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Informacje MZZPRC z dnia 21 grudnia 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. 

 

To już ostatnie dni tego roku, ale mamy dla Państwa do przekazania i przypomnienia w ślad za Intranetem 

ważne informacje dotyczące ubezpieczeń pracowniczych. Wszystkich pracowników którzy nie zapoznali 

się jak dotychczas z nowym programem ubezpieczenia na życie prosimy o szczegółowe przeczytanie 

poniższego komunikatu dot. ubezpieczeń, a także zwrócenie uwagi do kiedy najpóźniej trzeba zawrzeć 

nowe ubezpieczenie, aby mieć kontynuację polisy.  

Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje w tej sprawie. W razie pytań prosimy kierować je do CUK 

lub do Pani Zosi Jankowskiej z PKN, tel. 24 256-98-91. 

 

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Typu P Plus  

 

1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie 

PZU Typu P Plus. Jest to program dla pracowników oraz członków ich rodzin i wiąże się z 

potrzebą wypełnienia odpowiednich deklaracji zarówno przez osoby chcące go kontynuować jak i 

przystąpić do grupowego ubezpieczenia. 

Nowa oferta ubezpieczeniowa, zawiera wzbogaconą ofertę w stosunku do aktualnie obowiązującej:  

 8 wariantów ubezpieczenia do wyboru, zróżnicowanych pod względem zakresu ochrony i 

wysokości sum ubezpieczenia oraz składek,  

 nowe świadczenia, głównie związane z ochroną dzieci, np.: pobyt dziecka w szpitalu, uszczerbek 

na zdrowiu dziecka,  

 podwyższone kwoty świadczeń, w stosunku do dotychczas obowiązujących, 

 zwiększony katalog ciężkich zachorowań objętych ochroną ubezpieczeniową, z 17 do 22 i 36 

jednostek chorobowych w zależności od wariantu. 
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Nowa oferta ubezpieczeniowa zawiera także nowe produkty takie jak: 

 dodatkowa ochrona zdrowia,  

 dodatkowe ubezpieczenie w razie wypadku (WRW). 

Dla posiadaczy grupowego ubezpieczenia na życie została wynegocjowana 20% zniżka na wybrane 

ubezpieczenia majątkowe w PZU.  

Osoby zainteresowane kontynuacją lub przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia, zachęcamy do 

uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami.  

Szczegółowy wykaz wariantów programu głównego i opcji dodatkowych  

 Warianty ubezpieczenia 

 Dodatkowa ochrona zdrowia  

 Dodatkowe ubezpieczenie w razie wypadku (WRW) 

Ubezpieczenia grupowe 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 
Pracownik, jego współmałżonka/współmałżonek, dzieci powyżej 16 roku życia (nie dotyczy 

dodatkowego ubezpieczenia w razie wypadku WRW, do którego mogą być zgłoszone osoby 

pełnoletnie), partnerka/partner. 

W jaki sposób zgłosić siebie i członków rodziny do ubezpieczenia? 
Wypełnić prawidłowo deklarację, w której należy wpisać swoje dane, wskazać wybrany wariant, 

ewentualnie opcje dodatkowe, wskazać osoby uposażone. Należy pamiętać także o wpisaniu numerów 

polis dla wybranych wariantów. Dla każdej ubezpieczanej osoby należy wypełnić odrębną deklarację. 

Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie - zgodę na potrącenie z wynagrodzenia składki na 

ubezpieczenie. 

Nieprawidłowo wypełnione deklaracje będą cofane do ponownego wypełnienia, co może spowodować, 

że nie zostaną przyjęte w terminie gwarantującym ciągłość ubezpieczenia.  

 

W jakim terminie i gdzie złożyć dokumenty?  
Nowy program ubezpieczenia grupowego zacznie obowiązywać: 

 od 1 stycznia 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną 

deklarację do 15 grudnia 2020 roku, 

 od 1 lutego 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację 

do 20 stycznia 2021 roku,  

 od 1 marca 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację 

do 18 lutego 2021 roku. 

http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Katalog_swiadczen/Ubezpieczenie_grupowe/Strony/default.aspx?IsFilter=1
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Do momentu złożenia nowych deklaracji w powyższych terminach obowiązuje dotychczasowe 

ubezpieczenie. 

Ważne: 
Aby zachować ciągłość ubezpieczenia, Pracownicy oraz zgłaszane przez nich do ubezpieczenia osoby 

zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji nie później niż do 18 lutego 2021 roku. 

Osoby objęte aktualnie ubezpieczeniem grupowym, które nie złożą nowych deklaracji w żadnym z 

powyższych terminów, przestaną być objęte ubezpieczeniem po 31 marca 2021 roku.  

Powyższe terminy dotyczą pracowników PKN ORLEN i zgłaszanych przez nich osób.  

Terminy dla pracowników poszczególnych spółek Grupy ORLEN będą komunikowane w spółkach.  

Dokumenty (deklaracja, oświadczenie) składamy w Biurze Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi 

Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. (Płock, ul Chemików 7, bud. 05  

pok. 16): 

 osobiście, lub 

 poprzez wrzucenie oryginałów deklaracji do urn znajdujących się w budynku 05 przy recepcji, 

lub 

 korespondencyjnie, wysyłając oryginały dokumentów na adres: Biuro Obsługi Pracowników, 

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock. 

Deklarację można wypełnić również w formie elektronicznej na portalu mojePZU (moje.pzu.pl). Usługa 

dostępna dla osób, które w dotychczasowej deklaracji uzupełniły numer telefonu lub adres e-mail. 

  

Pracownicy posiadający konto w serwisie, w najbliższym czasie otrzymają wiadomość e-mail/SMS na 

dane kontaktowe podane podczas rejestracji na mojePZU. 

 

Pracownicy nie posiadający konta w serwisie otrzymają e-mail/SMS z zaproszeniem do rejestracji na 

mojePZU.  

W przypadku złożenia deklaracji w serwisie mojePZU nie jest wymagany wydruk dokumentu, nie ma 

potrzeby przesyłania oryginału deklaracji do pracodawcy. Konieczne jest natomiast dostarczenie w jednej 

z ww. form, do Biura Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej podpisanego oświadczenia – 

zgody na potrącenie z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie. 

  

Dla deklaracji składanych w formie elektronicznej obowiązują analogiczne terminy jak dla deklaracji w 

formie papierowej. 

  

O czym warto wiedzieć 
Osoby przystępujące do ubezpieczenia w ww. terminach nie będą miały karencji na żadne świadczenie. 

Dotyczy osób kontynuujących ubezpieczenie oraz nowo przystępujących. 

W każdą rocznicę polisy, tj. 1 stycznia każdego kolejnego roku trwania umowy, można dokonać zmiany 

wariantu ubezpieczenia bez konieczności zachowania okresu karencji (z wyłączeniem świadczenia z 
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tytułu ciężkiej choroby dziecka oraz leczenia szpitalnego dziecka).  

Pracownik i osoba zgłaszana przez niego do ubezpieczenia mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia.  

Dodatkowe ubezpieczenie w razie wypadku (WRW) oraz dodatkową ochronę zdrowia może mieć osoba 

zgłoszona przez pracownika, pod warunkiem, że pracownik też wybrał te opcje dla siebie. 

Partnera życiowego pracownik może zgłosić do ubezpieczenia nie częściej niż 1 raz w roku polisowym. 

  

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać 

 Komunikat nr 1/2020/DG z dnia 8 grudnia 2020 r. sprawie: Grupowego Ubezpieczenia 

Pracowniczego Typu P Plus dla Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  

 Załączniki do Komunikatu 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

 Klub pomoc w życiu 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Pracowników/Zespole Obsługi 

Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., są do dyspozycji  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00:  

 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, 

 kontakt osobisty: Płock, ul. Chemików 7, bud. 05 pok. 16. w Biurze Zarządzania Relacjami 

Społecznymi, tel. nr : 24 256 98 91 lub 24 256 66 04.  

 w Intranecie 

 

Basell ORLEN Polyolefins. 

W miniony piątek 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie-telekonferencja dotyczące rokowań i dalszych 

prac dotyczących zmian w ZUZP. Spotkanie choć ważne i po stronie pracodawcy pojawiła się w końcu 

jakaś skromna propozycja dotycząca nagrody rocznej, to jakby w większości czasu było poświęcone 

uzmysłowieniu stronie pracodawcy, że w żaden sposób nie odniósł się jak dotychczas do naszej 

propozycji związkowej, całkowicie ją pomijając jakby jej nie było, a przedstawiając tylko swoją propozycję 

i to w dość ograniczonym zakresie z tego co domaga się i pod negocjacje wnosi strona związkowa. Po 

wielu negocjacjach w innych Spółkach G.K. ORLEN, jak i w samym Orlenie, gdzie nie tak dawno 

negocjowaliśmy zmiany w ZUZP (Protokół Nr 4 z kwietnia 2019 r.) jesteśmy przyzwyczajeni do innych 

standardów negocjacji, tzn. my nie pomijamy propozycji pracodawcy i zawsze odnosimy się do niej, a 

pracodawca nie pomija propozycji związkowych i przedstawia za każdym razem ewentualne koszty 

https://dok-system.orlen.pl/new?page=documentEdit&commonDocId=90680483&taskInstanceId=
https://dok-system.orlen.pl/new?page=documentEdit&commonDocId=90680483&taskInstanceId=
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Katalog_swiadczen/Ubezpieczenie_grupowe/Strony/default.aspx?IsFilter=1
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Katalog_swiadczen/Ubezpieczenie_grupowe/Strony/default.aspx?IsFilter=1&pageNumber=2
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Katalog_swiadczen/Ubezpieczenie_grupowe/Strony/default.aspx?IsFilter=1&pageNumber=2
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Strony/Grupowe-ubezpieczenie-na-życie.aspx
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takich propozycji. Ostatecznie siła naszych wspólnych wypowiedzi i argumentów przyniosła skutek i na 

następne spotkanie zaplanowane w drugiej połowie stycznia 2021 r. pracodawca ma przygotować taki 

scalony dokument, gdzie będą i nasze związkowe propozycje i propozycja pracodawcy i dopiero wtedy 

możemy na równych zasadach prowadzić dalsze rokowania stosując możliwe dla nas ustępstwa i 

prezentując w stanowiskach to na czym nam bardzo zależy. 

 

Dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 31 grudnia br. 
Z bardzo miłym prezentem do wszystkich pracowników wyszedł w minionym tygodniu Pan Prezes Daniel 

Obajtek, ustanawiając ostatni dzień roku dniem wolnym od pracy o czym wraz z życzeniami świątecznymi 

poinformował  w Intranecie. Pan Prezes dotrzymał także corocznej tradycji świątecznej i spotkał się z 

pracownikami niektórych Instalacji na Zakładzie w Płocku przekazując życzenia i podziękowania za trud 

pracy i zapewnienie ciągłości produkcji w tym szczególnym okresie.  

Decyzja o wolnym dniu w Sylwestra 31 grudnia spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem 

pracowników i z tego miejsca bardzo serdecznie za nią dziękujemy. Poniżej zamieszczamy szczególnie 

dla osób, którzy są na jakimś wolnym poza firmą informację w tej sprawie: 

 
W związku z decyzją prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. o udzieleniu dodatkowego dnia wolnego, 
informujemy, że: 

1. Dodatkowy dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom PKN ORLEN S.A.  
2. Dzień wolny ustalony Przez Pana Prezesa na dzień 31 grudnia br. pomniejsza wymiar czasu 

pracy pracowników (traktowany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy). 
3. Dla wszystkich pracowników biurowych, pracujących w podstawowym systemie czasu pracy (w 

tym system zadaniowy) skorzystanie z dnia wolnego nie wymaga wystawienia żadnego wniosku, 
ani nie wymusza zmian w wystawionych wcześniej wnioskach urlopowych i innych 
nieobecnościach – dodatkowy dzień wolny zostanie wprowadzony do systemu SAP HR jako 
dodatkowy dzień wolny.   

4. Dla pracowników, u których praca zmianowa wykonywana jest w sposób ciągły (również w 
niedziele i święta), tj. dla: czterobrygadowej organizacji pracy, trzyzmianowej i dwuzmianowej 
organizacji pracy oraz równoważnego czasu pracy (ze względu na konieczność zachowania 
ciągłości procesów i poprawnej organizacji pracy) dodatkowy dzień wolny należy zaplanować w 
harmonogramie czasu pracy do wykorzystania w pierwszym kwartale przyszłego roku (nie później 
jednak niż do końca okresu rozliczeniowego).  

W uzupełnieniu tej informacji, drogą mailową otrzymaliśmy z Kadr PKN ORLEN od Pani Dyrektor Wioletty 

Kandziak uzupełnienie powyższego komunikatu, że ww. decyzja obejmuje także pracowników 
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wszystkich spółek GK Orlen, o czym zarządy spółek zostały powiadomione odrębną 

korespondencją. 

Jedynie z dużym zawodem przyjęliśmy odpowiedź Dyrektora Personalnego Spółki Basell ORLEN 

Polyolefins, w której PKN ORLEN ma tylko 50% udziałów, że ich ta decyzja nie dotyczy i że Zarząd Spółki 

Basell nie podjął takiej decyzji w stosunku do swojej Załogi (niewielkiej Załogi, bo liczącej tylko ponad 

300 osób). 

 

Paczki dla Dzieci z Domów Dziecka. 

Pracownikom obszaru produkcji na Zakładzie w Płocku składamy serdeczne podziękowania za 

przekazane paczki ze słodyczami, które za naszym pośrednictwem są dostarczane dla dzieci z Domów 

Dziecka. Taka akcja trwa już od dobrych kilku lat i co roku otrzymujemy takie prośby i dyspozycje, żeby 

przekazane paczki dostarczyć do Domów Dziecka z którymi współpracuje nasza Organizacja 

Związkowa. 

Paczki otrzymaliśmy z Wydziału Reformingu I, z Instalacji Wytwórni Wodoru oraz OGS (PR-5), z Instalacji 

Olefin, z Elektrociepłowni – Wydział Maszynowy i osobno Wydział Kotłowy oraz z Instalacji Tlenku 

Etylenu i z Fenolu (PP-14). 

Z góry dziękujemy także pracownikom z innych Wydziałów, bo w tym tygodniu też jeszcze będziemy 

kontynuowali tę akcję. 

 

Kalendarze Związkowe na 2021 r. 

Tych Członków Zarządu naszej Organizacji którzy jeszcze nie odebrali na swoje Wydziały i do Spółek 

dużych kalendarzy ściennych, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia możliwości odbioru kalendarzy 

(osobiście u nas lub możemy podwieźć na dany Wydział). 

 

Na koniec naszych dzisiejszych i zarazem ostatnich w tym informacji związkowych składamy wszystkim 

naszym Członkom, sympatykom i wszystkim pracownikom nasze związkowe życzenia Świąteczne. Od 

kilku miesięcy wszyscy przeżywamy jeden z najtrudniejszych okresów w naszym dotychczasowym życiu 

spowodowany koronawirusem i związanymi z tym obostrzeniami i restrykcjami, a bardzo często też i 

różnymi tragediami wśród naszych najbliższych. 

Mimo tych trudności życzymy wszystkim zdrowych i rodzinnych Świąt, jeśli nawet spędzonych w bardzo 

minimalnym składzie, to jednak pełnych spokoju, miłości i radości, a na Nowy 2021 Rok tradycyjnego 
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spełnienia marzeń osobistych oraz realizacji celów i zamierzeń zawodowych, ale przede wszystkim 

bardzo dużo zdrowia i jak najszybszego wygrania walki z otaczającym nas wirusem. 

Pracownikom pracującym w okresie świąteczno-noworocznym życzymy dodatkowo spokojnych i 

bezawaryjnych zmian oraz bezpiecznej pracy. 

Wszystkim pracownikom składamy także nasze podziękowania za zaangażowanie, trud pracy i pełną 

dostępność na swoich stanowiskach pracy w okresie pandemii i mamy nadzieję, że w Nowym Roku jak 

najszybciej wrócimy do normalnej sytuacji sprzed pandemii. 

W załączniku do dzisiejszych informacji przesyłamy świąteczną kartkę okolicznościową wraz z 

życzeniami od Zarządu Związku. 

Wszystkiego dobrego i do zobaczenia i usłyszenia w Nowym Roku. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


