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Informacje MZZPRC z dnia 25 czerwca 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. 

 

Po zakończeniu najważniejszych spraw jakim były negocjacje płacowe, w zbliżającym się 

okresie wakacyjnym teoretycznie mniej intensywnym, bo to okres urlopowy, przechodzimy 

do innych spraw bieżących zarówno w PKN ORLEN S.A., jak i w Spółkach G.K. ORLEN. 

 

Po zakończonych Dniach Chemika 2018 docierają do nas opinie i głosy niezadowolenia z 

tego, że kolejny już rok z rzędu nic się nie zmienia na bardziej pozytywnego w organizacji 

Dni Chemika i w oddzieleniu tego pracowniczego święta od wspólnego świętowania z 

mieszkańcami miasta i okolic oraz w kwestii cateringu, który pracownicy krytykują 

przedstawiając nam swoje opinie i komentarze odnośnie limitowania dań. 

Czas pokazał, że taka wspólna i otwarta dla wszystkich formuła obchodów Dni Chemika nie 

do końca się sprawdza, bo pracownicy narzekają, że nie czują, że to jest ich święto, a 

osoby z miasta również nie mają zbyt wiele atrakcji poza wieczornym koncertem i 

darmowymi atrakcjami dla dzieci, gdzie tworzą się bardzo duże kolejki, ale za to z płatnym i 

dość drogim cateringiem. Takie właśnie opinie do nas docierają. 

W kwestii oddzielenia pikniku z okazji Dni Chemika tylko dla pracowników i ich rodzin od 

wspólnej formuły z miastem składaliśmy w tym roku swoje pomysły, które nie zostały 

jednak wdrożone, ale będziemy je przedstawiali dalej, aby znalazło się jakieś dobre 

rozwiązanie i dla pracowników i dla miasta. 
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Mamy nadzieję, że głos Załogi, szczególnie tej zmianowej, która poprzez system pracy 

najmniej na tym korzysta zostanie w tym roku wysłuchany, a wnioski i uwagi uwzględnione 

zostaną w organizacji imprezy na 2019 r. 

W tej sprawie mamy obiecane też w najbliższym czasie spotkanie podsumowujące 

tegoroczną imprezę Dni Chemika, gdzie przedstawimy głosy i opinie pracowników. 

Do pracowników ma być też skierowana ankieta, w której każdy będzie mógł się 

wypowiedzieć w powyższej sprawie i zamieścić swoją opinię, do czego gorąco już dziś 

zachęcamy, bo od zawartych w ankiecie  opinii i głosów będzie bardzo wiele zależało. 

Jeśli ankieta się pojawi będziemy Państwa o tym informować i zachęcać do jej wypełnienia. 

 

 

Pozostałe sprawy. 

 

W PKN ORLEN S.A. wciąż przed nami dyskusja nad Tabelą ZUZP.  

W tej chwili jesteśmy na etapie roboczej wewnętrznej dyskusji nad różnymi szczegółami 

rozwiązań, które mogłyby, czy powinny się w przyszłości znaleźć w tabeli ZUZP , a w 

kolejnym czasie przed nami oficjalne rozmowy z pracodawcą – rokowania, które mamy 

nadzieję, że jeszcze w tym roku zakończą się dobrymi rozwiązaniami dla pracowników. 

To jest proces wymagający analiz i czasu, stąd też bez zbędnego pośpiechu trzeba 

przeanalizować i przedyskutować z pracodawcą wszystkie propozycje, które dotyczą 

zarówno pracowników Obszaru Produkcji, jak i Straży Pożarnej oraz Terminali Paliw. 

 

Również w temacie ZUZP wystąpiliśmy do Spółki Basell ORLEN Polyolefins, gdzie 

wnosimy o rozpoczęcie przeglądu tego niemłodego już dokumentu (z 2005 r), w którym 

widzimy zapisy do poprawy. 

Poniżej treść pisma wystosowanego przez nas do Spółki BOP wspólnie z Organizacjami 

Związkowymi tam działającymi:   
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,,Pan Josef Tanner  

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

 

Dotyczy: przeglądu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  

               Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje związkowe działające w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., tj.: 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN 

ORLEN S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i 

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

się z wnioskiem o przegląd Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Basell 

ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. oraz dokonanie i wprowadzenie niezbędnych zmian w zapisach 

obecnego Dokumentu. 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników BOP Sp. z o.o. obowiązuje od 13 lat i nigdy nie 

był poddany gruntownemu przeglądowi. Po tylu latach funkcjonowania tego Dokumentu uważamy 

za niezbędne dokonanie jego całościowego przeglądu oraz wprowadzenie zmian w jego zapisach, 

np.  w Tabeli minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, czy w kwestii  uregulowania i 

ujednolicenia na jednakowym zryczałtowanym poziomie dodatku zmianowego, który dziś ulega 

zmniejszeniu w przypadku wzięcia przez pracownika urlopu na nocnej zmianie. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezesa o zorganizowanie w najbliższym 

czasie roboczego spotkania w tej sprawie celem omówienia naszego wniosku i przystąpienia do 

w/w prac, które chcielibyśmy zakończyć jeszcze w tym roku, tak aby wprowadzone zmiany weszły w 

życie z nowym rokiem”. 

 

ORLEN Serwis S.A. 

W Spółce ORLEN Serwis S.A. po okresie przerwy strony powróciły do rozmów nad 

tematem negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki. 

Ostatnie spotkanie odbyło się w miniony piątek 22 czerwca. 
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Na cały okres wakacyjny ustalony jest harmonogram spotkań, które mamy nadzieję, że 

posuną nas do przodu w zakresie prac jaki jest do negocjacji z pracodawcą. 

 

Karty Zakupowe. 

Wszystkim pracownikom, którzy nie dokonali jeszcze złożenia oświadczeń  przypominamy 

o jak najszybszym ich złożeniu, bo warunkiem doładowania Karty w czerwcu jest zwrot 

oświadczeń o doliczeniu wartości Karty do przychodu. 

Pracowników, którzy nie otrzymali jeszcze do podpisu oświadczeń prosimy o pilne 

występowanie w tej sprawie do Kierowników Komórek Organizacyjnych.  

Jeśli ktoś przebywa np. na dłuższym zwolnieniu chorobowym, to prosimy o powiadomienie 

takiej osoby, aby również wypełniła i złożyła oświadczenie. 

 

Kamizelki odblaskowe dla Członków MZZPRC. 

Członków naszego Związku informujemy kolejny raz, że zostały zakupione odblaskowe 

kamizelki np. do jazdy na rowerze, które bezpłatnie otrzyma każdy Członek MZZPRC. 

Prosimy Przewodniczących Kół o ich odbiór i dystrybucję wśród Członków Związku na 

swoich Wydziałach lub jak ktoś woli to indywidualny odbiór w biurze MZZPRC. 

 

Piknik związkowy - 20 lipca. 

Informujemy, że rozpoczynamy sprzedaż zaproszeń na nasz drugi tegoroczny piknik 

związkowy, który odbędzie się w piątek 20 lipca. 

Miejsce pikniku – MOSIR Płock, Pl. Dąbrowskiego 2a przy Wieży Ciśnień.  

Start tradycyjnie o godz. 17.00.   

Cena zaproszenia dla Członka Związku lub osoby towarzyszącej po 20 zł. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Członkom Zarządu przypominamy i zapraszamy na zebranie Zarządu MZZPRC, które 

odbędzie się w czwartek 05 lipca, tradycyjnie o godz. 13 w Sali Nr 1, bud. C.A. 
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Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym nasze związkowe 

informacje będą ukazywały się co dwa tygodnie (następne informacje 09.07). 

W przypadku ważnych i pilnych spraw będziemy je przekazywali Państwu na 

bieżąco lub informowali Przewodniczących Kół MZZPRC. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


