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Informacje MZZPRC z dnia 21 marca 2022 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. 

 

Po zakończeniu z końcem lutego negocjacji płacowych w PKN ORLEN, od razu płynnie  rozpoczął się 

cały cykl spotkań dotyczący negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN. 

Ze Spółek G.K., gdzie oprócz PKN ORLEN nasza Organizacja Związkowa prowadzi działalność, 

dotychczas odbyły się spotkania płacowe (jedno lub dwa) w następujących Spółkach: 

- ORLEN Serwis S.A. 

- ORLEN Administracja 

- ORLEN Centrum Serwisowe 

- ORLEN Aviation 

- ORLEN Administracja 

- Basell ORLEN Polyolefins 

- ORLEN Ochrona 

- ORLEN CUK 

Na tę chwilę udało nam się dojść do kompromisu i zawrzeć ramy porozumienia płacowego w Spółce 

ORLEN Aviation z Warszawy, gdzie świeżo, bo w piątek 18 marca na drugim spotkaniu negocjacyjnym 

udało się stronie związkowej porozumieć z Zarządem Spółki na poziomie przez nas wspólnie 

akceptowalnym (szczegóły przedstawi pracownikom nasz przedstawiciel w Spółce). 

Mamy też informacje od kolegów z innych Związków, że wcześniej udało się także zawrzeć porozumienie 

płacowe w Spółce ORLEN Paliwa, co pokazuje, że jest szansa i przestrzeń na porozumienia płacowe 

także w pozostałych Spółkach. 

W tym tygodniu i w kolejnych dniach zaplanowane są następne spotkania negocjacyjne: 

- ORLEN Ochrona – 21.03 

- ORLEN Administracja – 24.03 

- ORLEN KolTrans – 25.03, 31.03 i 05.04 

- ORLEN OCS – 28.03 i 29.09 

- ORLEN CUK – 30.03 
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- ORLEN Laboratorium – 31.03 

- Basell ORLEN Polyolefins – 01.04 

- ORLEN EKO – 06.04. 

 

Oprócz negocjacji płacowych w powyższych Spółkach, w ORLEN EKO odbyły się także dwa spotkania 

(w dniu 9 i 10 marca) dotyczące negocjacji ZUZP dla pracowników tej Spółki.  

Jest to kontynuacja rozmów jeszcze z poprzedniego roku. Mimo, że do dokończenia tych prac wydaje 

się, że pozostało już niewiele uzgodnień, to jednak strona pracodawcy nie była w stanie wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom i postulatom strony związkowej, w tym także postulatom naszej Organizacji dotyczących 

m.in. przeliczeń włączenia dodatku zmianowego. 

W ocenie Zarządu Spółki są one zbyt kosztowne, a według naszych wyliczeń jest wprost przeciwnie. 

Potrzebna jest rozmowa na faktach i konkretnych liczbach, a nie używanie wymówek na nasze pytania, 

że to jest nieistotne. 

 

Karta Edenred sport-kultura. 

 

Pracownicy, którzy wystąpili o wydanie karty przedpłaconej Edenred w ramach dofinansowania do 

zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i działalności kulturalno-oświatowej, wraz z kartą 

otrzymali lub otrzymają list przewodni. 

Zgodnie z listem – pracownik musi zarejestrować konto i zalogować się na stronie: 

myedenred.pl lub przez aplikację mobilną Myedenred i samodzielnie aktywować kartę oraz nadać 

jej numer PIN.  

Kartę można też aktywować telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 22 481 39 08 . 

Prosimy o zapoznanie się z korespondencją dołączoną do kart. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej, w ramach 

dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i działalności kulturalno-

oświatowej pracownicy mogą ubiegać się o świadczenie również w formie:  

 przedłożenia faktur, rachunków, dowodów wpłat, 

 oświadczenia pracownika o uczestnictwie w programie sportowym,  
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 doładowania indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej.  

 

Mobilne akcje krwiodawstwa. 

 

 

Ruszają mobilne, cykliczne akcje krwiodawstwa organizowane przez Klub HDK przy PKN 

ORLEN. 

Klub HDK przy PKN ORLEN, we współpracy z RCKiK w Warszawie, będzie organizować mobilne 

akcje krwiodawstwa. W każdym kwartale 2022 roku, co najmniej raz, będzie można oddać krew w 

krwiobusie. Na obecną chwilę mamy zaplanowane akcje w Płocku, Warszawie i Trzebini. 

Jak wiadomo, krew to jedyny lek, którego nie można pozyskać w sposób syntetyczny. Zapraszamy 

osoby chętne do oddawania krwi. Potrzebna jest każda grupa krwi. 

Tradycyjnie zapraszamy na parking przed Centrum Administracji PKN ORLEN, ul. Chemików 7 w 

Płocku oraz przed budynek Senator w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12.   

  

Planowane terminy w Warszawie i Płocku: 

 7 marca, poniedziałek w godz. 9:00-13:00 – już się odbyła. 

 6 czerwca, poniedziałek w godz. 9:00-13:00, 

 5 września, poniedziałek w godz. 9:00-13:00, 

 5 grudnia, poniedziałek w godz. 9:00-13:00. 

 

Planowane terminy w Trzebini: 

 4 maja, środa, 

 5 lipca, wtorek, 

 6 września, wtorek, 

 14 listopada, poniedziałek. 

Godziny przy terminach podanych w Trzebini będą podane w następnych komunikatach bliżej terminu 

akcji. 

https://intranet.orlen.pl/content/dam/intranet/orlen/pl/aktualnosci/klub-honorowych-dawcow-krwi/ambulans-hdk-17-11-2021.jpg
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Na koniec naszych dzisiejszych informacji chcielibyśmy poprosić wszystkich ludzi dobrej woli o 

wszelakie wsparcie, głównie finansowe, ale nie tylko dla naszego kolegi Jurka Wojtasa – 

wieloletniego Przewodniczącego Koła MZZPRC w Spółce ORLEN Ochrona.  

Naszego kolegę i jego rodzinę spotkała życiowa tragedia, spalił im się dom (artykuły w Internecie 

Spłonął dom Więcławice).  

Nagle w nocy życie tej rodziny wywróciło się do góry nogami. W Internecie uruchomiona została 

zbiórka pieniędzy na ten cel, jest też zbiórka prywatna współpracowników Jurka, Spółki oraz wsparcie 

z naszego Związku. 

Potrzeba będzie także pomoc fachowa, budowlana, elektryczna i wszelaka inna. Mamy już deklarację 

jednego z naszych kolegów z Zarządu Związku, który jest Elektrykiem, że bezpłatnie wykona takie 

usługi. Za wszelaką tego typu pomoc z góry dziękujemy, a dla osób chcących udzielić jakiegokolwiek 

wsparcia, czy to finansowego, czy osobistego w postaci własnej pracy podajemy kontakt do kolegi 

Jurka Wojtasa – 500-514-105. Za wszelaką pomoc w tej sprawie serdecznie dziękujemy.  

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


