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Informacje MZZPRC z dnia 30.01.2017 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. 

Dzisiejsze wiadomości związkowe rozpoczynamy od informacji dotyczącej 
rozpoczęcia negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. 
 
W związku z licznymi zapytaniami i telefonami kierowanym do biura Związku w 
sprawie rozpoczęcia w PKN ORLEN tegorocznych negocjacji płacowych 
informujemy, że zaproszenie od pracodawcy na spotkanie wraz z wyznaczonym 
terminem nadeszło w ubiegłym tygodniu, a pierwsze spotkanie płacowe odbędzie 
się w dniu dzisiejszym (poniedziałek 30.01).  
Jak zwykle na pierwszym spotkaniu pracodawca zapewne przedstawi szereg 
danych finansowych za poprzedni rok, m.in. te o które występował pisemnie nasz 
Związek i dyskusja będzie dotyczyła tych zagadnień. 
O szczegółach i postępach negocjacji będziemy Państwa informowali. 
 

ZUZP w PKN ORLEN S.A. 

W miniony poniedziałek 23 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie 
dotyczące dalszych rozmów nad zmianami w ZUZP PKN ORLEN S.A.  
Jest to kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku.  
Na spotkaniu strony dyskutowały nad trzema istotnymi elementami, a konkretnie 
nad sprawą awansów, okresu w którym pracownik z uprawnieniem emerytalnym 
przechodząc na emeryturę mógłby wcześniej otrzymać nagrodę jubileuszową 
oraz nad podniesieniem tzw. widełek płacowych w danych kategoriach 
zaszeregowania (min. – max.), natomiast kontynuacja prac nad taryfikatorem 
stanowisk pracy, w tym również dalsza dyskusja nad zmianą stanowiska Mistrz -
Kierownik Zmiany miałaby być przełożona na późniejszy termin 2017 r. 
Do podpisania tych pierwszych cząstkowych uzgodnień zabrakło w poniedziałek 
niewiele i ostatecznie spotkanie nie zakończyło się spisaniem żadnych uzgodnień. 
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ORLEN KOLTRANS. 

Ze Spółki KolTrans otrzymaliśmy pismo w którym pracodawca proponuje 
rozpoczęcie tegorocznych rozmów płacowych dopiero po zakończeniu I kw. 2017 
r., czyli w skrajnym przypadku tak naprawdę być może nawet pod koniec 2017 r., 
dlatego też w trzy Organizacje Związkowe tam działające wystosowaliśmy do 
Spółki pismo o następującej treści: 
 

 

 

„                               

 

Płock, 25 stycznia 2017 r. 

 

Pan Andrzej Raszewski 

Prezes Zarządu 

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na pismo o numerze ZB/362/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, Organizacje 

związkowe działające w ORLEN KolTrans 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 w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  
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wnoszą o rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w  2017 roku niezwłocznie po zakończeniu negocjacji 

płacowych w PKN ORLEN S.A., a nie jak Państwo proponują po zakończeniu I kwartału 2017 roku. 

 

Z poważaniem 

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

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

Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 
Dw.: 
▪ Pan Paweł Ogrodnik, Członek Zarządu ORLEN KolTrans Sp. z o.o.” 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa w PKN ORLEN S.A. 

We wtorek 24 stycznia odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Komisji BHP 
w PKN ORLEN S.A. Przed posiedzeniem Komisji odbył się tzw. Spacer 
Bezpieczeństwa, który tym razem miał miejsce na Instalacji Paraksylenu. 
Tradycyjnie na Komisji zwycięzcom konkursu BHP ,,zgłoś zagrożenie” zostały 
wręczone nagrody za zgłaszane pomysły ulepszające pracę lub zapobiegające 
wypadkom. Wszystkim pracownikom serdecznie gratulujemy. 
Oprócz typowych zagadnień dotyczących tematyki BHP oraz przedstawienia 
wskaźników wypadkowości, nasza Organizacja związkowa niezmiennie 
podtrzymuje dyskusję na temat podjęcia działań i znalezienia środków 
finansowych na przebudowę Bramy Nr  2 oraz Bramy Nr 5 i budowy parkingu przy 
nowym budynku Centrum Usług Korporacyjnych. Ważna jest sprawa przebudowy 
Bramy Nr 2, tak jak to się stało z Bramą Nr 1, która dopiero po generalnym 
remoncie i rozbudowie stała się obiektem ładnym, wygodnym miejscem pracy dla 
pracowników tam pracujących i przede wszystkim obiektem z godnym wyglądem 
wpisującym się w standardy ORLENU, również co ważne z toaletą dostępną dla 
pracowników i gości oczekujących przed wejściem na Zakład czego wcześniej nie 
było. 
Chcielibyśmy i to jest naszym celem na przyszłość, aby również i Brama Nr 2 
pamiętająca jeszcze czasy głębokiego PRL-u, która ani swoim wyglądem, ani tym 
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bardziej kolorystyką nie wpisuje się w wizerunek ORLENU, aby i ta Brama 
doczekała się szybko zasłużonego generalnego remontu. 
  
 

Badanie zaangażowania i satysfakcji dla pracowników PKN ORLEN S.A. 

Pracownikom PKN ORLEN przypominamy, że trwa badanie zaangażowania i 
satysfakcji, w którym pracownicy mogą wyrazić swoje zdanie i opinie na 
postawione tam pytania. 
III edycja badania w PKN ORLEN odbywa się w terminie: 23 stycznia – 22 
lutego 2017 r.   
W tym czasie kwestionariusz badania dostępny jest on-line lub papierowo. 
Udział w badaniu jest oczywiście dobrowolny. Żaden z przełożonych nie może 
zmuszać pracowników do wzięcia w nim udziału. 
Ze swej strony zapraszamy i zachęcamy wszystkich pracowników do wzięcia w 
udziału w takim badaniu i wyrażenia swoich opinii. 
 
 
 
Informacyjnie przypominamy także, że takie badanie trwa również obecnie w 
Spółce ORLEN Serwis S.A.  
Rozpoczęło się ono 09 stycznia br. i potrwa do 03.02.2017 r. 
 
 
 
 
 

 

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


