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Informacje MZZPRC z dnia 10 maja 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 dzisiejszych informacjach mamy do przekazania Państwu od pracodawcy kolejne wiadomości 

dotyczące szczepień w zakładzie pracy. 

„Szanowni Państwo, 

Chciałabym poinformować, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi, zgłosiliśmy Rządowemu Centrum 
Bezpieczeństwa udział Grupy ORLEN w Programie Szczepień organizowanym przez pracodawców. 
Chęć zaszczepienia za naszym pośrednictwem, zadeklarowało ok. 9500 pracowników Grupy ORLEN.  
Na chwilę obecną, wstępnie podawany do publicznej wiadomości, planowany termin rozpoczęcia 
szczepień u pracodawców to przełom maja i czerwca br. Na ostateczny ich termin wpływ będą miały 
dostawy do Polski szczepionek, które obecnie są ograniczone. Chcielibyśmy również przekazać, że 
pracodawcy nie będą mieli możliwości wyboru rodzaju szczepionki. Jej rodzaj zostanie określony 
przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. 

Ponadto zgodnie z rządowymi wytycznymi, szczepienia będą odbywać się w ciągu 5 dniowych okresów. 
Wymóg ten powoduje, że w przypadku niektórych miast, w tym Płocka i Włocławka, gdzie zgłosiła się 
duża liczba osób, szczepienia pracowników będą rozłożone w czasie i przeprowadzane w etapach. 
Z prowadzonych z operatorem medycznym rozmów wynika również, że zaistnieje konieczność 
dojazdu do punktów szczepień z miejsc, gdzie chęć zaszczepienia zadeklarowała mniejsza liczba 
osób. 

Mając powyższe na uwadze, przed rozpoczęciem szczepień przeprowadzona zostanie 
aktualizacja zebranych dotychczas deklaracji. W tym celu zwrócimy się do Pracowników o wycofanie 
swojego zgłoszenia w przypadku: 

 skorzystania już ze szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, 

 wyznaczenia terminu szczepienia bliższego niż przewidywany termin rozpoczęcia szczepień u 
pracodawcy, 

 zmiany decyzji. 
Termin aktualizacji zostanie zakomunikowany Pracownikom odrębnie. 

Koleje informacje związane z organizacją szczepień przeciwko COVID-19 w Grupie ORLEN będziemy 
Państwu przekazywać na bieżąco.  
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Chciałabym prosić Państwa o komunikację powyższego Pracownikom, wraz z przypomnieniem o 
możliwości zapisywania się na szczepienia przeciw Covid-19 w ramach Narodowego Programu 
Szczepień, w którym od 10 maja br. każdy zainteresowany będzie mógł się zarejestrować. Celem 
Programu jest zaszczepienie możliwie największej liczby osób, w jak najkrótszym czasie, co pozwoli 
uzyskać odporność populacyjną i ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii. 

Na szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień można się zapisać: 
1. przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP): https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta 
2. za pośrednictwem całodobowej infolinii ogólnopolskiej 989 
3. bezpośrednio w placówce medycznej, która prowadzi punkt szczepień 
 
Informacje o wszystkich punktach szczepień, w których można wykonać szczepienie przeciw COVID-19 
znajdują się na stronie internetowej gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien. 
  
Informuję jednocześnie, że operator medyczny z którym współpracujemy – CM Medica, także prowadzi 
szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień i można umawiać się na nie bezpośrednio w 
jego placówkach: 
 

Lp. Miasto Adres Godziny pracy od pon. 

do pt. 

Telefon 

1. Płock Chemików 7 7.00-14.35 24 364 77 01 

2. Płock Kutrzeby 11 7.00-14.35 24 364 77 01 

3. Włocławek Toruńska 222 7.00-14.00 509 835 964 

 
 
Możliwe jest również umawianie się na szczepienie w placówkach partnerów CM Medica tj. PZU, LuxMed 
i EnelMed. W załączniku dostępny jest wykaz 96 placówek PZU, LuxMed i EnelMed na terenie kraju, w 
których funkcjonują punkty szczepień przeciwko COVID-19. 
 
Informuję również, że zgodnie z oczekiwaniami części Państwa, w najbliższym czasie w naszych 
mediach wewnętrznych, opublikowany zostanie materiał przygotowany wspólnie z CM Medica, 
zawierający m.in. informacje dlaczego warto się szczepić i dlaczego tak ważne jest, żeby jak największa 
liczba osób się im poddała.” 
 

 

Parkingi wokół Bramy Nr 2 

Z chwilą rozpoczęcia się na Zakładzie remontów Instalacji, co jest związane z bardzo dużą 

ilością wykonawców, pojawił się także bardzo gorący temat braku miejsc parkingowych wokół 

Bramy Nr 2. Sytuacja przesilała się aż do momentu, jak w rejon Bramy Nr 2 pewnego dnia 

przyjechała Straż Miejska, która zaczęła zakładać blokady na koła źle zaparkowanych 

samochodów oraz zagrodziła taśmami pasy zieleni wzdłuż jezdni.  

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
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Otrzymaliśmy w tej sprawie zgłoszenia rozgoryczonych pracowników i postanowiliśmy 

błyskawicznie zadziałać poprzez wystosowanie jednego pisma do Prezydenta Miasta Płocka 

Pana Andrzeja Nowakowskiego o natychmiastowe wstrzymanie kontroli i wstrzymanie 

wystawiania mandatów nakładanych przez służby Straży Miejskiej, a drugie pismo 

wystosowaliśmy do Pana Prezesa Daniela Obajtka, w którym opisaliśmy całą sytuację i 

poprosiliśmy Pana Prezesa o wpłynięcie na podległe mu służby i działy w PKN ORLEN, aby 

wypracować jakieś rozwiązanie problemu z parkingami, bo występuje on praktycznie każdego 

roku przy remontach i nikt jak dotychczas nie rozwiązał go skutecznie. O podjętych przez nas 

działaniach poinformowaliśmy także natychmiast Przewodniczących Kół Wydziałowych, aby 

zainteresowani pracownicy mieli bieżące informacje w tym temacie. 

Sprawą zainteresowaliśmy także Panią Wiolettę Kulpę, która choć na co dzień pracuje w PKN 

ORLEN na zupełnie innym i niezwiązanym z tym tematem stanowisku, to jednak jako Radna 

Miasta Płocka podjęła temat i pomogła nam w jego wstępnym rozwiązaniu za co dziękujemy. 

Oprócz tego wszystkiego dostaliśmy także informację mailową od Pani Dyrektor Wioletty 

Kandziak, w której czytamy m.in., że:  

,,Pragnę poinformować, że Pracodawca dogłębnie przeanalizował zasygnalizowany problem i 

podjął działania zmierzającego do wypracowania rozwiązań korzystnych dla pracowników. 

W związku z powyższym, proponuję zorganizowanie z Państwem w przyszłym tygodniu 

spotkania w formule zdalnej, z udziałem kierownictwa Obszaru realizacji inwestycji majątkowych 

PKN ORLEN, podczas którego przedstawione zostaną plany spółki w niniejszej sprawie”. 

 

Tak więc w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja o godz. 10.00 odbędziemy w tej sprawie spotkanie-

konferencję z osobami decyzyjnymi po stronie pracodawcy. 

 

 

Dwie godziny dla rodziny. 

Poniżej przedstawiamy Państwu informację Pana Prezesa Daniela Obajtka w tej sprawie oraz 

drugą informację jaką otrzymaliśmy z Obszaru Kadr, tzw. doprecyzowującą szczegóły odbioru 

tych 2 godzin. 
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„Szanowni Państwo, 

Drodzy Pracownicy, 

 

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Po raz kolejny w PKN ORLEN celebrujemy go 

wspólnie z Instytutem Humanites. Tegoroczna X edycja kampanii „Dwie Godziny dla Rodziny” 

obchodzona jest pod hasłem „Pokoleniowo na sportowo”.  

 

Tak jak w poprzednich latach, także w tym roku włączamy się do akcji, by nasi pracownicy mogli oderwać 

się od obowiązków służbowych i zadbać o relacje z najbliższymi. Ze względu na termin 15 maja 

przypadający w sobotę zdecydowaliśmy się na skrócenie czasu pracy o 2 godziny w piątek 14 maja.  

 

Kierowników komórek organizacyjnych proszę o zorganizowanie pracy w taki sposób, aby pracownicy 

mogli skorzystać ze skróconego czasu pracy we wskazanym dniu, a w komórkach, w których nie jest to 

możliwe – o zaplanowanie odbioru w innym terminie. 

 

Czas pandemii okazał się wyzwaniem dla wielu polskich rodzin, które musiały błyskawicznie dostosować 

się do nowych warunków – bardzo często łącząc w domu pracę zawodową z opieką nad dziećmi, które 

uczestniczyły w zdalnych lekcjach. Do tej pory wszyscy mierzymy się z ograniczeniami, które są konieczne, 

żebyśmy mogli powrócić do dawnej rzeczywistości. W nawiązaniu do motywu przewodniego kampanii 

serdecznie zachęcam do poświęcenia wolnego od pracy czasu na wspólną sportową aktywność, zwłaszcza 

na świeżym powietrzu.  

 

Z życzeniami zdrowia, 

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN” 
 

 

„Szanowni Państwo, 

 

W nawiązaniu do poniższego e’maila Pana Prezesa Daniela Obajtka, uprzejmie informuję o 

rekomendowanych rozwiązaniach dotyczących skrócenia czasu pracy w związku z tegorocznym udziałem 

PKN ORLEN w kampanii „Dwie Godziny dla Rodziny”:  

1. Skrócenie czasu pracy w dniu 14 maja br. o 2 godziny przysługuje wszystkim Pracownikom, z 

zastrzeżeniem punktu 2. 

2. W przypadku gdy, Pracownicy ze względu na stosowaną organizację czasu pracy w dniu 14 maja 

wg harmonogramu mają dzień wolny, przebywają na absencji z powodu m.in.: choroby 

(zwolnienia lekarskiego), izolacji (Covid-19), urlopu,  zasiłku, innej nieobecności lub w związku z 

koniecznością zapewnienia właściwego niezakłóconego toku pracy nie skorzystają z prawa 

skrócenia czasu pracy w tym dniu, wówczas kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są 

zapewnić im możliwość skorzystania z tego uprawnienia  w najbliższym czasie, nie później jednak 

niż do końca następnego okresu rozliczeniowego.  

3. W celu skorzystania z w/w uprawnienia Pracownik zobowiązany jest do wystawienia w SSEGK 

wniosku „zgłoszenie nieobecności”_”dwie godziny dla rodziny”. Zaakceptowany wniosek 
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automatycznie implementuje się do SAPHR/KCP bez dokonywania jakichkolwiek czynności po 

stronie operatora czasu pracy. 

 

Powyższe informacje przekazane zostaną kadrze zarządzającej celem poinformowania pracowników.  

Będę również wdzięczna za komunikowanie przez Państwa Pracownikom przekazanych powyżej 

rekomendowanych rozwiązań, dotyczących skrócenia czasu pracy w związku z tegorocznym udziałem 

PKN ORLEN w kampanii „Dwie Godziny dla Rodziny”” 
 

 

Dzień Strażaka 

4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka.  

Nasze życzenia zawarliśmy na związkowym profilu facebook, ale także i dziś w informacjach 

związkowych wszystkim braciom Strażakom nasza Organizacja Związkowa składa najserdeczniejsze 

życzenia, dużo zdrowia, sił i wszystkiego najlepszego. 

 

Maseczki i płyny do Hospicjum 

Na koniec naszych dzisiejszych informacji przekazujemy informację, że gdyby ktoś miał w domu 

nadmiarowe ilości maseczek, czy płynu do dezynfekcji i mimo swojego bezpiecznego użytkowania oraz 

zachowywania wszystkich zasad bezpieczeństwa widział, że raczej tego nie wykorzysta, to poprosimy o 

kontakt z nami w celu przekazania osobiście lub przez nas do Płockiego Hospicjum. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


