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Informacje MZZPRC z dnia 26 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 przypomnienia wszystkim tym pracownikom którzy nie 

złożyli dotychczas wniosku o Kartę Zakupową, bo ostateczny termin na złożenie wniosku w 

systemie upływa 11 grudnia br. Mamy informację, że osób które nie złożyły takiego wniosku jest 

całkiem spora grupa i dlatego też przypominamy, aby każdy mógł jeszcze to zrobić. Prosimy też, 

aby w miarę możliwości popytać koleżanki, kolegów, bo mogło to komuś umknąć.  

Poniżej kilka słów informacji w tym temacie: 

„Osobom, które dotychczas nie złożyły wniosku o Kartę zakupową, uprawniającą do zakupu towarów i 

usług na naszych stacjach paliw chcielibyśmy przypomnieć, że w Self Service we wnioskach płacowych 

dostępny jest wniosek o nazwie Karta Zakupowa. 

Wypełnienie wniosku jest podstawą przyznania świadczenia  w postaci Karty Zakupowej. Wyjątkowo 

Pracownicy bez dostępu do systemu SSEGK, mają możliwość wypełnienia wniosku w wersji papierowej. 

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, Przełożony Pracownika załącza skan wniosku w systemie Self 

Service. 

Powyższą informację kierujemy do Państwa, z uwagi na fakt, że zbliża się ostateczny termin złożenia 

wniosku, który upływa 11 grudnia 2020 r. 

W przypadku ewentualnych pytań służymy pomocą. Informacje o Karcie Zakupowej są też zawarte w 

intranecie. 

Poza tym do dyspozycji pracowników jest Biuro Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej, 

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.,  

·        za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer:  6 55 50 

·        za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50 

·        za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50 

·        za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze” 
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Basell ORLEN Polyolefins – interwencja w sprawie funduszu uznaniowego. 

W minionym tygodniu zostaliśmy zaalarmowani przez pracowników Spółki Basell o mało 

przejrzystym i skrajnie niesprawiedliwym ich zdaniem rozdysponowaniu funduszu uznaniowego, 

który był naliczany od 1 października w kwocie 50 zł naliczeniowo na 1 pracownika. 

Pracodawca tak jakby celowo zwlekał z przekazaniem pracownikom jakichkolwiek informacji, bo 

najpierw 15 października pracownicy dzwonili do nas, że mimo, że jest już połowa miesiąca, to 

nic się nie dzieje w temacie rozdziału funduszu przeznaczonego na podwyżki uznaniowe (nie 

mieli od swoich Kierowników na produkcji żadnych informacji), więc wtedy interweniowaliśmy po 

raz pierwszy otrzymując informację, że środki uznaniowe są właśnie rozdysponowywane.  

Natomiast dosłownie po kilku dniach znowu zostaliśmy zaalarmowani przez bardzo 

zdenerwowanych pracowników, że w obszarach produkcji na poszczególnych Instalacjach BOP 

np. na ok 40 pracowników podwyżkę uznaniową otrzymała prawdopodobnie tylko jedna osoba 

w danym miejscu.  

W momencie otrzymania takich bardzo niepokojących informacji natychmiast wystosowaliśmy 

mailowe wystąpienie (22.10) z naszą interwencją i z pytaniami w tej sprawie do Dyrektora 

Personalnego Spółki Pana Jacka Choroszewskiego, bo nikt z Zarządu Spółki na oficjalnej 

stronie Zarządu BOP nie ma podanego ani nr tel. (nawet stacjonarnego tak jak to jest w 

ORLENIE), ani nawet adresu e-mail. Wiadomość nasza trafiła także do przedstawicieli władz 

PKN ORLEN S.A. w postaci Członka Zarządu ds. Rozwoju Pana Zbigniewa Leszczyńskiego 

oraz do Dyrektor Wyk. ds. Kadr Pani Wioletty Kandziak, żeby także zapoznali się ze sprawą. 

W dniu następnym (23.10) po naszej interwencji otrzymaliśmy jedynie od Pana Dyrektora J. 

Choroszewskiego maila z zaproszeniem na spotkanie, który to mail jest odpowiedzią na nasze 

wcześniejsze pismo do Spółki. W mailu nie ma nawet słowa na temat podwyżek uznaniowych. 

Poniżej treść maila:  

,,Szanowni Państwo,   

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.10.2020r. roku w sprawie zorganizowania spotkania w celu 

omówienia bieżących spraw pracowniczych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.  , w imieniu Zarządu 

zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 05 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki – Płock 

u. Łukasiewicza 39 ( sala konferencyjna 2A/24 – II piętro). 

Jednym z tematów będzie nakreślenie harmonogramu spotkań dotyczących zmian w ZUZP dla 

pracowników BOP. 
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Jednocześnie uprzejmie proszę o przybycie na spotkanie Państwa przedstawicieli w ograniczonej liczbie, 

z uwagi na wdrożone w Spółce obostrzenia pandemiczne COVID 19.” 

 

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że strona związkowa już w dniu 02.10.2020 r. 

wystosowała do pracodawcy pismo, w którym wnosiliśmy o zorganizowanie spotkania, gdzie 

oprócz omówienia tematu powrotu do rozmów nad zmianami w ZUZP, chcieliśmy poruszyć 

także wszystkie sprawy bieżące, w tym także przygotowanie pracodawcy i omówienie zasad 

podziału środków uznaniowych. Był to akurat dobry czas spotkać się z pracodawcą w okolicach 

12-15 października i wszystko omówić, jednak pracodawca nie skorzystał z drogi dialogu, bo 

wolał podzielić środki uznaniowe sam w ciszy gabinetów i bez pokazywania pracownikom zasad 

według jakich będzie je dzielił, ani nie spotkać się ze stroną związkową tuż po naszym piśmie 

wysłanym 2 października. Jest to bardzo przykre i niestety powoduje duży negatywny wydźwięk 

w dotychczasowych relacjach oraz w relacjach na przyszłość.  

Jesteśmy zdania, że zawsze trzeba rozmawiać i dzielić się z pracownikami oraz z ich społeczną 

reprezentacją w postaci Związków Zawodowych nawet najtrudniejszymi informacjami, a nie 

ukrywać coś do końca, a później tak brzydko zaskakiwać pracowników, powodując w nich 

pretekst do bardzo negatywnych, aczkolwiek słusznych komentarzy. 

Pracodawca zawsze ma prawo do podziału środków uznaniowych według własnych zasad, ale 

wypracowaną i sprawdzoną od lat praktyką w ORLENIE i Spółkach GK ORLEN jest albo 

wzajemne zaufanie co do rozsądnego i sprawiedliwego podziału środków uznaniowych wśród 

wszystkich pracowników, albo wypracowanie jakiś wspólnie ustalonych zasad. 

W Spółce BOP zabrakło jednego i drugiego, co na przyszłość będzie skutkowało dużym 

usztywnieniem się strony związkowej w całościowych negocjacjach, jak i w wypracowaniu zasad 

podziału środków w latach kolejnych. 

 

Szczepienie przeciwko grypie w CM MEDICA. 

Informujemy wszystkich pracowników, że w CM MEDICA dostępne są cały czas szczepionki 

przeciwko grypie. W pierwszej kolejności szczepionki były przeznaczone dla najstarszych 

pracowników z kategorii wiekowej 60+, w minionym tygodniu zapisywać się na szczepienia mogli 

pracownicy od 50 roku życia o czym Państwa na bieżąco informowaliśmy w naszych 
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informacjach. W minionym tygodniu otrzymaliśmy od pracodawcy informację, że wciąż są 

dostępne szczepionki i w tej chwili można się zapisywać na szczepienie bez względu na wiek. 

Wiemy, że ilość szczepionek jest ograniczona, dlatego też jeśli ktoś jest chętny, to prosimy 

dzwonić, pytać o szczegóły i zapisywać się na szczepienie: 

 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. 

 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. 

Nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy w PKN ORLEN bardzo proszę o 

sprawdzanie swoich służbowych skrzynek e-mail na które w minionym tygodniu otrzymaliście 

Państwo informacje od Komisji Międzyzwiązkowej ds. Wyborów SIP. 

W minionym tygodniu (prawdopodobnie w środę 28.10) otrzymacie Państwo kolejną porcję 

informacji odnośnie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

Jeśli ktoś chciałby uzyskać dodatkowo informacji w sprawie wyborów ZSIP, to proszę o kontakt 

do mnie pod nr tel. 605-185-899 lub do pozostałych Członków Komisji. 

 

Świadczenia statutowe Związku wypłacane przelewem na konto. 

Na koniec naszych dzisiejszych informacji chcielibyśmy przekazać Państwu informację, że 

pomimo bardzo dużych obostrzeń wynikających z codziennych statystyk zachorowań na 

COWID-19, biuro naszego Związku jest codziennie czynne, ale dla wzajemnego naszego 

bezpieczeństwa zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego, szczególnie jeśli chodzi np. o 

wypłatę świadczeń statutowych. Na naszej stronie internetowej www.mzzprc.pl znajduje się 

wniosek dotyczący wypłaty danego świadczenia, który można wypełnić i skontaktować się z 

nami, natomiast pieniądze zostaną przelane danej osobie bezpośrednio na konto. 

 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

http://www.mzzprc.pl/

