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Informacje MZZPRC z dnia 11 lutego 2019 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. 

 

W związku z wieloma zapytaniami pracowników PKN ORLEN o kontynuację 

rozmów z pracodawcą i dokończenie negocjacji płacowych na 2019 rok, 

informujemy wszystkich pracowników, że strona związkowa otrzymała od 

pracodawcy zaproszenie na drugie spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się w 

przyszłym tygodniu we wtorek 19 lutego o godz. 13.00. 

W telefonach do biura Związku, jak i w bezpośrednich rozmowach z Członkami 

Związku otrzymujemy bardzo wiele spostrzeżeń i pomysłów odnośnie 

tegorocznych negocjacji. Podkreślenia wymaga fakt o którym zdarza się, że nie 

do końca jeszcze wiedzą wszyscy pracownicy, że awanse (tegoroczne i w latach 

przyszłych co zostało uzgodnione z pracodawcą przy rozmowach nad ZUZP w 

końcówce roku minionego) będą realizowane przez pracodawcę po spełnieniu 

przez pracowników kryteriów do awansu na wyższe stanowisko, czego w 

obszarze produkcji spodziewamy się w 2019 roku w dużej ilości, bo pytań od 

pracowników w tej sprawie mamy dość dużo. 

W międzyczasie w tym tygodniu w czwartek 14 lutego odbędzie się posiedzenie 

Zarządu naszej Organizacji Związkowej na którym omówimy wszystkie 
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zagadnienia i założenia dotyczące zarówno negocjacji płacowych w PKN ORLEN 

S.A., jak i w Spółkach G.K. ORLEN, gdzie również powoli będą odbywać się już 

pierwsze spotkania negocjacyjne. 

Podsumowując, odnośnie negocjacji płacowych, to mamy wyznaczone spotkania 

w: 

- ORLEN OCHRONA – wtorek 12 lutego; 

- ORLEN Serwis S.A. – czwartek 14 lutego (rozmowy płacowe wraz z ZUZP) 

- PKN ORLEN – wtorek 19 lutego; 

- Basell ORLEN Polyolefins – środa 20 lutego; 

 

Jednym z ważnych bieżących tematów jest trwające aktualnie na Zakładzie 

przyporządkowywanie pracowników do nowych stanowisk pracy w całym 

obszarze produkcji i logistyki (OPP I, OPP II, SOPP I, SOPP II), które zaczną 

obowiązywać od 1 kwietnia br.  

Spotykamy się z pracownikami na Wydziałach produkcyjnych, a także z 

poszczególnymi Dyrektorami produkcyjnymi, bo jak to bywa przy tego typu 

zmianach nie wszystko jest wszędzie jasne lub są różne pytania, czy niejasności. 

W tym tygodniu będziemy kontynuowali również takie spotkania, bo na jednym z 

Wydziałów będzie potrzebne wspólne spotkanie strony związkowej, pracowników 

oraz Dyrekcji. 

 

Posiłki pracownicze.  

Co jakiś czas otrzymujemy od pracowników z niektórych Wydziałów sygnały i 

uwagi odnośnie nie do końca odpowiedniej jakości serwowanych posiłków 

pracowniczych. 
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Adresatem ewentualnych uwag od pracowników jest wykonawca i dostawca 

posiłków, czyli Spółka ORLEN Administracja, ale wskazane jest również, aby o 

tego typu sprawach wiedział również nasz Związek Zawodowy, czy także i inne 

Organizacje, bo na produkcji pracują Członkowie różnych Organizacji. 

W celu usprawnienia takich reklamacji podajemy do Państwa wiadomości nie 

wszystkim pewnie znany, choć udostępniony już od dawna adres mailowy do 

składania reklamacji w sprawie posiłków reklamacje_posilki@orlen.pl.    

Można załączyć zdjęcie i krótko opisać swoją reklamację, a w adresie mailowym 

dołączyć także ewentualnie nazwiska Członków Prezydium MZZPRC, wtedy taka 

reklamacja dotrze i do nas i do Spółki Administracja. 

 

 

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy na posiedzenie 

Zarządu, które odbędzie się w najbliższy czwartek 14 lutego o godz. 13.00 w 

Sali Nr 1, bud. C.A. 

 

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

 

mailto:reklamacje_posilki@orlen.pl

