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Informacje MZZPRC z dnia 23 stycznia 2017 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. 
 
W naszych ostatnich dwóch audycjach związkowych cytowaliśmy Państwu pisma 
z jakimi wystąpiliśmy zarówno do PKN ORLEN S.A., jak i do Spółek Grupy 
Kapitałowej ORLEN o przygotowanie przez poszczególnych pracodawców na 
potrzeby negocjacji szeregu danych finansowych. 
W ostatnim tygodniu wspólnie ze Związkiem NSZZ Solidarność oraz ze 
Związkiem Branżowym wystosowaliśmy do PKN ORLEN kolejne pismo o podjęcie 
negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania negocjacyjnego. Zwykle pierwsze 
spotkania płacowe w ORLENIE odbywały się z końcem stycznia lub z początkiem 
lutego. Nie mamy jeszcze potwierdzonego żadnego terminu, ale spodziewamy się 
w tym tygodniu odpowiedzi pracodawcy co do daty spotkania płacowego. 
Poniżej treść naszego pisma w sprawie wyznaczenia terminu spotkania: 
 
 
 

,,Płock, 17.01.2017 r. 

 

Pan Wojciech Jasiński  

Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor  

PKN ORLEN S.A.  

 

 

Dotyczy: wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 r.  

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A.: 

1. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 
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2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN 

ORLEN S.A. 

3. Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  

zgodnie z art. 41 ZUZP PKN ORLEN S.A. oraz na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, zwracają się z wnioskiem o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania w celu 

ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2017 r. dla Pracowników PKN 

ORLEN S.A.  

 
 
Z poważaniem 

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

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 
 

DW: 

 Pan Mirosław Kochalski – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. 

 Pani Grażyna Baka – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr  PKN ORLEN S.A.” 
 

 

 
W ubiegłym tygodniu obradował również Zarząd naszego Związku.  
Wśród innych ważnych tematów był również temat tegorocznych negocjacji 
płacowych. Zarząd wybrał grupę negocjacyjną w skład której wchodzą 
następujące osoby: Bogusław Pietrzak, Bogdan Żulewski, Piotr Wilicki, Krzysztof 
Trojanowski, Jan Sierakowski, Waldemar Joniak, Waldemar Rosiak, Jacek 
Pryciak, Ryszard Janas, Piotr Grabowski i Zbigniew Wiśniewski. 
Tak jak pisałem to już wcześniej, czekamy na wyznaczenie przez pracodawcę 
terminu pierwszego spotkania płacowego w ORLENIE. 
 
Zarząd Związku podjął również Uchwałę dotyczącą zorganizowania i 
przeprowadzenie referendum dotyczącego czasu pracy i systemu pracy 
(porówniania), jaki był kiedyś (8 godz.) i obecnie (12 godz.). Referendum 
rozpocznie się 13 lutego br. i zakończy po 3 tygodniach. Informacje w tej sprawie 
posiadają Przewodniczący Kół Wydziałowych lub proszę dzwonić bezpośrednio 
do biura naszego Związku. 
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Dziś w związku z nieobecnością urlopową pracownika związku (p. Iwona) oraz 
naszym uczestnictwem od godz. 9.00 na kolejnej sesji dot. zmian w ZUZP PKN 
ORLEN S.A. wyjątkowo prosimy o wyrozumiałość, ponieważ nikogo nie będzie w 
biurze. Wspomniana dzisiejsza sesja ZUZP jest kontynuacją rozmów nad 
zmianami w ZUZP, a ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 
ubiegłego roku. 
 
 
Badanie zaangażowanie i satysfakcji w PKN ORLEN S.A. 
W ubiegłych informacjach o takim badaniu informowaliśmy pracowników Spółki 
ORLEN Serwis S.A., gdzie takie badanie odbędzie się po raz pierwszy. 
Natomiast dziś taką informację kierujemy również do pracowników ORLENU, 
gdzie tegoroczne badanie będzie już trzecim z rzędu. 
Zapraszając wszystkich pracowników do badania poniżej przedstawiamy kilka 
zdań najważniejszych informacji w sprawie tego badania: 
 
,,Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników będzie realizowane już po raz trzeci i podobnie jak 

dwie poprzednie edycje, przeprowadzane jest przy współpracy i z wykorzystaniem metodologii doradcy 

zewnętrznego Aon Hewitt. Pracownicy poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe mogą 

wyrazić swoją opinię w zakresie m.in. wykonywanych zadań, wsparcia przełożonych, komunikacji, 

poziomu samodzielności, narzędzi, zasobów, rozwoju, warunków pracy i płacy oraz innych czynników. 

 

III edycja badania w PKN ORLEN odbędzie się w terminie: 23 stycznia – 22 lutego 2017 r.   

W tym czasie kwestionariusz badania dostępny jest on-line lub papierowo. 
Badanie ma na celu zebranie opinii pracowników o środowisku pracy w naszej Spółce w różnych obszarach 
związanych z warunkami pracy, możliwościami rozwoju, stylem zarządzania, stylem współpracy czy komunikacji 
strategii. Poprzez kwestionariusz możemy wypowiedzieć się w zakresie spraw istotnych dla nas wszystkich. 
Informacje i opinie pozyskane w poprzednich edycjach badania były inspiracją do wdrożenia wielu usprawnień w 
naszej codziennej pracy. 

Badanie jest dobrowolne i anonimowe. Realizuje je doradca zewnętrzny Aon HEWITT. Raporty z wyników 
przekazywane są tylko w formie zbiorczej, dla minimum 10 zebranych opinii i analizowane pod kątem czynników 
modelu środowiska pracy oraz tzw. danych „metryczkowych”.  Wypowiedzi pojedynczych osób nie są 
udostępniane PKN ORLEN. Szacowany termin przygotowania raportów to maj 2017r.” 

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


