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Informacje MZZPRC z dnia 14.03.2016 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. 
 
 
Zgodnie z informacją podawaną w naszych ostatnich wiadomościach, ubiegły 
tydzień przyniósł kolejne spotkania dotyczące negocjacji podwyżek płac w 
Spółkach G.K. ORLEN. 
 
 
ORLEN LABORATORIUM. 
 
W środę 9 marca odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie negocjacyjne w 
Spółce ORLEN Laboratorium, które jak należało się spodziewać nie przyniosło 
rozstrzygnięcia w postaci porozumienia płacowego, za to przyniosło pierwsze 
niezadowolenie pracowników z propozycji złożonej przez pracodawcę. 
W tym roku, po kilku latach przerwy, gdzie nie było typowych podwyżek płac 
zasadniczych, organizacje związkowe stawiają sobie wszędzie za cel uzyskanie 
dla pracowników przede wszystkim podwyżek do płacy zasadniczej w 
szczególności tych obligatoryjnych, natomiast kwestie nagród jednorazowych 
schodzą na drugi plan. Innego zdania są za to pracodawcy, którzy konsekwentnie 
bronią swoich argumentów i składają propozycje dalekie od oczekiwań strony 
związkowej reprezentującej pracowników. 
Nie przytaczając konkretnych propozycji kwotowych jakie na spotkaniu 
proponował Zarząd Spółki Laboratorium, możemy jedynie wskazać, że strona 
pracodawcy swoją tegoroczną filozofię  ruchów płacowych opiera na tzw. pomyśle 
,,socjalnym” podejścia do podwyżek. Pracodawca zaproponował 3 kwoty i 3 progi 
płac zasadniczych, w granicach, których dany pracownik w zależności od tego 
jaką ma płacę zasadniczą, otrzymałby pewną kwotę podwyżki obligatoryjnej. 
Mimo, że pierwotna propozycja płacowa pracodawcy pod koniec 
poniedziałkowego spotkania lekko ewoluowała w górę, to jednak do kompromisu 
płacowego jest jeszcze daleko, bo strona związkowa złożyła swoje propozycje, w 
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których tegoroczne podwyżki płac dla pracowników Spółki widziałaby inaczej niż 
pracodawca, no i w znacznie wyższym pułapie kwotowym. 
Dwa dni przed środowym spotkaniem negocjacyjnym, czyli w poniedziałek 07.03 
spotkaliśmy się z dość liczną grupą pracowników Spółki Laboratorium celem 
poznania głosu i zdania załogi odnośnie tegorocznych oczekiwań płacowych, ale 
też i ogólnej sytuacji w firmie.    
Sytuacja i nastroje w Spółce mówiąc najdelikatniej nie są najlepsze, a płace 
niektórych pracownic są poniżej najniższego wynagrodzenia krajowego (1850 zł 
brutto), gdzie pracodawca dopiero premią lub dodatkiem wyrównawczym 
,,dociąga” pracownikom płacę do najniższego wynagrodzenia. 
Jest to ogromnie przykre, szczególnie w kontekście tego, że bardzo wielu 
pracowników/pracownic Spółki ukończyło trudne studia chemiczne, a dziś pytają 
wprost po co był ten trud, skoro wynagrodzenie za pracę jest teraz na poziomie 
tego najniższego w kraju. Oprócz bardzo niskich płac jakie występują w Spółce, 
pracownicy bardzo mocno skarżyli się też na ogromne ilości pracy w ciągu 12-
godz. zmian roboczych, czyli w tym wypadku co raz to większe ilości 
wykonywanych analiz laboratoryjnych oraz na dramatyczną sytuację kadrową. 
Wszystko to powoduje, że dawna w miarę dobra ocena Spółki, gdzie starała się 
ona trzymać pod względem wynagrodzenia, czy zatrudnienia pewien średni 
poziom, dziś zaczyna tracić na aktualności, bo Spółka zaczyna schodzić, a w 
opinii niektórych już zeszła do poziomu Spółek od lat klasyfikowanych jako 
,,najsłabsze” jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników. 
Sposobem na uregulowanie kwestii płacowych oraz wielu innych spraw 
pracowniczych mógłby być np. ZUZP, który w Spółce Laboratorium choć 
negocjowany od bardzo dawna (w piątek odbyło się też godzinne spotkanie 
dotyczące ZUZP), to jednak wciąż niezakończony, bo jak słyszymy zewsząd, PKN 
ORLEN będący właścicielem tej i innych Spółek nie pozwala na stworzenie 
rozsądnej z punktu widzenia Załogi tabeli wynagrodzeń możliwej do 
zaakceptowania przez stronę społeczną reprezentującą pracowników. 
Korzystając z okazji, że nasze związkowe informacje są czytane również przez 
przedstawicieli PKN ORLEN, apelujemy również i tą drogą o poluzowanie zbyt 
sztywnej polityki oszczędnościowej, która w różnym stopniu stosowana jest nie 
tylko wobec tej Spółki. Taka polityka, choć zapewne od strony ekonomicznej jest 
w oczach właściciela uzasadniona, to jednak z punktu widzenia pracowniczego i 
związkowego jest nieakceptowalna, a przy dłuższym czasie jej stosowania 
prowadząca do konfliktu społecznego, który w swej pierwszej fazie wyrażał się 
będzie poprzez raczej niepotrzebną dla PKN ORLEN publiczną krytykę, a w 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

dalszej części być może i poprzez protesty społeczne oraz kontrole PIP w sprawie 
stosowania w Spółce od dłuższego czasu kilku regulaminów wynagradzania oraz 
pozorowania prawdziwych negocjacji ZUZP. 
W sprawie powyżej opisanych spraw (negocjacje płacowe, negocjacje ZUZP oraz 
stan zatrudnienia) będziemy podejmowali dalsze działania, aby sytuacja w Spółce 
uległa poprawie. 
 
 
ORLEN ADMINISTRACJA 
 
W Spółce ORLEN Administracja w minionym tygodniu (piątek 11.03) odbyło się 
pierwsze tegoroczne spotkanie dotyczące negocjacji płacowych. Tutaj również 
póki co nie ma mowy o porozumieniu, bo propozycja pracodawcy jest 
zdecydowanie za niska, bo oparta na zeszłorocznym planie budżetu. 
Bez weryfikacji poziomów budżetów zaplanowanych i przeznaczonych w tej i w 
innych Spółkach na wzrosty wynagrodzeń w 2016 r., które były ustalane i 
planowane jeszcze w roku ubiegłym, niemożliwe będzie osiągnięcie kompromisów 
skutkujących podpisaniem porozumień płacowych.  
 
 
Basell ORLEN Polyolefins 
 
W dniu dzisiejszym (14.03)  odbędzie się kolejne czwarte już spotkanie 
negocjacyjne w Spółce. 
Obydwie strony negocjacji (związkowa i pracodawcy) choć wstępnie dość mocno 
zbliżyły się już w negocjacjach, to jednak od dwóch spotkań w związku z dość 
mocno usztywnioną postawą negocjacyjną strony pracodawcy stanęły w miejscu. 
Miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym ten pat negocjacyjny zostanie z korzyścią 
dla pracowników pokonany. 
 
 
 
Podsumowanie systemu 4 brygadowego na produkcji. 
 
Zgodnie z nadesłaną do nas przez pracodawcę informacją, w piątek 18 marca 
odbędzie się spotkanie dotyczące podsumowania systemu 4 br. Przypomnijmy 
tylko krótko, że dla niektórych Wydziałów to już rok czasu, a dla niektórych nawet 
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ponad rok, jak pracują w zmienionym z 5 brygadowego 8 godzinnego, na 4 
brygadowy 12 godzinny system pracy.  
Pierwsze w system 4 br. (od 1 stycznia 2015 r.) weszły Wydziały: Blok 
Reformingów, Aromaty i Paraksylen oraz PTA Włocławek, a w kolejnych 
miesiącach (01.04 i 01.06) następne Wydziały produkcyjne.  
Jako ostatni w system 4-br.(od września 2015 r.) wszedł Wydział Elektrociepłowni. 
 
 
 
Dodatkowe sprawy informacyjne. 
 
W poniedziałek 07.03 odbyło się spotkanie ze związkowcami z IKS SOLINO 
dotyczące objęcia pracowników IKS SOLINO postanowieniami wspólnego 
Regulaminu Socjalnego, jaki obowiązuje w PKN ORLEN S.A. i w Spółkach G.K., 
które przystąpiły do wspólnej działalności socjalnej. 
Na spotkaniu pracodawca zaprezentował różnice w obydwu Regulaminach. 
Decyzja o ewentualnym wejściu do wspólnego Regulaminu Działalności Socjalnej, 
który jest w PKN ORLEN należy do Organizacji Związkowych z IKS Solino. 
 
 
 
 
Członkom Zarządu Związku już dziś wstępnie przypominam o posiedzeniu 
Zarządu MZZPRC, które odbędzie w przyszłym tygodniu we wtorek 22 marca. 
Posiedzenie Zarządu rozpoczynamy o godz. 13. 
W trakcie posiedzenia Zarządu Związku na godz. 14 zaproszeni są płoccy 
parlamentarzyści - Senator Marek Martynowski i Poseł Marek Opioła z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Prezydium Związku Solidarność. 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


