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Informacje MZZPRC z dnia 15 lutego 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. 

 

 

Na początek naszej dzisiejszej audycji przekazujemy informację pracownikom PKN ORLEN, że drugie 

spotkanie dotyczące negocjacji płacowych w PKN ORLEN odbędzie się w najbliższą środę 17 lutego, a 

nie jak podawaliśmy dwa tygodnie temu, że miało ono się odbyć w dniu dzisiejszym 15 lutego. 

15 luty to była wstępna data podana nam na pierwszym spotkaniu w dniu 29 stycznia, jednak ostatecznie 

została zmieniona przez pracodawcę na 17 lutego. 

 

Pisma do Spółek o negocjacje płacowe. 

Zgodnie z informacją podawaną w naszych poprzednich informacjach, do wszystkich Spółek gdzie 

prowadzimy naszą działalność związkową wystosowaliśmy pisma o przekazanie nam różnych danych 

finansowych i o rozpoczęcie negocjacji płacowych. 

Pisma zostały wysłane do następujących Spółek: 

1. ORLEN Administracja Sp. z o.o. 

2. ORLEN Aviation Sp. z o.o., 

3. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., 

4. ORLEN CUK Sp. z o.o., 

5. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., 

6. ORLEN Eko Sp. z o.o., 

7. ORLEN KolTrans S.A., 

8. ORLEN Laboratorium S.A., 

9. ORLEN Ochrona Sp. z o.o.,  

10. ORLEN Serwis S.A., 

Poniżej treść jednego z wystosowanych pism: 
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„                               

 
Płock, 01.02.2021 r. 

 
 
Pan Laurent Hautier         

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

 
 

Dotyczy: ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

                w Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. w 2021 roku. 

 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje Związkowe działające w Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., tj.: Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacja 
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność  PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Branżowy Związek 
Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych z dnia 
23 maja 1991 roku, zwracają się do Zarządu Spółki z wnioskiem o podjęcie negocjacji i wyznaczenie 
terminu spotkania w celu ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 
Pracowników Spółki na 2021 rok. 

W celu prowadzenia konstruktywnych rokowań, zgodnie z art. 28 ww. Ustawy wnosimy o przygotowanie 
i przedstawienie następujących danych:  

1. Sprawozdania  o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, przekazywanego do GUS,  

druk Z-06 za rok 2020. 

2. Sprawozdania o przychodach i kosztach finansowych, druk F-01 za rok 2020. 

3. Średniego zatrudnienia w 2020 roku. 

4. Wartości Funduszu Wynagrodzeń na dzień 31.12.2020 rok wraz z  porównaniem w latach 2018 
– 2019 – 2020. 

5. Średniej płacy zasadniczej (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2020 roku wraz z porównaniem w latach 
2018 – 2019 – 2020. 
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6. Średniej płacy zasadniczej z premią (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2020 roku wraz z porównaniem 
w latach 2018 – 2019 – 2020. 

7. Średniego wynagrodzenia w Spółce (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2020 roku wraz z porównaniem  
w latach 2018 – 2019 – 2020. 

 

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. 

Dw.: 

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

 

Informacyjnie też przekazujemy, że w Spółce Basell ORLEN Polyolefins w miniony piątek 12 lutego 

odbyliśmy kolejne spotkanie - rokowania ZUZP, a następne spotkanie mamy zaplanowane na najbliższy 

piątek 19 lutego. 

 

Wznowienie badań okresowych w CM MEDICA. 

Z PKN ORLEN, z Działu Relacji Społecznych otrzymaliśmy informację dotyczącą wznowienia badań 

okresowych dla pracowników Grupy ORLEN. 

Poniżej treść komunikatu: 

 

,,Wznawiamy realizację badań okresowych 

 
Informujemy, że przywrócona zostaje możliwość realizacji badań okresowych dla pracowników 
Grupy ORLEN. Pracownicy Grupy ORLEN, którzy zostali skierowani przez pracodawców na 
badania, ale nie wykonali ich w związku z decyzją o zawieszeniu ich realizacji, mogą umawiać 
się, w miarę dostępności terminów w placówkach medycznych. Chcielibyśmy również 
poinformować, że w niektórych placówkach podwykonawczych, które ze względu na sytuację 
epidemiczną nie świadczą usług w pełnym zakresie, mogą pojawić się przejściowe problemy. 
W przypadku wystąpienia tych trudności, należy skontaktować się z infolinią operatora 
głównego, który udzieli informacji o najbliższej placówce, gdzie badania mogą być wykonane.  

 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2020r., o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw „orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i 
kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują 
ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.”  

 
W związku z tym, że stan epidemii nie został odwołany, pracodawcy mogą nadal korzystać z 
przywileju jaki daje ww zapis Ustawy i wykonywanie badań nie jest obecnie obligatoryjne. 
Chcąc jednak uniknąć istotnych zaległości w zakresie wykonywania badań okresowych, 
przywracamy możliwość ich realizowania. Przypominamy także o konieczności 
bezwzględnego stosowania się do wszystkich wymogów związanych z reżimem sanitarnym 
podczas pobytu w palcówkach medycznych. Zwracamy się z prośbą, aby w pierwszej 
kolejności na badania kierować pracowników, którym ważność badań upłynęła w 2020 roku, a 
następnie pozostałych pracowników, aby nie zakłócić płynnego wykonywania badań”.   
 

 

Ubezpieczenia PZU. 

Dziś po raz ostatni przypominamy wszystkim pracownikom o możliwości zawarcia nowego ubezpieczenia 

PZU. Aby zachować ciągłość ubezpieczenia, należy dokonać tego nie później niż do najbliższego 

czwartku 18 lutego 2021 r. 

Zwróciliśmy się też do przedstawiciela pracodawcy z pytaniem kierowanym od niektórych pracowników 

odnośnie zawartego na końcu deklaracji oświadczenia o zdiagnozowanych chorobach i otrzymaliśmy 

odpowiedź, że nie dotyczy to pracowników kontynuujących ubezpieczenie, a jedynie osób nowo 

przystępujących. 

 

Informujemy też, że w biurze Związku są jeszcze do odebrania duże, ścienne kalendarze 

związkowe na 2021 r. Jeśli ktoś jeszcze nie odebrał lub chciałby pobrać kilka dodatkowych sztuk, to 

prosimy o kontakt z nami. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


