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Informacje MZZPRC z dnia 13.02.2017 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. 

        W ubiegły poniedziałek 06 lutego w PKN ORLEN S.A. odbyło się drugie 
spotkanie negocjacyjne w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 
2017 r. 
Pierwsza część spotkania to przedstawienie przez pracodawcę dodatkowych 
informacji finansowych i kadrowych o które wnosiła nasza Organizacja Związkowa 
oraz inne Związki i dokończenie dyskusji w temacie zaprezentowanych przez 
pracodawcę danych.  
Choć te wstępne, teoretyczne informacje, które corocznie przedstawia 
pracodawca są ważne i stanowią podstawę do całej dyskusji, to jednak dla 
pracowników najważniejsze są oczywiście propozycje finansowe, jakie padają z 
obydwu stron negocjacji, a na końcu finał takich rozmów. Takie kwoty padły, 
zarówno ze strony pracodawcy, jak i od Zespołu Negocjacyjnego naszego 
Związku, także i od innych Związków, jednak samego przebiegu negocjacji, jak i 
pierwszych propozycji negocjacyjnych, które padły nie będziemy póki co 
publicznie komentować. Można powiedzieć tylko tyle, że po dwóch spotkaniach z 
pracodawcą, z czego dopiero drugie spotkanie było tym na którym padły pierwsze 
propozycje finansowe stanowiące naszym zdaniem podstawę do dalszych 
rozmów i później finalnie do zawarcia porozumienia płacowego na 2017 r., że te 
propozycje są jeszcze póki co zbyt odległe, jednak wierzymy w to, że dobre 
porozumienie płacowe w Orlenie na ten rok jest możliwe do osiągnięcia. 
Zaproponowany przez stronę pracodawcy termin kolejnego spotkania to 
poniedziałek 27 lutego i w tym dniu dopiero spodziewamy się intensywnych 
rozmów, być może nawet wielogodzinnych, a jeśli ten dzień nie przyniósłby 
zamierzonego rezultatu w postaci osiągnięcia porozumienia, to rezerwowo 
pozostaje nam do wzajemnych rozmów jeszcze kolejny dzień, czyli wtorek 28 
lutego.  
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Nie uprzedzając tego co będzie w spokoju czekamy na kolejne spotkanie płacowe 
w PKN ORLEN S.A., które przypomnę jeszcze raz zostało wyznaczone na 
poniedziałek 27 lutego br. 
 
Ten czas oczekiwania na dokończenie rozmów płacowych w ORLENIE 
wykorzystamy na spotkania płacowe w Spółkach, gdzie również już albo ruszyły, 
albo właśnie ruszają tegoroczne rozmowy płacowe oraz na sprawne 
przeprowadzenie referendum w temacie systemu czasu pracy, z jakim od dziś 
ruszamy na produkcji. 
 
Zaproszenie na rozmowy płacowe nadeszło już ze Spółki ORLEN OCHRONA 
(najbliższa środa 15 lutego) oraz ze Spółki Basell ORLEN Polyolefins (22 
lutego). 
 
Pierwszą ze Spółek, która wyznaczyła termin spotkania płacowego była Spółka 
ORLEN SERWIS S.A., gdzie spotkanie takie odbyło się w miniony czwartek 09 
lutego. 
Pracodawca przedstawił różne dane finansowe o które wzorem PKN ORLEN 
wnosiliśmy pisemnie, a następnie strony weszły w fazę dyskusji o tegorocznych 
podwyżkach. Tutaj również zachowując zasadę niekomentowania pierwszych 
kwot negocjacyjnych propozycji finansowych, które padły na tym spotkaniu i które 
w dalszych rozmowach zapewne będą negocjowane, nie będziemy zdradzali tzw. 
szczegółów negocjacji, bo są to dopiero pierwsze propozycje, które w zależności 
od sytuacji będą zapewne ulegały zmianie. 
 
 
Referendum MZZPRC dotyczące systemu pracy. 
W naszych ubiegłotygodniowych informacjach informowaliśmy pracowników PKN 
ORLEN S.A. pracujących w systemie zmianowym o referendum, które organizuje 
nasza Organizacja Związkowa. 
Wszystkie materiały informacyjne wysłaliśmy naszym Przewodniczącym Kół 
Wydziałowych. Wielu Przewodniczących odebrało już z biura Związku listy 
pracowników swojego Wydziału i karty do głosowania dla wszystkich osób 
pracujących na zmiany na danym Wydziale/Obszarze, a jeśli ktoś tego jeszcze nie 
zrobił, to prosimy o jak najszybszy kontakt z biurem Związku. Poniżej 
przedstawiamy treść ogłoszenia o referendum, jaka w celu poinformowania 
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wszystkich pracowników powinna znaleźć się na tablicach informacyjnych na 
poszczególnych Wydziałach: 
 

Informacja MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

UWAGA !!!! 
 

W dniach od 13 lutego do 5 marca br. 
odbędzie się referendum w sprawie 

harmonogramu czasu pracy  
w PKN ORLEN S.A.  

 

Zapraszamy do głosowania 
wszystkich Pracowników 

Zmianowych. 
 
 

Wszelkich informacji udzielają Przewodniczący Wydziałowi 
Kół Międzyzakładowego Związku Zawodowego 

Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN 
ORLEN S.A. lub Biuro Związku pod nr telefonu 24 256 67 49 
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Wynik referendum pozwoli nam poznać zdanie wszystkich pracowników 
pracujących na zmiany i otrzymać odpowiedź, czy bardziej akceptują obecny 
system IV br. 12-godz., czy poprzedni V-br. 8 godz., który obowiązywał do końca 
2014 r. 
Wynik referendum będzie wskazówką i kierunkiem dalszych działań naszego 
Związku w celu polepszania warunków pracy pracowników zmianowych. 

 
 

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i jednocześnie zapraszamy na 
posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w najbliższy czwartek 16 lutego. 
Początek zebrania o godz. 13 w Sali Nr 1 
 
 

 

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


