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Informacje MZZPRC z dnia 18 stycznia 2021 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. 

 

W dzisiejszej pierwszej w tym roku naszej związkowej audycji kilka słów na temat szczepień przeciwko 

COVID, zbliżających się negocjacjach płacowych na 2021 r., a także przypomnienie o zawarciu 

najpóźniej do 18 lutego br. nowego ubezpieczenia. 

 

Witamy w Nowym Roku wszystkich naszych Członków, wszystkich pracowników i choć wchodzimy w 

niego ze starymi sprawami z roku poprzedniego, często także z różnymi bieżącymi problemami, łącznie 

z tym najważniejszym, czyli walką z koronawirusem, to jednak mimo smutniejszych w tym roku nastrojów, 

składamy wszystkim Państwu jak najlepsze życzenia na ten Nowy Rok, życząc wszystkim przede 

wszystkim zdrowia, bo widzimy i słyszymy zewsząd jaka otacza nas rzeczywistość i jakie docierają do 

nas wiadomości, w tym często bardzo tragiczne. 

Jeszcze w starym roku, tuż przed Świętami B.N., dotarła do nas wiadomość o śmierci doradcy naszej 

Organizacji, kolegi Marcina Łysiaka, osoby z ogromną wiedzą, bardzo szanowanego i cenionego 

eksperta, którego szerzej mieli okazję poznać osobiście także niektórzy Członkowie Zarządu naszego 

Związku podczas różnych negocjacji, czy to płacowych, czy np. ostatnich zmian w ZUZP PKN ORLEN 

negocjowanych w 2018 r., a wprowadzonych w kwietniu 2019 r. 

Z Marcinem i z całym jego zespołem zainicjowaliśmy i rozpoczęliśmy także rozmowy z pracodawcą w 

Spółce Basell ORLEN Polyolefins dotyczące zmian w ZUZP. Te negocjacje (spotkania w postaci 

telekonferencji) są w trakcie. Najbliższe kolejne spotkanie już w ten piątek 22 stycznia 2021 r. niestety 

już bez Marcina, który był jednym z trzech Członków Zespołu wspierającego nas swoją wiedzą 

merytoryczną w tych negocjacjach. 

W minionym tygodniu dotarła do nas wszystkich kolejna tragiczna informacja o śmierci w dniu 12 stycznia 

Prezesa ORLEN CUK Pana Krzysztofa Kowalskiego, cenionego menedżera i fachowca.  

Rodzinom i najbliższym zmarłych osób składamy nasze kondolencje i wyrazy współczucia. 

To tylko dwa przypadki, które dają bardzo mocno do myślenia z jakim problemem wciąż się zmagamy, a 

takich podobnych w naszym najbliższym otoczeniu na pewno jest więcej i choć wielu z nas lub naszych 
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znajomych przeszło już COVID (połowa składu biura naszej Organizacji też już ma to za sobą), to jednak 

jest to problem z którym wciąż trwa bieżąca walka. 

W związku z pytaniami pracowników na temat rozpoczęcia procesu szczepień, trzy Organizacje 

Związkowe skierowały do przedstawicieli pracodawcy pismo, którego treść przedstawiamy poniżej: 

 

 

„                                           

 

Płock, dn. 11 stycznia 2021 r. 

 

Zespół ds. koordynacji działań  

w związku z potencjalnym ryzykiem  

zakażenia koronawirusem  

 

Szanowni Państwo, 

Organizacje związkowe: Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN 

ORLEN S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" PKN ORLEN S.A. oraz 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN 

S.A., w związku z licznymi zapytaniami pracowników, zwracają się do Zespołu o wyjaśnienie poniższej 

kwestii. 

 

Od kilkunastu dni trwa długo oczekiwany przez część naszego społeczeństwa proces szczepień obywateli 

przeciw COVID-19.  

Z informacji jakie uzyskaliśmy z publikacji rządowych, szczepienia odbywać się będą etapami, 

obejmującymi poszczególne grupy przypisane do danego etapu szczepień. W etapie 2 znajduje się zapis 

mówiący o tym, że uprawnionymi do szczepień w tym etapie są osoby bezpośrednio zapewniające 

funkcjonowanie podstawowej działalności Państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste 

kontakty społeczne. Właśnie ten zapis powoduje dyskusje wśród pracowników naszego Koncernu, 

którzy zadają nam pytanie: czy nasza Firma, Grupa Kapitałowa bądź poszczególne Spółki będą zaliczane 

do tej grupy obywateli. 

 

Niestety pomimo naszych wysiłków, nie jesteśmy w stanie w gronie związków zawodowych odpowiedzieć 

na to pytanie. Nigdzie nie możemy znaleźć bardziej konkretnych zapisów kwalifikujących osoby do 
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poszczególnych etapów szczepień –  nie ma w tej sprawie żadnego rozporządzenia czy też ustawy. 

 

W związku z powyższym, wspomniane pytanie kierujemy do Zespołu ds. koordynacji działań w związku z 

potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, oczekując konkretnej odpowiedzi, na którą czekają 

pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN. 

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Stefanowski, Przewodniczący 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.” 

 

W kontekście powyższego pisma chcemy przekazać, że niezależnie od terminów w jakich pracownicy 

G.K. ORLEN będą mogli się zaszczepić, my ze swojej strony zachęcamy do zaszczepienia się w 

pierwszych możliwych terminach i deklarujemy, że także poddamy się takiemu szczepieniu w stosownym 

dla nas czasie. 

Jednak czasami w dyskusji pojawiają się też głosy pewnej niepewności niektórych pracowników lub 

mówiąc wprost niechęci do zaszczepienia się przeciwko COVID. Mimo, że my osobiście stoimy na 

stanowisku, że należy się zaszczepić ufając naukowcom, medykom oraz biorąc przykład ze wszystkich 

tych osób, które już się zaszczepiły, to rozumiemy też i takie obawy niektórych pracowników.  

Szczepienie jest procesem dobrowolnym, a nie przymusowym i nie mamy żadnych informacji, aby miało 

być inaczej, a gdyby gdzieś były takie sygnały to prosimy o kontakt. 

Do wszystkiego potrzeba czasu, aby się przekonać i zaufać i w tym duchu oraz biorąc pod uwagę 

ważność naszego Zakładu i całej G.K. ORLEN jeszcze raz zachęcamy do zaszczepienia się jeśli taka 

możliwość się pojawi. 

 

Zbliżające się negocjacje płacowe na 2021 r. 

Wraz z Nowym Rokiem pojawiają się także pytania o negocjacje płacowe. Chcemy zapewnić Państwa, 

że w tej sprawie już na początku stycznia otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Wioletty Kandziak informację 

mailową o przygotowaniach pracodawcy do rozpoczęcia negocjacji: 

„Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnienia zakładowych 

organizacji związkowych w zakresie reprezentowania zbiorowych praw i interesów pracowników, a także 
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zapisy ZUZP dotyczące ustalania corocznego wzrostu płac, uprzejmie informuję, że Pracodawca 

rozpoczął przygotowania do podjęcia z Państwem negocjacji wzrostu płac w PKN ORLEN S.A. w 2021 r. 

W celu zapewnienia efektywnego ich przebiegu, aktualnie prowadzone są analizy w zakresie płac i 

opracowywane są dane dotyczące m.in. rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. Ustalane są 

także propozycje terminów spotkań negocjacyjnych oraz weryfikowane możliwości w zakresie formy ich 

organizacji, biorąc pod uwagę pandemię Covid 19. 

Przedmiotowe dane po ich przygotowaniu zostaną Państwu zaprezentowane w trakcie spotkania 

negocjacyjnego, którego termin zaproponujemy odrębnie. 

Życzę Państwu wszystkiego dobrego w Nowym Roku, a przede wszystkim, dużo zdrowia. 

 

Z poważaniem, 

Wioletta Kandziak ,  

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.” 

 

W kontekście powyższej informacji czekamy na wyznaczenie w PKN ORLEN terminu pierwszego 

spotkania, które jak się spodziewamy zapewne nie będzie się mogło odbyć w formie tradycyjnej jak co 

roku, na żywo w Sali Nr 1. Z Członkami Zarządu naszej Organizacji ustalimy także skład w jakim w tym 

roku będziemy prowadzili negocjacje płacowe w ORLENIE i w Spółkach, bo należy się spodziewać, że 

jedyną możliwą formą będą telekonferencje skype lub telefoniczne. 

O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

Zawarcie nowych ubezpieczeń PZU. 

Na koniec dzisiejszych informacji przypominamy wszystkim tym pracownikom, którzy nie dokonali 

jeszcze zawarcia nowego ubezpieczenia, że aby zachować ciągłość ubezpieczenia, należy dokonać tego 

jak najszybciej, jednak nie później niż do 18 lutego 2021 r. 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


