Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 27 maja 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.
W minionym tygodniu w czwartek 23 maja w Spółce Basell Orlen Polyolefins (BOP) odbyło
się spotkanie, na którym strona związkowa i strona pracodawcy podpisały Protokół dodatkowy
Nr 1 do ZUZP, czyli aneks wprowadzający zmiany w tym Dokumencie. Dotyczą one Tabeli
Wynagrodzeń, Taryfikatora Stanowisk Pracy oraz regulują kwestię ryczałtową dodatków, w
tym także dodatku zmianowego. Zmiany te strona związkowa wynegocjowała już w marcu, co
zbiegło się w czasie ze zmianami na stanowisku Prezesa Spółki i Członków Rady Nadzorczej,
stąd pewna zwłoka w złożeniu przez wszystkich podpisów na tym Dokumencie.
Podpisany Protokół trafi teraz do rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy, a po
zarejestrowaniu zostaną pracownikom wypłacone wszystkie należności wynikające z
uzgodnień, czyli wyrównania dodatków od 1 marca br.
W spotkaniu uczestniczył także nowy Prezes Firmy Pan Laurent Hautier oraz Członek Zarządu
Spółki, Dyrektor ds. Produkcji Pan Radosław Majczak.
Pan Prezes przedstawił bliższe i dalsze plany rozwojowe Spółki BOP oraz odpowiadał na
pytania przedstawicieli Organizacji związkowych.
W dyskusji został mocno zaakcentowany przez wszystkich przedstawicieli związkowych temat
potrzeby dalszych zmian w ZUZP, który od 14 lat dopiero teraz został lekko zmodyfikowany.
Strona związkowa oczekuje, że dalsza dyskusja i zmiany w ZUZP powinny dotyczyć w
pierwszej kolejności szeroko pojętego tematu systemów premiowych.
Postawiliśmy taki wspólny wniosek już wcześniej w formie pisemnej oraz teraz na spotkaniu,
aby kolejny etap rozmów nad zmianami obecnego ZUZP w Spółce BOP rozpocząć jak
najszybciej.
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Orlen Administracja – ZUZP
Przy okazji tematyki ZUZP miło nam poinformować, że w ostatnich dniach udało się stronie
związkowej także dokończyć negocjacje ZUZP w Spółce Orlen Administracja (21 maja). Jest to
kolejna po Spółka po ORLEN Laboratorium, w której zawarto ZUZP, co jest dużym sukcesem
obydwu stron. Podpisanie Dokumentu odbędzie się w dniu 5 czerwca w Płocku w Domu
Technika.
Dużą zdobyczą w tych Dokumentach oprócz uregulowania wielu innych ważnych spraw jest
przywrócenie Pracownikom nagród rocznych, których przez wiele lat w tych Spółkach nie było.
Te przykłady pokazują, że wszędzie tam, gdzie po obydwu stronach stołu siedzą i negocjują
normalni i rozsądni ludzie, a nie demagodzy i populiści, jak to jest w jednej z innych Spółek, to
można wynegocjować i zawrzeć rozsądne ZUZP-y wraz z nagrodami rocznymi dla
pracowników, bo uprawianie demagogii przez niektórych generuje pracownikom comiesięczne
straty finansowe, zamiast zysków, które mogliby już od kilku miesięcy mieć we własnym
domowym budżecie. Być może zawarcie ZUZP w tej Spółce da dobry przykład innym.
W kolejce do dokończenia negocjacji ZUZP czeka też jeszcze Spółka ORLEN Serwis S.A.,
gdzie po dłuższej przerwie spotkanie ma się odbyć w środę 29 maja.
Premia roczna dla pracowników PKN ORLEN.
W związku z pytaniami pracowników ORLENU o termin wypłaty dodatkowej premii rocznej,
informujemy za Intranetem, że:
dodatkowa premia roczna za 2018 r. dla pracowników PKN ORLEN zostanie wypłacona w
następujących terminach:
- pierwsza część stanowiąca równowartość 80% dodatkowej premii rocznej przysługującej
indywidualnie Pracownikom – z wynagrodzeniem za miesiąc maj, tj. 30 maja.
- pozostała część w przypadku osiągnięcia Celu Solidarnościowego za 2018 r. – z
wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec, tj. 27 czerwca.
Dodajmy jeszcze, że Walne Zebranie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. odbędzie się 14
czerwca.
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Akcja HDK w PKN ORLEN.
Wszystkich krwiodawców z G.K. ORLEN zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w
kolejnej akcji HDK w naszej Firmie.
Zapraszamy na akcję krwiodawstwa.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN SA. razem z Kołem ORLEN
Ochrona w ramach swojej działalności zaprasza na akcję krwiodawstwa. Krew będzie
można oddać w moblinym ambulansie do poboru krwi w Płocku na terenie parkingu Centrum
Administracji PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 29 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 13.00.
Członkowie Klubu systematycznie 2-3 razy w roku oddają krew, dzięki czemu rocznie
przekazujemy na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa kilkadziesiąt litrów krwi i jej
składników. Zachęcamy do udziału w akcji wszystkich honorowych dawców krwi jak i osoby,
które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.

Pikniki związkowe 2019 r.
Członków Związku informujemy jeszcze raz, że zgodnie z uchwałą Zarządu Związku, w roku
2019 będą zorganizowane trzy pikniki związkowe w dniach:
- 15 czerwca (sobota),
- 29 czerwca (sobota),
- 30 sierpień (piątek).
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Miejsce pikników – Centrum Konferencyjno-Piknikowe nad Wisłą (dotychczasowa nazwa C. K.
Naftoremont). Koszt zakupu zaproszenia tak jak w latach ubiegłych, tj. 20 zł za osobę.
Serdecznie zapraszamy chętne osoby do zakupy zaproszeń w biurze Związku, bud. 06, p. 12.
Członków Zarządu Związku informujemy i zapraszamy na zebranie Zarządu, które
odbędzie się w najbliższy czwartek 30 maja o godz. 13.00 w Sali Nr 1, bud. CA.

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

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

