Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 28 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 troszkę już w okresie wakacyjnym i okresowo ze zmniejszoną ilością spraw i
spotkań z pracodawcą rozpoczynamy od wiadomości dla pracowników Spółki ORLEN Laboratorium, a
sprawa dotyczy dnia wolnego dla Honorowych Dawców Krwi w sytuacji, gdzie pracownik oddaje krew w
dniu kiedy ma drugą zmianę (18.00 – 6.00). Tą kwestię z korzyścią dla pracowników (pracownik HDK po
uzgodnieniu z przełożonym nie musi przychodzić do pracy o godz. 24.00 w dniu oddania krwi) mamy
uregulowaną już w PKN ORLEN i aby uspójnić to także w innych Spółkach gdzie jest praca zmianowa,
nasza Organizacja Związkowa wraz ze Związkiem Branżowym wystosowała w marcu br. stosowne pisma
także do Spółek, które włączają się za każdym razem w akcje HDK.
Niemal natychmiast po naszym wniosku otrzymaliśmy wówczas pisemne pozytywne odpowiedzi ze
Spółek ORLEN Serwis i ORLEN Ochrona (cytowaliśmy je w naszych audycjach), a w Spółce ORLEN
Laboratorium po naszej niedawnej interwencji i przypomnieniu się o brak odpowiedzi na nasze pismo,
otrzymaliśmy także pozytywną odpowiedź:
„W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie wprowadzenia w ORLEN laboratorium S.A. rozwiązania
zastosowanego w PKN ORLEN S.A. polegającego na wydłużeniu na cały okres trwania II zmiany
wolnego z tytułu oddania krwi, uprzejmie informuję, że Pracodawca wspierając ideę oddawania krwi i jej
składników przychylił się do próśb Krwiodawców w ORLEN Laboratorium S.A. i zaakceptował korzystne
dla nich rozwiązanie, polegające na tym, że pracownik, który w dniu oddania krwi lub w dniu następnym
pracuje na II zmianie, tj. od godz. 18.00 do 6.00 lub 19.00 do 7.00 ma wolne na cały okres trwania zmiany,
a nie tylko do godz. 24.00 jak określają to przepisy ogólnokrajowe.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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i obowiązują w okresie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, Krwiodawcom przysługuje zwolnienie od
pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu
następnym.
Powyższa informacja została przekazana Pracownikom Spółki.
Z poważaniem
Marzena Witkowska, Dyrektor, Biuro Zarządzania i Organizacji”
Przy tej okazji chcemy poinformować, że w minionym tygodniu odbyła się w naszej firmie kolejna akcja
HDK, a poniżej kilka słów z jej podsumowania od Prezesa Klubu HDK, kolegi Adama:
,,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.
To szczególnie ważne przed sezonem wakacyjnym, podczas którego odnotowujemy deficyt krwi i jej
składników z uwagi na większe natężenie wypadków komunikacyjnych oraz urlopy honorowych
krwiodawców (na ratowanie życia i zdrowia ofiary wypadku komunikacyjnego przeznaczane jest średnio
50 jednostek krwi)
Kolejny 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.
Mobilny krwiobus stacjonował tradycyjnie w Płocku, Warszawie oraz na szczególne podkreślenie
zasługuje debiut nowej lokalizacji w Terminalu Paliw w Gutkowie, z inicjatywy Pani Kierownik Joanny
Wilk-Yaridiz.
Liczba
Liczba
zarejestrowanych
donacji
dawców
52
35

Ilość
oddanej
krwi [ml]
15 750

Patron akcji - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN, Pan Józef Węgrecki, tradycyjnie
ufundował lekki posiłek regeneracyjny dla każdego dawcy po honorowej donacji (przy realizacji ORLEN
Administracji). Wsparcia organizacyjnego udzieliło Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi, Biuro
Kontroli i Bezpieczeństwa, ORLEN Południe, ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ORLEN Laboratorium, ORLEN
Serwis oraz ORLEN CUK”.
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Nasza Organizacja Związkowa również przyłącza się do podziękowań dla wszystkich krwiodawców i
zapraszamy na kolejne tego typu akcje lub do oddawania krwi w stacjonarnych punktach HDH.

Odpowiedź ze Spółki Basell ORLEN Polyolefins w sprawie dofinansowania My Benefit.
Mamy także pozytywną odpowiedź ze Spółki Basell na nasz pisemny wniosek z dnia 7 czerwca w sprawie
doładowania kont pracowników Spółki na platformie kafeteryjnej.
W przypadku tej Spółki potrzebny był osobny wniosek skierowany do Zarządu BOP poza tym
wystosowanym do Pana Prezesa Daniela Obajtka dotyczącym pracowników PKN ORLEN i G.K. ORLEN,
ponieważ Spółka Basell jest tylko w 50% własnością ORLENU.
Poniżej odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
,,Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie doładowania konta
pracowników BOP Sp. z o.o. na platformie kafeteryjnej MyBenefit z okazji święta Dnia Chemika,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd w uznaniu za zaangażowanie i wkład w rozwój Firmy oraz w geście
uznania za ciężka pracę dla wszystkich pracowników GK BOP – przyznał nagrodę w postaci
zwiększonego o 200,00 zł doładowania (od dnia 01 lipca 2021 r.), do indywidualnego konta na platformie
kafeteryjnej MyBenefit (poza ustaloną w Porozumieniu płacowym na rok 2021 – kwotą 515 zł).
Z poważaniem
Jacek Choroszewski, Dyrektor Personalny BOP Sp. z o.o.”

Odpowiedź Działu BHP na wniosek dotyczący foteli na sterowniach.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Działu BHP na nasz wniosek złożony
na posiedzeniu Komisji BHP PKN ORLEN S.A. dotyczący możliwości zapewnienia dobrych jakościowo
foteli do pracy na Sterowniach, gdzie takie fotele są używane przez pracowników zmianowych non stop,
24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365/6 dni w roku.
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,,Szanowni Panowie,
Przekazuję odpowiedź na wniosek nr 6.1. dot. zapewnienia komfortowych foteli na sterowniach
zgłoszony przez Państwa na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKN ORLEN S.A.,
które miało miejsce w dniu 25 lutego bieżącego roku.
Treść pisma – odpowiedź Działu BHP:
,,Płock 02.06.2021 r.
Pan Paweł Zdrojewski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
i
Pan Bogdan Żulewski
Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
Dotyczy: wniosku zgłoszonego na posiedzeniu Komisji BHP PKN ORLEN S.A. nr 1/2021 w dn.
25.02.2021 r. w sprawie zapewnienia komfortowych foteli dla pracowników na sterowniach.

Szanowni Panowie,
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony na Komisji BHP nr 1/2021 dot. zapewnienia komfortowych foteli dla
pracowników na sterowniach (wykorzystywanych 24h/d), poza dostępnym w systemie zakupowym SRM
pragnę poinformować, iż Biuro BHP wspólnie z Zespołem Zakupów Administracyjnych dokonało
przeglądu rynku i dostępnych modeli spełniających podstawowe wymagania BHP (ergonomii, certyfikat
24h/d, z wagą użytkownika powyżej 120 kg, itp.). Wszystkie spośród zaproponowanych krzeseł dostępne
są na zamówienie (nie występują na stokach magazynowych), więc nie ma możliwości ich bezpłatnego
przetestowania. W dniu 11.03.2021 r. propozycje 5 wybranych foteli zostały wysłane do Animatorów
BHP, aby przekazali je obszarom produkcyjnym w celu podjęcia wewnętrznej decyzji w strukturach
Koncernu, co do zakupu wybranego asortymentu do przetestowania. Propozycje nowych krzeseł zostały
przekazane do obszarów produkcyjnych. Zakup krzeseł pozostaje w gestii Dyrektora danej instalacji
produkcyjnej.
Kontynuując proces wyboru krzeseł, cztery obszary dokonały zakupu modelu: Krzesło dyspozytorskie
NON STOP 24. Zespół Zakupów Administracyjnych zaproponował, aby obszary użytkujące po okresie 3
miesięcy przygotowały podsumowanie z użytkowania.
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Podsumowując, jeżeli wydana rekomendacja będzie pozytywna, zostanie zweryfikowana możliwość
dodania krzeseł do katalogu. W przypadku braku takiej możliwości zostanie podpisana nowa umowa na
ten model.
Z poważaniem
Tomasz Gościniak
Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PKN ORLEN S.A.”

ORLEN KolTrans – spotkanie dot. wyborów SIP.
Zgodnie z niedawnym wnioskiem wystosowanym do Spółki ORLEN KolTrans w sprawie wyborów
Społecznej Inspekcji Pracy w ORLEN KolTrans, w minionym tygodniu 21 czerwca odbyło się spotkanie
zainteresowanych tym tematem Organizacji Związkowych z Prezesem Spółki Krzysztofem Duszczykiem.
Dokonaliśmy wstępnych uzgodnień co do struktury organizacyjnej wyborów, bo Spółka w ostatnich
czterech latach rozrosła się i zarówno Organizacje Związkowe, jak i Pan Prezes widzimy wspólnie
potrzebę reprezentowania ze strony SIP zarówno Płocka, ale też i lokalizacji Włocławek, Trzebinia oraz
Ostrowa Wielkopolskiego.
O kolejnych krokach będziemy informowali naszych przedstawicieli i pracowników.
Przy okazji spotkania dotyczącego wyborów Społecznej Inspekcji Pracy, była tez okazja do dyskusji i
poruszenia innych tematów oraz do podsumowania i przedstawienia przez Pana Prezesa bieżącej
sytuacji Spółki.

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