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Informacje MZZPRC z dnia 17.10.2016 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. 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od tematu dotyczącego ZUZP PKN 
ORLEN S.A. 
 
W ubiegłym tygodniu w czwartek 13 października doszło do spotkania Organizacji 
Związkowych z przedstawicielami pracodawcy odnośnie propozycji zmian w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A. 
W tym miejscu pragniemy uspokoić wszystkich pracowników, że spotkania 
negocjacyjne dotyczące tej materii, czyli propozycji zmian w ZUZP, to jeszcze nie 
są zmiany, ale póki co duża i długa dyskusja, która może, ale nie musi zakończyć 
się jakimiś zmianami. ZUZP PKN ORLEN S.A. funkcjonuje od 1 stycznia 2009 
roku, czyli już prawie 8 lat i mimo upływu czasu cały czas zachowuje swoją 
wartość, a każda ze stron – pracodawcy i związkowa co jakiś czas proponuje 
pewne zmiany w jego zapisach. 
Za każdym razem kiedy dochodzi do dyskusji o zmianach jesteśmy bardzo 
ostrożni, bo wiemy jak długo trwały negocjacje ZUZP zakończone w końcówce 
2008 roku i jak ciężko było wtedy o dobre zapisy służące pracownikom. Każdą 
obecną propozycję pracodawcy poddajemy nie tylko analizie prawnej, ale też i 
dyskusji wewnątrz Związku, bo nikt inni jak tylko ludzie - nasi Członkowie wiedzą 
gdzie i co można poprawiać i ewentualnie ulepszać w ZUZP. 
Na kompleksową propozycję pracodawcy nasza Organizacja Związkowa 
odpowiedziała swoją propozycją zmian korzystnych dla pracowników, które póki 
co, tak jak i propozycje pracodawcy pozostają propozycjami i bazą do dalszej 
dyskusji, bo wszyscy wiemy, że aby zaszły jakiekolwiek zmiany musi się zgodzić 
na nie zarówno strona pracodawcy, jak i Związki Zawodowe. 
W trakcie czwartkowych rokowań nad ZUZP w PKN ORLEN S.A., nasza 
Organizacja Związkowa przedstawiła swoją kompleksową propozycję zmian 
dotyczącą wielu kwestii, m. in. takich jak: 
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- bezpośredniego przełożonego, awansów, premii w miesięcznym systemie 
premiowania, dodatkowej premii rocznej, dodatku za naukę innych pracowników, 
powiadamianiu rodzin o zaistniałym wypadku, zmian w Taryfikatorze Stanowisk 
Pracy, zmian w Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych, a także prawa do otrzymania 
rekompensaty za nagrodę jubileuszową w okresie 12 miesięcy od dnia 
rozwiązania stosunku pracy do dnia nabycia prawa do takiej nagrody.  
Szczególnie ważna dla nas jest propozycja zmian w Taryfikatorze Stanowisk 
Pracy, gdzie nasza propozycja dotyczy całej tzw. ,,rodziny” pracowników 
produkcji, a nie tylko jednego stanowiska, jak proponuje strona pracodawcy 
(Mistrz - Kierownik Zmiany). 
Proponujemy ścieżkę rozwoju począwszy od Młodszego Operatora, którego 
proponujemy umiejscowić w II kategorii, dla Operatora, Starszego Operatora, 
Młodszego Mistrza i Mistrza. 
C.d. rozmów na temat ZUZP PKN ORLEN w środę 26 października. 
 
 
Basell ORLEN Polyolefins. 
 
W ubiegłym tygodniu we wtorek 11.10 w Spółce BOP doszło do spotkania 
Organizacji Związkowych z przedstawicielami pracodawcy odnośnie naszego 
wniosku dotyczącego wprowadzenia w Spółce posiłków pracowniczych na wzór 
tych wprowadzonych w PKN ORLEN oraz innych tematów dotyczących szkoleń, 
ubezpieczenia, a także rozliczania czasu pracy za soboty i nadgodziny. 
Dyrektor Personalny reprezentujący stronę pracodawcy wysłuchał naszej 
argumentacji dotyczącej wprowadzenia w Spółce posiłków pracowniczych i 
wydaje się, że jest na to szansa, choć z konkretami należy jeszcze poczekać. W 
tej sprawie w celu przekazania jak największej ilości niezbędnych informacji 
będziemy współpracowali z pracodawcą, aby jak najszybciej dla dobra 
pracowników osiągnąć z posiłkami pracowniczymi dla systemu zmianowego 
podobny efekt jak w ORLENIE. 
 
 
ORLEN Serwis S.A. 
 
W tym samym dniu, czyli we wtorek 11.10 doszło również do spotkania roboczego 
w Spółce OS S.A., gdzie strona związkowa poruszyła wszystkie bieżące sprawy i 
tematy, a szczególnie mocno te dotyczące trwających remontów na instalacjach 
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produkcyjnych, w których to pracach w sposób bardzo intensywny i bardzo 
wymierny uczestniczą i wkładają swój bardzo duży wkład pracy pracownicy Spółki 
OS S.A. 
W kontekście trwających remontów instalacji produkcyjnych PKN ORLEN i bardzo 
szerokiego oraz ogromnego zakresu prac, jaki prowadzą pracownicy Spółki OS 
S.A. rozmowa dotyczyła  też remontu na instalacji Olefin, gdzie zakres tych prac, 
ich ilość oraz trudność i złożoność po zaistniałym pożarze jest bardzo duża, 
dlatego też rozmawialiśmy ze stroną pracodawcy o premii lub innym rodzaju 
nagrody pieniężnej dla pracowników. 
Takie spotkania robocze na których będzie możliwe poruszanie wszystkich 
bieżących spraw mają odbywać się cyklicznie bez względu na spotkania i 
rozmowy stron dotyczące negocjacji ZUZP. 
Spotkanie dotyczące kontynuacji rozmów i dalszych negocjacji ZUZP ma się 
odbyć w dniu jutrzejszym, tj. 18.10. 
 
 
 
ORLEN OCHRONA. 
 
Do Spółki ORLEN OCHRONA wystosowaliśmy w ubiegłym tygodniu pismo w 
sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego możliwości wypłaty pracownikom 
nagrody świątecznej. 
Oto treść naszego wystąpienia w tej sprawie: 
 

„Płock, 12 października  2016 r. 
 
Pan Michał Wawrzeńczak 

Prezes Zarządu  

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Na spotkaniu Zarządu ORLEN Ochrona Sp. z o.o.  z Organizacjami Związkowymi działającymi w 

Spółce, które odbyło się w kwietniu br. ustalono, iż do dnia  15 listopada 2016 r. Zarząd Spółki 

zadecyduje o możliwości przyznania Pracownikom jednorazowej nagrody bożonarodzeniowej. 



                                    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 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

Zapis taki znalazł się w notatce ze spotkania na prośbę Pana Prezesa, co podyktowane zostało 

zakończeniem i zamknięciem finansowym III kwartału 2016 roku, a także prognozowanymi przez 

ustawodawcę zmianami przepisów w zakresie minimalnych stawek umów cywilnoprawnych. 

 W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.” 

 
 

 
W załączniku do dzisiejszych informacji wysyłamy Państwu do zapoznania się 
treść pisma Prezesa Komunikacji Miejskiej, w którym poruszony jest problem 
przejazdu autobusów K.M. w rejonie Bramy Nr 2. 
Nam ten temat jest znany i już nie raz występowaliśmy do pracodawcy z 
propozycjami rozwiązań, bo problem z parkingami występuje prawie zawsze, a 
szczególnie teraz w okresie remontowym, kiedy na terenie PKN ORLEN pracują 
ogromne ilości pracowników firm zewnętrznych, którzy swoje auta też 
pozostawiają w rejonie Br. Nr 2. 
 
 

Członków Zarządu MZZPRC już dziś wstępnie informuję, że w przyszłym tygodniu 
we wtorek 25 października odbędzie się zebranie Zarządu. 
Początek o godz. 13, sala Nr 1 w bud. C.A. 
 

 

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


