Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 03 lutego 2020 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.

Zgodnie z zapowiedzią z naszych ostatnich związkowych informacji, w minionym tygodniu w
środę 29 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli strony związkowej i pracodawcy
rozpoczynające tegoroczne negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.
Przy tej okazji dla wszystkich naszych Członków ze Spółek G.K. którzy być może nie czytali
naszych ostatnich informacji informujemy jeszcze raz, że do wszystkich Spółek gdzie
prowadzimy działalność związkową wystosowane zostały także pisma o przygotowanie danych
potrzebnych do negocjacji oraz o rozpoczęcie negocjacji płacowych.
Wracając do spotkania w PKN ORLEN w dniu 29 stycznia, to tak jak co roku było to spotkanie
typowo informacyjne podzielone na dwie części.
Pierwsza część spotkania poświęcona została sytuacji dotyczącej perspektyw gospodarczych
na 2020 rok w gospodarce światowej i strefie Euro oraz w Polsce, perspektywom gospodarczym
na rynku pracy, marżom rafineryjnym, kosztom działalności (uprawnień do emisji CO2) oraz
wynikom Koncernu za III kwartał 2019 (spotkanie odbyło się w przededniu publikacji wyników
za IV kw. 2019 r.) oraz stojących przed Koncernem wyzwań w postaci realizacji intensywnego
planu rozwoju w obszarze Petrochemii, budowę farm wiatrowych, czy zbliżające się duże
projekty akwizycyjne dotyczące planów przejęcia firm LOTOS i ENERGA.
Druga część spotkania, to przedstawienie i omówienie przez pracodawcę szeregu danych
finansowych za ubiegły rok z tzw. naszego firmowego podwórka, które będą przydatne podczas
dalszych negocjacji.
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Pracodawca przedstawił porównanie rynkowe dla grup stanowisk wg kategorii ZUZP, istniejące
w firmie benefity oraz statystyki dotyczące programu Kafeterii, który był w 2019 r. nowością,
informację o średnim wynagrodzeniu, fundusz wynagrodzeń oraz wzrosty wynagrodzeń w
poszczególnych kategoriach i stanowiskach ZUZP, a także ilość awansów oraz zmian
wynikających z ZUZP w 2019 r., gdzie od 1 kwietnia wszedł Protokół Nr 4, w wyniku którego
zaszły pewne zmiany wśród stanowisk i były możliwe awanse.
Materiału teoretycznego do analizy jest więc sporo, ale oprócz przedstawionych przez
pracodawcę informacji z których wynika, że przed naszą firmą stoi wiele bardzo kosztownych
inwestycji, a wyniki za IV kwartał minionego roku i za cały 2019 r. przedstawione na Giełdzie
Papierów wartościowych w Warszawie w dniu 30 stycznia br. są całościowo mniejsze o 1,1 mld
zł netto względem roku 2018, z drugiej strony stoją twarde oczekiwania pracowników na godne
podwyżki płac w 2020 r. motywowane m.in. wszechobecnymi podwyżkami zarówno cen
towarów w sklepach, jak i usług oraz nakreśloną ścieżką wyznaczającą na kolejne lata skokowe
wzrosty najniższej płacy zasadniczej, która w ujęciu procentowym wzrosła w tym roku i ma
wzrastać każdego kolejnego roku po kilkanaście procent.
Z bardzo wielu rozmów odbytych z pracownikami wynika, że zarówno duże wzrosty cen i opłat
dotyczące każdej przeciętnej rodziny oraz ruchy płacowe dotyczące bieżącego wzrostu oraz w
latach kolejnych najniższej płacy krajowej nie mogą pozostać niezauważalne w naszej firmie, bo
w przeciwnym wypadku wynagrodzenia naszych pracowników relatywnie by się zmniejszały w
zestawieniu z rynkiem i z innymi grupami.
Kolejne spotkanie negocjacyjne w PKN ORLEN zostało wyznaczone na 19 lutego.

Basell ORLEN Polyolefins.
W Spółce Basell Orlen Polyolefins ukazała się aktualizacja zarządzenia 18/GD/2004 w sprawie
Zachęt BHP, co wzbudziło spore kontrowersje wśród Załogi.
Jako, że cel tego programu określa zasady wynagradzania pracowników, zdziwienie budzi fakt
wydania takiej aktualizacji jednostronnie przez pracodawcę bez wcześniejszych konsultacji z
działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Ponieważ wydana aktualizacja jest mniej
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korzystna od dotychczasowych zasad, wystąpimy do pracodawcy o wstrzymanie aktualizacji i
przeprowadzenie procesu zmiany po konsultacjach ze związkami zawodowymi.
Przy tej okazji chcemy też nadmienić na łamach naszych informacji, że od dłuższego czasu w
tej Spółce, która względem innych Spółek osiąga wielomilionowe zyski ze swojej działalności,
zapanowała dziwna i niedobra atmosfera, co bardzo mocno nie podoba się ani pracownikom,
ani ich przedstawicielom w postaci Organizacji Związkowych. W ostatnich miesiącach wprost
niemożliwe jest osiągnąć z Dyrekcją i władzami tej Spółki jakiekolwiek uzgodnienie choćby w
najdrobniejszej sprawie jakiej są posiłki pracownicze, ani rozpocząć dalszej dyskusji nad ZUZP
na co się umawialiśmy i złożyliśmy także nasze konkretne propozycje i opracowania.
Jeśli taki impas będzie trwał dalej, nie wróży to dobrze całościowemu klimatowi oraz zbliżającym
rozmowom dot. negocjacji płacowych na 2020 rok.
Przekaż swój 1%.
Dziś jeszcze raz chcielibyśmy przekazać nasz apel związkowy o przekazywanie 1% z rozliczenia
podatkowego. Pierwsza sprawa dotyczy Członka naszego Związku o którym pisaliśmy w
ubiegłym tygodniu (Radek Piechocki – Wydział Aromatów), a druga sprawa dotyczy małego
chłopczyka Ignasia – w sprawie którego także zwróciła się rodzina.

1% dla kolegi Radka Piechockiego
Szanowni Państwo,
Prosimy o przekazanie 1% podatku dla naszego kolegi Radka zmagającego
się z chorobą nowotworową.
Dane do PIT: KRS 0000037031 cel szczegółowy 148.
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POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM
- ECHO Przekaż 1% podatku na leczenie i rehabilitację Ignasia,
Który urodził się z połowicznym niedorozwojem twarzy
KRS: 0000174905
Cel szczegółowy: Nowicki Ignacy, nr 248/2019
Konto nr: 96 1020 1156 0000 7402 0049 2892

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc.

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