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Informacje MZZPRC z dnia 10.04.2017 r. 
 

 
Witam. Piotr Wilicki – 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 wiadomości rozpoczynamy od informacji dotyczącej zmiany w 
Prezydium naszego Związku. 
 
W miniony czwartek 6 kwietnia w Domu Technika w Płocku odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów naszej Organizacji związkowej.  
Na wniosek kilku Kół Wydziałowych Delegaci podjęli decyzję o zmianie na funkcji 
Przewodniczącego Związku.  
Dotychczasowego przewodniczącego Bogusława Pietrzaka zastąpił kolega Rafał 
Stefanowski z Reformingu V.  
Dziękujemy dotychczasowemu Przewodniczącemu Bogusławowi Pietrzakowi za 
pracę w Naszej Organizacji. Jednocześnie przedstawiam słowo nowo wybranego 
Przewodniczącego MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A: 
 
,,Szanowni Państwo 
 

W miniony czwartek 06 kwietnia na XII Walnym Zebraniu Delegatów 
MZZPRC w G. K. PKN ORLEN S.A. zostałem wybrany na funkcję 
Przewodniczącego Związku.  

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i w tym miejscu pragnę bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim Delegatom za okazane mi zaufanie i oddany 
na mnie głos.  

Wybór mojej osoby na funkcję Przewodniczącego Związku, to oprócz 
zaszczytu wielka odpowiedzialność i świadomość faktu, że głosami Delegatów 
uzyskałem mandat zaufania Członków Związku. Dziękuję za wsparcie i dobre 
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słowo Kolegom z Bloku Reformingów, którego jestem pracownikiem. Szczególnie 
Kolegom i Mistrzowi z brygady, w której pracuję od 18 lat.  

Liczę na dobrą i merytoryczną współpracę opartą na prawdzie, wzajemnym 
zaufaniu i szacunku ze wszystkimi Członkami naszego Związku, z Członkami 
Zarządu, z Kolegami Wiceprzewodniczącymi Bogdanem Żulewskim i Piotrem 
Wilickim,  których proszę o pomoc w szybkim wdrożeniu się we wszystkie sprawy 
Związku, a także z przedstawicielami innych Organizacji Związkowych oraz 
Pracodawcy, deklarując  to samo z mojej strony.  
Podstawą zawsze musi być prawda i dialog.  
 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie i wybór. 
Serdecznie pozdrawiam, życzę spokojnej pracy. 
Rafał Stefanowski” 
 
 

W trakcie Walnego Zebrania Delegatów obyło się wiele rozmów na temat 
dalszej pracy związku, spraw bieżących oraz wizerunku i odbioru społecznego 
przez zarówno Członków Związku, jak i osoby niezrzeszone, które być może 
chciałyby wstąpić do naszego Związku. Takie sprawy zostaną omówione na 
posiedzeniu Zarządu Związku, który odbędzie się 27 kwietnia br. 

 
Kolejnym tematem jest zbliżające się nasze coroczne święto jakim jest 

Dzień Chemika.  
W tym roku obchody planowane są w dniach 3-4 czerwca. Miłym akcentem 

jest powrót do wręczania w trakcie Dni Chemika tytułów Zasłużonego Pracownika 
PKN ORLEN S.A. oraz do zaakcentowania w nazwie, iż są to Dni Chemika o co 
wielokrotnie w poprzednich latach postulowaliśmy.  

 
 
Negocjacje płacowe w Spółkach. 
 
W ubiegłym tygodniu zakończone zostały negocjacje płacowe w dwóch 

kolejnych Spółkach Grupy Kapitałowej.  
Pierwsze porozumienie zostało podpisane w środę w Spółce ORLEN 

Paliwa na mocy którego pracownicy otrzymają 100 zł od kwietnia obligatoryjnie i 
130 zł uznaniowo, naliczeniowo na 1 pracownika oraz dwie nagrody świąteczne w 
wysokości 1300 zł.  
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Tego samego dnia zostało podpisane porozumienie w OLREN 

Laboratorium, gdzie wynegocjowane kwoty przedstawiają się następująco: 100 
obligatoryjnie od sierpnia i 150 uznaniowo od sierpnia z ogranicznikiem 
maksymalnego przeszeregowania uznaniowego w wysokości 300 złotych oraz 
nagrody w wysokości dwa razy po 1200 zł. 

 
W dniu jutrzejszym odbędzie się kolejna tura negocjacji w spółce ORLEN 

KolTrans.  
 
Ponieważ są to ostatnie informacje przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej 

Nocy, chcielibyśmy wszystkim Pracownikom PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej 
złożyć najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt, rodzinnej 
atmosfery, a tym, którzy tegoroczne Święta spędzą w pracy życzymy spokojnych 
dyżurów i bezawaryjnej pracy.  

Do dzisiejszych informacji dołączamy w załączniku kartę świąteczną, którą 
prosimy, aby Przewodniczący Kół Wydziałowych wydrukowali i powiesili na 
tablicach. 
 
Członków Zarządu Związku już dziś informujemy o posiedzeniu Zarządu, które 
odbędzie się 27 kwietnia. 
 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


