Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 01 kwietnia 2019 r.
Witam.
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Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A.
zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.

Szanowni Państwo.
W dzisiejszych informacjach przedstawiamy relację z Walnego Zebrania
Delegatów MZZPRC oraz stan negocjacji płacowych w kolejnych Spółkach G.K.,
a także zapowiedziane terminy nadchodzących spotkań.
Zaczynamy od najważniejszego wydarzenia minionego tygodnia, jakim było
Walne

Zebranie

Delegatów

Międzyzakładowego

Związku

Zawodowego

Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A., które odbyło się w
miniony czwartek 28 marca, w Domu Technika, w Płocku.
Chcemy poinformować wszystkich Członków naszego Związku, że swoją
obecnością na początku zebrania zaszczycił nas Prezes Zarządu PKN ORLEN
S.A. Pan Daniel Obajtek oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr Pani Wioletta
Kandziak.
Pan Prezes w swoim wystąpieniu podsumował roczny okres działalności na
stanowisku Prezesa ORLENU, przedstawił realizowane cele, omówił bieżące
sprawy oraz planowane do realizacji najbliższe inwestycje, a także poinformował
na jakim obecnie etapie jest proces planowanego połączenia PKN ORLEN z
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LOTOSEM. Odniósł się też do negocjacji płacowych i sytuacji Spółek, w tym do
największej z nich jaką jest Spółka ORLEN Serwis S.A.
Pan Prezes podkreślił też dobrą współpracę z naszą Organizacją Związkową, co
również i my zauważamy w drugą stronę po ostatnim roku działalności.
Były pytania od Delegatów na Sali podczas zebrania, a także możliwość dyskusji
zarówno z Panem Prezesem, jak z Panią Dyrektor ds. Kadr podczas przerwy po
zakończeniu oficjalnego wystąpienia.
Wizyta Pana Prezesa Daniela Obajtka i Pani Dyrektor Wioletty Kandziak
niewątpliwie podniosła rangę naszego zebrania i była dla nas podkreśleniem
naszej wzajemnej dobrej codziennej współpracy, która choć czasami twarda i
trudna podczas różnego typu negocjacji, to zawsze jest oparta o wzajemny
szacunek i zrozumienie prezentowanych wzajemnie spraw.
Jest nam niezmiernie miło i czujemy się zaszczyceni, że mimo bardzo licznych
spraw i obowiązków jakie ma codziennie Pan Prezes oraz Pani Dyrektor ds.
Kadr, odpowiedzieli oni pozytywnie na zaproszenie naszego Związku oraz
znaleźli czas i wzięli udział w naszym corocznym zebraniu.
Spotykając się z Delegatami naszego Związku, którzy są przedstawicielami
Załogi pracującej zarówno w ORLENIE, jak w Spółkach G.K., najwyżsi rangą
przedstawiciele PKN ORLEN wyrazili szacunek wobec wszystkich pracowników,
którzy realizując swoje codzienne zadania tworzą wartość G.K. ORLEN.
Nasze związkowe zebranie przejdzie do historii także z tego powodu, że jest to
pierwszy raz w 14 letniej historii działalności naszej Organizacji, kiedy w Walnym
Zebraniu Delegatów uczestniczył Prezes naszej firmy.
Dla przypomnienia Pan Prezes Daniel Obajtek oraz Pani Dyrektor Wioletta
Kandziak będąc dopiero miesiąc w naszej firmie, odpowiedzieli także wówczas
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pozytywnie na nasze zaproszenie i wzięli udział w zebraniu Zarządu naszej
Organizacji w dniu 8 marca 2018 roku.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dotychczasową dobrą współpracę z naszą
Organizacją oraz za wizytę na Walnym Zebraniu Delegatów MZZPRC w dniu 28
marca.
Po wizycie Pana Prezesa Daniela Obajtka odbyło się zgodnie z programem XIV
WZD, które było zebraniem sprawozdawczym.
Swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rafał Stefanowski, który
szczegółowo omówił ostatni rok działalności Związku.
Następnie w imieniu Komisji Rewizyjnej swoje sprawozdanie przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Łukasz Sobczak.
Po tych wystąpieniach Delegaci w głosowaniach jawnych udzielili absolutorium
Przewodniczącemu Związku, Prezydium Związku, Zarządowi Związku i Komisji
Rewizyjnej Związku.
Ostatnia część zebrania to dyskusja programowa, przedstawienie i głosowanie
projektów Uchwał XIV WZD oraz wolne wnioski.
Walne Zebranie Delegatów MZZPRC podjęło Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu
Związku w zakresie parytetu przy wyborze Delegatów na nową kadencję.
Dotychczas Delegat był wybierany według parytetu 1 na 10 Członków, po
zmianie będzie to 1 na 20 Członków danego Koła.
Podjęta przez XIV WZD Uchwała dotyczy wyboru Delegatów na kolejną
Kadencję po kadencji obecnej.
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Negocjacje Płacowe w Spółkach.
W środa 27 marca na kolejnym spotkaniu negocjacyjnym udało się stronom
osiągnąć porozumienie płacowe w kolejnej Spółce jaka jest ORLEN EKO.
Porozumienie zawiera w sobie podwyżkę obligatoryjną od marca, podwyżkę
uznaniową od lipca, dwie nagrody świąteczne, nagrodę roczną na Dzień
Chemika oraz kartę paliwową.
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zaplanowane jest na wtorek 2 kwietnia.
ORLEN SERWIS S.A. - w czwartek 4 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie
dotyczące negocjacji ZUZP.
Natomiast na najbliższą środę 3 kwietnia zaplanowane jest w PKN ORLEN
spotkanie dotyczące tegorocznego badania zaangażowania i satysfakcji
pracowników PKN ORLEN, które to będzie już IV edycją.
Badanie ma być przeprowadzone w dniach 1 – 26 kwietnia br.

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