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Informacje MZZPRC z dnia 08.05.2017 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. 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od wiadomości dotyczącej zarejestrowania 
przez Państwową Inspekcję Pracy zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.  
 
W ostatnich dniach otrzymaliśmy od pracodawcy informację - powiadomienie z 
Państwowej Inspekcji Pracy o wpisaniu do rejestru protokołu dodatkowego Nr 3 
do ZUZP PKN ORLEN S.A.  
 
O zmianach w ZUZP ORLENU informowaliśmy Państwa w naszej audycji z dnia 
06 marca br. Wówczas te zmiany choć wynegocjowane przez strony, to jednak 
były tylko parafowane, natomiast dziś są już podpisane, a co najważniejsze są 
również zarejestrowane w PIP. 
 
Główne zmiany w ZUZP oprócz innych zapisów porządkujących dotyczą:  
 

1) Podniesienia od 01 września 2017 r. o 200 zł na dole tabeli i o 400 zł na 
górze tabeli widełek płacowych w kategoriach ZUZP od kat. I do kat. V 
włącznie oraz takich samych wartości również w kategorii VI 
(podniesienie w kat. VI rozłożone jest po 100 zł na dwa lata). 

2) Zasad awansowania – w kat. ZUZP I-V pozostają dotychczasowe zasady 
awansowania bez zmian, czyli min. 10% podwyżki przy awansie z jednej 
kategorii do drugiej. 

W kategorii VI ZUZP nie ma zapisu o obligo 10%, jest natomiast zapis 
mówiący o indywidualnym uzgadnianiu przez Pracodawcę z Pracownikiem 
kwoty wynikającej z awansu, a w przypadku braku takiego uzgodnienia 
wzrost płacy nie może być niższy niż 10% minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego określonego dla 6 kategorii zaszeregowania. 
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Natomiast w pozostałych kategoriach ZUZP Pracodawca nie musi 
przyznawać podwyżek wynikających z awansu do wyższej kategorii.  

 
3) Zasada 12 m-cy, czyli możliwość wcześniejszego otrzymania nagrody 

jubileuszowej w przypadku przechodzenia na emeryturę.  
 

Zapis ten mówi o tym, że pracownik, którego stosunek pracy ulega 
rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę, a który nabyłby prawo do 
kolejnej nagrody jubileuszowej w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania z 
nim umowy o pracę z tego powodu, nabywa prawo do wypłaty nagrody 
jubileuszowej po spełnieniu łącznie trzech warunków: 

a) złożenia Pracodawcy w formie pisemnej wniosku o wyrażenie zgody na 
rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron w związku z przejściem na 
emeryturę, 

b) rozwiązania stosunku pracy w trybie porozumienia stron w związku z 
przejściem na emeryturę, 

c) okazania Pracodawcy decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego 
w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy o 
pracę. Termin zapłaty nagrody jubileuszowej po łącznym spełnieniu przez 
pracownika tych trzech warunków wynosi 14 dni od dnia okazania 
Pracodawcy decyzji ZUS. 
 

To najważniejsze zmiany, jakie zaszły w ZUZP PKN ORLEN S.A. 
 

ORLEN KOLTRANS. 

W Spółce ORLEN KOLTRANS  po czterech spotkaniach negocjacyjnych udało się 
w końcu wypracować i osiągnąć wspólne ustalenia do porozumienia płacowego 
na 2017 r., które zawierają się tak jak w innych Spółkach w postaci podwyżek 
stałych oraz nagród jednorazowych. 
Stronie związkowej udało się również uzyskać z pracodawcą uzgodnienie 
odnośnie zwiększenia z 7% do 10 % premii miesięcznej dla pracowników Spółki. 
 
W tym samym dniu co spotkanie negocjacyjne płacowe (28 kwietnia), odbyło się 
również spotkanie informacyjne dotyczące przejścia w trybie art. 231 K.P. 
Pracowników Spółki Euronaft Trzebinia do Spółki ORLEN KOLTRANS (98 osób). 
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Spółka ORLEN KOLTRANS, która jeszcze nie tak dawno miała być sprzedana w 
struktury PKP, dziś sama się rozrasta, przejmuje inne Spółki i ma ambitne plany 
inwestycyjne na najbliższy okres. Będziemy zabiegali, aby tym planom Zarządu 
towarzyszyło również dbanie o pracowników, o ich warunki pracy, a przede 
wszystkim o jak najlepsze płace. 
Drugie spotkanie w sprawie przejęcia Pracowników Spółki Euronaft Trzebinia 
odbędzie się w przyszły poniedziałek, 15 maja w Trzebini. 
 

ORLEN SERWIS S.A. 
 
We wtorek 25.04 Spółka ORLEN SERWIS S.A. zorganizowała spotkanie 
dotyczące tegorocznego porozumienia płacowego, a bardziej ściśle dyskusji nad 
zasadami dystrybucji i przyznawania pracownikom Spółki podwyżek uznaniowych. 
Dyskusja w szerokim gronie menedżerów (Członkowie Zarządu, Dyrekcja, 
Kierownicy, Mistrzowie) dotyczyła wypracowania sprawiedliwych i akceptowalnych 
przez pracowników zasad podziału i zasad rozdysponowania wśród pracowników 
Spółki podwyżek uznaniowych, jakie zostały wynegocjowane na ten rok. 
Mamy nadzieję, że takie spotkanie odbyte w szerokim gronie pracowników, 
menedżerów i przedstawicieli Organizacji Związkowych i wnioski z tego spotkania 
jakie padały w dyskusji posłużą do jak najbardziej sprawiedliwego i zarazem w 
pełni przejrzystego i zrozumiałego dla pracowników procesu rozdzielania i 
przyznawania tegorocznych podwyżek uznaniowych. 
 

Spotkania Prezydium MZZPRC z pracownikami. 

W miarę naszych możliwości czasowych oraz uwzględniając to, że dopiero od 
ubiegłego tygodnia nasza Organizacja Związkowa odzyskała możliwość 
ponownego korzystania z pojazdu służbowego, spotykamy się z pracownikami 
różnych obszarów i wydziałów, aby Członkowie Związku, ale też i inni pracownicy 
niezrzeszeni w naszej Organizacji mogli poznać nowego Przewodniczącego 
naszego Związku, kol. Rafała Stefanowskiego, który przed wyborem na tą funkcję 
pracował jako pracownik zmianowy (Starszy Operator na Wydziale Reformingu V, 
PR-9/1), poznać poglądy i wizję prowadzenia Związku przez nowego 
Przewodniczącego, zadać różne pytania, ale także i w drugą stronę, abyśmy my 
mogli poznali bieżące sprawy, problemy i bolączki pracowników, których mimo, że 
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jesteśmy świadomi, to jednak wyrażone na żywo i poparte konkretnymi 
przykładami wybrzmiewają bardziej dosadnie. 
Takie spotkania są bardzo cenne i będą kontynuowane. Pozwalają w 
bezpośredniej rozmowie z pracownikami wyjaśnić różne sprawy, co do których 
pracownicy mają swój pogląd i ocenę, ale nie zawsze mają pełną wiedzę w danej 
sprawie. 
 
 
Posiłki pracownicze w PKN ORLEN S.A. 
 
Od pracowników zmianowych otrzymujemy bardzo dużo pytań telefonicznych co 
dalej z posiłkami pracowniczymi na Zakładzie, które jeszcze do niedawna w 
formie dań obiadowych były dystrybuowane wśród pracowników.  
O tej sprawie rozmawiamy też z pracownikami podczas spotkań informując ich, że 
w tej chwili trwa wdrażanie ostatnich zaleceń pokontrolnych po stronie firmy 
dowożącej posiłki i z chwilą jak to tylko zostanie wykonane, posiłki mają wrócić do 
poprzedniej formy jako dania obiadowe. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami z naszej firmy, którzy nadzorują te 
sprawy i liczymy na uzyskanie w tym tygodniu jakiś konkretnych informacji. 
 
 
Pikniki związkowe. 

Wszystkim Członkom naszego Związku przypominamy i jednocześnie bardzo 
gorąco zapraszamy do zakupu zaproszeń na nasze dwa tegoroczne pikniki 
związkowe, które odbędą się w następujących terminach: 
- pierwszy piknik w sobotę 20 maja,  
- drugi piknik zaraz w kolejnym tygodniu- w piątek 26 maja. 
 
Miejsce pozostaje to samo co w roku ubiegłym, czyli ogródek MZOS na ul. Pl. 
Dąbrowskiego 2a (przy Wieży Ciśnień).  
Cena zaproszenia również ta sama: 
- 20 zł dla Członka Związku i 20 zł dla osoby towarzyszącej. 
Zakup zaproszeń w biurze Związku bud. 06, p. 11, tel. 24 256-67-49. 
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W związku z tym, że pierwszy z pikników odbędzie się już za dwa tygodnie 
prosimy zainteresowane osoby o jak najszybszy zakup i odbiór zaproszeń. 
 
Serdecznie zapraszamy. 
 
 
 
  
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


