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Informacje MZZPRC z dnia 22 października 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. 

 

Ostatnie tygodnie i dni są zdominowane tematyką ZUZP PKN ORLEN S.A., gdzie toczą się 

rozmowy – rokowania strony społecznej ze stroną pracodawcy. 

Wśród kilku zagadnień ZUZP jakie są dyskutowane, najważniejsze z nich dotyczą 

Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. Nie mogąc ujawniać 

szczegółów rokowań, możemy jedynie stwierdzić, że argumenty strony społecznej, która 

przedstawia je we wspólnych stanowiskach zyskują pewne zrozumienie przedstawicieli 

pracodawcy, co przekłada się na propozycje, które nie są jeszcze takie jak byśmy tego 

oczekiwali, ale po to są negocjacje, aby dalej próbować konkretnymi argumentami 

przekonywać przedstawicieli pracodawcy do naszych wspólnych związkowych racji. 

Ze względu na ważność tematu jakim są rokowania ZUZP, a szczególnie modyfikacje 

Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych, w dniu dzisiejszym 

odbędzie się zebranie Zarządu naszego Związku w całości poświęcone właśnie tej 

tematyce. 

 

 

Spółka OS S.A. 

W Spółce ORLEN SERWIS S.A. trwają cykliczne spotkania dotyczące negocjacji ZUZP dla 

pracowników tej Spółki. Ostatnie spotkanie odbyło się w miniony piątek 19.10, a kolejne 

spotkanie zaplanowane jest w najbliższy piątek 26.10. 
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PZU – ubezpieczenia pracownicze. 

W imieniu naszego ubezpieczyciela Grupy PZU informujemy wszystkich pracowników, że 

osoby które w okresie od 01.09.2018 r. do 20.11.2018 r.: 

- przystąpią do ubezpieczenia; 

- ubezpieczą swoich bliskich, współmałżonka/partnera, dzieci powyżej 16 roku życia; 

- zmienią dotychczasowy wariant ubezpieczenia, 

takie osoby nie zostaną objęte żadnymi okresami karencji. 

Wszystkie świadczenia będą przysługiwały od 1 dnia ochrony. 

W załączniku do naszych dzisiejszych informacji dołączamy dla Państwa do poczytania 

także inne informacje z firmy PZU dotyczące Programu lojalnościowego Klub PZU Pomoc 

w Życiu, który jest przeznaczony dla klientów PZU Życie S.A. 

 

 

Wizyta przedstawicieli Związków Zawodowych z Możejek w Płocku. 

 

W minionym tygodniu na zaproszenie PKN ORLEN S.A. gościli w Płocku Związkowcy z 

Litwy z Rafinerii Możejki. Cieszy nas, że było możliwe takie spotkanie i że nikt z obecnych 

władz naszej firmy nie odcina ani związkowców z Litwy, ani nas od wspólnego spotkania, 

rozmowy oraz wymiany poglądów na temat warunków pracy w naszych Zakładach co 

kiedyś byłoby raczej niemożliwe. 

Była okazja do krótkiego spotkania z liczną grupą osób z Litwy i mamy nadzieję, że nie 

ostatnia. Koleżankom i kolegom z Litwy na koniec wizyty w imieniu naszego Związku 

podziękowaliśmy za przyjazd oraz przekazaliśmy życzenia i drobne upominki związkowe.  

 

 

15- lecie Spółki ORLEN LABORATORIUM. 

 

W minionym tygodniu jubileusz 15-lecia obchodziła Spółka ORLEN Laboratorium. 
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Wszystkim pracownikom składamy najlepsze życzenia, osiągania celów i spełnienia 

zawodowego oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. 

 

 

50- lecie Wydziału Fenolu i 35-lecie Wydziału Tlenku Etylenu i Glikolu. 

Swoje jubileusze obchodzili również pracownicy Wydziału Fenolu i Tlenku Etylenu i Glikolu 

będący od roku 2015 we wspólnym Bloku PP-14. 

Tej licznej Załodze z której wywodzą się także dwaj Członkowie obecnego składu 

Prezydium naszego Związku (kol. Piotr Wilicki – Fenol i Bogdan Żulewski – Tlenek Etylenu i 

Glikolu), również składamy jak najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w 

życiu zawodowym i prywatnym. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam. 

Bogdan Żulewski 


