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Informacje MZZPRC z dnia 04 marca 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. 

 

W dzisiejszych informacjach przedstawione zostaną tematy dotyczące: 

- negocjacji płacowych w Spółkach; 

- wyborów Rzecznika ds. Etyki w Spółce ORLEN SERWIS S.A., gdzie na tą 

funkcję wśród dwóch kandydatów jest Członek naszej Organizacji kol. Adam 

Osicki; 

- informacja o zakazie wjazdu na teren Zakładu różnych firm, w tym także firm 

cateringowych; 

- uszczegółowienie przedstawianych w naszych ubiegłych informacjach  

kryteriów wypłaty nagrody na 20-lecie PKN ORLEN S.A. 

 

 

Jeśli chodzi o negocjacje płacowe w Spółkach G.K. ORLEN, to w minionym 

tygodniu odbyliśmy spotkania negocjacyjne w trzech Spółkach, tj.  

- ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – środa 27 lutego,  

- ORLEN Serwis S.A. – czwartek 28 lutego, 

- Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. – piątek 01 marca. 
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W dwóch z tych trzech Spółek, tj. w Spółce ORLEN Ochrona i w Basell ORLEN 

Polyolefins udało się stronie związkowej osiągnąć kompromis z pracodawcami i 

zawrzeć porozumienia płacowe na 2019 r. 

Podkreślenia w Spółce ORLEN Ochrona wymaga fakt, że budżet na tegoroczne 

podwyżki płac był większy od roku poprzedniego, a to z kolei pozwoliło na taki 

ruch, że tegoroczne porozumienie płacowe dla pracowników zawiera w sobie 

podwyżkę obligatoryjną, której w tej Spółce nie było od dawna oraz kwotę na 

podwyżki uznaniowe, gdzie w ubiegłych latach był zawsze tylko budżet na 

podwyżki uznaniowe i jedną nagrodę świąteczną. 

Oprócz podwyżek obligatoryjnych i uznaniowych pracownicy Spółki ORLEN 

Ochrona otrzymają w 2019 r. także nagrodę świąteczną na Boże Narodzenie 

oraz kartę paliwową 500 zł, co w tej Spółce jest nowością wprowadzaną w tym 

roku po raz pierwszy. 

Strony porozumienia zagwarantowały sobie jeszcze spotkanie z pracodawcą po 

trzecim kwartale, aby przeprowadzić dyskusję o Platformie Kafeteryjnej My 

Benefit, a w porozumieniu ustalone zostało też, że w roku 2020 będzie 

negocjowana także nagroda świąteczna - Wielkanocna, której dotychczas ze 

względu na ograniczony budżet nie było. 

Jest to drugi rok z rzędu stabilizowania się sytuacji wynagrodzeniowej w tej 

Spółce, co przełożyło się na spadek fluktuacji pracowników, czyli odejść z firmy z 

27% do 8%. 

 

Basell ORLEN Polyolefins. 

W Spółce BOP negocjacje płacowe rozpoczęliśmy już w grudniu ubiegłego roku 

wraz z dyskusją o modyfikacji w istniejącym w tej Spółce od 2005 roku ZUZP 
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przynajmniej kilku najbardziej pilnych tematów z tego niezbyt już aktualnego pod 

niektórymi względami dokumentu, który nigdy dotąd nie był zmieniany. 

Podczas spotkań negocjacyjnych oprócz negocjacji płacowych dyskusji zostały 

poddane cztery najważniejsze zakresy tematyczne z ZUZP, tj.:         

- Taryfikator Stanowisk Pracy; 

- Tabela Wynagrodzeń Zasadniczych (aktualizacja); 

- Ryczałt zmianowy – przejście na system ryczałtowy bez konieczności 

rozliczania tego dodatku za ilość przepracowanych nocnych zmian; 

- Ryczałt dla Ratowników Chemicznych. 

W dniu 1 marca strony porozumiały się zarówno jeśli chodzi o 

porozumienie płacowe na 2019 rok, jak i ustalenia modyfikacji ZUZP w 

przedstawionych powyżej tematach i zawarcia tych uzgodnień w Protokole 

Nr 1 do ZUZP. 

Porozumienie płacowe w Spółce BOP zawiera w sobie podwyżkę obligatoryjną 

płacy zasadniczej (od 01 marca) dla pracowników z grup zaszeregowania I-VI 

ZUZP, nagrodę jednorazową dla pracowników Kadry Kierowniczo-Dyrektorskiej z 

wyższych kat. ZUZP oraz dwie nagrody Świąteczne, a także wdrożenie w 

połowie roku dla pracowników platformy kafeteryjnej My Benefit. 

Dodatkowo strony zobowiązały się wzajemnie i ustaliły zakres spraw oraz 

czasookres przeprowadzenia takich rozmów odnośnie dalszych prac w 2019 

roku nad kolejnymi zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, gdzie 

jednym z takich pierwszych tematów będzie system premiowy. 
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Spółka ORLEN Serwis S.A. – informacje z przebiegu negocjacji płacowych 

toczących się w tej Spółce oraz jednocześnie negocjacji ZUZP przedstawi kol. 

Piotr Wilicki uczestniczący w tych spotkaniach. 

W spółce ORLEN Serwis odbyły się dwa spotkania, jedno dotyczące przyrostu 

wynagrodzenia, drugie kontynuujące prace przy ZUZP. W obydwu tematach na 

razie nie widać końca rozmów. O ile stanowisko większości Organizacji 

związkowych jest bliskie porozumienia z pracodawcą i rozbieżności są niewielkie 

o tyle pracodawca nie może porozumieć się z jedną organizacją, której 

propozycje są jeszcze daleko od jakiegokolwiek zbliżenia stanowisk.  

W temacie ZUZP Organizacje związkowe złożyły propozycje dojścia do zapisania 

zasad nagrody rocznej w Spółce. Dwie złożone propozycje zostaną 

przeanalizowane przez pracodawcę i mają być procedowane na kolejnych 

spotkaniach. 

 

Jak widać z powyżej przytoczonych informacji stan negocjacji w Spółkach jest 

różny, bo mamy zarówno Spółki, w których są już porozumienia płacowe, Spółki 

w których takie negocjacje się toczą lub są wyznaczone pierwsze spotkania, ale 

są też Spółki, w których nie ma jeszcze nawet wyznaczonej daty pierwszego 

spotkania i w przypadku dwóch takich Spółek, tj. ORLEN KolTrans i ORLEN 

Eko wyszliśmy z inicjatywą popartą przez Związek Solidarność i MBZZ i 

wysłaliśmy ponowne pisma w tej sprawie: 
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„                               

 

Płock, 28.02.2019 r. 

Pan Piotr Szymański           

Prezes Zarządu  

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 

 

Dotyczy: rozpoczęcia negocjacji płacowych na 2019 r. 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 lutego br. w którym Spółka proponuje 

zorganizowanie pierwszego spotkania negocjacyjnego dopiero po zakończeniu I Q 2019 r. niżej 

podpisane Organizacje Związkowe działające w Spółce wnoszą o niezwłoczne wyznaczenie terminu 

pierwszego spotkania negocjacyjnego i rozpoczęcie negocjacji płacowych na rok 2019. 

Przy tej okazji informujemy również, że po zakończeniu negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. w 

dniu 19 lutego, odbyły się już pierwsze, a w niektórych Spółkach także kolejne spotkania negocjacyjne, 

natomiast w Spółce ORLEN Ochrona w dniu 27 lutego zostało zawarte porozumienie płacowe na rok 

2019.  

W związku z powyższym wnosimy o jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 

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

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

Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 
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„                               

Płock, 28.02.2019 r. 
 
Pan Krzysztof Iwanicki         

Prezes Zarządu  

ORLEN Eko Sp. z o.o. 

 
 
Dotyczy: rozpoczęcia negocjacji płacowych na 2019 r. 
 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 lutego br. w którym Spółka przedstawiła informacje i dane 

niezbędne do rozpoczęcia negocjacji płacowych, Organizacje Związkowe działające w ORLEN EKO 

Sp. z o.o., tj.: 

» Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w G. K. PKN ORLEN S.A. 

» Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność  PKN ORLEN S.A. 

» Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w G.K. PKN ORLEN S.A.  

wnoszą o niezwłoczne wyznaczenie terminu pierwszego spotkania negocjacyjnego i rozpoczęcie 

negocjacji płacowych na rok 2019. 

Przy tej okazji informujemy również, że po zakończeniu negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. w 

dniu 19 lutego, odbyły się już pierwsze, a w niektórych Spółkach także już kolejne spotkania 

negocjacyjne, natomiast w Spółce ORLEN Ochrona w dniu 27 lutego zostało zawarte porozumienie 

płacowe na 2019 r.  

W związku z powyższym wnosimy o jak najszybsze zorganizowanie pierwszego spotkania. 

Z poważaniem 

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

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

Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 
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Po wysłaniu tych pism poinformowaliśmy Panów Prezesów obydwu Spółek także 

o zawartym w piątek 1 marca porozumieniu płacowy w Spółce BOP. 

 

Wybory Rzecznika ds. Etyki w Spółce ORLEN Serwis S.A. 

 

Pracowników Spółki informujemy, że w dniach 8 marca – 22 marca 2019 r. 

odbędzie się w głosowanie na Rzecznika ds. Etyki ORLEN SERWIS. 

Urny wyborcze oraz karty do głosowania dostępne będą w lokalizacjach: 

Płock – budynek 08, pok. nr 17 oraz budynek dawnego WIR, pok. nr 6; 

Włocławek – budynek A, pok. nr 10 oraz budynek dawnego Wircom-u, pok. nr 9; 

Trzebinia – w pokoju u Pani Eweliny Polan; 

Jedlicze – w pokoju u Pani Sylwii Foryś. 

 

W tym miejscu zwracamy się do wszystkich naszych Członków oraz do 

Członków innych Organizacji  Związkowych zaprzyjaźnionych z nami, a także do 

wszystkich pracowników niezrzeszonych o pójcie do urn wyborczych i oddanie 

głosu na kolegę Adama Osickiego – pracownika Spółki w lokalizacji Płock. 

Bardzo serdecznie zachęcamy do głosowania. 

 

W minionym tygodniu od pracowników PKN ORLEN planujących w 2019 roku 

odejście na emeryturę, otrzymaliśmy do biura Związku kilka telefonów z 

zapytaniami  odnośnie  szczegółów  zasad  wypłaty  tzw.  nagrody  z  okazji  

20 – lecia istnienia PKN ORLEN S.A. 

Informujemy wszystkich Państwa, że oprócz stażu pracy w PKN ORLEN od 

którego będzie zależała wysokość tej jednorazowej nagrody, należy także być 
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zatrudnionym w dniu jej wypłaty (X.2019 r.), co jest zapisem standardowym 

także przy corocznych nagrodach świątecznych. 

(,,Wypłata specjalnej nagrody jednorazowej, uzależniona jest od stażu pracy w PKN ORLEN 

S.A. nabytego w okresie od 7.09.1999 r. do dnia wypłaty tej nagrody. 

Wypłata specjalnej nagrody jednorazowej obejmuje Pracowników PKN ORLEN S.A. 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w PKN ORLEN S.A. w dniu zawarcia niniejszego 

porozumienia (19.02.2019 r.) pozostających w zatrudnieniu w dniu wypłaty nagrody, 

proporcjonalnie do wymiaru etatu”). 

Wypłata tej jednorazowej nagrody nastąpi w październiku 2019 roku. 

 

Zakaz wjazdu na teren Zakładu dla różnych firm. 

W związku z pytaniami pracowników o zakaz wjazdu od 1 marca br. na teren 

Zakładu pojazdów różnych firm, w tym także firm cateringowych, informujemy, że 

uzyskaliśmy od pracodawcy informację, że jest to decyzja Biura Bezpieczeństwa 

PKN ORLEN S.A. odnośnie całkowitego ograniczenia wjazdów na teren Zakładu 

firm kurierskich z przesyłkami niemożliwymi do dokładnego skontrolowania ich 

zawartości, w tym także dla firm cateringowych. 

Jest to temat drażliwy dla wielu pracowników, którzy zamawiali sobie płatne 

obiady u firm zewnętrznych z dostawą do miejsca pracy na Instalację, jednak 

decyzje z zakresu bezpieczeństwa nie podlegają negocjacjom i są podejmowane 

przez Dział Bezpieczeństwa ORLENU jednostronnie. 

 

Na koniec jeszcze informacja dotycząca trwających przyporządkowań 

pracowników produkcji do nowych stanowisk pracy jakie zaczną obowiązywać od 

1 kwietnia br. 
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W związku z uzyskanymi przez nas informacjami dotyczącymi pewnych 

nieprawidłowości w tej kwestii na jednym z Wydziałów po stronie Rafineryjnej, 

wnosimy do Obszaru Kadr o spotkanie w tej sprawie celem rozstrzygnięcia 

zaistniałego problemu. 

W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem Związku. 

 

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy, że najbliższe posiedzenie 

Zarządu odbędzie się w przyszłym tygodniu we wtorek 12 marca o godz. 

13.00 w Sali Nr 1, bud. C.A. 

 

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

 


