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Informacje MZZPRC z dnia 29 października 2018 r. 
 

 
Witam. Piotr Wilicki – 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 dniu 22 października odbył się dodatkowy, nadzwyczajny zarząd naszego 
Związku. Temat tego spotkania był jeden rokowania do zmian ZUZP w PKN 
ORLEN. Na zebraniu przedstawiliśmy założenia do zmian i stan rokowań. 
Rozmowa w tak szerokim audytorium naznaczyła nam kierunek do dalszych 
rozmów z Pracodawcą na spotkanie w ramach rokowań w dniu 23 
października. Burzliwa rozmowa toczyła się w kwestii najbardziej nas 
interesującej czyli Tabeli Stanowisk i Taryfikatora. Od początku zainicjowania 
rozmów w tym temacie nasza propozycja spowodowana była 
uporządkowaniem stanowisk operatorskich i strażackich i zapewnieniem 
jednolitych i przejrzystych zasad zatrudniania i awansowania pracowników na 
tych stanowiskach. Różnice zdań jak nie trudno się domyśleć wystąpiły po 
stronie wyliczenia kosztów wprowadzenia zmian, ale nie przeszkadza to aby 
dalej kontynuować rozmowy na spotkaniu, które wyznaczono 8 listopada.  
 
Tak jak wielokrotnie informowaliśmy w spółce Orlen Serwis cały czas 
prowadzimy również rozmowy nad dokumentem ZUZP. Nie jest łatwo 
wypracować konsensus w zapisach ogólnych i mimo ustalenia większości 
zapisów ogólnych występuje również część, które są rozbieżne w intencji i 
które będą nadal procedowane. Na najbliższym spotkanie w dniu 9 listopada 
będziemy rozmawiać w szczegółach o Tabeli Stanowisk i Taryfikatorze 
Stanowisk czyli o tych czynnikach, które są najbardziej wymierne dla 
pracowników i najbardziej skutkujące na przyszłość.  
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Również w omawianej Spółce odbędą się wybory Zasłużonego Pracownika. 
Przypominamy, że kandydatury można zgłaszać do końca miesiąca. 
 

 
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z 
Panią Agnieszką Cichocką – Dyrektorem Działu Personalnego (tel. +48 24 
256 91 51). 
 
 
W PKN ORLEN rozpoczęła się procedura wyborcza Rzecznika ds. Etyki. 
Polecamy zapoznać się z nowymi zasadami zgłaszania kandydatów i 
kryteriów dla kandydatów na rzecznika, z których zostały usunięte 
kontrowersyjne zapisy o których wielokrotnie informowaliśmy. Obecnie kryteria 
zostały bardziej dostosowane do pracowników i liczymy, że w tym roku osób 
spełniających te wymagania i kandydujących będzie więcej.  
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Koło Honorowego Krwiodawstwa przy PKN ORLEN, które od niedawna stara 
się ponownie wskrzesić ideę oddawania krwi wśród pracowników Grupy 
Kapitałowej przygotowała akcję dla obecnych i potencjalnych dawców. Plakat 
inicjatywy poniżej. 
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Pod koniec listopada odbędzie się kolejny Turniej Piłki Nożnej Grupy 
Kapitałowej „Turniej Misia” o wszystkich szczegółach i ustaleniach będziemy 
informować na bieżąco. Jeżeli były by jeszcze chętne drużyny do udziału w 
tym turnieju prosimy o kontakt z kolegą Adamem Mańko.  
Odnośnie kibicowania i przebiegu rozgrywek poinformujemy. 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


