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Informacje MZZPRC z dnia 19 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. 

 

Ostatnie dni kończącego się powoli starego roku to wiele intensywnych prac i spotkań strony związkowej 

z pracodawcami zarówno w PKN ORLEN S.A., jak i w Spółkach G.K. 

 

Jedna z takich ważnych spraw, która jest aktualnie negocjowana z przedstawicielami PKN ORLEN, to 

porozumienie dotyczące przejścia do PKN ORLEN w trybie art. 23(1) kp pracowników Spółek Basell 

Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. przypisanych do zadań 

związanych z produkcją, logistyką i sprzedażą LDPE (polietylenu niskiej gęstości). 

Samo przejście, jak i art. 23(1) Kodeksu Pracy w trybie którego pracownicy mają przejść do PKN ORLEN 

jest czymś standardowym, jednak największe emocje i kontrowersje powstały w dyskusji przy punkcie 

dotyczącym podwyżek płac dla tej grupy pracowników. Mamy bowiem taką sytuację, że postanowienia 

Protokołu Nr 5 do ZUZP, jaki został wynegocjowany w Orlenie oraz tzw. porozumienia okołozuzpowego 

obejmą swym zakresem i podwyżkami płac pracowników Orlenu zatrudnionych na dzień 31.12.2022 r., 

natomiast pracownicy BOP i BOPS przechodzą do Orlenu z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Złożyliśmy w tym zakresie nasze związkowe propozycje, żeby pracowników przechodzących z BOP do 

Orlenu objąć wprost tymi samymi rozwiązaniami płacowymi, które  wraz z nowym rokiem będą dotyczyć 

pracowników Orlenu, jednak przedstawiciele pracodawcy PKN ORLEN nie chcą takich propozycji 

zaakceptować. 

Nowy przyszły pracodawca (Orlen) tłumaczy się tym, że pracownicy przechodzący otrzymali u swojego 

jeszcze póki co obecnego pracodawcy (w BOP) podwyżki uznaniowe w ostatnim czasie, a z dniem 1 

stycznia wielu z nich otrzyma także podwyżki płac zasadniczych poprzez wyrównania do minimum płacy 

w danej kategorii zaszeregowania w ORLENIE. 
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W minionym tygodniu pojawił się na tzw. stole negocjacyjnym jeszcze jeden pomysł, który aktualnie jest 

analizowany i przeliczany, tak aby jeśli miałby być zaakceptowany, żeby dawał tym pracownikom korzyści 

finansowe w postaci podwyżek ich płac.  

 

W Spółce Basell ORLEN Polyolefins 8 grudnia pracodawca zorganizował spotkanie, które było 

kontynuacją poprzednich spotkań w zakresie dyskusji nad ewentualnym otwarciem ZUZP i rozpoczęciem 

prac nad jego zmianami, gdzie tematem głównym poprzednich spotkań były zagadnienia dotyczące zmian 

zapisów w zakresie premii.  

Póki co była to czysto teoretyczna dyskusja oraz różne symulacje i przeliczenia nad pewnymi 

zamierzeniami nad którymi mamy dalej pracować zaraz po nowym roku. Spółka BOP już wystosowała 

zaproszenie na 13 stycznia 2023 r., tak więc zaraz po nowym roku kontynuujemy prace w tym zakresie. 

 

 

ORLEN AVIATION. 

Cały czas trwają także intensywne prace strony związkowej i pracodawcy nad nowym projektem 

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki ORLEN Aviation. Zanim dojdziemy do 

bardzo ważnych zagadnień finansowych, jest jeszcze do uzgodnienia dużo innych bardzo ważnych 

artykułów dotyczących poszczególnych spraw. Ostatnie spotkanie odbyło się w miniony wtorek 13 

grudnia.  

Liczymy na dalsze dobre tempo prac na które my wraz z naszymi związkowymi doradcami w zakresie 

negocjacji takich dokumentów jak ZUZP jesteśmy przygotowani, ale patrząc całościowo przy akceptacji 

tego typu dokumentów, a w raz z nimi kosztów wdrożenia ZUZP, liczymy także na końcu na akceptację 

Zarządu Spółki i co najważniejsze właściciela, czyli PKN ORLEN. 

 

Zakończenie wyborów Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. 

W ślad za naszymi ostatnimi informacjami, w dniu dzisiejszym informujemy, że w PKN ORLEN S.A. 

zakończyły się wybory na funkcję Rzecznika ds. Etyki. 

Wybory wygrała Pani Justyna Brzezińska – Kępczyńska, która sprawowała już tą funkcją w 

poprzedniej kadencji. 

Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Justynie Brzezińskiej – Kępczyńskiej wyboru na funkcję Rzecznika 

ds. Etyki w ORLENIE i liczymy na dobrą współpracę przy ewentualnych sprawach, gdzie będzie 

potrzebna pomoc Rzecznika ds. Etyki. 
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Poniżej informacja mailowa w tej sprawie jaką otrzymaliśmy po zakończeniu wyborów od Dyrektor Wyk. 

Ds. Kadr Pani Wioletty Kandziak: 

 

Szanowni Państwo,  

 

pragnę Państwa poinformować, że wybory Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. dobiegły końca.  

Rzecznik ds. Etyki wybierany jest przez pracowników. Jest to funkcja zaufania społecznego.  

 

 
 

Decyzją Państwa głosów Rzecznikiem ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. na kolejną 4 – letnią kadencję została 

Pani Justyna Brzezińska-Kępczyńska, której serdecznie gratuluję i życzę satysfakcji z wykonywania 

zadań w ramach pełnionej funkcji.  

Pragnę również podziękować Pani Joannie Choroszewskiej za kandydowanie oraz życzę dalszego 

spełniania się w pracy zawodowej.  

Frekwencja w wyborach wyniosła 54,87%, z czego jestem dumna i dziękuję, że zdecydowali się Państwo 

oddać swój głos.  

 

 

Jaś Michalski – zbiórka na leczenie 

Szanowni Państwo – w minionym tygodniu trafiła do nas informacja o potrzebie wsparcia finansowego 

kolejnej akcji. Mały Jaś Michalski, synek Członka naszej Organizacji cierpi na bardzo rzadką chorobę, 

która odbiera mu wzrok.  

Pomagaliśmy już nie raz w różnych sprawach, pomóżmy i tym razem poprzez nasze wpłaty, które dla 

nas są czymś drobnym, a w całości tworzy się systematycznie fajna kwota, która daje nadzieję i przede 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

wszystkim szansę rodzicom i dziecku. W tej chwili prosimy wszystkich Państwa o bezpośrednie wpłaty 

kto ile może na konto fundacji Fundacja Serce dla Maluszka wyszukując nazwisko Jaś Michalski, a w 

dalszej części nasza Organizacja będzie przeprowadzała w różnej formie akcje i zbiórki środków 

finansowych potrzebnych do leczenia tego chłopca. Najbliższe informacje przekażemy i ustalimy plan 

dalszych działań w tej sprawie na najbliższym zebraniu Zarządu we wtorek 20 grudnia. 

Szczególnie w tym okresie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia nie pozostawajmy obojętni i podzielmy 

się naszym dobrem wpłacając choćby drobne kwoty na ten cel. 

Poniżej kilka informacji w tej sprawie. Artykuł jest także dostępny w Intranecie z bezpośrednim 

przekierowaniem do wpłat. 

Jan Michalski | Fundacja Serca dla Maluszka 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski 
 

 

Jan Michalski | Fundacja Serca dla Maluszka 
sercadlamaluszka.pl 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
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Pomóżmy Jasiowi odzyskać wzrok 
 
Jaś, niespełna roczny synek naszego kolegi z Bloku Olefin, Tomasza Michalskiego, potrzebuje 
pomocy. Cierpi na rzadką chorobę – hipoplazję nerwu wzrokowego – która powoli odbiera mu 
wzrok. Jedyną nadzieją jest kosztowna operacja. Wspólnie wesprzyjmy zbiórkę i pomóżmy 
Jasiowi zobaczyć świat i swoich rodziców. 

Operacja kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. Rodzice chłopca nie są w stanie sfinansować jej sami. 
Dlatego pokażmy – kolejny już raz –  że na pracowników ORLENU zawsze można liczyć. Im szybciej 
zbierzemy wymaganą kwotę, tym szybciej zostanie przeprowadzona operacja, a tym samym – 
wzrosną szanse chłopca, by znów widzieć. Liczy się każda – nawet niewielka – wpłata. 

Prosimy o wpłaty dla Jasia na stronie Fundacji. 
WESPRZYJ ZBIÓRKĘ 
Jan Michalski | Fundacja Serca dla Maluszka 
 
Jan Michalski 
Nr księgowy3269 
Data urodzenia (5 stycznia 2022) 
Miejscowość Płock 
Region Województwo mazowieckie 
SchorzenieJan (Uszkodzenie nerwów wzrokowych - hipoplazja nerwu wzrokowego ) 
Apel 

Cześć, jestem Jaś! W styczniu 2023 roku skończę rok. Jestem uśmiechniętym i bardzo pogodnym 
chłopcem. Uwielbiam się bawić i rozrabiać. Niedawno zacząłem siedzieć i raczkować, od tamtej pory 
wszystko, co jest dookoła mnie, bardzo mnie ciekawi. 

W czerwcu 2022 roku dowiedziałem się, że nie będę widział... Na szczęście moi rodzice znaleźli innego 
lekarza, który powiedział, że widzę, ale słabiej niż inne dzieci, dlatego muszę codziennie ćwiczyć oczka, 
żebym w przyszłości widział wszystko jak najlepiej. 

Jeżdżę kilka razy w tygodniu na rehabilitację i dużo ćwiczę w domu z moimi rodzicami, uwielbiam 
wszystkie zabawki, które świecą i wydają jakiś dźwięk, właśnie takie przedmioty najbardziej zwracają 
moją uwagę. 

Niestety nie ma żadnego lekarstwa na polepszenie mojego wzroku, ale wkładam całe moje serduszko w 
regularną rehabilitację. 

Moi rodzice powiedzieli mi, że w Rosji, gdzieś bardzo daleko od mojego domku, jest lekarz, który 
prawdopodobnie potrafi mi pomóc. Bardzo chciałbym tam pojechać, by zobaczyć więcej i dokładniej to 
co mnie otacza, a przede wszystkim moich rodziców i całą moją rodzinę. 

Pomóż mi zobaczyć świat i rodziców. Daj mi szansę zobaczyć wszystko tak, jak widzą moi rówieśnicy. 

Z całego serca dziękuję za okazaną pomoc! 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/miasta-podopiecznych/plock
https://sercadlamaluszka.pl/regiony-podopiecznych/wojewodztwo-mazowieckie
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Dzielny i waleczny Jaś 

 
 

 

 
 

Posiedzenie Zarządu Związku. 

Tak jak już przed chwilą wspomniałem, w dniu jutrzejszym, tj. 20 grudnia odbędzie się ostatnie w tym 

roku zebranie Zarząd naszego Związku o godz. 12.00, w Sali Nr 1, budynek C.A. 

 

Zapraszamy także po odbiór naszych związkowych kalendarzy na rok 2023. 

 

 

Paczki dla dzieci z Domów Dziecka. 

Pracownikom Instalacji Gudronu, Hydrokrakingu, GPZ-1 (Elektrycy), Olefin, Odzysku Wodoru, Fenolu, 

Elektrociepłowni Wydział Maszynowy i Kotłowy, Aromatów i Metatezy serdecznie dziękujemy za paczki 

ze słodyczami, które tradycyjnie za naszym pośrednictwem przekazujecie co roku dzieciom z Domów 

Dziecka. Słodycze są na bieżąco przez nas przekazywane. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

https://sercadlamaluszka.pl/wp-content/proteges/30468/gallery/30468-20221207114502-f9vS-large.jpg
https://sercadlamaluszka.pl/wp-content/proteges/30468/gallery/30468-20221207115608-EsxP-large.jpg
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Kończąc dzisiejsze informacje składamy wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a tym wszystkim którzy w okresie Świąt, czy 

Nowego Roku będą w pracy, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy. 

 

Do dzisiejszych informacji dołączamy kartkę świąteczną. 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 

 


