Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 29.02.2016 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.
Tematy naszych dzisiejszych informacji, to:
1) Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.,
2) Negocjacje płacowe w Spółkach:
- ORLEN SERWIS S.A.
- BASELL ORLEN POLYOLEFINS
3) Posiedzenie Zarządu MZZPRC.
W środę 24-go i w czwartek 25-go lutego w PKN ORLEN S.A. odbyły się dwa
kolejne spotkania negocjacyjne w sprawie ustalenia przyrostu wynagrodzeń na
2016 r. dla pracowników Spółki. Było to już trzecie i zaraz dzień po dniu czwarte
spotkanie, na którym liczyliśmy (szczególnie na spotkaniu czwartkowym), że
pomiędzy stroną społeczną, a stroną pracodawcy zostanie osiągnięty kompromis
płacowy, a do pracowników popłyną wieczorem dobre informacje. Byłoby to
pozytywne przełamanie trendu i zasady, że negocjacje płacowe jesteśmy w stanie
skończyć choć kilka dni wcześniej niż w wyznaczonym przez ZUZP końcem
lutego br. Niestety tak się nie stało.
Wyrażając optymistyczne podejście do sprawy, bo takie przynajmniej do
ostatniego dnia lutego należy zachować, uważamy i liczymy na to, że dobre
informacje dla pracowników, które liczyliśmy przekazać załodze już w czwartek,
prędzej czy później jednak popłyną. Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich,
gdzie takie negocjacje nigdy nie były ani łatwe, ani krótkie i często kończyły się o
godz. 24 ostatniego dnia lutego, wyznajemy zasadę, że póki strony rozmawiają, to
jest szansa na porozumienie. Nasza grupa negocjacyjna świadoma oczekiwań
załogi stoi na swoim stanowisku i wie do jakiego poziomu kwotowego może dojść,
a jaki dla reprezentowanej przez nas załogi jest nieakceptowalny.
Póki negocjacje są niezakończone (kolejne spotkanie w dniu dzisiejszym o godz.
14), nie będziemy podawać konkretnych kwot, jakie prezentowały obydwie strony,
bo to na etapie negocjacji, które cały czas są niezakończone jest sprawą
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

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
wewnętrzną obydwu stron negocjacji i wtórną póki co z punktu widzenia załogi.
Pracowników, którzy w taki, czy inny sposób poznali zapewne ostatnie stanowiska
pracodawcy i Związków Zawodowych, interesuje tak naprawdę to, co będzie na
końcu, czyli w porozumieniu płacowym, jeśli do osiągnięcia takowego dojdzie.
Z kulis negocjacji możemy zdradzić tylko tyle, że najbardziej rozbieżne podejście
z pracodawcą mamy póki co w sposobie podziału środków na podwyżki
obligatoryjne.
W filozofii myślenia strony pracodawcy odnośnie podwyżki obligatoryjnej jest
błędne założenie, żeby taką podwyżkę przyznać jedynie pracownikom mającym
płacę zasadniczą do pewnego poziomu X. Uważamy, że jest to zły kierunek
myślenia. Realizacja pomysłu pracodawcy doprowadziłaby do podziału środków w
sposób całkowicie niesprawiedliwy, a dodatkowo bardzo mocno poróżniłby
załogę, powodując, że ta najbardziej doświadczona grupa pracowników, na
barkach której spoczywa cały ciężar codziennej pracy i odpowiedzialności nie
dostałaby nawet złotówki podwyżki obligo.
Pomysł z ustaleniem pewnej kwoty do której coś komuś dajemy, a później już nie,
jest dobry, a nawet konieczny do zastosowania, ale w dziale socjalnym, jednak jak
tylko dotarł do załogi, że pracodawca tak właśnie chce postąpić z podwyżkami,
spotkał się z bardzo negatywną krytyką. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody,
bo nie pozwolimy na poróżnienie załogi, a szczególnie na to, aby ci najbardziej
doświadczeni pracownicy od lat ,,dźwigający” na sobie ciężar pracy zmianowej
oraz bezkosztowe dla pracodawcy szkolenie nowej, młodej kadry pracowników
przychodzących na zmiany, utrzymanie instalacji oraz pełną odpowiedzialność za
nią, szczególnie w przypadku szybkiego i sprawnego wyprowadzania z awarii, aby
Ci wszyscy pracownicy zostali wykluczeni z podwyżek obligo.
Pozostawiając na boku duże emocje, jakie wywołało ostatnie spotkanie, gdzie
przez 6 godzin ścieraliśmy się z pracodawcą bardzo ostro na argumenty, liczymy
na to, że strona pracodawcy zweryfikuje na dzisiejszym spotkaniu swoje podejście
w tej kwestii. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę również i to, że nie tylko
nasza grupa negocjacyjna wyraża się krytycznie o zaprezentowanym w czwartek
sposobie myślenia w kwestii podwyżek obligo, ale również i wszystkie inne
Organizacje Związkowe, które przez cały czas negocjacji pozostają we wspólnym
stanowisku. To powinno dać pracodawcy do myślenia, że nie można wciąż
prezentować pomysłu, któremu sprzeciwia się cała strona związkowa.
Tak jak wspomniałem już wcześniej, dziś o godz. 14 odbędzie się w PKN ORLEN
kolejne, piąte już spotkanie negocjacyjne, które mamy nadzieję, że zakończy się
zawarciem porozumienia płacowego na 2016 r.
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Czy tak będzie, przekonamy się już dziś.
W tym samym dniu, co odbyło się ostatnie spotkanie negocjacyjne w ORLENIE
(czwartek 25 lutego), w godz. wcześniejszych przed negocjacjami płacowymi na
swoim comiesięcznym posiedzeniu spotkał się Zarząd MZZPRC.
Wśród punktów obrad znalazły się te dotyczące:
- negocjacji płacowych w PKN ORLEN i w Spółkach G.K., gdzie reprezentujemy
naszych Członków (OS S.A., BOP i ORLEN OCHRONA),
- omówienie sytuacji w Spółce ORLEN KOLTRANS (oflagowanie Zakładu), gdzie
w trwającym Sporze Zbiorowym dotyczącym wysuniętych żądań- gwarancji
pracowniczych odnośnie sprzedaży Spółki czekamy na wyznaczenie Mediatora,
- przejęcia przez OS S.A. Spółek ORLEN WIR i WIRCOM,
- uchwalenia daty XI Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC- 14.04 (czwartek),
- omówienia odbytych w lutym br. rozpraw w Sądzie Pracy odnośnie PPE,
- negocjacji ZUZP w ORLEN EKO.
Jeszcze raz dla Delegatów naszego Związku przypomnę, że Zarząd Związku
podjął uchwałę, że tegoroczne XI WZD MZZPRC odbędzie się w czwartek
14 kwietnia w Domu Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.
Negocjacje płacowe w Spółce Basell ORLEN Polyolefins.
We wtorek 23.02 w Spółce BOP odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie
negocjacyjne. Pracodawca jak co roku przedstawił na spotkaniu szereg informacji
statystycznych i ekonomicznych dotyczących Spółki oraz tych o które wnosiliśmy.
Ani ze strony pracodawcy, ani ze strony związkowej nie padły jeszcze żadne
kwoty. Pracodawca wskazał jedynie kilka obszarów w których widziałby dyskusję
o tegorocznych regulacjach płacowych.
Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na środę 02 marca.

ORLEN SERWIS S.A.
W Spółce OS S.A. oprócz procesu włączenia do Spółki pracowników ORLEN WIR
z Płocka i WIRCOM z Włocławka (stosowne porozumienia w tej sprawie zostały
osiągnięte z pracodawcą i podpisane w piątek 26 lutego), równolegle trwają
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spotkania negocjacyjne płacowe. Jedynie ich tryb jest już inny niż np. w innych
Spółkach, bowiem w OS S.A. po wysunięciu przez Związki Zawodowe wspólnych
żądań do pracodawcy i ich niespełnieniu w wyznaczonym terminie, weszliśmy już
w procedurę Sporu Zbiorowego i spotkania te odbywają się obecnie w formule
rokowań wynikających z Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
Piątkowe spotkanie jakie odbyło się w Spółce nie przyniosło póki co żadnych
rozstrzygnięć.
Kolejne spotkanie w dniu jutrzejszym (01.03) o godz. 12.
Kończąc nasze dzisiejsze informacje chciałbym w imieniu Prezydium, a
szczególnie bardzo mocno w imieniu swoim złożyć troszeczkę spóźnione, ale jak
najbardziej szczere życzenia i serdecznie pogratulować wszystkim pracownikom
Instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu osiągnięcia, jakim było wyprodukowanie 2 mln
tony Tlenku Etylenu.
Z informacji, jaka ukazała się w intranecie warty przypomnienia dla osób
niewtajemniczonych w to co jest wytwarzane na tej Instalacji jest fakt, że (cyt):
,,Instalacja TEiG II (o zdolności projektowej 60 tys. ton tlenku etylenu rocznie)
rozpoczęła pracę w 1983 roku. Oparta jest na licencji Shell’a, co przy nowoczesnych
rozwiązaniach technicznych pozwoliło m.in. na produkcję glikolu o jakości umożliwiającej
jego przeznaczenie do włókien poliestrowych (np. dla toruńskiej Elany). Warto dodać, że
TEiG II od lat 70-tych pracowała w powiązaniu technologicznym z Instalacją Tlenku
Etylenu i Glikolu I.
W 1989 roku na bazie niewykorzystanych urządzeń i zbiorników węzła glikoli I
zaprojektowano instalację do komponowania płynów chłodniczych i praktycznie
bezinwestycyjnie rozpoczęto produkcję płynu do chłodnic samochodowych „Petrygo” –
pierwszego produktu petrochemicznego, który był przeznaczony dla odbiorcy
indywidualnego. O dalszych możliwościach w zwiększaniu zdolności produkcyjnej
wydziału zadecydował postęp w dziedzinie katalizatorów (coraz wyższe selektywności i
zdolności produkcyjne katalizatorów). I tak do 2006 roku zwiększono produkcję Wydziału
do ok. 120 tys. ton TE/rok. Po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych i modernizacyjnych
TEiG II w 2013 roku zanotowano kolejny wzrost wydajności tej instalacji o 26 proc.
Rekordowy i najwyższy wynik rocznej produkcji tlenku etylenu uzyskano we wrześniu 2015
i wyniósł on 97781 ton.
Warty podkreślenia jest fakt, że we wszystkich działaniach rozwojowych Wydziału brali
udział pracownicy ORLENU – eksperci o dużej wiedzy technicznej, uzyskanej podczas
pracy pierwszej i drugiej instalacji tlenku etylenu. Większość z nich przed odejściem na
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emeryturę wykształciła już swoich następców i współpracowników. Pozostali nadal
pracują i dzielą się z młodymi pracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim
pracownikom gratulujemy i składamy podziękowania za pracę, która pozwoliła na
długoletnie i bezpieczne funkcjonowanie instalacji, życząc jednocześnie kolejnych
sukcesów”.
Pozwalając sobie na chwilę prywatnego wspomnienia, chciałbym powiedzieć, że
Instalacja Tlenku Etylenu i Glikolu, obecnie wchodząca w skład Bloku Tlenku
Etylenu i Fenolu, jest mi szczególnie bliska, bowiem do czasu objęcia funkcji
związkowej przepracowałem na niej 22 lata w systemie zmianowym. Znając
specyfikę zarówno samej pracy zmianowej oraz tej Instalacji uchodzącej za jedną
z bardziej niebezpiecznych, jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim
pracownikom wspomnianego sukcesu i życzę dalszej owocnej, pełnej sukcesów
bezpiecznej pracy.
To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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