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Informacje MZZPRC z dnia 19 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 trwających w PKN ORLEN S.A. wyborów 

Społecznych Inspektorów Pracy, gdzie proces wyborów I stopnia jest już na ukończeniu.  

W minionym tygodniu kontaktowaliśmy się z tymi obszarami, gdzie wybory jeszcze trwają i 

przypominaliśmy o kończących się terminach. Najpóźniej w dniu jutrzejszym, tj. 20 października 

oczekujemy przesłania protokołów z ostatnich obszarów. Po zakończeniu wyborów SIP 

przystąpimy do wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy i tutaj mamy dla nowo 

wybranych Inspektorów ważną informację, że w tym roku ze względu na sytuację zagrożenia 

epidemicznego i wciąż rosnące statystyki osób chorych na COVID-19 wybory te jesteśmy 

zmuszeni przeprowadzić drogą elektroniczną.  

 

Chronologicznie będzie to wyglądało w ten sposób, że po zamknięciu wyborów SIP, do 

wszystkich nowo wybranych Inspektorów Pracy zostanie wysłana przez Komisję ds. Wyborów 

informacja mailowa na ich służbowe skrzynki pocztowe o możliwości zgłaszania kandydatur na 

Zakładowego Społecznego inspektora Pracy wraz z ramami czasowymi (potrwa to kilka dni). 

Zgłoszenia kandydatów na ZSIP Komisja będzie przyjmowała na swoje służbowe skrzynki 

pocztowe. 

Następnie po zamknięciu listy zgłoszeń na ZSIP, do Społecznych Inspektorów Pracy zostanie 

wysłana informacja kto jest kandydatem/mi na funkcję ZSIP i rozpocznie się głosowanie 

mailowe, które także potrwa kilka dni, bo musimy uwzględnić charakter pracy zmianowej wielu 

SIP w Płocku, we Włocławku oraz na Terminalach Paliw w całej Polsce oraz co ważne muszą 

oni zagłosować ze swojej skrzynki służbowej. 
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W tym miejscu kolejna ważna informacja, a mianowicie głosy w głosowaniu na ZSIP będą 

przesyłane nie na adresy mailowe Członków Komisji, a na specjalnie dedykowaną na ten cel i 

przygotowaną przez obszar informatyki skrzynkę pocztową, której adres zostanie podany w 

odpowiednim czasie Społecznym Inspektorom Pracy uprawnionym do głosowania. 

Wszystkie szczegółowe informacje prześlemy nowo wybranym SIP mailowo oraz wzmocnimy to 

poprzez kontakt telefoniczny, bo jest to nowa forma dotąd nie stosowana z której w obecnym 

czasie jesteśmy zmuszeni skorzystać. 

W takim wstępnym podsumowaniu, bo na szczegółowe przyjdzie jeszcze czas po zakończeniu  

wyborów, chcemy powiedzieć, że wybory SIP oprócz jednego miejsca przebiegały dobrze i bez 

zakłóceń, a przedstawiciele pracodawcy w poszczególnych miejscach zgodnie z Komunikatem 

pracodawcy dot. wyborów SIP pomagali i wspierali w potrzebie przedstawicieli Komisji 

wyznaczonych do przeprowadzania wyborów w danych obszarach. 

Tym jednym miejscem, gdzie wybrzmiały dość duże jak się okazało kontrowersje, niejasności, 

próby zakłócenia wyborów, czy też stosowania jakichś negatywnych sugestii oraz próby 

zastosowania zastraszeń wobec osoby przeprowadzającej w imieniu Komisji te wybory, jest 

obszar PR-4, a konkretnie Instalacja Asfaltów.  

Nie pozwolimy na to, aby były jakieś zakłócenia lub żeby ktokolwiek w wyborach przeszkadzał, 

a już na pewno nie pozwolimy na to, aby osoba przeprowadzająca wybory była wzywana na 

rozmowy dyscyplinujące do Dyrektora i Kierownika z zastraszaniem, że złamała przepisy 

Regulaminu Pracy, bo była na chwilę w miejscu pracy, aby dokończyć wybory i spisać protokół. 

Sprawa stała się na tyle duża i poważna, że trafiła do Przełożonych po stronie Rafineryjnej, do 

Dyr. ds. Kadr oraz do Rzecznika ds. Etyki i będzie szczegółowo wyjaśniana, tak aby na 

przyszłość pracownicy nie bali się głosować, bo mają takie prawo, a osoby wyznaczone do 

przeprowadzenia wyborów SIP nie bały się, że zostaną ukarane za swoją społeczną pracę i 

przyjście do pracy w dniu wolnym o godz. 5 rano, aby dokończyć głosowanie i spisać protokół.  

Tak przy okazji należy dodać, że patrząc historycznie, to nie pierwszy sygnał z tego obszaru 

gdzie w różnych informacjach pracowników kierowanych do naszego Związku, ale także i do 

innych Organizacji przewija się nazwisko Kierownika Wydziału i Dyrektora Obszaru niestety w 

złym świetle. 
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Sprawa jest w trakcie wyjaśniania, o szczegółach będziemy informowali. 

 

Możliwość wejścia Bramą Nr 2. 

Cały czas czynimy intensywne starania, aby przywrócić pracownikom możliwość wchodzenia na 

Zakład Bramą Nr 2, tak jak to mieli do 1 października br., bo kilka Instalacji które od Bramy Nr 2 

umiejscowione są blisko, to tam pracownicy chodzili na swoje Wydziały na pieszo, a obecnie 

zmuszeni są jechać na Bramę Nr 1 i do Wydziału dojeżdżać w autobusach, gdzie jest dużo 

innych pracowników lub iść na pieszo unikając kontaktu z innymi osobami w autobusach, ale 

niestety odległość wtedy do pracy jest znacznie większa niż z Br Nr 2. 

W tej sprawie z naszej strony zostało już naprawdę wiele napisane i powiedziane do osób 

decyzyjnych i mamy nadzieję na szybkie przywrócenie stanu jaki był wcześniej. 

 

Szczepionka dla grupy pracowników 50+ 

Od pracodawcy otrzymaliśmy informację o możliwości zaszczepienie się pracowników z kolejnej 

grupy wiekowej. Początkowo byli to pracownicy 60+, teraz oferta dotyczy pracowników z kolejnej 

grupy wiekowej. 

Poniżej informacja w tej sprawie oraz w sprawie badań okresowych: 

 

Szczepienia dostępne dla kolejnej grupy wiekowej 

 
 

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepionek, do CM Medica zapraszamy pracowników GK 
ORLEN powyższej 50 roku życia, posiadających abonament na świadczenia medyczne. Na 
chętnych z tej grupy wiekowej będziemy oczekiwać do 23 października. Jedocześnie 
informujemy, że przed szczepieniem jest obowiązkowa kwalifikacja lekarska, na którą należy 
umawiać się w poniższych placówkach: 

 CM Medica Płock – pod nr telefonów: 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. 
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 CM Medica Oddział PROF. MED. we Włocławku – pod numerem telefonu: 54 421 03 60. Informując, 
że jest to wizyta przed szczepieniem przeciwko grypie. Szczepienia będą wykonywane w przychodni 
przy ul. Toruńska 222. 

W celu realizacji szczepień w poszczególnych lokalizacjach w Płocku i Włocławku, będzie także pracował 
zespół wyjazdowy CM Medica. 

Warunkiem przybycia takiego zespołu jest: 
- min. 20 osób w jednej lokalizacji,  
- udostępnienie pomieszczenia z dostępem do bieżącej wody, 
- 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. 

 

Wykonywanie okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników GK ORLEN, ze względu na wprowadzone 
obostrzenia w przestrzeni publicznej, z dniem 13 października br. zawiesza się obowiązek 
wykonywania okresowych badań lekarskich. Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem Głównego 
Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 roku do czasu odwołania aktualnego zagrożenia 
epidemiologicznego. 

Jednocześnie zachowany zostaje obowiązek wystawiania skierowania na okresowe badania lekarskie w 
terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych 
przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. 

mailto:kontakt@cmmedica.pl


                                    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 

 

Informujemy, że badania wstępne i kontrolne będą nadal realizowane oraz przypominamy, że zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), pracownik jest zobowiązany do 
wykonania badań okresowych, których ważność skończyła się po 7 marca 2020 w ciągu 60 dni po 
odwołaniu stanu epidemii. 

Tym samym zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego kontaktu z jednostką medycyny pracy, z którą 
przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad 
pracownikami i uzupełnienie badań medycyny pracy niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego. 

O wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowej kwestii, będziemy informować na bieżąco.  

 

Szafy suszące odzież roboczą. 

Dziś jeszcze raz przypominamy o temacie szaf suszących, o czym pisaliśmy w naszej 

poprzedniej audycji. Przypominamy i prosimy o zainteresowanie się tym tematem pracowników, 

a szczególnie Społecznych Inspektorów Pracy, aby byli w kontakcie z Zakładowym Inspektorem 

kol. Pawłem Zdrojewskim, bo temat jest ważny i nie na każdym Wydziale zauważalny do 

rozpatrzenia jeśli chodzi o przełożonych. 

Szczegóły techniczne takich szaf oraz inne informacje otrzymacie Państwo bezpośrednio od 

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

 

Jednocześnie informujemy, że w Spółkach ORLEN Ochrona i ORLEN Eko toczą się negocjacje 

Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla Pracowników tych Spółek. Na chwilę obecną po 

kilku spotkaniach, z których ostatnie przeprowadzone zostały w formie telekonferencji,  strony 

nie zbliżyły się w swoich stanowiskach. Negocjacje trwają, a o ich wynikach będziemy 

informować. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


