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Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

 z dnia 10 września 2018 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. 

 

Ze względu na kończący się okres urlopowy oraz zaplanowaną duża ilość spotkań z 

pracodawcą w tym tygodniu, dziś przekazujemy Państwu tylko krótko zarys spraw, a więcej 

szczegółów przedstawimy za tydzień. 

 

Posiłki pracownicze. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie dotyczące posiłków pracowniczych i 

profilaktycznych. Na dzień dzisiejszy mamy taki stan, że od 1 września jest zamknięta 

stołówka pracownicza, a usługa żywienia po firmie BOSS jest przejęta przez Spółkę 

ORLEN Administracja. Miesiąc wrzesień kończy trzeci kwartał w którym posiłki otrzymują 

pracownicy uprawnieni do posiłków profilaktycznych i ci którzy byli zapisani do programu. 

Co będzie z nowym kwartałem, czyli od października br. oraz z cała usługa żywienia na 

przyszłość, tego zamierzamy się dowiedzieć na dzisiejszym spotkaniu z pracodawcą. 

 

W związku z pytaniami niektórych pracowników o Komunikat pracodawcy, który był do 

wiadomości pracowników w intranecie odnośnie ukazania się tekstu jednolitego ZUZP dla 

pracowników PKN ORLEN S.A., dziś jeszcze raz przekazujemy Państwu to co pisaliśmy w 

naszych ostatnich informacjach, gdzie tłumaczyliśmy, że nie są to żadne nowe zmiany. 

Poniżej jeszcze raz informacja wyjaśniająca, którą przekazywaliśmy w ubiegłym tygodniu: 
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,,W minionym tygodniu w intranecie ukazał się Komunikat nr 2/2018/GK Dyrektora 

Wykonawczego ds. Kadr PKN ORLEN S.A. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

Spieszymy wyjaśnić i przypomnieć wszystkim osobom pytającym, że obecna zmiana w 

ZUZP dla której konieczne było wydanie tekstu jednolitego Układu to jedynie formalne 

wprowadzenie uzgodnienia rozłożonego w czasie na 2 lata, jakie zapadło na początku 2017 

roku przy podpisaniu przez stronę Związkową i stronę Pracodawcy Protokołu 

dodatkowego Nr 3 do Układu, w którym to w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych dla kat. 

zaszeregowania 1-5 podwyższono wówczas jednorazowo (od 01.09.2017 r.) minimalne 

widełki o 200 zł (i odpowiednio % maksymalne widełki), natomiast dla Kat. 6 podwyższenie 

minimalnego progu płacy zasadniczej o 200 zł wprowadzono, ale z rozłożeniem na 2 lata 

(100 zł we wrześniu 2017 r i 100 zł we wrześniu 2018 r). Formalne wprowadzenie właśnie 

tej zmiany było powodem ukazania się obecnie Tekstu jednolitego ZUZP dla pracowników 

PKN ORLEN S.A.” 

 

Natomiast zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tematem ZUZP PKN ORLEN S.A. 

zaczniemy się zajmować w miesiącu wrześniu br. o czym będziemy informowali Państwa 

na bieżąco 

 

ORLEN OCHRONA – 20 lecie istnienia Spółki. 

Wszystkim Pracownikom ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. z okazji jubileuszu 20 – lecia 

istnienia dziś jeszcze raz przekazujemy nasze najlepsze życzenia dotyczące zarówno życia 

zawodowego, jak i prywatnego. W miniony piątek w Domu Technika odbyła się mała 

uroczystość jubileuszowa, na której przekazaliśmy nasze życzenia związkowe. Grupa 

Pracowników, w tym również Przewodniczący naszego Koła MZZPRC kol. Jurek Wojtas 

otrzymali wyróżnienia i podziękowania za dotychczasową długoletnia i wzorową pracę. 

Wszystkim wyróżnionym i wszystkim pracownikom oraz Zarządowi Spółki jeszcze raz 

serdecznie gratulujemy. 
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Piknik Związkowy. 

W związku z wieloma zapytaniami pracowników o trzeci piknik związkowy informujemy, że 

w tym tygodniu emailowo przekażemy Państwu informację w tej sprawie. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam. 

Bogdan Żulewski 


