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Informacje MZZPRC z dnia 14 stycznia 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. 

 

Pierwsze dni nowego roku już za nami, a to jak co roku czas, gdzie należy 

powoli rozpoczynać działania zmierzające do inicjowania rozmów i negocjacji 

płacowych w Spółkach G.K. ORLEN na 2019 r., bo na takie rozmowy 

Organizacji Związkowych z poszczególnymi pracodawcami w pierwszych 

miesiącach każdego roku dość intensywnie oczekują zawsze pracownicy. Jaki 

to będzie rok tradycyjnie zobaczymy i ocenimy go na początku roku 

przyszłego. 

W PKN ORLEN S.A. po raz pierwszy w historii negocjacji kwotę obligatoryjnej 

podwyżki na 2019 r. udało się wynegocjować w końcówce roku 2018 r., 

natomiast pozostałą część rozmów rozpoczynamy z pracodawcą w przyszły 

poniedziałek 21 stycznia. 

 

W minionym tygodniu we wtorek 8 stycznia odbyło się spotkanie robocze w 

Spółce ORLEN KOLTRANS na którym Pan Prezes Piotr Szymański omówił 

wszystkie bieżące sprawy łącznie z podsumowaniem roku minionego oraz 

planów Spółki na rok 2019. 
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Prezes zadeklarował też chęć cyklicznych kwartalnych spotkań z 

Organizacjami Związkowymi, ale zwróciliśmy się też z wnioskiem, aby takie 

spotkania Zarządu Spółki odbywały się także z Radą Pracowników, która jest 

wybrana i działa w Spółce ORLEN KolTrans. 

Deklaracja Prezesa odnośnie cyklicznych spotkań z przedstawicielami 

Związków Zawodowych jest cenna, jednak najważniejsze dla nas i dla 

pracowników będą spotkania dotyczące negocjacji płacowych o rozpoczęcie 

których zawnioskujemy pisemnie w najbliższym czasie, przy okazji których 

można równolegle rozmawiać i o sprawach bieżących i o podwyżkach płac. 

 

ORLEN SERWIS S.A. 

 

Z pismem o rozpoczęcie negocjacji płacowych zwróciła się do Zarządu 

ORLEN Serwis S.A. cała strona związkowa działająca w tej Spółce. 

Poniżej pismo do Zarządu Spółki oraz odpowiedź Prezesa Spółki Pana 

Alberta Kołodziejskiego: 

 
Płock, Włocławek,  08.01.2019 r. 

 

Związki Zawodowe 

działające w ORLEN Serwis S.A. 

 

Pan Albert Kołodziejski 

Prezes Zarządu  ORLEN Serwis S.A. 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

Dotyczy: ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok. 
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Niżej podpisane, Związki Zawodowe działające w spółce ORLEN Serwis S.A. wnioskują o 

przystąpienie do negocjacji w celu ustalenia wielkości wzrostu wynagrodzeń na rok 2019. 

Wobec powyższego wnosimy o wyznaczenie terminu spotkania oraz przedstawienie niezbędnych 

materiałów będących podstawą do analizy w powyższym temacie: 

1. Analizę wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na płace ogółem i płace zasadnicze. 

2. Druk F-01 za 2018 rok. 

3. Średnia płaca ogółem w spółce w 2018 roku. 

4. Udział procentowy wszystkich wskaźników w przeciętnym wynagrodzeniu  za rok 2018. 

5. Informacje o podziale funduszu nagród „0,5”. 

6. Ogólną informację o rozwoju firmy. 

7. Roczny plan zatrudnienia z uwzględnieniem osób odchodzących na świadczenie emerytalne. 

8. Informacje na temat przewidywanych zmian strukturalnych mających wpływ na zatrudnienie. 

9. Druk Z-06 za 2018 rok. 

 

Związki Zawodowe działające w ORLEN Serwis S.A. 

 

 

Płock, dnia 09.01.2019 r. 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2019 roku w celu ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 

na 2019 rok, informujemy że na chwilę obecną w Spółce ORLEN Serwis S.A.  trwają prace 

związane z zamknięciem roku obrotowego 2018 i dopiero po ich zakończeniu będzie możliwe 

przeprowadzenie wszystkich analiz finansowych i skompletowanie danych oraz sporządzenie 

sprawozdań, o które Państwo się zwrócili. 

Ponadto ww. piśmie wnioskujecie Państwo o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania 

dotyczącego ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ORLEN Serwis S.A. 

w 2019 roku. 
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Pracodawca wyraża wolę spotkania z Państwem celem przystąpienia do negocjacji  płacowych ze 

wszystkimi Organizacjami związkowymi działającymi w Spółce ORLEN Serwis S.A. i zawarcia 

porozumienia płacowego na rok 2019. 

Takie stanowisko wynika z troski i odpowiedzialności Pracodawcy za merytoryczne podejście do 

negocjacji i dialogu społecznego. 

Reasumując raz jeszcze informujemy, że niezwłocznie po zakończeniu prac nad zamknięciem roku 

obrotowego, Pracodawca jest gotowy do ustalenia w porozumieniu ze wszystkimi organizacjami 

związkowymi  działającymi w Spółce ORLEN Serwis S.A., daty rozpoczęcia negocjacji płacowych 

na 2019 rok.  

Z poważaniem  

Albert Kołodziejski 

Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. 

 

 

 

ORLEN LABORATORIUM. 

Z nowym rokiem nadeszło zaproszenie ze Spółki Orlen Laboratorium na 

kolejne spotkanie negocjacyjne w sprawie ustalenia ostatecznej treści 

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tej Spółki. 

Rozmowy nad ZUZP były dość intensywne w końcówce roku 2018, jednak 

wówczas to się nie udało. Spotkanie najbliższe odbędzie się w dniu 

jutrzejszym, tj. wtorek 15 stycznia o godz. 11.00. 

 

Karnawałowe seanse kinowe dla dzieci pracowników. 

W związku z dużym zainteresowaniem tym tematem uruchomione zostały 

dodatkowe seanse na spotkania karnawałowe dla dzieci. Poniżej informacja z 

Intranetu: 
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W ramach spotkania karnawałowego dla dzieci w Novym Kinie Przedwiośnie w Płocku, zostały 

uruchomione dodatkowe seanse „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” w dniach 

19-20 stycznia o godz. 15.00. 

Jak informuje Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi bilety będą wydawane od poniedziałku w 

dawnym budynku szkoleń w Płocku, pokój nr 7, w godzinach 8.00 – 15.00. 

 

 

Osobom zainteresowanym szczegółami nowej umową na świadczenia 

medyczne podpisaną przez PKN ORLEN S.A. z PZU MEDICA, która 

obowiązuje od 1 stycznia br. przypominamy, że wszelkich informacji 

dotyczących wprowadzonych rozwiązań udziela Pani Zofia Jankowska z 

Działu Relacji Społecznych PKN ORLEN S.A. pod telefonem (24) 256 98 

91. 

Przedstawiciele pracodawcy będą też obecni na zebraniu Zarządu naszego 

Związku w najbliższy czwartek 17 stycznia. W związku z powyższym prosimy 

Członków Zarządu o przygotowanie pytań od Załogi. 
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Na zebranie Zarządu MZZPRC zapraszamy w najbliższy czwartek 17 

stycznia o godz. 13.00 do Sali Nr 1 w bud. C.A. 

 

 

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


