Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 07 czerwca 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 naszego zakładowego, branżowego Święta, jakim są Dni
Chemika.
Tradycyjnie w pierwszy weekend czerwca każdego roku w naszej firmie obchodzone jest pracownicze
Święto jakim są Dni Chemika. Zgodnie z przewidywaniami oraz uwzględniając trwające cały czas
obostrzenia pandemiczne związane z Covid-19, w tym roku również tak jak i w ubiegłym nie będzie
tradycyjnych uroczystości, jednak decyzją Prezesa PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka pracownicy
otrzymają takie samo rozwiązanie jak w roku ubiegłym, czyli będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia
wolnego oraz otrzymają doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie
kafeteryjnej MyBenefit kwotą 100 zł w zależności od tego kto co wybrał.
Po otrzymaniu informacji o zwiększeniu o 100 zł wartości karty zakupowej oraz możliwości skorzystania
z dnia wolnego pomiędzy 7 a 25 czerwca, nasza Organizacja Związkowa podziękowała stronie
pracodawcy za ten gest rekompensujący pracownikom brak tradycyjnych obchodów Dnia Chemika oraz
jednocześnie wystąpiliśmy do pracodawcy z wnioskiem o wydłużenie czasu odbioru takiego dnia,
ponieważ w przypadku pracowników zmianowych PKN ORLEN i Spółek odbiór dnia wolnego we
wskazanym terminie byłby bardzo trudny lub wprost niemożliwy uwzględniając charakterystykę pracy
zmianowej, składy brygad, czy też trwający obecnie okres remontowy po stronie petrochemicznej i
otrzymaliśmy odpowiedź, która jest także opublikowana w Intranecie, że:
,,w wyjątkowych sytuacjach (uzasadnionych przyczynami organizacyjnymi lub losowymi) istnieje
możliwość skorzystania z dnia wolnego w innym terminie uzgodnionym z bezpośrednim
przełożonym, nie później jednak niż do końca 2021 roku’’.
W imieniu Zarządu naszej Organizacji Związkowej – Związku Ruchu Ciągłego, wszystkim pracownikom
obchodzącym Święto Dnia Chemika składamy nasze najlepsze życzenia, a poniżej publikujemy także
życzenia Pana Prezesa Daniela Obajtka oraz w dalszej części informacje obszaru Kadr odnośnie
szczegółów dodatkowego doładowania karty i dodatkowego dnia wolnego
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Życzenia Prezesa Daniela Obajtka z okazji Dnia Chemika.

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy, w najbliższą niedzielę przypada Dzień Chemika. Jest to
okazja, by w wyjątkowy sposób podkreślić trud i docenić codzienną pracę osób pracujących w
obszarze przemysłu chemicznego. Branży, która ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ
szeroko rozumiana chemia stanowi istotny filar działalności Grupy ORLEN i przyczynia się do jej
rynkowego sukcesu. W ostatnim czasie istotnie wzmacniamy segment petrochemii naszej firmy.
Rozpoczęliśmy rozbudowę kompleksu Olefin, dzięki czemu staniemy się jednym z największych
producentów petrochemicznych na europejskim rynku, a także otworzyliśmy Centrum BadawczoRozwojowe, w którym będziemy opracowywać innowacyjne technologie. Nasza firma
dynamicznie się rozwija także w wielu obszarach – również tych niezwiązanych z chemią – jednak
to właśnie Dzień Chemika tradycyjnie pozostaje świętem wszystkich naszych pracowników.
Z tej okazji chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i wkład, jaki wnoszą Państwo do
naszej firmy. Sukces ORLENU to sukces nas wszystkich, na który składają się tysiące zadań
wykonywanych codziennie przez każdego z Państwa.
Podobnie jak w roku ubiegłym, z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa,
także i w tym roku nie możemy tradycyjnie obchodzić tego święta. Aby jednak podkreślić jego znaczenie,
zdecydowałem o przyznaniu Państwu dnia wolnego w terminie pomiędzy 7 a 25 czerwca br. oraz o
doładowaniu karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit kwotą 100
zł.
Mam nadzieję i głęboko wierzę, że już za rok wszyscy spotkamy się w Płocku i powrócimy do wspólnego,
rodzinnego celebrowania Dnia Chemika.
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu PKN ORLEN

Informacja Obszaru Kadr PKN ORLEN.
Szanowni Państwo,
w związku z tym, że także tegoroczne obchody Dnia Chemika nie odbywają się w tradycyjnej,
dotychczasowej formie, decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka, pracownicy będą
mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego w terminie pomiędzy 7 a 25 czerwca br. oraz
otrzymają zwiększone o 100 zł doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na
platformie kafeteryjnej MyBenefit (poza ustaloną dotychczas kwotą 515 zł).
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Dodatkowe doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej
MyBenefit, przeprowadzone zostanie zgodnie z przyjętymi zasadami i przysługiwać będzie pracownikom
zatrudnionym na dzień 30 czerwca br.
Przy doładowaniu karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit brana
będzie pod uwagę decyzja pracownika, jaką podjął już do 30 kwietnia br. Warunkiem niezbędnym do
otrzymania dodatkowego doładowania w wysokości 100 zł będzie jedynie wyrażenie przez
pracownika zgody na przypisanie tej kwoty do przychodu ze stosunku pracy.
Uruchomienie środków na karcie zakupowej lub doładowanie indywidualnego konta w kafeterii nastąpi w
terminie do 10 lipca 2021 r.
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. będą mogli podjąć decyzję o
wyborze świadczenia do 15 lipca br. i w ich przypadku doładowanie nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
Dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom PKN ORLEN S.A do wykorzystania w okresie od 7 do
25 czerwca br.
W tym celu należy wystawić w SSEGK wniosek: „Zgłoszenie nieobecności”, należący do kategorii
wniosków Kadrowych z ustalonym terminem wykorzystania dnia wolnego (rodzaj nieobecności ->
nieobecność usprawiedliwiona inna -> typ nieobecności -> całodniowa). W wyjątkowych sytuacjach
(uzasadnionych przyczynami organizacyjnymi lub losowymi) istnieje możliwość skorzystania z dnia
wolnego w innym terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym, nie później jednak niż do końca
2021 roku.
Ponadto informujemy, że dodatkowy dzień wolny nie jest wliczany do 10 dni wolnych od pracy, których
wykorzystanie jest warunkiem otrzymania z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku oraz leczenia
sanatoryjnego.
Obszar Kadr PKN ORLEN
W uzupełnieniu tej informacji, prosimy pamiętać, że:


jeśli doładowanie nastąpi do 20 czerwca br. - Karta zakupowa zostanie doładowana w terminie
do 10 lipca 2021 r. pełną kwotą 615 zł,



po 20 czerwca br.:
‒

Karta zakupowa zostanie doładowana kwotą 515 zł, w terminie do 10 lipca 2021 r. - mając
na względzie Pani/Pana wcześniejszą zgodą na przypisanie tej wartości Karty zakupowej
do przychodu ze stosunku pracy,

‒

dodatkowe doładowanie kwotą 100 zł będzie realizowane w terminie późniejszym
uzależnionym od daty złożenia oświadczenia. W przypadku oświadczeń złożonych do 15
dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca (np. przy
złożeniu oświadczenia w dniu 2 lipca - doładowanie nastąpi do 5 sierpnia br.).
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Doładowanie indywidualnych kont MyBenefit.
W dniu 26 maja otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy na nasze wspólne związkowe pismo trzech
Organizacji z dnia 13 maja, w którym zwracaliśmy się do Pana Prezesa Daniela Obajtka o doładowania
indywidualnych kont pracowników na platformie kafateryjnej MyBenefit.
Poniżej odpowiedź pracodawcy:

„Pan Rafał Stefanowski
Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Pan Mariusz Konopiński,
Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
Pan Henryk Kleczkowski
Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Szanowni Panowie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja br. skierowane do Prezesa Zarządu PKN ORLEN, Pana Daniela
Obajtka, w sprawie doładowania indywidualnych kont na platformie kafeteryjnej MyBenefit, chciałabym
poinformować, że Pracodawca przeanalizował możliwości w tym zakresie, zgodnie z deklaracjami
złożonymi Państwu w trakcie tegorocznych negocjacji płacowych.
Przypomnieć chciałabym również, że decyzja o doładowaniu indywidualnych kont na platformie
kafeteryjnej MyBenefit, nie mogła być podjęta w trakcie uzgadniania treści Porozumienia regulującego
wzrost płac pracowników, z uwagi na wskazywane wówczas przez nas okoliczności i ich wpływ na
warunki Porozumienia płacowego.
Obecnie mając większą wiedzę na temat prognozowanych wyników Koncernu w 2021 r. podjęta została
decyzja o doładowaniu indywidualnych kont pracowników PKN ORLEN w ramach platformy kafeteryjnej
MyBenefit, punktami odpowiadającymi wartości 200 zł. Doładowanie nastąpi w terminie do 30 czerwca
br.
Wyrażam przekonanie, że decyzja ta zostanie przez Państwa, jak i pracowników przyjęta pozytywnie, w
szczególności, że benefity oferowane w ramach platformy kafeteryjnej cieszą się dużym
zainteresowaniem pracowników.
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Informuję również, że rekomendacja w zakresie doładowania indywidualnych kont na platformie
kafeteryjnej MyBenefit przekazana zostanie spółkom GK ORLEN, które we współpracy z nami wdrożyły
system kafeteryjny,
Z poważaniem
Wioletta Kandziak,
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr”
Pozostając w temacie doładowania kont pracowników na platformie kafeteryjnej i tegorocznych
obchodów Dni Chemika informujemy, że w dniu dzisiejszym do Spółki Basell ORLEN Polyolefins wraz z
kolegami ze Związku Branżowego i Solidarności przesłaliśmy pismo o poniższej treści:

„
Płock, 7 czerwca 2021 r.
Pan Jacek Choroszewski
Dyrektor Personalny
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Kilka tygodni temu skierowaliśmy do Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka
pismo w sprawie doładowania indywidualnych kont pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
Programy benefitowe uzupełniają corocznie zawierane porozumienia płacowe i tak też się stało w tym
roku, gdzie taka decyzja została podjęta w dniu 26 maja br. dla PKN ORLEN S.A. z rekomendacją dla
Spółek Grupy Kapitałowej.
Dodatkowa kwota 200 zł na jednego zatrudnionego pracownika zostanie uruchomiona do końca czerwca
2021 r. jako zasilenie konta MyBenefit.
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Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Dyrektora z wnioskiem, aby w Spółce Basell ORLEN
Polyolefins Pracodawca podjął taką samą decyzję i punktami odpowiadającymi wartości 200 zł zasilił
konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
Kolejnym tematem są coroczne obchody naszego branżowego święta Dnia Chemika. Co roku
uroczystości te odbywały się w formie integracji pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN. Niestety w
czasie pandemii zarówno w roku ubiegłym, jak i obecnym nie można było zorganizować tego typu
imprezy. W związku z tym Pan Prezes Daniel Obajtek podjął decyzję o dodatkowym dniu wolnym od
pracy dla wszystkich pracowników i zwiększeniu o 100 zł doładowania karty zakupowej lub konta
MyBenefit.
W związku z powyższym zwracamy się, aby Zarząd Spółki Basell ORLEN Polyolefins także i w tej sprawie
podjął tożsame decyzje jak w PKN ORLEN. Taka decyzja jest oczekiwana przez pracowników Spółki
BOP, będzie także ona dobrym uzupełnieniem tegorocznego porozumienia płacowego.

Z poważaniem,
Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.”

Powrót szkoleń dla Ratowników Chemicznych.
W ostatnim czasie wystąpiliśmy także do przedstawicieli pracodawcy z pisemnym wnioskiem o
przywrócenie szkoleń stacjonarnych na terenie naszej Zakładowej Straży Pożarnej dla pracowników,
którzy zostali wytypowani na swoich wydziałach Produkcyjnych na Ratowników Chemicznych. W tej
sprawie był dość długi okres zawieszenia ze względu na obostrzenia pandemiczne, ale w tej chwili takie
szkolenia będą znowu odbywały się na dotychczasowych zasadach. Poniżej nasze pismo w tej sprawie
i odpowiedź z Działu BHP PKN ORLEN S.A.:
„Płock, 31 maja 2021 r.
Pan Tomasz Gościniak
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
PKN ORLEN S.A.
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: przywrócenia szkoleń dla Ratowników Chemicznych w Zakładowej Straży Pożarnej.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Od dłuższego już czasu na terenie Zakładowej Straży Pożarnej w Zakładzie w Płocku wstrzymane
są stacjonarne szkolenia dla pracowników, którzy zostali wytypowani przez Kierownictwo Wydziałów
Produkcyjnych do pełnienia funkcji Wydziałowych Ratowników Chemicznych na poszczególnych
Obszarach/Wydziałach.
Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że pracownicy Ci mają już odbyte szkolenia teoretyczne na
Ratowników Chemicznych, a jedynie cały czas już od zeszłego roku oczekują na możliwość odbycia
szkolenia stacjonarnego pod okiem specjalistów na terenie Zakładowej Straży Pożarnej w Płocku.
Przedstawiciele naszej Organizacji Związkowej już jakiś czas temu składali zapytania ustne i
sygnalizowali tą sprawę do przedstawicieli Obszaru BHP, Straży Pożarnej oraz Dyrekcji Zakładu
Rafineryjnego, jednak wówczas ze względu na duże ilości ogólnokrajowych statystyk zachorowań na
Covid-19 cały czas od osób decyzyjnych padały odpowiedzi odmowne co do możliwości tzw. otwarcia
Straży Pożarnej dla osób zewnętrznych niż pracownicy Straży i powrotu do możliwości szkoleń
stacjonarnych.
Obecnie w całym kraju obserwujemy wyraźnie rosnące liczby osób zaszczepionych oraz bardzo
zauważalne spadki statystyk zachorowań na Covid-19, a także związane z tym cykliczne odstępowanie
od wcześniej wprowadzonych rygorystycznych obostrzeń pandemicznych. Przekłada się to także na
nasze rodzime podwórko, bo naszej firmie została przywrócona niedawno możliwość badań okresowych,
a w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że począwszy od miesiąca czerwca pracownicy biurowi
którzy dotychczas mogli, czy też wręcz byli zmuszeni pracować zdalnie, obecnie wracają do normalnego
trybu pracy, czyli pracy stacjonarnej w swoich biurach.
W związku z powyższym patrząc na całokształt luzowań obostrzeń pandemicznych, nasza Organizacja
Związkowa zwraca się z wnioskiem o przywrócenie możliwości odbywania szkoleń praktycznych na
terenie Straży Pożarnej dla oczekujących pracowników, aby nie powstawały dalsze wakaty w
brygadowych obsadach Ratowników Chemicznych na Wydziałach Produkcyjnych.
Z poważaniem,
Bogdan Żulewski
Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.”
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I odpowiedź:

„Płock, 2 czerwca 2021 r.
Pan Bogdan Żulewski
Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2021 roku dotyczące przywrócenia szkoleń dla Ratowników
Chemicznych w Zakładowej Straży Pożarnej, informuję że podjąłem decyzję o wznowieniu szkoleń dla
Ratowników Chemicznych. W tej chwili realizator szkolenia, Centrum Edukacji, rozpoczał informowanie
osób, które nie dokończyły szkolenia w ubiegłym roku ( do zaliczenia część praktyczny) i natychmiast
po zebraniu grupy, zostanie dokończone. Kolejne szkolenia będą się odbywały w kolejnych tygodniach
2021 roku z zachowaniem zasad pandemicznych.

Z poważaniem
Tomasz Gościniak,
Dyrektor Biura BHP”

Parkingi wokół Bramy Nr 2.
Dziś jeszcze raz wracamy do sprawy parkingów przy Bramie Nr 2, który to temat bardzo mocno wybrzmiał
ponad miesiąc temu wraz z rozpoczęciem ogromnego remontu na Instalacji Olefin i na pozostałych
instalacjach części petrochemicznej. Doszło bowiem do tego, że w wyniku parkowania w okolicach Br.
Nr 2 dodatkowej ogromnej ilości pracowników ze strony wykonawców wszystkie parkingi wokół Bramy 2
oraz wszystkie możliwe tereny zostały zajęte przez samochody. Doszło do sytuacji, że interweniowały
służby Straży Miejskiej Płock, a cała sprawa dotarła także do nas. Podjęliśmy natychmiastową
interwencję, łącznie z wystosowaniem pisma i poinformowania o wszystkim Pana Prezesa Obajtka oraz
wystosowaliśmy także pismo do Prezydenta Miasta Płocka o czasowe wstrzymanie nakładania
mandatów na zaparkowane pojazdy przy Br. Nr 2 do czasu znalezienia jakiegoś wyjścia. Oprócz
bieżących spotkań i naszych konsultacji z wieloma osobami na różnych poziomach, odbyło się także w
tej sprawie spotkanie, a w ostatnich dniach otrzymaliśmy jeszcze jedną informację, tym razem od Pani
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Dyrektor Wioletty Kandziak, w której jest informacja o podjęciu przez pracodawcę decyzji odnośnie
modernizacji i odtworzenia systemu kontroli dostępu do parkingów.

Poniżej szczegółowa informacja w tej sprawie:
,,W związku z pojawiającymi się trudnościami z parkowaniem pojazdów w rejonie Bramy nr 2 oraz
wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, w uzgodnieniu z Dyr. Albertem Kołodziejskim oraz Dyr.
Tomaszem Myślińskim informuję, że Biuro Techniki uruchamia projekt pod nazwą „ Odtworzenie i
Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu na teren parkingów zlokalizowanych w rejonie Bramy nr 2
Zakładu Produkcyjnego w Płocku”
Projekt zakłada odtworzenie i modernizację systemu kontroli dostępu do części parkingów przed bramą
nr. 2 (tj. parkingów nr. 1,2,3,5) zapewniających łącznie ok. 880 miejsc postojowych przeznaczonych dla
pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN.
Na parkingach zostaną zamontowane nowe rogatki w postaci szlabanów wyposażonych w system
kontroli dostępu oparty na dostępowych przepustkach pracowniczych.
W ramach projektu istniejący wyeksploatowany, niesprawny system zostanie zastąpiony systemem
kontroli dostępu opartym na technologii połączeń światłowodowych wyposażonych w odpowiednie
punkty/urządzenia dostępowe montowane w przeznaczonych do tego szafach zewnętrznych wraz z
systemem monitoringu wizyjnego, montażem linii zasilających i złącz elektroenergetycznych oraz
wyminą istniejących szlabanów parkingowych na nowe. Prace powyższe zostaną wykonane na
podstawie aktualnych wytycznych Biura Informatyki oraz Biura Kontroli i Bezpieczeństwa.
Zakładamy, że wdrożenie powyższego rozwiązania spowoduje uniknięcie trudności z parkowaniem
pojazdów w rejonie Bramy nr 2 przez pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN oraz pozwoli na uniknięcie
podobnych trudności w przyszłości, przy okazji realizacji remontów planowych na kluczowych
instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Pozdrawiam,
Wioletta Kandziak „

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

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Na koniec jeszcze jedna krótka informacja dotycząca Społecznej Inspekcji Pracy w
Spółkach.
Do Zarządów Spółek ORLEN Centrum Serwisowe (OCS) oraz do Spółki ORLEN KolTrans w trzy
Organizacje Związkowe (MZZPRC, MBZZ, OM NSZZ Solidarność) wystosowaliśmy pisma dotyczące
zapoczątkowania i przeprowadzenia tam w najbliższym czasie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy.
O dalszych krokach i szczegółach wyborów będziemy informowali zainteresowanych pracowników.

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

