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Informacje MZZPRC z dnia 5 grudnia 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. 

Kilka naszych ostatnich informacji związkowych było zdominowanych bardzo ważnymi dla pracowników 

informacjami dotyczącymi rokowań zmian ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A., gdzie strona 

związkowa (tylko Organizacje będące stroną ZUZP) wraz z przedstawicielami pracodawcy pracowała w 

ostatnim czasie nad zmianami w tym dokumencie (Protokół Nr 5). 

O uzgodnionych zmianach jakie zajdą z nowym rokiem w ZUZP PKN ORLEN S.A., a wraz z tym 

podwyżkami płac dla pracowników już informowaliśmy i informujemy w sposób ciągły cały czas, bo różne 

pytania wciąż się pojawiają, a dziś chcemy tylko przekazać krótką dodatkową informację, że strona 

pracodawcy poinformowała, że po akceptacji przez Zarząd PKN ORLEN S.A. (wtorek 29.11), został 

złożony do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wniosek o rejestrację Protokołu dodatkowego 

nr 5 do ZUZP. Informację o rejestracji Protokołu strona pracodawcy ma przekazać niezwłocznie po jej 

otrzymaniu od PIP o czym będziemy Państwa informowali. 

 

Termin wypłaty nagrody B. N. dla pracowników PKN ORLEN. 

Pozostając przy sprawach pracowników PKN ORLEN, to w ślad za Intranetem chcemy także naszym 

kanałem informacyjnym poinformować pracowników szczególnie tych, którzy z różnych względów są 

chwilowo poza firmą i nie mają dostępu do Intranetu, że w najbliższy czwartek 8 grudnia zostanie 

wypłacona jednorazowa nagroda przewidziana w porozumieniu płacowym na 2021 r. 

Poniżej treść komunikatu pracodawcy: 

 

,,Szanowni Państwo, 

  

Informuję, że zgodnie z „Porozumieniem zbiorowym w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia na rok 2022” w dniu 8 grudnia br. wypłacona zostanie Pracownikom PKN ORLEN 

nagroda jednorazowa w wysokości 1 750 zł brutto.  

Nagroda wypłacona zostanie osobom zatrudnionym w PKN ORLEN w dniu wypłaty nagrody, 

proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Dyrektorów bezpośrednio podległych Członkom 

Zarządu oraz osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych lub pracowników 

będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.  
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Karta paliwowa. 

Kolejny ważny temat, który komunikujemy i przypominamy tym pracownikom, którzy o tym zapomnieli, 

to karta paliwowa. Poniżej informacja w tej sprawie: 

 

Szanowni Państwo, 

Mając na względzie Państwa kontakt z Pracownikami, chciałabym poprosić o przekazanie Pracownikom, 

że 9 grudnia br. upływa ostateczny termin na złożenie wniosku w sprawie doładowania w br. Karty 

Zakupowej. 

Zdecydowana większość naszych Pracowników już to zrobiła, ale pozostaje nieznaczna grupa osób, 

która pomimo naszej komunikacji nie wystawiła wniosków o doładowanie/przyznanie Karty Zakupowej. 

Przypomnę, że wniosek o przyznanie Karty Zakupowej dostępny jest w systemie SelfService SSEGK w 

kategorii wniosków Benefity. 

 

 

Negocjacje ZUZP w ORLEN Aviation. 

Wraz z zakończeniem prac nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników 

PKN ORLEN, takie same prace rozpoczęliśmy równolegle także w Spółce ORLEN Aviation w Warszawie 

z tą bardzo istotną różnicą, że w ORLENIE były to tylko zmiany częściowe do istniejącego ZUZP, a w 

Spółce ORLEN Aviation strona pracodawcy przekazała nam całkowicie nowy projekt Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy, który ma w przyszłości zastąpić stary ZUZP jeszcze z czasów PETROLOT, 

który obecnie mają pracownicy Spółki Aviation. 

Te prace już się oficjalnie zaczęły, ale ze względu na to, że projekt nowego ZUZP, który przekazała nam 

strona pracodawcy jest w naszej ocenie bardzo ubogi w swej treści, stąd też wymaga on całościowej i 

skrupulatnej analizy oraz przedstawienia pracodawcy naszych uwag i propozycji. 

Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 28 listopada w Warszawie przedstawiliśmy na 

początek w sposób ogólny tzw. Uwagi Generalne, które dotyczą m. in.: 

 Wdrożenie Układu do stosunków pracy wszystkich Pracowników w okresie 3mc, w przypadku 

konieczności wręczania wypowiedzeń zmieniających jest wątpliwe 

 Do dyskusji są parametry % i liczbowe dotyczące Tabeli wynagrodzeń zasadniczych, 

premiowania/nagradzania  i dodatków do wynagrodzeń 

 Dyskusji wymaga Taryfikator stanowisk pracy: 

 powinien obejmować wszystkich Pracowników (bez Zarządu) – tak jak dotychczas 
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 powinien uwzględniać bardzo szeroki zakres zadań na niektórych stanowiskach operacyjnych 

tzn. we właściwy sposób ustalać hierarchię stanowisk w poszczególnych kategoriach 

 Przypisanie dotychczasowych stanowisk pracy do nowych stanowisk (i przyporządkowanie 

pracowników do nowych stanowisk pracy) powinno stanowić element uzgodnienia 

 Projekt nie określa zagadnień związanych z czasem pracy 

 Projekt nie przewiduje procedury negocjacji wzrostów wynagrodzeń pracowników w danym roku – 

zgodnie z rozwiązaniami i praktykami przyjętymi w Grupie Orlen (a nawet rozwiązaniom z obecnego 

ZUZP) 

 Projekt powinien określać standardy w zakresie BHP, opieki medycznej i ubezpieczeń 

 Awansowanie Pracowników – projekt nie określa min. poziomu podwyżki wynagrodzenia 

zasadniczego – zgodnie z rozwiązaniami i praktykami przyjętymi w Grupie Orlen (a nawet 

rozwiązaniom z obecnego ZUZP)   

 Formy i przedmiot dialogu z Organizacjami Związkowymi – brak rozwiązań analogicznych do 

wynikających z obecnego ZUZP jak również rozwiązań i praktyk przyjętych w Grupie Orlen 

 

W najbliższych dniach prześlemy do Spółki kompleksową propozycję zapisów jakie powinny naszym 

zdaniem znaleźć się w nowym ZUZP.  

W Tych rozmowach bardzo mocno będziemy kładli nacisk i zwracali uwagę zarówno Zarządowi Spółki 

Aviation, jak i przedstawicielom właściciela Spółki, czyli PKN ORLEN na dążenie do najlepszych wzorców 

i rozwiązań płacowych z naszej Grupy ORLEN. 

Spółka Aviation realizuje bardzo ważne zadania na lotniskach w całym kraju, w tym w największych 

miastach Warszawa, Katowice, Kraków, gdzie poziom płac pracowników musi być adekwatny do 

lokalnego rynku. 

 

 

Spotkanie w Spółce Basell ORLEN Polyolefins. 

W tym tygodniu w czwartek 8 grudnia zaplanowane jest spotkanie w Spółce Basell, gdzie mamy nadzieję, 

że poznamy odpowiedź pracodawcy do naszej związkowej propozycji dotyczącej zmian w ZUZP dla 

pracowników BOP w zakresie premii. 

Przypomnijmy, że strona pracodawcy jakiś czas temu złożyła w tym zakresie swoją propozycję, która nie 

spotkała się z uznaniem jej przez stronę związkową za dobrą i Organizacje Związkowe złożyły swoją 

propozycję do której do tej pory Spółka jeszcze się nie odniosła. 

Mamy nadzieję, że ta sprawa niebawem się wyjaśni i będziemy mogli przekazać pracownikom konkretne 

informacje dotyczące ustaleń z pracodawcą w tym temacie. 
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Zakończenie wyborów Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. 

W dniach 15-29 listopada w PKN ORLEN S.A. trwały wybory na funkcję Rzecznika ds. Etyki.  

W tym tygodniu, czyli w środę 07 grudnia zbiera się Komisja w składzie której jest też przedstawiciel 

naszej Organizacji, która dokona podliczenia głosów oddanych przez pracowników. 

 

 

50-lecie Klubu HDK. 

W czwartek 24 listopada br. w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 – 

lecia Klubu HDK PCK przy PKN ORLEN S.A.  

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu na ręce Pana Prezesa Klubu HDK Adama Balona złożyliśmy nasze 

związkowe gratulacje i okolicznościową tabliczkę z życzeniami i podziękowaniami dla wszystkich 

krwiodawców (post na profilu fb mzzprc). 

 

Z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu HDK PCK przy PKN ORLEN S.A. 
serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich Krwiodawców 

za piękną i humanitarną postawę 
składa 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego 
w G.K. PKN ORLEN S.A. 

 
Płock, 24 listopada 2022 r. 

 

Po uroczystościach w podsumowaniu tego doniosłego wydarzenia Zarząd Klubu HDK przekazał 

wszystkim krwiodawcom jeszcze raz podziękowania, które publikujemy także w naszych informacjach: 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
 

W imieniu całego Zarządu HDK PCK przy PKN ORLEN S.A., pragniemy z całego serca 
podziękować za Waszą obecność na naszym wspólnym jubileuszu, za wszystkie ciepłe słowa, 
serdeczne uśmiechy, uściski dłoni, słowem: za wyjątkową atmosferę, która panowała, podczas 
tego nadzwyczajnego wieczoru. Warto było spotkać się osobiście, zobaczyć i spędzić miło czas 
przy wspólnych rozmowach. Bardzo byśmy chcieli, aby takich okazji do spotkań było więcej. 
Czas pandemii w sposób szczególny pokazał, jak ważny i potrzebny jest bezpośredni kontakt z 
drugim człowiekiem.  
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To, co zadziało się w czwartek, było wynikiem pracy i zaangażowania wielu osób. W 
trakcie zebrań, dyskutowaliśmy nad formułą, kompletowaliśmy listy, sprawdzaliśmy różne 
formalności, zmienialiśmy koncepcje, dotyczące uhonorowania osób odznaczonych w bieżącym 
roku, na rzecz każdego uczestnika spotkania, bo w naszej ocenie wszyscy razem i każdy z 
osobna bez wyjątku zasługują na wyróżnienie za swoją postawę i gotowość do niesienia 
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.  

Ostatni czas był dla nas niezwykle intensywny. Staraliśmy się zrobić co w naszej mocy, 
aby wszystko zagrało na 100%, ale mamy świadomość, że organizacja tego typu 
przedsięwzięcia obarczona jest ryzykiem i w niezamierzony sposób mogły wkraść się pomyłki 
bądź niedopatrzenia. Jeśli tak się zdarzyło, z serca przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 
Tym z Was, z którymi z różnych powodów nie mogliśmy się spotkać, mówimy do zobaczenia. 
Wierzymy, że jeszcze nie raz będzie ku temu okazja. 

Dziękujemy za każdą opinię, za to, że dzielicie się swoimi wrażeniami. Wasze zdanie 
jest dla nas bardzo ważne. Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasze czwartkowe spotkanie, 
pozostawi w Waszej pamięci wiele dobrych wspomnień.  

Do zobaczenia już 5 grudnia w Płocku i Warszawie na naszej ostatniej, tegorocznej 
mobilnej akcji. Tradycyjnie będziemy do Waszej dyspozycji od 9:00 – 13:00. Obiecujemy, że nie 
zabraknie ani mikołajkowych akcentów, ani zwykłej ludzkiej serdeczności.  

 
 
Z wyrazami szacunku, pozdrowieniami i życzeniami zdrowia, 
 
W imieniu Zarządu Klubu HDK PCK przy PKN ORLEN S.A. 
 
Justyna Rudowska 
Sekretarz Klubu HDK 
 
 

 

Kolejna akcja HDK 5 grudnia br. 

Tak jak już to mogli Państwo przeczytać powyżej, w dniu dzisiejszym, tj. w poniedziałek, 5 grudnia 

bod biurowcem odbywa się właśnie ostatnia w tym roku mobilna akcja krwiodawstwa.  

Wydarzenie organizuje Klub HDK przy PKN ORLEN, we współpracy z RCKiK w Warszawie. 

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

Płocku oraz przed budynek Senator, przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie. W obu miejscach akcja 

odbędzie się w godzinach 9:00-13:00. 

Zapraszamy osoby chętne do oddawania krwi. Każda grupa krwi jest potrzebna.  
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Wybory SIP w ORLEN Laboratorium. 

 

Szanowni Pracownicy ORLEN Laboratorium S.A. 

 

W związku z zakończoną kadencją Społecznego Inspektora Pracy w ORLEN Laboratorium S.A., 

Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza informuję, że od dnia 1 grudnia 2022 r. uruchamia procedurę 

wyborczą SIP na nową kadencje 2022 -2026 zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez organizacje 

związkowe działające w Spółce.  

Społeczna Inspekcja Pracy w ORLEN Laboratorium S.A. w nowej kadencji będzie funkcjonowała w 

następującej strukturze: 

 Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy (Płock + wszystkie punkty obsługi laboratoryjnej)  

 Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy w następujących lokalizacjach:  

- Włocławek 

- Trzebinia i Jedlicze 

(zgodnie ze strukturą organizacyjną ORLEN Laboratorium S.A.) 

 

Zakładowe organizacje związkowe działające w ORLEN Laboratorium S.A. dla przeprowadzenia 

wyborów Społecznej Inspekcji Pracy powołały Międzyzwiązkową Komisję Wyborczą, w składzie: 

1. Frydrychowska Wiesława – Płock  

2. Zielińska – Kowalewska Małgorzata – Płock  

3. Wajszczak Dorota – Płock  

4. Dąbrowska Małgorzata – Płock  

5. Przybylińska Anna – Płock  

6. Czerniak Beata – Włocławek  

7. Przybyszewska Karolina – Włocławek  

8. Zasada – Kmieć Magdalena – Włocławek  

9. Wilicki Piotr – Płock  

10. Tarka Piotr – Jedlicze / Trzebinia  

11. Gleń Jan – Jedlicze / Trzebinia  

12. Baran Marek – Jedlicze / Trzebinia 
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Zgłoszenia kandydatur na funkcję Oddziałowego/ Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy będą 

przyjmowane do dnia 19 grudnia br. na formularzu, dostępnym u członków Międzyzwiązkowej Komisji 

Wyborczej. 

Wybory zostaną przeprowadzone w terminie od 22 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wyborach. 

 

 

I na koniec jeszcze dwie krótkie informacje. 

 

Przewodniczących naszych Kół Oddziałowych i naszych przedstawicieli w Spółkach informujemy, że 

można już odbierać kalendarze na rok 2023.  

Dystrybucja tak jak w latach poprzednich poprzez odbiór w biurze Związku. 

 

A druga informacja jest dla Członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej i dotyczy ostatniego w tym 

roku zebrania Zarządu, które odbędzie się we wtorek 20 grudnia o godz. 12.00 w Sali Nr 1, budynek 

Centrum Administracji. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


