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Informacje MZZPRC z dnia 10 lutego 2020 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. 

 

 

W oczekiwaniu na drugie spotkanie dotyczące tegorocznych negocjacji płacowych w PKN 

ORLEN S.A., które odbędzie się w przyszłym tygodniu w środę 19 lutego, w międzyczasie 

dokańczamy także inne sprawy związane z rozpoczęciem negocjacji płacowych w Spółkach. 

Do większości z nich wystosowane zostały pisma już we wcześniejszych terminach, a ostatnią 

Spółką do której wystąpiliśmy w ubiegłym tygodniu pisemnie wraz ze Związkiem Branżowym 

jest Spółka ORLEN Aviation z Warszawy. 

Poniżej treść pisma: 

„                               

 
Płock, 31.01.2020 r. 

 
Pan Waldemar Mazurek         

Prezes Zarządu 

ORLEN Aviation Sp. z o.o. 

 
 

Dotyczy: ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

                w ORLEN Aviation Sp. z o.o. w 2020 roku. 
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Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje Związkowe działające w ORLEN Aviation Sp. z o.o., tj.: Międzyzakładowy Związek 

Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy 

Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z Ustawą o związkach 

zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku, zwracają się do Zarządu Spółki z wnioskiem o podjęcie 

negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania w celu ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia dla Pracowników Spółki na 2020 rok. 

W celu prowadzenia konstruktywnych rokowań, zgodnie z art. 28 ww. Ustawy wnosimy o 

przygotowanie i przedstawienie następujących danych:  

1. Sprawozdania  o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, przekazywanego do GUS,  

druk Z-06 za rok 2019. 

2. Sprawozdania o przychodach i kosztach finansowych, druk F-01 za rok 2019. 

3. Średniego zatrudnienia w 2019 roku. 

4. Wartości Funduszu Wynagrodzeń na dzień 31.12.2019 rok wraz z  porównaniem w latach 2017 
– 2018 – 2019. 

5. Średniej płacy zasadniczej (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2019 roku wraz z porównaniem w 
latach 2017 – 2018 – 2019. 

6. Średniej płacy zasadniczej z premią (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2019 roku wraz z 
porównaniem w latach 2017 – 2018 – 2019. 

7. Średniego wynagrodzenia w Spółce (bez Dyrektorów i Zarządu) w 2019 roku wraz z 
porównaniem  w latach 2017 – 2018 – 2019. 

 

Z poważaniem, 

 

Bogdan Żulewski, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A., 

Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 
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Pozostając jeszcze na chwilę przy tej Spółce informujemy także, że dzięki wspólnym staraniom 

jeszcze w starym roku, Spółka w pierwszych dniach stycznia br. przystąpiła do wspólnego 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dzięki czemu pracownicy 

rozpoczynają właśnie korzystanie ze wszystkich dostępnych w naszym funduszu świadczeń 

socjalnych. Wszystkich informacji w tej sprawie udzielają przedstawiciele Spółki, ewentualnie 

także prosimy o pytania do nas. 

 

 

ORLEN EKO 

Pierwszą odpowiedź na nasze wspólne związkowe pisma wystosowane do Spółek w sprawie 

rozpoczęcia negocjacji płacowych dała Spółka ORLEN EKO, która poinformowała, że jest w 

trakcie przygotowywania wnioskowanych przez nas dokumentów, a po ich przygotowaniu 

zostanie ustalony termin spotkania. 

Ze Spółki ORLEN EKO otrzymaliśmy także w ostatnim czasie informację, że Spółka planuje 

wdrożyć i przeprowadzić Rozmowę Rozwojową. W odpowiedzi na przesłane dokumenty 

przesłaliśmy naszą odpowiedź do zaproponowanych Zasad Rozmowy Rozwojowej. 

 

 

Karta paliwowa – ważność karty. 

 

W minionym tygodniu otrzymaliśmy kilka zapytań od pracowników PKN ORLEN o ważność 

karty paliwowej, bowiem pod jej numerem widnieje data ważności karty 30/06/2020. 

Pytanie dotyczyło tego co z ważnością karty w kontekście tegorocznych negocjacji płacowych, 

gdzie pracownicy spodziewają się także zasilenia kwotowego karty, co zwykle następowało na 

koniec czerwca danego roku. 

Podjęliśmy się tak na gorąco wyjaśnienia tej sprawy i chcemy uspokoić pracowników, że 

posiadane karty będą dalej aktywne i ważne. 
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Dziś w tej sprawie przedstawiamy tylko taką naszą informację uzyskaną telefonicznie, 

natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to poprosimy też przedstawicieli pracodawcy o 

wystosowanie w tej sprawie w stosownym czasie oficjalnej informacji. 

 

 

Przekaż swój 1%. 

                 1% dla kolegi Radka Piechockiego 

 

Szanowni Państwo, 

 Prosimy o przekazanie 1% podatku dla naszego kolegi Radka zmagającego 

się z chorobą nowotworową. 

 

Dane do PIT: KRS 0000037031 cel szczegółowy 148. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


