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Informacje MZZPRC z dnia 27.02.2017 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. 

 

Mamy już końcówkę miesiąca lutego, a to każdego roku o tej porze gorący okres 
negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. oraz w Spółkach G.K. ORLEN. 
 
Te spotkania negocjacyjne tak jak pisaliśmy Państwu w naszych 
dotychczasowych cotygodniowych informacjach są na różnych etapach. 
Najbardziej posunięte rozmowy patrząc przynajmniej od strony pierwszych 
propozycji płacowych, jakie pojawiły się na stole negocjacyjnym są w PKN 
ORLEN. 
Choć patrząc z drugiej strony na dotychczasowy stan negocjacji w ORLENIE, 
gdzie obydwa tegoroczne spotkania były bardziej poświęcone dyskusji 
teoretycznej o różnych danych finansowych, można stwierdzić jedynie tyle, że 
dopiero w dniu dzisiejszym, gdzie od godz. 13 rozpocznie się trzecie spotkanie 
negocjacyjne, że pojawią się konkretne propozycje, a na końcu tych rozmów być 
może finalne uzgodnienie w postaci porozumienia płacowego na 2017 r. 
Tak więc w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w ORLENIE rozpoczynamy trzecie 
spotkanie negocjacyjne, z którym zarówno pracownicy, jak i my wiążemy duże 
nadzieje. 
 
 
Również w dniu dzisiejszym w PKN ORLEN w godz. wcześniejszych przed 
negocjacjami płacowymi strona związkowa i pracodawcy spotkają się, aby 
dokończyć i formalnie potwierdzić stanowiska co do zmian w ZUZP PKN ORLEN 
S.A. 
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Przypomnijmy krótko, że rozmowy nad zmianami w ZUZP trwają już od jesieni 
ubiegłego roku. Jak dotychczas zostały wypracowane pewne cząstkowe 
propozycje zmian w ZUZP, które były już szczegółowo dyskutowane przez strony 
na ostatnim spotkaniu dotyczącym zmian w ZUZP w dniu 23 stycznia br., jednak 
wówczas nie doszło jeszcze do ich ostatecznego i formalnego uzgodnienia. 
O efektach rozmów nad zmianami w ZUZP PKN ORLEN S.A., jak i o 
ewentualnych uzgodnieniach płacowych w ORLENIE jeśli do takowych dojdzie w 
dniu dzisiejszym będziemy Państwa informowali. 
 
 
Jeśli chodzi zaś o negocjacje płacowe w Spółkach, to w minionym tygodniu odbyły 
się spotkania płacowe w Spółce Basell ORLEN Polyolefins (środa 22.02) oraz w 
Spółce ORLEN SERWIS S.A. (również środa 22.02). 
 
W przypadku Spółki BASELL było to pierwsze spotkanie stron na którym wzorem 
PKN ORLEN pracodawca przedstawił różne dane finansowe i kadrowe z 
ubiegłego roku. 
Dyskusja dotyczyła sytuacji Spółki, jej finansów, spraw pracowniczych, itp. 
Nie padły jeszcze żadne kwoty, a dalsza dyskusja będzie prowadzona na 
kolejnym spotkaniu wstępnie wyznaczonym na czwartek 2 marca (spotkanie nie 
jest jeszcze oficjalnie potwierdzone). 
 
W Spółce SERWIS S.A. było to drugie spotkanie, które również można na tą 
chwilę nazwać bardziej dyskusyjnym, a nie negocjacyjnym. 
Przypomnijmy tylko, że ze strony Związków Zawodowych padły na pierwszym 
spotkaniu (09.02) kwoty będące propozycjami do dalszych rozmów.  
Czekamy na ustalenie terminu kolejnego spotkania. 
 
 
 
 
W naszych dzisiejszych informacjach, które są zdominowane głownie 
wiadomościami o negocjacjach płacowych, podejmujemy jeszcze jeden temat z 
cyklu tzw. interwencyjnych. 
Sprawa dotyczy sprzedaży i dystrybucji przez PKN ORLEN biletów na 
przedstawienie muzyczne ,,Ale Musicale”, które odbędzie się w Płocku w 
ORLEN ARENIE w dniu 31 marca br. 
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Głównie od pracowników systemu zmianowego z obszaru produkcji (mieliśmy 
także głosy z Włocławka) otrzymaliśmy skargi, że przy sprzedaży biletów na tego 
typu imprezy duża grupa pracowników jest pokrzywdzona w równym dostępie do 
możliwości kupna biletów. 
Dlatego też do PKN ORLEN wystosowaliśmy pismo o następującej treści: 
 

 
 
 
,,Dotyczy: dystrybucji i sprzedaży biletów dla pracowników PKN ORLEN na zorganizowane imprezy 

muzyczne, koncerty, itp. 
 
 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

31 marca br. na zaproszenie PKN ORLEN do ORLEN Areny w Płocku zawita zespół Teatru 

Muzycznego ROMA, który przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej wystawi jedno z największych 

przedstawień musicalowych „Ale Musicale”.  

Zgodnie z informacją zamieszczoną w ostatnich dniach w intranecie, w poniedziałek 20 lutego, 

dzień wcześniej przed ogólnodostępną sprzedażą biletów dla wszystkich, PKN ORLEN S.A. 

przeprowadził dystrybucję biletów na ten spektakl dla pracowników. 

Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem całej Załogi, jednak z przykrością 

musimy stwierdzić, że otrzymaliśmy skargi z obszaru produkcji od pracowników zmianowych w Płocku, 

którzy przy takim sposobie dystrybucji biletów czują się po raz kolejny pokrzywdzeni. 

Zarówno informacja zamieszczona w intranecie zaledwie na kilka dni przed sprzedażą biletów, 

nie uwzględniająca do końca grafikowych dni wolnych poszczególnych brygad zmianowych, jak i 

charakter pracy tej grupy zawodowej, gdzie pracownik zmianowy w przeciwieństwie do pracownika 

biurowego nie może w ciągu pracy (w trakcie swojej zmiany) opuścić stanowiska pracy i jechać po bilet, 

stanowią naszym zdaniem i zdaniem reprezentowanej przez nas tej ogromnej grupy zawodowej dużą 

nierówność w dostępie do kupna biletów na tego typu imprezy organizowane przez PKN ORLEN.  

Również pracownicy z lokalizacji Włocławek mają znacznie utrudniony dostęp do kupna takich 

biletów, bo sprzedaż prowadzona była tylko w Płocku. 
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W związku z powyższym wnosimy o przeanalizowanie powyższego problemu, jak i jednocześnie 

wypracowanie na przyszłość innego sposobu dystrybucji biletów na tego typu imprezy uwzględniającego 

równy dostęp do kupna biletów także dla bardzo dużej grupy zawodowej zmianowców i pracowników 

lokalizacji Włocławek. 

W przypadku potrzeby szerszego przybliżenia tematu, który jeśli nie znajdzie jakiegoś 

satysfakcjonującego rozwiązania będzie pojawiał się również w przyszłości, jesteśmy gotowi odbyć 

spotkanie w tej sprawie i szczegółowo omówić podnoszoną kwestię.” 

 

 

Referendum MZZPRC dotyczące systemu pracy. 
 
Pracowników PKN ORLEN S.A. pracującym w systemie zmianowym 
przypominamy o trwającym referendum dotyczącym systemu pracy, jakie 
zorganizowała i obecnie przeprowadza na produkcji nasza Organizacja 
Związkowa. 
To ostatni tydzień trwania referendum, dlatego też wszędzie tam gdzie 
głosowania jeszcze się nie zakończyły przypominamy o tym fakcie. 
Przypominamy również, że w referendum biorą udział wszyscy pracownicy 
produkcji pracujący na zmiany. 
Niezbędnych informacji w tej sprawie udzielają Przewodniczący Kół 
Wydziałowych MZZPRC lub Biuro naszego Związku (tel. 24- 256-67-49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


