
                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

Informacje MZZPRC z dnia 17 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. 

 

Zgodnie z zapowiedzią z naszych ubiegłotygodniowych informacji, w minionym tygodniu 

odbyliśmy ze stroną pracodawcy spotkania w dwóch ważnych sprawach, a mianowicie:  

1) rozdysponowania funduszu uznaniowego wynikającej z tegorocznego porozumienia 

płacowego (kwota 50 zł)  

2) oraz spotkanie dotyczące posiłków pracowniczych. 

 

Odnośnie tegorocznego podziału funduszu na podwyżki uznaniowe i awanse pracowników 

padło już wiele słów. 

Mimo całościowo dobrze odebranego przez pracowników porozumienia płacowego na 2018 

r., w sprawie podwyżek uznaniowych w miesiącu lipcu odebraliśmy wiele telefonów z 

uwagami. Odbyliśmy też robocze spotkania na Wydziałach celem dokładnego 

wytłumaczenia sposobu podziału tegorocznej bardzo małej jak na PKN ORLEN kwoty oraz 

wyciągnięcia wniosków na najbliższe negocjacje, bo w poprzednich latach przy tych 

samych zapisach w porozumieniach płacowych udawało się przy podziale kwoty na 

podwyżki uznaniowe i awanse zachowywać pewne zdrowe proporcje pomiędzy ilością 

awansów, a przeszeregowaniami poziomymi, czyli tzw. podwyżkami uznaniowymi, jakie 

trafiały do pracowników. W tym roku ze względu na bardzo ograniczony budżet oraz 

uwzględniając to, że nasza Organizacja domagała się dokonania przez pracodawcę 

wszystkich zaległych awansów, które z różnych powodów czekały w tzw. ,,kolejce”,  główny 

strumień pieniędzy poszedł właśnie na te cele i to było widać w przedstawionej przez 
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pracodawcę całościowej informacji dotyczącej rozdysponowania tegorocznego funduszu 

uznaniowego. 

Podsumowując spotkania i rozmowy z pracownikami oraz przedstawione przez 

pracodawcę informacje odnośnie podziału tegorocznej kwoty 50 zł wybrzmiewa jeden 

wspólny głos, a mianowicie, że należy oddzielić fundusz na podwyżki uznaniowe od 

funduszu jaki pracodawca powinien mieć całym rokiem na awanse pracowników i taki cel 

jako Związek stawiamy sobie na najbliższe negocjacje płacowe.  

Taki punkt zgłosiliśmy także przy ocenie ZUZP PKN ORLEN S.A., która odbyła się 28 

sierpnia i będziemy chcieli go zrealizować, bo wydaje się, że to jest główny klucz do 

uporządkowania podwyżek uznaniowych, które powinny być oddzielone od awansów. 

 

W sprawie posiłków pracowniczych odbyliśmy w ubiegłym tygodniu ze stroną pracodawcy 

(przedstawiciele różnych Działów PKN ORLEN) oraz z przedstawicielami Spółki ORLEN 

Administracja spotkanie na którym została przedstawiona bieżąca sytuacja. 

Na chwilę obecną na Zakład są dowożone posiłki profilaktyczne oraz posiłki dla nielicznej 

grupy pracowników, którzy byli zapisani do programu w III kwartale, choć ostatnio (w 

miniony piątek) w naszej obecności na jednym z Wydziałów doszło do pewnej pomyłki, 

gdzie dowieziono za mało posiłków. Sprawa miała być wyjaśniana przez pracowników w 

Sekretariacie na tym Wydziale. 

Ogólna sytuacja w tej chwili jest taka, że dalej nie jest przejęta Stołówka przy Br. Nr 1 i przy 

Br. Nr 2, ale tą bardzo zawiłą i skomplikowaną od strony prawnej sprawę pozostawiamy 

odpowiednim służbom i osobom ze strony pracodawcy. Nas interesuje przyszły los 

programu obiadów pracowniczych, bo dokładnie teraz mija dwa lata od jego uruchomienia i 

to jest najwyższy czas, aby to co wtedy wydawało się idealnie dobrym pomysłem i dla 

pracowników i dla wykonawcy, aby zaczęło to w końcu dobrze działać. W tym tygodniu 

spodziewamy się w tej sprawie kolejnego spotkania na którym jeszcze raz przedstawimy 

nasze pomysły, które już wstępnie przedstawiliśmy stronie pracodawcy. Idziemy 

mianowicie w takim kierunku, aby na I zmianie był jakościowo i objętościowo lepszy obiad 

niż dotychczas, natomiast na zmianie II żeby to był tzw. suchy prowiant lub coś w tym stylu. 
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Zsumowana całość od strony kosztów nie przekroczy według nas dotychczasowego 

poziomu, gdzie dotychczas serwowano tackę z nieakceptowalnym przez bardzo wielu 

pracowników posiłkiem obiadowym za 10 zł na I zmianie i to samo na II zmianie. 

Dziś aby nie przekroczyć tej ceny można zrobić tak, aby posiłek obiadowy na I zmianie był 

droższy i lepszy niż dotychczas, a za pozostałą kwotę można dać pracownikom tzw. suchy 

prowiant na II zmianach. 

 

Sesja negocjacyjna ZUZP. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w przyszły poniedziałek 24 

września odbędzie się sesja negocjacyjna – rokowania ZUZP dla pracowników PKN 

ORLEN S.A. Zagadnienia jakie będą przedmiotem rokowań na sesji ZUZP oraz inne 

bieżące tematy omówimy szczegółowo na najbliższym posiedzeniu Zarządu MZZPRC, 

które odbędzie się w najbliższy czwartek 20 września (bud. 06, p. Nr 14) 

 

W minionym tygodniu upomnieliśmy się także o wyznaczenie terminu spotkania 

dotyczącego oceny i ewentualnych zmian w ZUZP dla pracowników Spółki Basell ORLEN 

Polyolefins. 

 

Wnieśliśmy także o zorganizowanie roboczych spotkań: 

- w Spółce ORLEN Serwis S.A. – temat uporządkowania terminów wypłacania premii 

miesięcznej zgodnie z Regulaminem Wynagradzania. 

- ORLEN EKO (wspólnie ze Związkiem Solidarność) – w sprawie rozdysponowania 

funduszu uznaniowego oraz innych spraw bieżących. 

 

55 lecie Zakładowej Straży Pożarnej. 

Na najbliższy wtorek 18 września zaplanowana jest jubileuszowa uroczystość z okazji 55-

lecia naszej Zakładowej Straży Pożarnej. Już dziś wszystkim pracownikom tego obszaru 

składamy nasze najlepsze życzenia, kolejnych tak pięknych jubileuszy oraz przede 

wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy w tym bardzo trudnym obszarze. 
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Trzeci Piknik Związkowy – piątek 21.09. 

Członków naszego Związku informujemy dziś po raz kolejny, że w najbliższy piątek 21 

września w ogródku Plac Piknikowy Dębowy, ul. Parowa 10 w Płocku (przy C.K. 

Naftoremontu nad Wisłą) odbędzie się nasz trzeci w tym roku piknik. 

Ceny zaproszeń pozostają na niezmienionym poziomie, czyli 20 zł za zaproszenie. 

Ze względu na zarezerwowane terminy w ogródku przy Wieży Ciśnień, zmianie uległo 

jedynie miejsce naszego pikniku. 

Bardzo prosimy wszystkich chętnych o jak najszybszy zakup i odbiór zaproszeń w biurze 

Związku, bud. 06, p. Nr 12, tel. 256-67-49. 

 

 

Członkom Zarządu MZZPRC przypominam, że w najbliższy czwartek, tj. 20 września 

odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku. Zapraszamy na godz. 13.00 do budynku 

06, pokój nr 14. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam. 

Bogdan Żulewski 


