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Informacje MZZPRC z dnia 25.04.2016 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 Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy w Spółce ORLEN SERWIS S.A. 
 
Jak Państwu wiadomo, a najlepiej wiedzą to pracownicy, negocjacje te trwają już 
ponad rok czasu, jednak przez upór i opór strony pracodawcy głównie odnośnie 
tabeli płac i całego rozdziału finansowego, efektów póki co nie widać.  
W związku z tym, że do Spółki OS S.A. niedawno weszły kolejne Spółki (ORLEN 
WIR I WIRCOM), Organizacje Związkowe działające w Spółce wystosowały do 
pracodawcy w tej sprawie pismo w którym piszemy m.in.: 
 
 
 

 ,,Uwzględniając dotychczasowy stan prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy 

dla Pracowników ORLEN Serwis S.A. oraz fakt, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. do Spółki ORLEN Serwis 

S.A. przystąpiły nowe podmioty, takie jak Wircom Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz  ORLEN Wir 

Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Związki Zawodowe działające w ORLEN Serwis S.A. wnoszą o 

niezwłoczne podjęcie dalszych negocjacji ZUZP .   

Powołując się na art. 241 (3)  Kodeksu Pracy przypominamy, iż każda ze stron negocjacji ZUZP  

obowiązana jest prowadzić rokowania  w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej 

strony. Mając na uwadze fakt, iż dotychczasowe rokowania niejako ,, utknęły w miejscu", wnosimy o 

niezwłoczne ich wznowienie.  

Jednocześnie zwracamy się o modyfikację propozycji  treści układu ze strony pracodawcy w taki 

sposób, by uwzględniała ona sytuację po 1 kwietnia 2016 r. , tj. po włączeniu do struktur ORLEN Serwis 

S.A. dwóch nowych Spółek wspomnianych powyżej.  
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Wnosząc o niezwłoczne spotkanie w tej materii pozwalamy sobie na wyznaczenie wstępnego terminu na 

dzień 26 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej  oddziału spółki  ORLEN Serwis S.A. w Płocku .” 

 

Powyższy termin negocjacji ZUZP proponowany przez Organizacje Związkowe 
nie został potwierdzony przez pracodawcę. 
 
 
Regulamin Socjalny w OS S.A. 
 
Cały czas czekamy na dopięcie ostatnich szczegółów przez stronę pracodawcy 
OS S.A. i zawarcie umowy o Wspólnej Działalności Socjalnej z PKN ORLEN S.A., 
gdzie w powyższej sprawie Organizacje Związkowe działające w Spółce OS S.A. 
porozumiały się wybierając wspólny Fundusz Socjalny działający w ORLENIE i w 
lutym br. wystosowały w tej sprawie pismo do Prezesa.  
Mamy informacje od coraz to bardziej zirytowanych pracowników, że póki co 
wnioski socjalne są wstrzymywane, bo Spółka nie zawarła jeszcze umowy o 
Wspólnej Działalności Socjalnej z ORLENEM.  
Panie Prezesie- Załoga czeka na swoje pieniądze z funduszu. 
 
W dzisiejszych informacjach chcemy poruszyć jeszcze jeden temat dotyczący 
Spółki OS S.A., a mianowicie sprawę nagród jubileuszowych, jakie pracownicy 
mieli nabyte z dawnych lat i mieli do nich jeszcze prawo w trakcie okresu 12 
miesięcy gwarancji po przejściu do Spółki ORLEN Serwis S.A. 
Temat ten od początku był priorytetem, aby załatwić go z korzyścią dla 
pracowników poprzez zapisanie nagród w negocjowanym ZUZP-ie. Niestety 
pracodawca tak postępuje, że ani nie ma ZUZP-u, ani nagród jubileuszowych, a 
dodatkowo całą winę próbuje zwalić się na Związki Zawodowe. 
Czy taka rzeczywiście jest prawda? 
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a jeśli nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, 
że chodzi o pieniądze, których pracodawca nie chce płacić. 
Strona pracodawcy wymyśliła sobie, że w jednym z ostatnich dni obowiązywania 
gwarancji pracowniczych (30 marca br.) przedstawi stronie związkowej tzw. 
,,propozycję nie do odrzucenia”, w której to umowie Związki Zawodowe nie dość, 
że miałaby zgodzić się na to, że pracodawca wypłaci uprawnionym pracownikom 
tylko jedną najbliższą nagrodę jubileuszową w/g specjalnego wzoru i przelicznika 
(czym dłuższy okres dojścia do nagrody, tym mniejsza kwota), to jeszcze 
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pracodawca zażądał zgody i podpisu pod zapisem, że jako strona związkowa nie 
będziemy wnosili propozycji nagród jubileuszowych do negocjacji ZUZP. 
Czy taka propozycja nadaje się do czegokolwiek nie mówiąc już o jej podpisaniu 
oceńcie Państwo sami, a jak zaprosi Was ktoś z przedstawicieli Spółki OS S.A. i 
powie, że nagród jubileuszowych nie ma, bo ,,nie chcą się na to zgodzić związki 
zawodowe”, to żebyście wiedzieli jaka jest ta prawdziwa prawda. 
Takie zagrywki odbieramy jako postępowanie bardzo mocno nie fair wobec strony 
społecznej, a szczególnie wobec pracowników, których reprezentujemy. 
 
 
Negocjacje płacowe w Spółkach 
 
We wtorek 19 kwietnia w Spółce ORLEN LABORATORIUM odbyło się kolejne 
spotkanie negocjacyjne (rokowania w ramach sporu zbiorowego). Niestety 
spotkanie nie przyniosło żadnego przełomu. Obydwie strony zostały przy swoich 
stanowiskach.  
 
Natomiast dziś (pon. 25.04) odbędzie się spotkanie negocjacyjne w Spółce 
ORLEN EKO. 
 
 
Karta zakupowa dla pracowników PKN ORLEN S.A. 
 
Szanowni Państwo- poniżej przedstawiamy informacje, które są wprawdzie 
dostępne w intranecie, jednak ze względu na to, że zdarza się, że nie każdy z 
pracowników ma do niego dostęp i taki tekst przeczyta, dlatego też zamieszczamy 
je również w naszych dzisiejszych informacjach. 
Ważną informacją jest to, że jeśli ktoś z jakiś przyczyn nie ma karty z 
poprzedniego roku (zniszczył ją, zgubił, itp.), a chce otrzymać nową, to musi taki 
fakt zgłosić do 06 maja br. w celu wydania nowej karty. Jeśli tego nie zrobi 
doładowanie środków nastąpi automatycznie na starą kartę, którą pracownik 
otrzymał w 2015 r., czyli tak naprawdę te środki przepadną mu. 
 
,,Uruchomienie środków na Karcie Zakupowej do 30 czerwca. 
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Informujemy, że rozpoczęte zostały prace w celu uruchomienia w bieżącym roku świadczenia dla 

Pracowników tj. Karty Zakupowej. 

Karta Zakupowa to świadczenie umożliwiające dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i 

usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu 360 zł. 

 

Proces uruchomienia świadczenia polegał będzie na: 

• doładowaniu Kart, które dystrybuowane były wśród Pracowników w czerwcu 2015 r. (z uwagi na okres 

ważność otrzymanej wówczas Karty tj. 30.06.2020 r.); 

• dystrybucji Kart do Pracowników, którzy zostali zatrudnieni w PKN ORLEN w okresie 1 lipca 2015 r. – 

1 marzec 2016 r. i pozostawać będą w zatrudnieniu na dzień aktywacji Karty (czerwiec 2016 r.); 

 

Uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.  
 

Osoby, które nie posiadają wcześniej otrzymanych Kart powinny skontaktować się z Zespołem Obsługi 

Bezpośredniej, w terminie do 06.05.2016 r. w celu wydania nowej Karty.  
W przypadku nie zgłoszenia tego faktu do Zespołu Obsługi Bezpośredniej, doładowanie nastąpi 

automatycznie na Kartę, którą pracownik otrzymał w 2015 r.    

 

Dodatkowo informujemy, że Pracownicy, którzy nie wyrażą zgody na doładowanie Karty w bieżącym 

roku, zobowiązani są do złożenia oświadczenia w tym zakresie, w terminie do 06.05.2016 r. do  Zespołu 

Obsługi Bezpośredniej. 
Osoby, które wyrażą zgodę na doładowanie Karty, zobowiązane będą do złożenia w terminie późniejszym 

oświadczenia o doliczeniu wartości Karty do przychodu. 

 

Informujemy, że Biuro Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług 

Korporacyjnych Sp. z o.o. - jest do dyspozycji Pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do 16:00. 

 

• za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer:  6 55 50 

• za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50 

• za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50 

• za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze 

• kontakt bezpośredni: Płock, ul. Chemików 7, bud. 05 pok. 16.” 
 
 
Posiłki w słoikach. 
 
Do Członków Zarządu naszej Organizacji Związkowej w Kołach Wydziałowych 
PKN ORLEN S.A. zwracamy się o sprawne przeprowadzenie ankiety-sondażu 
wśród pracowników i podanie nam informacji do biura Związku na temat 
ewentualnej zmiany formuły gotowych posiłków typu obecne dania w słoikach na 



                                    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 

 

inny rodzaj posiłku. Szczegóły przedstawiałem Państwu w mailu oraz w 
bezpośrednich rozmowach z niektórymi Członkami Zarządu oraz z pracownikami 
na Wydziałach, z którymi miałem okazję i przyjemność w poprzednim tygodniu 
rozmawiać na żywo o tej sprawie. 
 
 
 
Wspieramy Hospicjum. 
 
Dzisiejsze informacje kończymy komunikatem dotyczącym dobrowolnej składki na 
płockie Hospicjum. 
Już od kilku lat Członkowie naszej Organizacji Związkowej uczestniczą w 
dobrowolnej charytatywnej akcji na rzecz płockiego Hospicjum poprzez 
comiesięczne przekazywanie kwoty 50 gr. z wypłaty.  
Członkowie nasi sami uznali, aby kwotę te podnieść co najmniej do 1 zł. Decyzja 
oczywiście należy do Państwa. My ze swojej strony przygotujemy na najbliższe 
majowe posiedzenie Zarządu Związku oświadczenia o potrącaniu danej kwoty z 
poborów, a jaka to będzie kwota i czy w ogóle będzie, ta decyzja będzie należała 
do Państwa osobistej decyzji. 
Ze swojej strony zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tej szlachetnej akcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


