Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 29 kwietnia 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.
Nasze przedświąteczne informacje kończyliśmy zapowiedzią wysłania do Spółki Basell
ORLEN Polyolefins pisma dotyczącego podpisania uzgodnionych podczas tegorocznych
negocjacji płacowych zmian do istniejącego w Spółce ZUZP, zawierających się w Protokole Nr
1, który to oczekuje na podpisanie, a następnie na zatwierdzenie w Państwowej Inspekcji
Pracy. Niezależnie od pewnych opóźnień terminowych związanych z formalnym podpisaniem
przez strony Protokołu Nr 1 wprowadzającego zmiany do ZUZP, pracodawca pisemnie
poinformował i zadeklarował, że

uzgodnione

wysokości poszczególnych

składników

wynagrodzenia będą pracownikom wypłacone z wyrównaniem od terminów jakie strony ustaliły
w Protokole Nr 1. Poniżej przedstawiamy dla wiadomości pracowników treść dwóch pism,
które wystosowaliśmy do Spółki BOP.
,,Płock, 16.04.2019 r.
Pan Laurent Hautier
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,
Organizacje związkowe działające w Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., tj.:
» Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN
ORLEN S.A.
» Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i
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» Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
serdecznie gratulują objęcia przez Pana zaszczytnego stanowiska Prezesa Zarządu Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o., będącej jedną z najważniejszych Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.
Zarówno przed Panem oraz całym Zarządem Spółki, ale także przed nami jako przedstawicielami
strony społecznej reprezentującej pracowników Spółki stoi wiele wspólnych wyzwań na przyszłość,
których celem będzie rozwój Spółki oraz zapewnienie dobrych warunków pracy i płacy pracowników
tworzących każdego dnia wartość Firmy.
Aby dokonać dobrego otwarcia naszych wzajemnych przyszłych stosunków zwracamy się z wnioskiem
o spotkanie z Panem Prezesem na którym chcielibyśmy oficjalnie się przedstawić i zapoznać, a także
omówić nasze plany i oczekiwania wyrażane przez pracowników m. in. co do zmian Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy.
Pragniemy przy okazji nadmienić, że wraz z zawartym w dniu 1 marca 2019 roku Porozumieniem w
sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na rok 2019 dla pracowników Spółki, które jest
realizowane, zawarliśmy także w jego drugiej części uzgodnienie co do zmian treści Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., który nie był modyfikowany od 14 lat,
gdzie strony wzajemnie podjęły zobowiązanie, że: ,,Protokół Dodatkowy nr 1 do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w BOP Sp. z o.o. podpisany zostanie przez Strony najpóźniej do dnia
20 marca 2019 roku”.
Powyższy punkt z zawartego przez Strony w dniu 1 marca 2019 roku Porozumienia nie został póki co
zrealizowany przez pracodawcę, ale wyrażamy przekonanie w duchu wzajemnego zaufania Stron i
naszej dobrej dotychczasowej współpracy, że nastąpi to jak najszybciej o co także do Pana Prezesa
przy tej okazji wnosimy.
W związku z wieloma pytaniami pracowników Spółki BOP skierujemy w tej sprawie odrębne pismo do
Dyrektora Personalnego Pana Jacka Choroszewskiego wraz z wnioskiem o jak najszybsze
zrealizowanie powyższego zobowiązania strony pracodawcy.
ZUZP jest dla pracowników bardzo ważnym dokumentem i wymaga dalszych negocjacji i zmian
niektórych zapisów na co strona związkowa umówiła się z pracodawcą, co zostało potwierdzone w
Porozumieniu z dnia 1 marca br., że takie prace będą trwały od kwietnia do listopada 2019 roku.
Szanowny Panie Prezesie – życząc jeszcze raz podejmowania dobrych i trafnych decyzji służących
rozwojowi Spółki, a także pracownikom, wnosimy o jak najszybsze zorganizowanie spotkania dla
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przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w Spółce, w którym weźmie udział również
osobiście Pan Prezes”.

Drugie pismo adresowane jest do Dyrektora Personalnego Spółki BOP:

,,Płock, 16.04.2019 r.
Pan Jacek Choroszewski
Dyrektor Personalny
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Organizacje związkowe działające w Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., tj.:
» Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN
ORLEN S.A.
» Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i
» Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
będące stroną porozumienia płacowego zwracają się z pilnym wnioskiem o jak najszybsze
zrealizowanie naszego wzajemnego uzgodnienia zapisanego w Porozumieniu zawartym przez stronę
pracodawcy i stronę związkowa w dniu 1 marca 2019 roku w zakresie podpisania Protokołu
Dodatkowego Nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w BOP Sp. z o.o., gdzie
pracodawca zobowiązał się do podpisania wynegocjowanego przez strony Protokołu Nr 1 do ZUZP
najpóźniej do dnia 20 marca 2019 roku.
Ponad miesięczne już opóźnienie w realizacji II części zapisów podpisanego Porozumienia powoduje
coraz to większą ilość pytań pracowników Spółki kierowanych do naszych Organizacji Związkowych o
powody takiego opóźnienia, z jednoczesnym oczekiwaniem natychmiastowego zrealizowania przez
stronę pracodawcy wszystkich zawartych w Porozumieniu uzgodnień bez zbędnej zwłoki, aby nie
powodować wśród Załogi atmosfery nieufności w dotrzymanie wzajemnie uzgodnionych ustaleń.
Jednocześnie też zwracamy się z wnioskiem o zorganizowanie pierwszego spotkania jeszcze w
miesiącu kwietniu br. odnośnie rozpoczęcia realizacji zapisu Porozumienia w zakresie rozpoczęcia
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dalszych prac nad zmianami w ZUZP, które mają trwać w okresie od kwietnia do końca listopada 2019
r. Sprawę dalszych rozmów nad zmianami ZUZP traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo i wnosimy
również o takie samo podejście strony pracodawcy. Aby nasze wzajemne zamiary i oczekiwania co do
dalszych prac nad zmianami w ZUZP były w pełni transparentne i przejrzyste, wnosimy o uzgodnienie z
góry kilku terminów spotkań w okresie kwiecień – listopad, co będzie świadczyło o naszym wspólnym
odpowiedzialnym podejściu do tego ważnego tematu”.

Mamy informację ze Spółki, że prawdopodobnie w połowie maja dojdzie do spotkania z Panem
Prezesem, na którym zostanie podpisany także Protokół Nr 1 do ZUZP.

Karta zakupowa dla pracowników.
Wszystkim pracownikom przypominamy zachęcamy do składania wniosków o kartę paliwową.
W tym roku mamy nowość polegającą na tym, że wniosek wypełniamy w systemie SelfService
- SSEGK (nowy), według ścieżki:
płacowe / wniosek: karta zakupowa, gdzie należy wybrać kartę paliwową (do końca kwietnia
możliwa była zamiana karty paliwowej na doładowanie Platformy My Benefit) i wyrazić zgodę
na przypisanie wartości Karty do przychodu. Jeśli ktoś nie posiada dostępu do Intranetu,
możliwe jest złożenie także wniosku w wersji papierowej.
Negocjacje płacowe w Spółkach.
Patrząc całościowo na stan negocjacji, można stwierdzić, że w zdecydowanej większości
Spółek są one już zakończone, a pracownicy już dostali lub dostaną w uzgodnionych
terminach swoje podwyżki płac, jednorazowe nagrody oraz kartę paliwową, która stała się
standardem.
W czwartek 25 kwietnia uczestniczyliśmy w negocjacjach płacowych z Zarządem Spółki
ORLEN CENTRUM SERWISOWE (OCS), w której to Spółce od zeszłego roku posiadamy
uzwiązkowienie i rozpoczęliśmy naszą działalność. Spółka wciąż jeszcze ma, ale bardziej
chyba pasuje już stwierdzenie, że miała swoje duże problemy, bo aktualnie widać już to
przysłowiowe światełko w tunelu i pierwsze pozytywne wyniki z działalności.
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Uzgodnienia spisane w porozumieniu płacowym przewidują podwyżki płac zasadniczych dla
pracowników (od III br.), podwyżki uznaniowe (od VII br.), dwie nagrody świąteczne, nagrodę
roczną oraz kartę paliwową.
Posiłki pracownicze.
W naszych poprzednich informacjach związkowych przedstawialiśmy Państwu relację z
posiedzenia Zarządu naszej Organizacji, gdzie w pierwszej jego części gościliśmy
przedstawicieli

Spółki

Orlen

Administracja

odpowiadających

za

Program

Posiłków

Pracowniczych.
W dyskusji przedstawiciele Spółki odpowiadali na pytania dotyczące posiłków oraz zapewnili,
że z uwagi na ważność tego projektu skierowanego do dużej grupy pracowników są otwarci na
merytoryczne uwagi dotyczące tego programu, które pomogłyby go usprawnić.
W związku z powyższym dziś jeszcze raz i w tych informacjach i dla Państwa wygody w
osobnym załączniku do wydrukowania i powieszenia na tablicach ogłoszeń zamieszczamy
adres mailowy służący do składania ewentualnych uwag i reklamacji, jak i też dodatkowy
kontakt telefoniczny do jednej z osób ze Spółki Orlen Administracja.
Spółka jest otwarta na różne uwagi i sugestie od pracowników w celu wypracowania jak
najlepszego modelu i jakości tego programu.
Wszelkie reklamacje dotyczące posiłków należy składać na poniższy adres mailowy:
reklamacje_posilki@orlen.pl
Tel. 24-365-39-92
Informujemy, że nasze kolejne informacje przedstawimy za dwa tygodnie, tj. w
poniedziałek 13 maja.

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