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Informacje MZZPRC z dnia 03 października 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. 

 

27 września 2022 roku to dzień, który już na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

W tym dniu w tragicznej w skutkach awarii na Instalacji Gudronu zginęli dwaj pracownicy, nasi koledzy 

zmianowcy. Ta tragiczna wiadomość rozeszła się błyskawicznie po wszystkich i mimo, że pracownicy 

pracują tu na zmiany od lat, znają ten Zakład jak własną kieszeń i przeżywają na co dzień różne awarie, 

to jednak na przestrzeni bardzo wielu ostatnich lat nie było tak jak teraz. Zginęli ludzie, co jest ogromną 

tragedią dla ich rodzin, dla ich najbliższych, dla ich kolegów z którymi pracowali i dla nas wszystkich. 

 

Rodzinom i najbliższym osób zmarłych składamy w imieniu naszej Organizacji Związkowej – 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN 

S.A. najszczersze kondolencje. 

 

Natomiast Pracownikom gdzie stał się ten tragiczny w skutkach wypadek deklarujemy pełne wsparcie, a 

także szeroko pojętą zwykłą ludzką pomoc koleżeńską poprzez spotkania i rozmowy z Wami, bo jest to 

ogromny szok z którym wszyscy musimy sobie jakoś poradzić. 

Wypadkiem od pierwszych minut po jego opanowaniu zajęły się odpowiednie służby oraz specjalna 

Komisja, którą powołał Pan Prezes Daniel Obajtek, dlatego też w tym tzw. pierwszym momencie nie 

mogliśmy być u Was, ale byliśmy z Wami i cały czas jesteśmy poprzez służby pracodawcy z którymi od 

samego początku byliśmy i jesteśmy w bieżącym kontakcie, poprzez Zakładowego Społecznego 

Inspektora Pracy oraz przez naszego przedstawiciela związkowego Przewodniczącego Wydziałowego 

kolegę Mateusza, który jest w stałym kontakcie z nami i telefonicznym i osobistym. 

Wszystko jest jeszcze tak świeże, że trudno cokolwiek powiedzieć. W tej chwili oprócz innych działań 

bardzo ważne są rozmowy z pracownikami, aby mieli poczucie, że nie są sami z tym co przeżyli i co 

przeżywają teraz. Jak wszyscy widzimy, życie jest jakie jest i musimy stawić czoła także takim 

problemom. 
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Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem obrad na najbliższym zebraniu Zarządu naszego Związku w dniu 

19 października,  

Pozostajemy z Wami w bieżącym kontakcie. 

 

Kolejne sprawy. 

 

Aneks do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej w PKN ORLEN S.A. 

Pracowników G.K. ORLEN z tych Spółek, które są we wspólnej działalności socjalnej informujemy, że w 

dniu 28 września br. w Dok-system (każdy pracownik otrzymał to na swój e-mail do zapoznania się) 

ukazało się Zarządzenie wprowadzające Aneks do Regulaminu Działalności Socjalnej w zakresie 

zwiększenia dotychczasowej wartości karty Upominki świąteczne dla dzieci – karta przedpłacona. 

Poniżej treść Aneksu: 

 

Aneks nr 1  
z dnia 27 września 2022 roku 
do Zarządzenia nr 49/2021/DG 
z dnia 27 grudnia 2021 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej w Polskim Koncernie 

Naftowym ORLEN S.A.  
 

W związku z uzgodnieniami z organizacjami związkowymi działającymi w  PKN ORLEN S.A., zarządza 
się, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 49/2021/DG z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowej Działalności Socjalnej w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W Załączniku nr 1a do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej, w „Zakresie świadczeń i 

zasadach ich realizacji dla pracowników: PKN ORLEN S.A. i Spółek oraz członków ich rodzin”, w 

pkt 5 „Upominki świąteczne dla dzieci – karta przedpłacona” ppkt. 5.6. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie:  

5.6.Wartość karty uzależniona jest od średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę, co obrazuje Tabela 
nr 5. 

Tabela nr 5 
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Progi dochodowe Wartość karty  

do 1500 zł 180 zł 

1501 - 2500 zł 170 zł 

2501 – 3500 zł 160 zł 

pow. 3500 zł 150 zł 

 

2. W Załączniku nr 1b do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej, w „Zakresie świadczeń i 

zasadach ich realizacji dla byłych pracowników:  PKN ORLEN S.A. i Spółek oraz członków ich 

rodzin”, w pkt. 4  „Upominki świąteczne dla dzieci – karta przedpłacona” ppkt 4.5.otrzymuje nowe 

następujące brzmienie:  

 

4.5.Wniosek należy złożyć w poniższych terminach: 

– od 01 października do  30 listopada. Aktywacja kart nastąpi z dniem 15 grudnia bieżącego 
roku, 

– od 01 grudnia do 15 stycznia następnego roku - w przypadku dzieci urodzonych w okresie 
od 01 grudnia do 31 grudnia bieżącego roku. Aktywacja kart nastąpi z dniem 01 lutego.  

Karty będą przesłane na adres wskazany we wniosku lub wydawane w ORLEN Klubie.  

Wnioski dla dzieci zgłoszonych do stanu rodziny u Pracodawcy w terminie od 01 do 31 grudnia 
bieżącego roku składane są dwa razy w kolejnym roku kalendarzowym (za rok poprzedni i bieżący).  

 Do każdej karty dołączone będą szczegółowe zasady korzystania.  
 

Wartość karty uzależniona jest od średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę, co obrazuje Tabela nr 
4. 

Tabela nr 4 

Progi dochodowe Wartość karty  

do 1500 zł 180 zł 

1501 - 2500 zł 170 zł 

2501 – 3500 zł 160 zł 

pow. 3500 zł 150 zł 

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Aneksu sprawuje Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr.  
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§ 3 

Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z 

ustaleniami zawartymi w niniejszym Aneksie.  

§ 4 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 49/2021/DG z dnia 27 grudnia  2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej w Polskim Koncernie Naftowym 

ORLEN S.A. pozostają bez zmian. 

§ 5  

Postanowienia  niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 roku.  

 

 

Szczepienia przeciwko grypie. 

Poniżej przedstawiamy informację w sprawie szczepień jaką otrzymaliśmy od pracodawcy: 

 

Zasady przeprowadzania szczepień dla pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN 
 
Pracownicy korzystający z opieki medycznej w Centrum Medycznym Medica w Płocku: 

 szczepienia indywidualne będą wykonywane w punktach szczepień w przychodniach przy: 

 ul. Chemików 7: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 

 ul. Kutrzeby 11: wtorek, środa, czwartek w godz. 12.00-16.00 

 ul. Tysiąclecia 2a (CH Atrium Mosty): poniedziałek, środa, piątek w godz. 12.00-14.00 
rejestracja osobista w recepcjach placówek oraz pod numerem telefonu 24 364 70 00 
 

 szczepienia wyjazdowe w komórkach organizacyjnych Spółek GK w Płocku (grupy minimum 25 osób) 
można zgłaszać telefonicznie pod numer 887 870 149  

 zespół będzie pracował na terenie zakładu w uzgodnionych terminach. 
 

Pracownicy korzystający z opieki medycznej w CM Medica Oddział PROF.- MED.  
we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222:  

 szczepienia indywidualne będą wykonywane od poniedziałku do czwartku w godz.  
7.00- 18.00, piątek  7.00-14.00 
rejestracja osobista w recepcjach placówek oraz pod numerem telefonu 54 421 03 60 

 szczepienia wyjazdowe ( min. 25 osób) można zgłaszać pod numerem tel. 696 797 171   
lub adresem: beata.ulanowska@cmprofmed.pl 

 
Do wykonania bezpłatnych szczepień uprawnieni są pracownicy GK ORLEN oraz członkowie ich rodzin, którzy 
korzystają z abonamentów medycznych: standard (rodzinny, partnerski), komfort (rodzinny, partnerski), 
kontynuacyjny dla dzieci powyżej 26. r. ż., rodzic/teść podstawowy oraz rodzic/teść rozszerzony.   
 

mailto:beata.ulanowska@cmprofmed.pl
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Pracownicy, którzy korzystają z abonamentu Podstawowego lub nie korzystają ze świadczeń 
wykraczających poza medycynę pracy, mogą skorzystać ze szczepień na zasadach komercyjnych. 
Informacje dotyczące organizacji oraz cen szczepień można uzyskać w recepcji placówek CM Medica oraz 
pod numerem telefonu 24 364 70 00.  
 
Osoby korzystające z abonamentów medycznych za pośrednictwem sieci placówek PZU Zdrowie, mają 
możliwość umawiać się na szczepienie indywidualnie za pośrednictwem infolinii 799 698 698 lub przez  aplikację 
mojePZU:  
(Umów wizytę -> umów badanie -> w polu wybierz usługę wybierają szczepienie przeciwko grypie).  
Szczepienia wyjazdowe (grupy minimum 30 osób) w miastach, w których znajdują się placówki własne PZU 
Zdrowie prosimy zgłaszać na adres e-mail: monika.osmanska-cytacka@cmmedica.pl 
 
Pracownicy, korzystający z opieki medycznej w placówkach sieci LUX Med na terenie kraju, mogą umawiać się 
na szczepienia: 

 stacjonarne - w Centrach Medycznych LUX MED, zapisy poprzez Portal Pacjenta lub Infolinię pod 
numerem: 22 33 22 888. 

 wyjazdowe – w siedzibie Klienta (aktualne wytyczne dot. szczepień wyjazdowych w załączeniu), 
zgłoszenia należy dokonywać mailem na adres: grypa@luxmed.pl. 

 
 
Również pracownicy korzystający ze świadczeń w placówkach EnelMed mogą umawiać się na szczepienia 
indywidualne w oddziałach CM Enel-Med., pod numerem telefonu 22 23 07 007 lub przy pomocy aplikacji 
EnelMed. 
 

 

ORLEN Centrum Serwisowe – OCS. 

Dziś na chwilę wracamy do sprawy tzw. jednorazowej premii inflacyjnej 4.000 zł, która to kwota została 

wypłacona zarówno w PKN ORLEN, jak i chciałoby się powiedzieć we wszystkich Spółkach.  

Otóż okazuje się, że nie we wszystkich, bo jedna ze Spółek, czyli ORLEN Centrum Serwisowe w 

minionym tygodniu po długim czasie opóźnienia względem innych Spółek podała komunikat, że 

wprawdzie podjęta została w końcu decyzja o wypłacie pracownikom kwoty 4 tyś zł, ale w rozbiciu na 

dwie transze, czyli: 

- 2 tyś zł w październiku br. 

- 2 tyś zł w styczniu 2023 r. 

Taka decyzja spowodowała ogromne niezadowolenie pracowników, którzy natychmiast powiadomili 

swoje Organizacje Związkowe. 

Z naszej strony poszła w tej sprawie natychmiastowa interwencja i mamy nadzieję, że pracownikom jak 

najszybciej tak jak w innych Spółkach zostanie w jednej transzy już teraz wypłacona cała kwota. 
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Zwiększenie świadczeń statutowych MZZPRC od 01.10.2022 r. 

Członkom naszej Organizacji Związkowej przypominamy, że zgodnie z Uchwałą podjętą 15 września br. 

na Walnym Zebraniu Delegatów naszego Związku, zwiększeniu ulegają od 1 października br. nasze 

dotychczasowe świadczenia statutowe. 

Nowe świadczenia statutowe: 

- Śmierć Członka Związku – 600 zł 

- Śmierć członka rodziny Członka Związku, tj. ojca, matki, współmałżonka, dziecka, teścia, teściowej – 

500 zł 

- Narodzin dziecka Członka Związku – 800 zł 

- Przejście Członka Związku na emeryturę lub rentę – 500 zł 

Data rozpoczęcia obowiązywania nowych stawek świadczeń statutowych to 1 października 2022 

roku. 

 

Zebranie Zarządu Związku. 

Członkom Zarządu Związku przypominamy już dziś o zebraniu Zarządu, które odbędzie się 19 

października 2022 r. w Sali Nr 1, budynek C.A., początek zebrania o godz. 12.00. 

Ze względu na ważność zaplanowanych do omówienia spraw, prosimy w miarę możliwości o 

pełną frekwencję. 

 

Wznowienie prac nad zmianami w ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A. 

Informacyjnie i na tą chwilę tylko tak wstępnie informujemy, że pracodawca przekazał informację o 

wznowieniu dalszych prac nad zmianami w ZUZP, które rozpoczęliśmy latem br. 

Prawdopodobna data spotkania, ale jeszcze do oficjalnego potwierdzenia przez przedstawicieli 

pracodawcy to 13 października br. 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


