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Informacje MZZPRC z dnia 25 października 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 miniony czwartek 21 października odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu naszej Organizacji. 

Wśród różnych punktów obrad był także punkt od którego zaczynamy nasze dzisiejsze informacje, a 

mianowicie wybory do Europejskiej Rady Zakładowej. 

Temat ten, czyli rozpoczęcie procedur i na końcu wyłonienie składu Europejskiej Rady Zakładowej 

rozpoczął się z inicjatywy Związków Zawodowych Energa już ok. półtora roku temu, kiedy to Spółka 

Energa była już w strukturach PKN ORLEN. Finał tej inicjatywy, czyli powołanie Europejskiej Rady 

Zakładowej w naszej firmie i ustanowienie jej składu nastąpiło 8 października br. w Warszawie, gdzie 

odbył się zjazd Delegatów GK ORLEN (w tym także Energa i Ruch). 

W wyniku wyborów Delegaci z poszczególnych Spółek G.K. ORLEN, którzy uczestniczyli w zjeździe 

wybrali swoich przedstawicieli z G.K. ORLEN (łącznie z Energą 8 przedstawicieli po stronie polskiej, 4 

przedstawicieli Energa, 4 przedstawicieli dawna Grupa ORLEN) i wśród tych osób jest także 

Przewodniczący naszej Organizacji Związkowej kol. Rafał Stefanowski. 

W skład Rady Europejskiej z G.K. ORLEN (nie licząc Spółki Energa) weszły następujące osoby: 

- Rafał Stefanowski; 

- Henryk Kleczkowski; 

- Mariusz Konopiński; 

- Płecki Zbigniew (reprezentujący Spółkę ORLEN Południe)  

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom wybranym w skład ERZ i życzymy owocnej pracy dla dobra 

pracowników. 

Poniżej jeszcze kilka zdań o zadaniach ERZ: 

 

,,Instytucja europejskiej rady zakładowej (ERZ) jest jedną z możliwych i najczęściej wykorzystywanych 

w praktyce form systemu informacyjno – konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu 

ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej. 
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Tworzenie ERZ uregulowane jest postanowieniami dyrektywy 94/45/WE (od 16 maja 2009 r. zastąpiła ją 

nowa dyrektywa 2009/38/WE). Zgodnie z nimi europejskie rady zakładowe można tworzyć w 

przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym, a więc zatrudniających, co najmniej 

1000 pracowników w państwach członkowskich, w tym, po co najmniej 150 pracowników, w co 

najmniej 2 państwach członkowskich. 

Europejską radę zakładową powołuje się na wniosek, który może złożyć zarząd centralny lub grupa 

pracowników z co najmniej 2 państw członkowskich. Po złożeniu wniosku należy utworzyć tzw. specjalny 

zespół negocjacyjny. 

ERZ służą przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedstawicielom pracowników informacji, 

dotyczących wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy oraz konsultowaniu przez zarządy 

koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze 

ponadgranicznym. Często decyzje te dotyczą bolesnego dla pracowników procesu zmian 

organizacyjnych, przenoszenia produkcji, itd. Chociaż w ramach ERZ formalnie nie ma miejsca na 

negocjacje, które są wciąż zawarowane do wyłącznej kompetencji związków zawodowych, wyzwania 

globalizacyjne spowodowały, że od pewnego czasu europejskie rady stają się płaszczyzną rokowań 

mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracowników przed skutkami restrukturyzacji oraz 

dążenie do przeprowadzania jej w sposób społecznie akceptowalny’’. 

 

 

Kolejny dzisiejszy temat, to spotkania negocjacyjne Organizacji Związkowych z pracodawcą dotyczące 

wydzielenia przez PKN ORLEN 4 Terminali Paliw (Gdańsk, Szczecin, Gutkowo i Bolesławcu) w 

ramach tzw. środków zaradczych w kontekście planowanego połączenia PKN ORLEN z Grupą Lotos, 

czyli mówiąc dokładniej przeniesienie części zadań PKN ORLEN S.A. tj. Działu Zarządzania 

Infrastrukturą Wydzieloną (HLW) na inny podmiot - spółkę LOTOS Terminale S.A. oraz przejściu 

przypisanych do wykonywania tych zadań pracowników do nowego pracodawcy w trybie art. 231 

kodeksu pracy. 

Powyższe ma związek z realizacją warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w 

przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy 

ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS. W związku z tym przeprowadzany jest obecnie proces 

restrukturyzacji w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Logistyki, polegający na przeniesieniu części 

zadań PKN ORLEN obejmującego Terminale Paliw w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu z 
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PKN do LOTOS Terminale na inny podmiot – LOTOS Terminale oraz przejściu przypisanych do 

wykonywania tych zadań Pracowników do LOTOS Terminale w rybie art. 231 kodeksu pracy. 

Takie spotkania toczą się już od ok miesiąca i w ostatnim tygodniu także odbyły się 2 kolejne spotkania 

poświęcone temu tematowi, gdzie dyskusja toczyła się nad finałem całościowego pakietu gwarancji 

(pracy i socjalnym) dla pracowników wydzielanych wspomnianych 4 Terminali Paliw ze struktur PKN 

ORLEN S.A. 

 

Spotkanie dotyczące nowobudowanych Instalacji oraz przejęcia BOP  

 

W środę 20 października z naszej inicjatywy odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami 

pracodawcy z różnych obszarów (m. in. Petrochemia, Rafineria, Energetyka) dotyczące 

nowobudowanych Instalacji (nowy kompleks Olefin III wraz z pozostałymi Instalacjami) oraz 

ewentualnego przejmowania części struktur Spółki Basell ORLEN Polyolefins do PKN ORLEN. 

Na spotkaniu przedstawiciele Pracodawcy poinformowali o starcie budowy Instalacji Olefin III, jak również 

Tlenku Etylenu, Styrenu i PGH. 

Na potrzeby budowy i obsługi administracyjnej PKN ORLEN powołał Spółkę, która  te procesy będzie 

prowadziła. 

Jednocześnie Związki Zawodowe zostały poinformowane, że same obiekty, jak i  ich przyszła obsługa 

pozostaną w Zakładzie Produkcyjnym PKN, a ich pracownicy będą zatrudnieni w strukturach 

produkcyjnych PKNu. 

Pod koniec 2021 roku wystartuje również budowa nowej Instalacji Fenolu.  

Zarządzający produkcją i przedstawiciele HR rozpoczynają prace nad planem etatyzacji i obsad 

nowobudowanych Instalacji. Zarządzający Produkcją poinformowali, że na nowe obiekty będzie 

prowadzona rekrutacja wewnętrzna jak i zewnętrzna. 

Jednocześnie przedstawiciele PKN ORLEN poinformowali, że rozpoczęły się rozmowy z Właścicielami 

Spółki Basell ORLEN Polyolefins dotyczące częściowego przejęcia przez PKN struktury  Basell ORLEN 

Polyolefins. Rozmowy Właścicieli  trwają i w miarę pozyskiwania informacji będziemy przekazywali je 

zainteresowanym pracownikom. 

Po raz kolejny zarządzający Obszarem Energetyki potwierdzili, że wszystkie obiekty Produkcji Energii – 

EC, CCGT Płock, CCGT Włocławek,  sieci dystrybucji energii elektrycznej i mediów energetycznych 

pomimo połączenia kapitałowego z Energą S.A.  pozostaną w PKN ORLEN S.A. 
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Całość tematu została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Zarządu 21.10 i informacje w tej sprawie 

posiadają także nasi Przewodniczący Kół Wydziałowych. 

 

Wniosek o spotkanie w Spółce ORLEN Aviation dotyczący ustalenia kwoty nagrody z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia 

 

Do Spółki ORLEN Aviation wystosowaliśmy (wraz ze Związkiem Branżowym) wniosek o spotkanie na 

którym będziemy chcieli ustalić dla pracowników kwotę nagrody na Święta B.N. 

Ma to związek z tym, że w marcu br. kiedy prowadziliśmy tam negocjacje płacowe i kiedy zawieraliśmy 

porozumienie płacowe, sytuacja Spółki przez wszechobecne wówczas ograniczenia pandemiczne 

związane z Covid-19 mówiąc najdelikatniej była nieciekawa, a wręcz zła, ruch lotniczy praktycznie nie 

istniał, a więc nie było tankowania i przychodów dla Spółki, dlatego też kompromisowo i ze zrozumieniem 

tej sytuacji zawarte zostało porozumienie płacowe bez nagrody na Święta B.N., ale zawarty został zapis, 

że strony spotkają się po III kwartale i ocenią sytuację finansową oraz możliwości wypłaty takiej nagrody. 

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 29 października. 

 

Wybory SIP w ORLEN KolTrans S.A. 

Informacyjnie przedstawiamy naszym czytelnikom, że zakończyły się wybory Społecznych Inspektorów 

Pracy w poszczególnych lokalizacjach Spółki, czyli w Płocku, Włocławku, Trzebini i Ostrowie 

Wielkopolskim. 

Gratulujemy osobom które wygrały wybory na funkcje SIP i życzymy owocnej pracy na tej funkcji. 

 

 

Wybory Przewodniczących Kół i Delegatów MZZPRC. 

Dziś jeszcze raz przypominamy o rozpoczynaniu procedur wyborczych w Kołach naszej Organizacji 

Związkowej dotyczących wyborów Przewodniczących Kół oraz Delegatów. 

W przypadku potrzeby wsparcia na miejscu w Kole, czy też udzielenia szczegółowych informacji prosimy 

o kontakt z biurem Związku. 
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I na koniec dzisiejszych informacji przypomnienie o kartach sport - kultura. 

 

Karty przedpłacone „sport – kultura” – przeniesienie środków 

 

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami, a tym samym 
ograniczoną możliwością realizacji zgromadzonych środków na kartach, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pracowników, PKN ORLEN w porozumieniu z Edenred dokona 
przeniesienia  środków z kart wydanych od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz duplikatów do tych 
kart wydanych w 2021 r. na nowe Karty z terminem ważności do 31.12.2024 r. 

Ważne informacje: 
• W przypadku pracowników, którzy w 2021 r. wystąpili o nową kartę – przeniesienie  środków zostanie 
dokonane na te Karty. 
• W przypadku  pracowników, którzy w 2021 r. wybrali inną formę dofinansowania niż Karta 
przedpłacona, pracownik do dnia 24.01.2022 r. otrzyma nową Kartę, na którą zostaną przeniesione 
środki. 
• Z uwagi na  kończący się termin ważności posiadanych kart (do 31.12.2021 r.), pracownik poniesie 
koszty przeniesienia środków poprzez  pomniejszenie salda Karty: 
- dla kart wydanych w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. – o 10,00 zł, 
- dla kart wydanych w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2020 r. oraz wydanych do nich duplikatów w 2021 
r.  – o 5,00 zł. 
• Operacja dotyczyć będzie kart, na których saldo na dzień 01.01.2022 r. będzie wynosić odpowiednio: 
powyżej 10 zł (dla  Kart wydanych w 2018 r.) i powyżej 5 zł (dla Kart wydanych w 2019 r. / 2020 r.  i 
duplikatów z 2021 r.) 
• Przeniesienie środków  na kartach nastąpi do 31 stycznia 2022 r. 
• Termin ważności nowych Kart upływa z dniem  31.12.2024 r. 
• Operacja przeniesienia środków nastąpi automatycznie – pracownik nie wystawia żadnego 
wniosku. 

Jednocześnie przypominamy, że: 
• aktualny stan środków na Karcie można sprawdzić logując się do serwisu myedenred.pl 
(https://nowy.myedenred.pl/) 
• Karty akceptowane są na terenie całego kraju w punktach realizujących usługi: kinach, teatrach, 
operach, operetkach, muzeach, galeriach sztuki, parkach rozrywki, basenach, ośrodkach sportowych, 
aquaparkach, siłowniach, fitness, kortach tenisowych, polach golfowych oraz kręgielniach. Brak jest 
możliwości dokonywania płatności Kartą związanej z  zakupem  towarów. 
• W przypadku prowadzenia złożonej działalności - nie związanej z charakterem przeznaczenia kart - 

https://nowy.myedenred.pl/
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płatność kartą zostanie odrzucona. Warto przed dokonaniem płatności kartą upewnić się czy taka 
transakcja może zostać w danym obiekcie / placówce  zrealizowana. 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


