
                                    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 

 

Informacje MZZPRC z dnia 15 marca 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. 

 

Połowa marca w jakiej obecnie jesteśmy, to jak co roku tradycyjny okres negocjacji płacowych w G.K. 

ORLEN. Jak już Państwu wiadomo, mamy zawarte porozumienie płacowe w PKN ORLEN S.A., do 

którego doszło nie z końcem lutego jak mówią nasze wewnętrzne przepisy, ale dopiero w dniu 4 marca.  

W tym roku ze względu na trudne rozmowy negocjacyjne wynikające z ogólnoświatowej sytuacji 

dotyczącej także naszego kraju, naszej firmy i całej G.K. ORLEN, związanej z koronawirusem i 

wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami, które nastąpiły w roku 2020 oraz spodziewanymi skutkami 

jakie mają nastąpić w roku 2021, a także z racji znacznie ograniczonego budżetu po stronie pracodawcy, 

doszło do wydłużenia negocjacji z końca lutego na początek marca.  

Ten czas, te kilka dni od piątku 26 lutego, gdzie do godz. wieczornych trwały negocjacje płacowe i nie 

przyniosły rozstrzygnięcia, do czwartku 4 marca potrzebny był nam wszystkim na wewnętrzne 

konsultacje i rozmowy w gremiach zarządczych oraz bezpośrednio z pracownikami co ostatecznie 

zaskutkowało osiągnięciem kompromisu płacowego i podpisaniem porozumienia płacowego na 2021 rok 

dla pracowników PKN ORLEN, które będzie realizowane poprzez: 

- Podwyżka obligatoryjna 150 zł od 1 marca br. (dla kat ZUZP I-VII); 

- Nagroda świąteczna Wielkanocna 1500 zł (płatna w dniu 19 marca); 

- Nagroda świąteczna B.N. 1500 zł; 

- Waloryzacja dodatku zmianowego o 2,7% (od stycznia); 

- Waloryzacja dodatku Ratownika Chemicznego o 2,7% (od stycznia); 

- Waloryzacja składki na Pracowniczy Program Emerytalny o 2,7% (od marca); 

- Karta paliwowa 515 zł. 

W podsumowaniu tych negocjacji chcemy powiedzieć jeszcze jedno zdanie, mianowicie, że nasze 

oczekiwania z którymi szliśmy na te negocjacje były jak zawsze trochę inne, czyli wyższe i takiej 

propozycji trzymaliśmy się w piątek 26 lutego do końca, stąd też m.in. wynikała przerwa w negocjacjach 

płacowych (bez ich zrywania) do 4 marca uzgodniona wspólnie przez wszystkie strony, gdzie tak jak już 

wspomniałem powyżej po odbyciu rozmów z Członkami Zarządu Związku, z Członkami naszej grupy 
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negocjacyjnej, która w tym roku ze względu na ograniczenia pandemiczne nie mogła być z nami na Sali 

negocjacyjnej na żywo oraz z wieloma pracownikami, ostatecznie ustaliliśmy nasze związkowe 

stanowisko, które pozwoliło na zawarcie porozumienia płacowego w PKN ORLEN na 2021 r. 

 

Negocjacje płacowe w Spółkach G.K. ORLEN. 

Po zakończeniu negocjacji płacowych w ORLENIE, rozpoczęło się także automatyczne wyznaczanie 

terminów spotkań negocjacyjnych w Spółkach G.K. W większości Spółek terminy rozmów płacowych są 

już wyznaczone, a w niektórych z nich odbyły się już pierwsze spotkania.  

Pierwsza ze Spółek, jaka rozpoczęła negocjacje płacowe, to Basell ORLEN Polyolefins, gdzie w dniu 

4 marca odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie negocjacyjne, które tak naprawdę było spotkaniem 

ogólno informacyjnym. Drugie spotkanie negocjacyjne w Spółce Basell odbyło się w miniony piątek 12 

marca i mimo, że byliśmy już blisko uzgodnienia, to jednak do niego nie doszło i strony umówiły się na 

jeszcze jedno spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę 17 marca w godz. porannych, bo w tym 

samym dniu w kolejnych godzinach mamy umówione także negocjacje płacowe w innych dwóch 

Spółkach. 

 

Jest też już jedna Spółka – ORLEN Administracja, w której od razu na pierwszym spotkaniu (w czwartek 

11 marca) udało się zawrzeć porozumienie płacowe na 2021 r.  

 

ORLEN Serwis S.A. – pierwsze spotkanie negocjacyjne odbyło się we wtorek 9 marca i strona 

pracodawcy głównie poświęciła je omówieniu sytuacji finansowej Spółki. Nie padły żadne propozycje. 

Następne spotkanie jest wyznaczone na piątek 19 marca. 

Na ten tydzień zaplanowane są negocjacje płacowe w: 

- ORLEN EKO - w dniu dzisiejszym, poniedziałek 15 marca; 

- ORLEN OCHRONA – wtorek 16 marca; 

- BOP – środa 17 marca; 

- ORLEN Laboratorium – środa 17 marca; 

- ORLEN KolTrans – środa 17 marca; 

- ORLEN CUK – czwartek 18 marca; 

- ORLEN Serwis S.A. – piątek 19 marca. 

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, wszystkie rozmowy negocjacyjne odbywają się w formie 

telekonferencji. 
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Zasłużony Pracownik PKN ORLEN. 

Pracowników PKN ORLEN informujemy, że rozpoczęta została procedura wyborów tegorocznych 

laureatów Tytułu „Zasłużony Pracownik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”  

Tytuł nadawany jest w trzech kategoriach: 

 za całokształt wzorowej pracy zawodowej,  

 za szczególne osiągnięcia zawodowe, 

 za postawę prospołeczną.            

W kategorii za postawę prospołeczną kandydatów mogą zgłaszać m.in. pracownicy, przy czym należy 

pamiętać o tym, że wniosek o przyznanie tytułu powinien zostać podpisany/potwierdzony przez co 

najmniej 30 pracowników PKN ORLEN popierających daną kandydaturę. Możliwe jest dołączenie do 

wniosku poparcia kandydatury złożonego w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila. 

Wnioski kandydatów do tytułu należy kierować do Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi lub na 

adres e-mail: tomasz.gzik@orlen.pl do 31 marca br. 

Szczegółowe informacje na temat procedury wyborów laureatów tytułu można uzyskać pod numerem 

telefonu 24 256 98 95. 

 

Akcja HDK. 

Mobilne ambulansy do poboru krwi w GK ORLEN 
 

 
Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKN ORLEN S.A. organizuje pierwszą w tym roku akcję. 

Krew będzie można oddać w następujących lokalizacjach: 

 16 marca 2021 r. w godz. 9:00-13:00 w Spółce ORLEN Południe w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 

parking Budynku Administracji 3 (budynek starego przedszkola) 

mailto:tomasz.gzik@orlen.pl
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 22 marca 2021 r. w godz. 9:00-13:00 w Warszawie – ul. Bielańska 12, parking Budynku Senator 

(wejście od al. Solidarności) 

 23 marca 2021 r. w godz. 9:00-13:00 w Płocku – ul. Chemików 7, parking Centrum 

Administracji 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak i osoby, które 

chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem. 

Szczegółowe informacje o tym, jak przygotować się do oddania krwi można znaleźć na 

stronie www.rckik-warszawa.com.pl w zakładce Informacje dla krwiodawców. 

W związku z sytuacją epidemiczną, akcje krwiodawstwa zostaną przeprowadzone z zapewnieniem 

szczególnych środków bezpieczeństwa. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa dla honorowych krwiodawców GK ORLEN oddających krew w 

ambulansie. 

1. Do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie ZDROWE OSOBY bez jakichkolwiek objawów infekcji 

m.in.: gorączka, kaszel, katar - w tym alergiczny, duszność, biegunka, wymioty, które w ciągu ostatnich 

10 dni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną / nadzorem 

epidemiologicznym. 

2. Około 2 godziny przed planowaną donacją zjedz lekki, niskotłuszczowy posiłek. Spożycie właściwego 

posiłku pomoże Ci zachować dobre samopoczucie w czasie i po oddaniu krwi. Zadbaj o dobre 

nawodnienie organizmu. 

3. W dniu donacji oraz w dniu poprzedzającym nie wolno spożywać alkoholu! Pół godziny przed 

oddaniem krwi nie należy również palić papierosów. 

4. Do punktu pobrań przyjdź w ubraniu, które pozwoli na łatwe odsłonięcie ramienia. 

5. Po przybyciu w miejsce, w którym jest zorganizowana akcja krwiodawstwa udaj się do wyznaczonego 

punktu wstępnej kwalifikacji krwiodawców. 

6.  Nie przychodź z osobą towarzyszącą, która nie oddaje krwi, ani też z dzieckiem. W ambulansie mogą 

przebywać wyłącznie krwiodawcy oraz personel medyczny. 

7. W oczekiwaniu na wstępną kwalifikację oraz donację zachowaj bezpieczny odstęp min. 1,5 metra. 

8. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 przygotuj się na dodatkowe procedury, tj. : 

 wstępny pomiar temperatury 

 pojedyncze wpuszczanie do punktu 

 dodatkowa dezynfekcja rąk 

 ankieta dotycząca pobytów zagranicznych i stanu zdrowia. 

http://www.rckik-warszawa.com.pl/
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9. Po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu medycznego, odpocznij min. 15 minut w 

wyznaczonym punkcie. W razie potrzeby zjedz czekoladę aby uzupełnić ubytek energetyczny, a także 

nawodnij organizm. 

10. Jeśli potrzebujesz, skorzystaj z dnia wolnego, który przysługuje Ci w dniu oddania krwi. 

11. Unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew. 

12. Pamiętaj o regularnych posiłkach; zadbaj, aby dieta w dniu donacji była bogatsza w węglowodany. 

13. Dużo odpoczywaj, oddanie krwi jest obciążeniem dla organizmu. 

14. Unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą. 

15. Staraj się nie wykonywać obciążających prac domowych, unikaj wysiłku fizycznego. 

 

Szanowni Krwiodawcy, 

pamiętajcie o zasadach postępowania, by zapobiegać zakażeniom chorobami wirusowymi oraz o 

zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Przypominamy, że w miejscach mobilnych akcji poboru krwi obowiązuje zasłanianie nosa i ust 

maseczkami. 

Kolejne akcje ambulansów w 2021 r. zaplanowane są w poniższych lokalizacjach i terminach: 

▪ Trzebinia – 21 czerwca 2021 r.; 20 września 2021 r. i 22 listopada 2021 r. 

▪ Warszawa – 21 czerwca 2021 r.; 20 września 2021 r. i 6 grudnia 2021 r. 

▪ Płock – 22 czerwca 2021 r.; 20 września 2021 r. i 6 grudnia 2021 r. 

O szczegółach każdej akcji będziemy komunikować z odpowiednim wyprzedzeniem w mediach 

korporacyjnych. 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


