie wyborów, bo po zakończeniu wyborów I stopnia 

(SIP) musimy w wyznaczonym terminie przeprowadzić także wybory II stopnia, czyli dokonać 

wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Wszystkie osoby zaangażowane w proces 

wyborów w poszczególnych obszarach proszę o kontakt z przedstawicielami Komisji 

Międzyzwiązkowej ds. Wyborów SIP celem przedstawienia informacji o terminie zakończenia 

wyborów I stopnia w danym obszarze. 

 

Spotkanie w PKN ORLEN S.A. dotyczące rozdysponowania funduszu uznaniowego.  

W minionym tygodniu, we wtorek 30 września odbyło się w PKN ORLEN spotkanie Organizacji 

Związkowych (stron porozumienia płacowego) z Dyr. Wyk. ds. Kadr PKN ORLEN S.A. Panią 

Wiolettą Kandziak wraz z zespołem obszaru HR. 

mailto:kontakt@cmmedica.pl
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Pracodawca przekazał stronie związkowej informacje, zestawienia oraz szczegółowe statystyki 

dotyczące tegorocznego budżetu na podwyżki uznaniowe, ilość przyznanych podwyżek 

uznaniowych w rozbiciu na piony i obszary oraz średnie kwoty takich podwyżek, a także ilość 

awansów przeprowadzonych w tym roku i wynikające z tego średnie kwoty awansu 

przypadające na pracownika, co było realizowane poza budżetem uznaniowym. 

Proces podwyżek uznaniowych jako całość oceniamy w sposób pozytywny, szczególnie w 

kontekście lat poprzednich, bo w tym roku podwyżki uznaniowe oraz osobno awanse otrzymało 

bardzo wyraźnie znacznie więcej pracowników i procentowo i liczbowo niż w latach poprzednich, 

co jest bardzo pozytywne i taki kierunek, czyli odrębny fundusz na podwyżki uznaniowe i 

odrębny fundusz na awanse powinien zostać zachowany. 

Stronie pracodawcy przekazaliśmy także nasze uwagi, jakie spływały do nas od pracowników, 

w tym najważniejszą uwagę, że na jednym z Wydziałów zastosowane zostało dodatkowe 

kryterium do przyznawania podwyżek uznaniowych, którego nie było w wytycznych obszaru 

Kadr przesłanych do wszystkich Dyrektorów przez Panią Dyr. Wiolettę Kandziak, mianowicie 

zastosowano tam jakieś benchmarki i wewnętrzne Wydziałowe wyliczenia i tak tłumaczono 

niektórym pracownikom brak przyznania im podwyżek uznaniowych. 

Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana, tak aby w przyszłości nie było takich praktyk. 

Zwróciliśmy także uwagę, że w wytycznych Działu Kadr nie było żadnego określenia wysokości 

płacy pracownika, a jedynym kryterium była maksymalna stawka wynikająca z Tabeli 

Wynagrodzeń Zasadniczych ZUZP dla danego stanowiska. 

 

ORLEN KolTrans 

Dla pracowników Spółki KolTrans mamy dobre informacje, mianowicie na spotkaniu w dniu 23 

września (o spotkaniu pisaliśmy w poprzednich informacjach) strony porozumienia płacowego 

ustaliły poziom wypłaty jednorazowej dla pracowników z okazji 20-lecia Spółki. Pracownicy 

otrzymali od pracodawcy wszystkie informacje w tej sprawie, jednak gdyby ktoś potrzebował 

jeszcze jakiś wyjaśnień i szczegółów, to prosimy o kontakt z nami. W spotkaniu nie uczestniczyły 

Organizacje, które nie podpisały tegorocznego porozumienia płacowego. 
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Basell ORLEN Polyolefins. 

Do Spółki BOP wystosowaliśmy wspólne pismo o spotkanie, na którym chcielibyśmy poruszyć 

m. in. temat wznowienia prac nad zmianami w ZUZP oraz omówić sprawy bieżące. 

Poniżej treść pisma: 

„                               

 

 
Płock, 02.10.2020 r. 

 

Pan Laurent Hautier 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

 

Pan Jan Aleksander Rosek 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 
 
 
 
 
Szanowni Panowie Prezesi, 
 

Organizacje Związkowe działające w Spółce Basell ORLEN Polyolefins wnoszą o pilne zorganizowanie 

spotkania, na którym chcielibyśmy omówić wszystkie bieżące sprawy pracownicze. 

Jednym z głównych tematów jest kontynuacja prac nad zmianami w ZUZP, nad czym już wstępnie 

pracowaliśmy jako strony oraz ustalenie harmonogramu dalszych prac, jak i wyznaczenie konkretnych 

terminów spotkań, tak jak to ma miejsce w innych Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

ORLEN (Orlen Eko, Orlen Ochrona), gdzie obecnie toczą się rozmowy nad Zakładowymi Układami 

Zbiorowymi Pracy. 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

Załoga sygnalizuje także jubileusz 15-lecia Instalacji ,,Monika” i ten temat także chcielibyśmy na 

spotkaniu omówić. 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 

Bogdan Żulewski – Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Henryk Kleczkowski – Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Mariusz Konopiński – Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 

Dw.: 

▪ Pan Jacek Choroszewski – Dyrektor Personalny Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.” 

 

 

ORLEN OCHRONA. 

W Spółce ORLEN OCHRONA w dniach 22 i 23 września br. odbyły się pierwsze spotkania i 

rozmowy nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników tej Spółki. 

Organizacje Związkowe złożyły swoje propozycje do przedstawionego przez pracodawcę 

dokumentu. Kolejne spotkania zaplanowane są na październik br. 

Przy tej okazji informujemy także, że dla pracowników ORLEN Ochrony zostaną zakupione tzw. 

szafy do suszenia ubrań, które pozwolą na polepszenie warunków pracy, szczególnie w dni 

deszczowe, gdzie odzież ochronna pracowników pracujących na bramach wjazdowych podczas 

niekorzystnych warunków atmosferycznych szybko staje się mokra. 

W tej sprawie swoją interwencję podejmowały różne osoby, ale także między innymi nasza 

Organizacja wraz z Przewodniczącym naszego Koła w ORLEN Ochrona kol. Jurkiem Wojtasem, 

która odbyła spotkanie z władzami Spółki w tej i innych sprawach. 

 

Przy okazji apelujemy do Społecznych Inspektorów Pracy w PKN ORLEN o rozeznania sprawy 

czy byłaby potrzeba zakupu szaf suszących ubrania na Wydziały. 
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Szczegóły techniczne takich szaf oraz inne informacje otrzymacie Państwo bezpośrednio od 

Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy kol. Pawła Zdrojewskiego tel. 24 256-53-32. 

 

Również w Spółce ORLEN EKO trwają rozmowy nad ZUZP, choć w ostatnim czasie mamy 

dłuższą przerwę po złożeniu przez stronę związkową konkretnych rozwiązań finansowych, co 

jest zapewne przeliczane przez władze Spółki. Oczekujemy na kolejne spotkania dotyczące 

dalszych negocjacji ZUZP. 

 

Na koniec naszych dzisiejszych informacji składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

organizatorom oraz uczestnikom charytatywnego turnieju piłkarskiego dla małej Zosi 

Paczwy, który odbył się w dniu 26 września w Duninowie. Były rozgrywane mecze piłkarskie, 

były sprzedawane posiłki i inne gadżety oraz była przeprowadzona licytacja różnych rzeczy (trwa 

także cały czas licytacja internetowa), a wszystko to w całości jako zbiórka pieniędzy na cel dla 

Zosi. Nasz Związek przyłączył się do całościowej organizacji tego turnieju. Otrzymaliśmy 

informację, że łącznie ze wszystkim została zebrana kwota 19.500 zł, która w całości została 

wpłacona na powyższy cel. 

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. 

Wcześniej przedstawiciele naszej Organizacji przeprowadzili w różnych formach zbiórkę 

pieniędzy na cel dla Zosi, gdzie do puszek zebrano łącznie 6.100 zł. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


