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Informacje MZZPRC z dnia 23.05.2016 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. 

 
 
 
Po serii odwołanych w wielu Spółkach spotkań negocjacyjnych płacowych i tych 
dotyczących negocjacji ZUZP, które to motywowane były przez Zarządy Spółek 
pracami nad budżetami, końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła w końcu 
przełom w postaci wyznaczenia spotkania w Spółce ORLEN Laboratorium, gdzie 
w ubiegły piątek 20 maja odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania 
dotychczasowego stanu negocjacji ZUZP oraz próby znalezienia kompromisu w 
kwestiach w których jeszcze się różnimy z pracodawcą. Negocjacje ZUZP w 
Spółce ORLEN Laboratorium tak naprawdę licząc od samego początku trwają już 
kilka ładnych lat. Były przerywane, wznawiane, zawieszane, itp., a teraz jesteśmy 
w fazie dużego prawdopodobieństwa ich zakończenia. Jednak aby tak się stało 
potrzebne są jeszcze pewne decyzje po stronie pracodawcy, a bardziej chyba 
właściciela Spółki, aby zakończyć kompromisem 2-3 sporne kwestie, jakie nas w 
tej chwili różnią z pracodawcą. Nie chcemy obecnie  przesądzać, czy uda nam się 
w najbliższym czasie dokończyć te negocjacje i podpisać ten ważny dla 
pracowników dokument spajający w jedno kilka obecnych regulaminów 
wynagradzania, bo rozbieżności które jeszcze mamy dotyczą kwestii płacowych, a 
to jak wiemy kosztuje i zawsze wzbudza po stronie pracodawcy największe opory. 
Gdyby jednak scenariusz okazał się być optymistyczny, to Spółka Laboratorium 
byłaby zdaje się dopiero drugą po Spółce CUK Spółką z G.K. ORLEN, gdzie w 
ostatnim czasie byłby wynegocjowany i podpisany ZUZP (nie licząc ZUZP w 
Spółce Basel Orlen Polyolefins-2005 r. i ZUZP PKN ORLEN S.A.- 2008 r.) 
 
Ciąg dalszy rozmów  dotyczących ZUZP, ale także i rozmów płacowych w Spółce 
ORLEN Laboratorium odbędzie się w dniu dzisiejszym (pon. 23.05) i w dniu 
jutrzejszym (wt. 24.05). 
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ORLEN EKO. 
 
Spółka ORLEN EKO po raz kolejny odwołała spotkanie negocjacyjne odnośnie 
płac, które było zaplanowane na dziś. Jest to już bodajże trzecie odwołanie 
spotkanie praktycznie w ostatniej chwili bez podawania przyczyn. Takie 
zachowania pracodawcy nie budują dobrej atmosfery. Wprost przeciwnie 
wzbudzają duże kontrowersje wśród Załogi i u strony społecznej. 
Czas na poważne podejście Zarządu Spółki do sprawy, czas na spotkanie i 
dokończenie rozmów płacowych, a nie unikanie spotkań i odwoływanie ich w 
ostatniej chwili bez podawania prawdziwych i konkretnych powodów. 
Jeśli pracodawca dalej będzie się tak zachowywał i pozorował rozmowy płacowe, 
to rozważymy podjęcie działań przewidzianych dla Organizacji Związkowych. 
 
 
ORLEN ADMINISTRACJA. 
 
W dniu jutrzejszym, we wtorek 24 maja oprócz spotkania w Laboratorium, 
odbędzie się również spotkanie dotyczące dokończenia negocjacji płacowych w 
Spółce ORLEN Administracja. 
Przy okazji będzie to również spotkanie zapoznawcze z nowym Zarządem Spółki.  
Bardzo chętnie poznamy jeśli to będzie przedstawione, jaki pomysł- wizję na 
prowadzenie Spółki ma nowy Zarząd Spółki ORLEN ADMINISTRACJA. 
 
 
ORLEN Serwis S.A. 
 
Rozmowy dotyczące ZUZP oprócz Spółki Laboratorium odbyły się również w 
Spółce  OS S.A., gdzie w ubiegłym tygodniu w czwartek 19 maja odbyło się 
spotkanie we Włocławku. 
Tutaj stan zaawansowania rozmów jest jeszcze bardzo mały. Choć minął już 
ponad rok czasu od pierwszego spotkania, stronom tak naprawdę nie udało się 
póki co praktycznie nic ustalić, oprócz uregulowania i ujednolicenia wysokości 
dodatku zmianowego dla pracowników zmianowych (automatyków) z lokalizacji 
płockiej i włocławskiej. Czwartkowe spotkanie w głównej mierze było poświęcone 
kwestii nagród jubileuszowych, jednak póki co żadnych konkretów nie udało się 
uzgodnić. 
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na wtorek 07 czerwca w Płocku. 
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W środę 18 maja odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Związku, gdzie zostały 
omówione wszystkie sprawy od ostatniego zebrania. 
Omówiona została także sytuacja Spółki ORLEN KOLTRANS w aspekcie zamiaru 
jej sprzedaży przez ORLEN do PKP CARGO, przedstawiono stan negocjacji w 
Spółkach, dyskutowano o aplikacji APM - jej zaletach i wadach w procesie 
przydziału premii miesięcznej dla pracowników produkcji oraz o sondażu wśród 
pracowników produkcji dotyczącym zmiany formy gotowych posiłków dla 
pracowników zmianowych, omówiono plany organizacji ORLEN OLIMPIADY i DNI 
CHEMIKA (11 i 12 czerwca), przedstawiono plan oraz harmonogram wyborów 
Społecznych Inspektorów Pracy (czerwiec 2016 r.), a także podjęto uchwałę 
dotyczącą organizacji przez Zarząd MZZPRC w 2016 r. dwóch pikników 
związkowych (02 i 16 lipca). 
Więcej szczegółów na temat tegorocznych pikników związkowych w dalszej 
części naszych dzisiejszych informacji 
 
 
 
Wspomagamy Płockie Hospicjum. 
 
Zarząd Związku na swym środowym posiedzeniu  dyskutował również o 
dobrowolnym zwiększeniu kwoty przekazywanej już od kilku lat przez Członków 
naszego Związku na rzecz Płockiego HOSPICJUM. 
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa do wypełnienia stosowne 
oświadczenia, w których należy wpisać swoje dane i deklarowaną kwotę, a 
następnie za pośrednictwem Przewodniczącego Koła lub osobiście dostarczyć do 
nas do biura, a my Państwa deklaracje przekażemy do księgowości. 
Oświadczenia do wypełnienia posiadają też Przewodniczący Kół, ewentualnie 
proszę się kontaktować też w tej sprawie bezpośrednio z biurem MZZPRC. 
 
 
CDO 24 
 
Członków MZZPRC, którzy posiadają program ochrony prawnej CDO-24 
informujemy, że w opłacanej cenie doszła Państwu dodatkowa usługa CDO FLY 
dotycząca pomocy prawnej w przypadku odmówienia wpuszczenia na pokład 
samolotu, odwołanie lotu lub jego duże opóźnienie. W takich sytuacjach również 
można występować do firmy CDO 24 o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. 
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Choć samolotami statystycznie podróżujemy jeszcze stosunkowo mało, to jednak 
taka sytuacja może kogoś dotknąć, dlatego też informujemy o tym Państwa.  
 
 
Pikniki Związkowe. 
 
Członków naszego Związku informujemy, że Zarząd Związku podjął Uchwałę o 
organizacji w 2016 roku 2 pikników związkowych, które odbędą się w dniach  
02 lipca (sobota) i 16 lipca (sobota). 
Miejsce organizacji naszych pikników pozostaje bez zmian, czyli Ogródek MOSIR 
na Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień. Niezmieniona w stosunku do lat 
ubiegłych pozostaje również cena zaproszenia:  
Członek Związku - 20 zł. Osoba towarzysząca również 20 zł. 
Już niedługo rozpoczniemy zapisy i dystrybucję zaproszeń, o czym 
poinformujemy Państwa w naszych informacjach oraz poprzez Przewodniczących 
Kół.   
 
 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


