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Witam. Piotr Wilicki – 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 dniu dzisiejszym rozpoczniemy od Porozumienia płacowego w PKN 

ORLEN S.A. Temat ważny zarówno dla pracowników Spółki jak i całej Grupy 

Kapitałowej ponieważ tak naprawdę dopiero po zakończeniu płacówki w 

Spółce głównej otwierają się dyskusje u pozostałych pracodawców.  

Tak więc do ustalonego w grudniu przyrostu wynagrodzenia w kategoriach 1-6 

w wysokości 250 zł obligatoryjnie i jednorazowego świadczenia dla 

pracowników w kategoriach 7 i 8 w wysokości 2100 zł zostały ustalone dwie 

nagrody świąteczne w wysokości 1750 zł i nagroda z okazji dwudziestolecia 

marki ORLEN na rynku w wysokości zależnej od stażu pracy w PKN ORLEN. 

Dla pracowników zatrudnionych od roku do dziesięciu lat nagroda będzie 

wynosiła 1000 zł. Dla pracowników którzy przepracowali w od 10 do 20 lat 

każdy rok pracy powiększy kwotę 1000 zł o kolejne 100 zł. Maksymalna kwota 

nagrody to 2000 zł. Nagroda będzie wypłacona w październiku. Dodatkowo 

karta paliwowa będzie zasilona kwotą 500 zł lub można będzie przekierować 

te pieniądze na platformę benefitową. 
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Negocjacje płacowe w Basell ORLEN Polyolefins. 

W środę 20 lutego dzień po zakończonych negocjacjach płacowych w 

ORLENIE odbyło się spotkanie negocjacyjne w Spółce Basell ORLEN 

Polyolefins. Spotkanie to było kontynuacją rozmów rozpoczętych jeszcze w 

grudniu ubiegłego roku, gdzie wówczas strona związkowa rozpoczęła z 

pracodawcą negocjacje płacowe, ale także rozmawialiśmy również w temacie 

modyfikacji istniejącego w tej Spółce ZUZP (m. in. Taryfikator i Tabela 

wynagrodzeń zasadniczych, ryczałt zmianowy oraz dodatek dla Ratowników 

Chemicznych). Kompromisu na pierwszym spotkaniu w grudniu minionego 

roku nie udało się osiągnąć, ale został nakreślony pewien kierunek i padły 

wówczas różne propozycje, które były kontynuowane i dyskutowane na 

spotkaniu w środę 20 lutego. Strona pracodawcy na koniec spotkania 

przedstawiła pewną propozycję wspólną dotyczącą i podwyżek płac i zmian w 

ZUZP, które są obecnie przedmiotem analizy Związków zawodowych, a 

kolejne spotkanie zostało zaplanowane na najbliższy piątek 1 marca. 

 

ORLEN Paliwa 

W piątek 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w kolejnej 

Spółce, jaką jest Spółka ORLEN Paliwa. 

Strona pracodawcy przedstawiła na początku ogólne informacje dotyczące 

wyników finansowych, struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Padły też 

pierwsze propozycje złożone przez stroną związkową. Kolejne spotkanie 

zaplanowane jest na wtorek 12 marca. 
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Środa 27.02 – Orlen Ochrona Sp. z o.o. 

Czwartek 28.02 – ORLEN Serwis S.A.  

 

Wracając do informacji w PKN ORLEN na piątkowym posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa podsumowany został ubiegły rok pod względem 

bezpieczeństwa pracy. Podsumowanie pokazało, iż kolejny rok potrafiliśmy 

pracować bezpiecznie i widać efekty wieloletnich projektów ukierunkowanych 

na poprawę bezpieczeństwa pracy w całej Grupie. Oczywiście nie można 

spoczywać na laurach więc proces poprawy bezpieczeństwa jest cały czas 

aktualny i cały czas ewoluuje.  

Zostały przyznane kolejne nagrody w konkursie Zgłoś zagrożenie 

bezpieczeństwa i jak co roku przyznana została nagroda i wyróżnienie dla firm 

zewnętrznych o najwyższych standardach wśród kontraktorów wykonujących 

prace na terenie PKN. W tym roku nagrodę główną otrzymała firma SPEC 

KOP, a wyróżnienie firma ALTUS.  

 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


