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Informacje MZZPRC z dnia 13 maja 2019 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 informacje rozpoczynamy od tematu rozmowy rozwojowej, jaka jest obecnie 

przeprowadzana w PKN ORLEN S.A. 

Rozmowa rozwojowa jest nowością w naszej firmie, bo dotychczas w historii firmy mieliśmy 

przez trzy lata ocenę pracowniczą, jednak co należy wyraźnie zaznaczyć, że rozmowa 

rozwojowa nie jest oceną pracowniczą.  

Rozmowa rozwojowa ma na celu ustalenie działań rozwojowych i szkoleniowych. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczącą rozmowy rozwojowej: 

 

,,W naszej firmie przeprowadzana jest Rozmowa Rozwojowa. Na jej przeprowadzenie 
przełożony ma czas do 30 czerwca tego roku, a zasady Rozmowy reguluje zarządzenie nr 
6/2019/DG. 
 
Rozmowa ma na celu ustalenie działań rozwojowych i szkoleniowych przy pomocy aplikacji 
informatycznej. Termin spotkania zostanie ustalony przez przełożonego każdego z 
pracowników. 
W Intranecie w zakładce: Moja praca/Rozmowa Rozwojowa oraz na platformie e-learningowej, 
zostały zamieszczone materiały pomocnicze do realizacji Rozmowy Rozwojowej.  
Są to m.in. przewodniki dla Przełożonego i Pracownika oraz check-listy. Zachęcamy do 
zapoznania się z materiałami.  
 
Aplikacja informatyczna znajduje się w Intranecie pod tym 
adresem  https://rozmowarozwojowa.orlen.pl. W aplikacji, w zakładce „Instrukcje i formularze” 
znajdują się instrukcje do obsługi narzędzia i formularz poglądowy. 
 
Realizację Rozmowy Rozwojowej koordynuje Zespół Zarządzania Kompetencjami (KRK).  
Kontaktowe numery telefonów: 24 256 94 30, 24 256 94 28, 24 256 94 29, 22 7780970”. 

 

http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Rozmowa_Rozwojowa/Strony/default.aspx
https://rozmowarozwojowa.orlen.pl/
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Orlen Administracja – ZUZP 

 

We wtorek 7 maja w Spółce Orlen Administracja odbyła się kolejna sesja negocjacyjna ZUZP. 

Kończąc powoli negocjacje układowe, strony dyskutują jeszcze nad regulaminem premiowania 

i nad zasadami nagrody rocznej. 

 

ORLEN AVIATION 

Po skontaktowaniu się z nami pracowników Spółki ORLEN AVIATION z Warszawy, 

zaczynamy stawiać nasze pierwsze kroki i rozpoczynamy naszą działalność związkową w tej 

nieznanej nam dotąd szerzej Spółce, która świadczy usługi w zakresie tankowania statków 

powietrznych na jedenastu polskich lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych: 

 

Jest to Spółka, w której pracownicy także pracują na zmiany przy tankowaniu i obsłudze 

samolotów. Byliśmy u pracowników już wcześniej, zapoznaliśmy się z ich sprawami i jako 

nowa Organizacja we współpracy z Organizacjami tam działającymi będziemy je rozwiązywali i 

pomagali pracownikom. 
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W miniony piątek 10 maja już jako Organizacja posiadająca tam Członków i działająca w tej 

Spółce wzięliśmy udział w spotkaniu negocjacyjnym na którym udało nam się wspólnie 

wynegocjować ramy porozumienia płacowego, które zawiera w sobie podwyżkę obligatoryjną 

(od III br.), podwyżkę uznaniową (od VII br.), dwie nagrody świąteczne oraz kartę paliwową. 

 

 

Pikniki związkowe 2019 r. 

 

Członków Związku informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Związku, w roku 2019 będą 

zorganizowane trzy pikniki związkowe w dniach: 

- 15 czerwca (sobota), 

- 29 czerwca (sobota), 

- 30 sierpień (piątek) 

Miejsce pikników – Centrum Konferencyjno-Piknikowe nad Wisłą (dotychczasowa nazwa C. K. 

Naftoremont). 

Koszt zakupu zaproszenia tak jak w latach ubiegłych, tj. 20 zł za osobę. 

 

 

Członków Zarządu Związku informujemy, że posiedzenie zebranie Zarządu odbędzie się w 

czwartek 30 maja o godz. 13.00 w Sali Nr 1, bud. CA. 

 

 

Kolejne informacje przedstawimy za dwa tygodnie, tj. 27.05. 

 

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


