Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 29 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.
Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od wiadomości ze Spółek G.K. ORLEN, gdzie tak jak podawaliśmy
to w naszych poprzednich informacjach miały się odbyć w wyznaczonych dniach negocjacje płacowe w
poszczególnych Spółkach:
Zgodnie z harmonogramem takie negocjacje płacowe odbyły się i co najważniejsze zakończyły się
podpisaniem porozumień płacowych na 2021 r. w:
- ORLEN EKO - 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.
Wielu z Państwa posiada już pewnie informacje o tym, jak kończyły się negocjacje płacowe w
poszczególnych Spółkach, bo takie wieści rozchodzą się dość szybko. Te poziomy tegorocznych
podwyżek obligatoryjnych są w Spółkach w tej samej wysokości i tak jak wszędzie w tym roku bez kwot
przeznaczonych na podwyżki uznaniowe. Poszczególne porozumienia płacowe różnią się jedynie
kwotami nagród świątecznych, ale najważniejsze jest to, że podwyżki obligatoryjne są wszędzie i
tradycyjne nagrody świąteczne na obydwa Święta także są wszędzie. Poziomy podwyżek uzupełnia
także tradycyjna karta paliwowa, która w zależności od decyzji pracowników będzie mogła być
zamieniona na świadczenie MyBenafit.
Ze względu na obostrzenia pandemiczne, wszystkie rozmowy negocjacyjne odbywają się w formie
telekonferencji.
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W dniu dzisiejszym, 29.03 mamy zaplanowane jeszcze jedne negocjacje – w Spółce ORLEN Aviation
z Warszawy, no i tradycyjnie tak jak i w wyżej wymienionych Spółkach, tak i w tej Spółce liczymy na
osiągnięcie porozumienia płacowego na oczekiwanym przez nas poziomie.
HDK – podsumowanie ostatniej akcji.
W imieniu Prezesa Klubu HDK – kol. Adama Kwasiborskiego i naszym własnym składamy wszystkim
krwiodawcom podziękowania za ostatnią akcję HDK, która odbyła się w miniony wtorek 23 marca.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragnę poinformować o zakończeniu kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa w Grupie
Kapitałowej ORLEN. Akcja została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
PKN ORLEN oraz koordynowana poprzez klubowe Koła: ORLEN Południe, ORLEN Ochrona, ORLEN
Laboratorium, ORLEN Serwis, ORLEN CUK.
Trzeci już raz w trakcie epidemii COVID-19, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa akcja cieszyła się
sporym zainteresowaniem. Pokazaliśmy jako pracownicy GK ORLEN nasze zaangażowanie w trudnych
warunkach w pomoc dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Dziękuję wszystkim Krwiodawcom za udział
w akcji i honorowe donacje.
Liczba
zarejestrowanych
dawców
43

Liczba
donacji
31

Ilość
oddanej
krwi [ml]
13 950

Patron akcji - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN, Pan Józef Węgrecki, tradycyjnie
ufundował lekki posiłek dla każdego dawcy po honorowej donacji (przy realizacji ORLEN Administracji).
Wsparcia organizacyjnego udzieliło Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi, Biuro Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy, Biuro Relacji z Otoczeniem, ORLEN Południe, ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ORLEN
Laboratorium oraz ORLEN Serwis.
Z wyrazami szacunku
Adam Kwasiborski

Na 2021 rok zaplanowane zostało łącznie 12 mobilnych akcji krwiodawstwa w GK ORLEN,
zgodnie z poniższym harmonogramem, z czego pierwsze trzy akcje już się odbyły.
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Pismo do Spółek dotyczące dnia wolnego po oddaniu krwi na II zmianie.
W temacie HDK, a konkretnie odnośnie udzielenia pełnego dnia wolnego (nie tylko do godz. 24, ale do
godz. 6 rano) i rozliczenia czasu pracy dla krwiodawców którzy oddają krew w dniu, kiedy zgodnie z
grafikiem przypadałaby im druga zmiana (18.00 – 6.00), wystosowaliśmy wraz ze Związkiem Branżowym
pisma do tych Spółek, w których jest praca zmianowa i które to Spółki – pracownicy włączają się w
działalność naszego Klubu HDK.
Poniżej cytujemy treść pisma wystosowanego do Spółki ORLEN SERWIS S.A., ale takie same pisma
zostały wysłane także do Spółek ORLEN OCHRONA i ORLEN LABORATORIUM.

„
Płock, dn. 29.03.2021 r.
Pan Paweł Jegier
Prezes Zarządu
ORLEN Serwis S.A.
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Dotyczy: dnia wolnego dla krwiodawców na II zmianie.

Szanowny Panie Prezesie,
Z uwagi na coraz częstsze zapytania ze strony Krwiodawców - pracowników Spółek Grupy Kapitałowej
ORLEN odnośnie możliwości skorzystania z dnia wolnego po oddaniu krwi w przypadku, kiedy pracownik
w dniu oddania krwi ma II zmianę (18.00 – 6.00), zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w
ORLEN Serwis S.A. rozwiązania zastosowanego już jakiś czas temu w PKN ORLEN S.A. polegającego
na tym, że jeśli honorowy dawca krwi odda krew w dniu kiedy przypada mu II zmiana (18.00 – 6.00), to
otrzymuje wolne nie tylko do godz. 24.00, ale do godz. 6 rano.
Przepisy krajowe nie są wspierające w tym aspekcie dla szeroko pojętej szlachetnej idei krwiodawstwa,
bo wskazują na wolne dla krwiodawcy w dniu oddania krwi jedynie do godz. 24.00, gdzie praktyka i
doświadczenie życiowe krwiodawców pokazuje, że po oddaniu 450 ml krwi następuje ogromny ubytek
kalorii oraz bardzo duże zmęczenie krwiodawcy w dniu oddania krwi, dlatego też pracownik w tym dniu
powinien mieć pełne wolne, czyli do godz. 6 rano.
Takie rozwiązanie, czyli wolne do godz. 6 rano (w przypadku II zmiany) zostało wprowadzone w PKN
ORLEN S.A. i odbywa się to w ten sposób, że pracownik przed planowanym oddaniem krwi na II zmianie
zgłasza wcześniej swojemu przełożonemu taki fakt, a po uzyskaniu zgody przełożonego może skorzystać
po oddaniu krwi z wolnego do godz. 6 rano. Wspomniane dodatkowe 6 godzin wolnego dla pracownika
ponad przepisy krajowe, które dają wolne krwiodawcy tylko do godz. 24.00, są w PKN ORLEN oficjalnie
uregulowane jako godziny płatne.
Z uwagi na fakt, że od dłuższego już czasu na wielu płaszczyznach trwa proces wprowadzania
jednakowych rozwiązań w całej Grupie Kapitałowej ORLEN, zwracamy się z uprzejmą prośbą i
wnioskiem o takie samo jak w PKN ORLEN potraktowanie i wdrożenie także i tej sprawy w zarządzanej
przez Pana Spółce.
Byłby to także bardzo pozytywny sygnał wpisujący się w zachęcanie obecnych i przyszłych krwiodawców
do oddawania krwi, której deficyt występował zawsze, a w obecnym czasie pandemii problem z
dostępnością krwi jest jeszcze bardziej widoczny.
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Nadmieniamy także, że z naszymi Organizacjami Związkowymi bardzo prężnie współpracuje Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A., który w swoich strukturach posiada także Koła
funkcyjne w Spółkach Grupy Kapitałowej, gdzie jednym z nich jest Koło w ORLEN Serwis S.A.
Tylko w 2020 roku zebrane zostało i przekazane na cele krwiodawstwa i krwiolecznictwa 158 litrów krwi,
w tym 85 litrów na 9 mobilnych akcjach krwiodawstwa w ambulansach w Płocku, Warszawie i Trzebinii,
a łącznie w ciągu 48 lat działalności naszego Klubu HDK krwiodawcy oddali 9 252 litrów krwi.
W 2021 roku planowanych jest kolejne 12 mobilnych akcji krwiodawstwa w GK ORLEN, które z uwagi
na

epidemię

COVID-19

odbywają

się

oczywiście

ze

szczególnym

zachowaniem

środków

bezpieczeństwa.
Z poważaniem
Bogdan Żulewski, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.

Kończąc dzisiejsze informacje, składamy też wszystkim naszym Członkom Związku i wszystkim
pracownikom najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. W tym roku
bardzo mocno wybrzmiewa aspekt zdrowia, wiec życząc wszystkim zdrowych i rodzinnych Świąt
Wielkanocnych, życzymy wszystkim Państwu także bardzo dużo zdrowia i spokoju na te Święta i na
nadchodzący czas.
Wszystkim pracownikom zmianowym życzymy także spokojnej i bezawaryjnej pracy.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

