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Informacje MZZPRC z dnia 7 stycznia 2019 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. 

 

Nasze pierwsze  informacje w Nowym 2019 Roku rozpoczynamy od złożenia 

życzeń noworocznych.  

Wszystkim pracownikom składamy życzenia zdrowia, pomyślności, realizacji 

zawodowych i prywatnych planów i zamierzeń oraz satysfakcji i spełnienia w 

pracy, a także awansów na wyższe stanowiska i podwyżek płac. 

Początek roku to jak często bywa czas zmian. Od pierwszego stycznia br. 

zmieniły się przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o Związkach Zawodowych. 

Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone z Nowym Rokiem to zmiana 

wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosiło 2250 zł oraz 

wprowadzenie w połowie 2019 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

W trakcie roku będziemy ustalali wysokość składek odprowadzanych przez 

pracodawców, jak i samo wprowadzenie wspomnianych PPK. Natomiast 

główną zmianą w Ustawie o związkach zawodowych jest podwyższenie 

progów reprezentatywności organizacji związkowych z 10 do 15 % dla 

organizacji niezrzeszonych w strukturach krajowych i z 7 do 8 % dla 

Organizacji zrzeszonych w takich strukturach. To najistotniejsza zmiana w 

Ustawie, która powinna determinować pracowników do przystępowania do 
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organizacji związkowych, aby ich przedstawiciele mieli większą legitymację do 

reprezentowania praw pracowniczych. 

 

Kolejnym tematem jest wejście w życie postanowień Protokołu Dodatkowego 

nr 4 do ZUZP PKN ORLEN S.A. Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 

kwietnia br. wejdą w życie ustalenia zmian, a od 1 marca wchodzi w życie 

część ustaleń porozumienia płacowego. Natomiast na dzień 21 stycznia br. 

pracodawca zapowiedział pierwsze spotkanie dotyczące dokończenia 

negocjacji pozostałych elementów porozumienia płacowego na ten rok 

zgodnie z tokiem przyjętym podczas negocjacji zmian w Układzie. 

Rozpoczynający się rok oprócz tradycyjnych negocjacji płacowych będzie na 

pewno bardzo intensywny pod wzglądem dokończenia rokowań ZUZP w 

Spółkach G.K. ORLEN, w których do zamknięcia tego tematu zabrakło 

niewiele w końcówce roku poprzedniego. Mamy na myśli ORLEN Serwis, 

Basell Orlen Polyolefins i ORLEN Laboratorium. Najbliżej do osiągnięcia 

porozumienia w temacie ZUZP jest w Spółce ORLEN Laboratorium, jednak 

trzeba poświęcić czas i wykazać więcej dobrej woli ze strony pracodawcy i 

właściciela, aby wspólnie wypracować kompromis w ustaleniu treści tak 

ważnego da pracowników dokumentu, który będzie wyznacznikiem zasad 

zatrudnienia w Spółkach.  

 

W związku z dużym zainteresowaniem nową umową na świadczenia 

medyczne podpisaną przez PKN ORLEN S.A. z PZU MEDICA 

przypominamy, że wszelkich informacji dotyczących wprowadzonych 
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rozwiązań udziela Pani Zofia Jankowska z Działu Relacji Społecznych 

PKN ORLEN S.A. pod telefonem (24) 256 98 91. 

 

Członków Zarządu MZZPRC informujemy, że w czwartek 17 stycznia o 

godz. 13.00 w sali nr 1 w bud. C.A. odbędzie się  posiedzenie Zarządu 

Związku na które serdecznie zapraszamy. 

 

Przewodniczących Kół którzy nie odebrali dotychczas naszych związkowych 

ściennych kalendarzy na swoje Wydziały prosimy o ich odbiór. 

 

 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


