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Informacje MZZPRC z dnia 09.05.2016 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. 
 
 
         Już za miesiąc, w pierwszych dniach czerwca jak co roku będziemy 
obchodzili nasze pracownicze firmowe święto, które kiedyś nosiło nazwę Dni 
Chemika. 
Nazwa ta, choć formalnie nie używana w ostatnich latach przez nikogo z 
przedstawicieli pracodawcy, jest przez nas celowo dziś znowu podnoszona i 
przypominana, bo po pierwsze jest to nasza zakładowa wieloletnia tradycja, a po 
drugie to święto właśnie jest tak, a nie inaczej przez pracowników nazywane. 
W dwóch poprzednich latach jeszcze pod przewodnictwem Prezesa Krawca 
władze ORLENU decydowały, że nazwa Dni Chemika będzie zastąpiona ORLEN 
OLIMPIADĄ- dużą imprezą sportową dla pracowników całej G.K. ORLEN. 
Trzy największe Organizacje Związkowe w swoich pismach do poprzednich władz 
wskazywały, że w żadnym wypadku nie są przeciwne różnego typu imprezom i 
wydarzeniom o charakterze sportowym integrujących ze sobą załogę, jednak za 
każdym razem wskazywaliśmy, aby nie porzucać tradycyjnej nazwy i żeby takie 
imprezy odbywały się pod szyldem DNI CHEMIKA. 
Choć w tym roku również już słyszymy i czytamy w prasie i intranecie o ORLEN 
OLIMPIADZIE, a nie o DNIU CHEMIKA, to jednak uznaliśmy, że kolejny rok z 
rzędu warto przypomnieć się i porozmawiać tym razem już z nowymi osobami 
rządzącymi ORLENEM (co wcześniej nie było możliwe) również i o tej sprawie. 
W związku z powyższym do PKN ORLEN wystosowaliśmy wspólnie z dwiema 
innymi Organizacjami Związkowymi pismo w tym temacie, w którym piszemy 
m.in.: 

 

,,Corocznie od wielu lat w pierwszych dniach czerwca obchodzone było w naszej Firmie święto 

branżowe pod nazwą ,,DNI CHEMIKA”. Wydarzenie to, a szczególnie jego wieloletnia nazwa bardzo 

mocno zakorzeniła się w świadomości pracowników i mieszkańców Płocka. Niestety od dwóch lat 
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Zarząd ORLENU pod kierownictwem poprzedniego Prezesa Jacka Krawca zaczął tej nazwy unikać 

uznając, że stosowną nazwą będzie ORLEN OLIMPIADA.  

Organizacje Związkowe w swoich corocznych pismach wskazywały, że w żaden sposób nie są 

przeciwne temu, aby naszemu branżowemu świętu, jakim są dla pracowników DNI CHEMIKA 

towarzyszyły różne zawody sportowe, czy inne tego typu formy rywalizacji pracowniczej oraz wydarzenia 

kulturalno-rozrywkowe, np. koncerty muzyczne. 

Patrząc na obchody DNI CHEMIKA historycznie, ich formuła miała różny charakter: pikniki dla 

pracowników i ich rodzin, różne zawody sportowe dla dorosłych i dla dzieci, mecze piłki nożnej Zarząd - 

Pracownicy, koncerty zespołów muzycznych na płycie stadionu, wspólne świętowanie z miastem w 

ramach Dni Historii Płocka, koncerty w amfiteatrze, przyznawanie i wręczanie tytułów ,,zasłużony 

pracownik”, itp., jednak zawsze wszystko odbywało się pod nazwą i w ramach DNI CHEMIKA. Dlatego 

też po dwóch latach unikania tej nazwy przez poprzednie władze Spółki, co było źle odbierane przez 

pracowników, zwracamy się o przywrócenie nazwy DNI CHEMIKA, a dopiero w ramach takiej nazwy 

zorganizowanie różnych wydarzeń kulturalno-sportowo-piknikowych integrujących Załogę ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy pracowników systemu zmianowego. 

Przy tej okazji pragniemy zwrócić również uwagę na fakt, że w ostatnich dwóch latach mieliśmy bardzo 

wiele skarg od pracowników i sami jako uczestnicy byliśmy naocznymi świadkami ogromnych kolejek 

pracowników do strefy cateringowej, co w poprzednich latach nigdy nie występowało. Aby każdy z 

pracowników przychodzących na stadion ze swoją rodziną mógł godnie spędzić te chwile z najbliższymi i 

ze swoimi kolegami z pracy, takie sytuacje nie powinny występować. 

Ze względu na ważność spraw, a także aby powyższe zagadnienia szczegółowo omówić na żywo, 

wnosimy o zorganizowanie spotkania w tej sprawie.” 

 
 

 

Negocjacje płacowe w Spółkach 
 
Bardzo słabo jak dotychczas wygląda realny uzysk i wyniki negocjacji w tych 
Spółkach, gdzie porozumień płacowych póki co nie ma. Są za to spory zbiorowe, 
które są na różnych etapach. 
Sprawa opiera się o wysokość zbyt małych budżetów jakimi dysponują Zarządy 
Spółek. Czynimy różne starania na różnych szczeblach, aby taka sytuacja się 
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zmieniła i abyśmy mogli pozytywnie zakończyć negocjacje płacowe w tych 
Spółkach, gdzie reprezentujemy naszych Członków. 
 
W tym tygodniu w czwartek 12 maja ma się odbyć spotkanie w Spółce ORLEN 
LABORATORIUM. 
Natomiast planowane na środę 11 maja spotkanie płacowe w ORLEN EKO 
zostało przez pracodawcę odwołane w piątek w ubiegłym tygodniu. 
 
 
 
ORLEN KOLTRANS – w tym tygodniu zaplanowane jest spotkanie z firmą PKP 
CARGO. Spotkanie ma się odbyć w środę 11 maja o godz. 12.30 w Domu 
Technika. 
 
 
 
Dystrybucja podwyżek uznaniowych w PKN ORLEN. 
 
Do naszej Organizacji związkowej płyną zapytania od pracowników (z części 
wydziałów produkcyjnych- nie ze wszystkich) odnośnie podziału i 
rozdysponowania tegorocznych środków uznaniowych. Może nie tyle chodzi o 
oficjalne informacje dotyczące konkretnego podziału środków uznaniowych, bo tu 
niestety działa ochrona danych osobowych, ile o przynajmniej jakieś ogólne 
informacje od przełożonych do pracowników, kto dostał podwyżkę lub kto jest do 
niej typowany, ile dostał, no i od kiedy. Trzymanie tych informacji przez 
przełożonych w wielkiej tajemnicy i tłumaczenie pracownikom, że ,,Kadry” jeszcze 
czegoś nie zatwierdziły nie sprzyja pozytywnemu klimatowi, a dodatkowo 
powoduje u pracowników pewne podejrzenia, hipotezy oraz różnego typu 
dywagacje i domysły. 
Czas dystrybucji tej głównej puli pieniędzy jest wprawdzie 3 miesięczny (kwiecień, 
maj, lub nawet czerwiec), jednak tymi informacjami wszędzie tam gdzie Załoga ich 
jeszcze nie posiada, należy się jak najszybciej podzielić (mam tu na myśli 
przełożonych) i takie informacje podać załodze, a szczególnie tym osobom, które 
podwyżki uznaniowe otrzymały lub mają je otrzymać. 
Nie róbmy z tego jakiejś wielkiej tajemnicy zasłaniając się ochroną danych 
osobowych, itp. Pracujmy według starych dobrych zasad, że o podwyżkach 
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uznaniowych rozmawia się w miarę jawnie z dopuszczeniem do dyskusji Mistrzów 
i czynnika społecznego, żeby wszystko dla załogi było w miarę przejrzyste i jasne. 
 
 
Kasa zapomogowo pożyczkowa- ogłoszenie 
 
Z Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej otrzymaliśmy ogłoszenie, które publikujemy 
poniżej w naszych dzisiejszych informacjach: 

 
O G Ł O S Z E N I E  

 

Zarząd Pracowniczej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 

przy PKN ORLEN S.A. 

 

zaprasza Członków PKZP przy PKN ORLEN S.A. na Walne Zebranie Członków. 

Zebranie odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 15.00  w Płocku, ul. Chemików 7, 

Centrum Administracji Sala Nr 1. 

 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


