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Witam. Piotr Wilicki – 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, 

       Pierwszym tematem, który pragniemy poruszyć w dzisiejszych informacjach 
jest spotkanie w sprawie wprowadzania zwiększonego zakresu obowiązków dla 
Mistrzów na produkcji, które odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
naszej Organizacji w czwartek 22 czerwca.  

Jak do tej pory nikt z przedstawicieli pracodawcy nie potwierdził swojej obecności 
nie mniej jednak zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mistrzów do udziału w 
posiedzeniu naszego Zarządu. Bardzo zależy nam na opiniach co do 
wprowadzenia zwiększonego zakresu obowiązków dla osób, które na własnej 
skórze odczują tą zmianę. 

Nie po raz pierwszy strona pracodawcy próbuje wprowadzić zmianę niejako od 
tyłu bez zachowania sprawdzonych i obowiązujących procedur. Rozmowy w 
temacie zwiększenia zakresu obowiązków dla Mistrzów zaplanowane zostały na 
wrzesień tego roku przy przeglądzie Tabeli Zaszeregowań w obecnym ZUZP-ie. 

Strona społeczna nie może zrozumieć pośpiechu pracodawcy przy wprowadzaniu 
stanowiska Kierownika zmiany i wszystkich zakulisowych działań z tym 
związanych.   

Dziwi nas fakt, że nie możemy uzyskać normalnej odpowiedzi dlaczego 
wprowadzenie nowego i tak potrzebnego zdaniem pracodawcy stanowiska – 
Kierownika zmiany nie może odbyć się podobnie jak w innych przypadkach w 
trakcie rokowań do ZUZP lub w trakcie normalnych partnerskich rozmów ze 
stroną społeczną.  

Dlaczego wprowadzanie tej i innych zmian oraz pomysłów takich jak AUR, 5S czy 
APM nie jest komunikowane i omawiane ze Związkami Zawodowymi, tylko po 
cichu wprowadzane, a potem próbuje je się na siłę zalegalizować, natomiast 
uwagi i sugestie płynące od pracowników przekazywane pracodawcy przez 
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Organizacje związkowe traktowane są jako nieuzasadnione, czepialskie i wręcz 
obrażające autorów i promotorów tych pomysłów, którzy nie szanują faktu, iż 
ludzie, których dotyczą te zmiany mogą mieć też swoje spostrzeżenia i uwagi 
niekiedy bardzo trafne, a ich zdanie może dużo wnieść do wprowadzanych 
rozwiązań.  

Trochę kłóci się to z tak mocno prezentowanymi praktykami, wartościami, etyką i 
nie chcielibyśmy aby te hasła okazały się zwykłymi frazesami. 
 
W ubiegłą środę na spotkaniu z Organizacjami związkowymi zostały 
zaprezentowane wyniki badania zaangażowania i satysfakcji pracowników PKN 
ORLEN S.A.  
Ankieta przeprowadzona przez zewnętrzną firmę pokazała wzrost zaangażowania 
pracowników w odniesieniu do poprzednich dwóch badań.  
Wyniki zamieszczone zostały w intranecie i każdy pracownik może się z nimi 
zapoznać.  
Jak każde badanie statystyczne można je interpretować na wiele sposobów, 
dlatego też opinię o badaniu pozostawiamy bez komentarza. 
 
 

ORLEN Serwis S.A. 

We wtorek 13 czerwca w Spółce Orlen Serwis S.A. odbyło się spotkanie 
dotyczące kilku tematów, a mianowicie: 

- Regulaminu Wynagradzania - aneks do Tabeli Wynagrodzeń,  

- Tabeli Norm Odzieży,  

- podsumowania przeprowadzonego po raz pierwszy w tym roku w Spółce 
badania zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

Uwzględniając fakt, że dotychczasowy Regulamin Wynagradzania Spółki Orlen 
Serwis S.A. powstał przy powołaniu Spółki i bez udziału Związków Zawodowych 
oraz to, że obowiązująca Tabela Wynagrodzeń Zasadniczych przypisana do 
danych stanowisk pracy była zbyt niska, strony na wtorkowym spotkaniu dokonały 
uzgodnienia w wyniku którego w kategoriach płacowych 1- 5 zostały zwiększone 
minimalne i maksymalne widełki płacowe. Natomiast w kategoriach 6 - 8 obecne 
stawki widełek płacowych przypisane danym stanowiskom pozostały bez zmian. 
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Strona pracodawcy omówiła także wyniki przeprowadzonego w tym roku w Spółce 
badania zaangażowania i satysfakcji pracowników, natomiast zagadnienia 
dotyczące Tabeli Norm Odzieży zostały przesunięte na posiedzenie Komisji BHP, 
które odbędzie się w dniu jutrzejszym. 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


