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Informacje MZZPRC z dnia 25.09.2017 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 ubiegłym tygodniu wspólnie w trzy Organizacje związkowe wystosowaliśmy do 
Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. pismo dotyczące wypłacenia pracownikom 
jednorazowej nagrody, która byłaby odzwierciedleniem wkładu ich ciężkiej i co 
najważniejsze wydajnej pracy, jaką pracownicy wkładają w uzyskanie 
rekordowych wyników finansowych. 
Zewsząd słyszymy i czytamy, że nasza firma już od dłuższego czasu notuje wciąż 
bardzo dobre wyniki finansowe odzwierciedlone historycznie najwyższymi cenami 
akcji ORLENU na Giełdzie Papierów Wartościowych, co w rozmowach z 
pracownikami przekłada się na ich głosy i oczekiwania dotyczące wypłacenia 
przez pracodawcę z tego tytułu, z tytułu rekordowych  wyników oraz sprawnie 
przeprowadzonych i zakończonych w terminach remontów jakiejś nagrody. 
Temat ten był już kilkukrotnie poruszany w różnych gremiach przy okazji spotkań 
z przedstawicielami pracodawcy, jednak jak dotychczas nie doczekaliśmy się 
finału tych ustnie formułowanych wniosków, dlatego też postanowiliśmy wspólnie 
w trzy Organizacje taki wniosek wystosować w formie pisemnej. 
Poniżej treść pisma: 

„                                   

Płock, 21.09.2017 r. 

 

Pan Wojciech Jasiński 

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

PKN ORLEN S.A. 
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Pan Mirosław Kochalski  

Wiceprezes Zarządu 

PKN ORLEN S.A. 

 

Dotyczy: wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników PKN ORLEN S.A. 

 

Szanowni Panowie Prezesi, 

Niżej podpisane Organizacje Związkowe w imieniu swoich Członków oraz wszystkich 

pracowników PKN ORLEN S.A. zwracają się z uprzejmą prośbą i jednoczesnym wnioskiem o podjęcie 

decyzji dotyczącej wypłaty nagrody jednorazowej płatnej w najbliższym czasie. 

Wniosek nasz podyktowany jest wyjątkowo dobrymi, wręcz rekordowymi wynikami finansowymi 

ORLENU wypracowanymi przez pracowników, a także bardzo pozytywnymi prognozami analityków co 

do pozostałych miesięcy tego roku i okresów kolejnych. 

Również aspekt braku podwyżek obligatoryjnych na rok 2017 po bardzo dobrym pod względem 

finansowym roku 2016 jest także argumentem bardzo często pojawiającym się w głosach pracowników 

formułowanych do Organizacji związkowych, co skłania również nas do wystosowania powyższego 

wniosku do Panów Prezesów. 

Z poważaniem 

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

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

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

 
Dw.  

▪ Pani Grażyna Baka; Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A. 
▪ Pani Anna Lewandowska-Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.” 

 
Posiłki pracownicze. 
 
Wciąż spływają do nas głosy pracowników dotyczące nieodpowiedniej zdaniem 
pracowników jakości posiłków, które dostarczane są dla pracowników systemu 
zmianowego 12-godz. oraz bardzo częstych zamian względem obowiązującego 
menu, co powoduje różne domysły i komentarze.  



                                    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 

 

Za każdym razem staramy się interweniować i przekazywać uwagi pracowników 
zarówno do przedstawicieli ORLENU, jak i do samej firmy BOSS. 
Temat w praktyce jest bardzo trudny i skomplikowany, bo z jednej strony nasza 
związkowa pierwotna idea o zapewnieniu przez pracodawcę posiłków dla 
pracowników systemu zmianowego była bardzo dobrze przyjęta przez Załogę, a z 
drugiej strony jego realizacja przez podmiot, który wygrał przetarg jest cały czas 
bardzo mocno krytykowana przez pracowników jeśli chodzi o jakość tych dań, jak 
i o całokształt usługi.  
Przedstawicielom pracodawcy przekazaliśmy również sugestie pracowników, aby 
dowożenie posiłków na II zmianie po godz. 18 odbywało się możliwie jak 
najszybciej, a nie po godz. 23 tak jak to na niektórych Wydziałach jest dziś, co jest 
m. in. jedną z przyczyn nieodbierania posiłków. 
 
Wybory w Kołach MZZPRC. 
 
Przedstawicielom Kół Wydziałowych MZZPRC przypominamy o rozpoczynaniu 
procedur dotyczących wyborów Przewodniczących Kół, a następnie Delegatów. 
Po wszelkie informacje oraz po niezbędne dokumenty prosimy zgłaszać się do 
biura Związku. 
 
Na koniec naszych dzisiejszych wiadomości krótka informacja od Członków 
naszego Związku dotycząca piłki nożnej. 
 
Wszystkich chętnych pracowników do grania w piłkę nożną zapraszamy w każdy 
czwartek o godz. 20 na tzw. Balonie na Stadionie Wisły Płock. 
Osoby chętne proszone są o kontakt na adres email : 
Adam.Manko@orlen.pl 
Paweł.Gronczewski@orlen.pl 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
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