Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 24 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.
Rozpoczynamy bardzo oczekiwanym przez pracowników bieżącym tematem, jakim są
negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.
W środę 19 lutego odbyło się drugie spotkanie dotyczące negocjacji płacowych na 2020 rok.
W przeciwieństwie do spotkania pierwszego (29 stycznia br.), gdzie była tylko dyskusja i
przedstawianie różnego rodzaju informacji zarówno ze świata (sytuacja na rynku ropy, marże,
itp.), jak i szeregu danych finansowych dotyczących naszej firmy, drugie spotkanie w środę 19
lutego było poświęcone już konkretom, czyli typowym negocjacjom, które rozpoczęły się od
przedstawienia propozycji pracodawcy, a w kolejnym kroku oczekiwań strony związkowej.
Strona pracodawcy wyszła z propozycją podwyżki obligatoryjnej, uznaniowej oraz kwot na
nagrody świąteczne i karty paliwowej. Strona związkowa także złożyła swoją propozycję kwot w
wymienionych powyżej wszystkich elementach, a także zasygnalizowaliśmy konieczność w tym
roku waloryzacji wszystkich dodatków wynikających z ZUZP (zmianowy, ratownik chemiczny,
itp.), a w kolejnym stanowisku także i waloryzacji składki na PPE.
W kolejnych turach negocjacyjnych strony przedstawiały swoje propozycje oraz wzajemnie je
argumentowały, ale tak jak się spodziewaliśmy nie było możliwe na tym spotkaniu dojście do
finalnego i oczekiwanego przez nas poziomu całościowych podwyżek.
Podczas tych rozmów o wszystkich składowych elementach podwyżek na 2020 r., bardzo
mocno akcentujemy potrzebę wynegocjowania satysfakcjonujących dla Załogi podwyżek
obligatoryjnych, ale także zwracamy uwagę i taki też mamy cel, aby wynegocjować także
fundusz uznaniowy i odpowiednio skierować go do załogi, bo przy oddzielonym od ubiegłego
roku funduszu na awanse, jest to także oczekiwany przez pracowników element podwyżek.
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Do czasu zakończenia negocjacji, które spodziewamy się skończyć z pozytywnym dla
pracowników efektem na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na piątek 28 lutego na godz.
11.00, nie będziemy podawali publicznie szczegółów z sali negocjacyjnej, bo po pierwsze te
negocjacje jeszcze się nie zakończyły, a po drugie obecne propozycje kwot złożone przez
obydwie strony i zapisane w protokole jako ostatnie stanowiska stron, zapewne będą się jeszcze
zmieniały. O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Członków naszego Związku zainteresowanych tym tematem prosimy o bezpośredni kontakt z
nami, czy to telefonicznie, czy osobiście, bo ważne jest, aby nigdzie nie pojawiały się żadne
nieprawdziwe informacje, które czasami próbują formułować i puszczać w przestrzeń osoby
nieprzyjazne, którym bardzo by zależało na włożeniu tzw. ,,kija w szprychy”. Wystarczy jeden
telefon do nas i szybka weryfikacja danej informacji.
Prosimy też o wewnętrzne rozmowy na Wydziałach z Przewodniczącymi Kół naszego Związku,
którzy po zebraniu Zarządu Związku, które odbyło się w dniu 20 lutego (dzień po negocjacjach)
mają w tej sprawie wiedzę, a w razie potrzeby szerszej rozmowy zapraszamy do kontaktu z
nami, bo chcemy, aby pracownicy po pierwsze wiedzieli z jakim nastawieniem i z jakimi celami
poszła nasza grupa wyłoniona z Zarządu na negocjacje, a po drugie, aby w miarę możliwości z
tzw. pierwszej ręki przybliżać Państwu ogólnych informacji.
Tak więc oczekujemy obecnie na kolejne spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się w
najbliższy piątek 28 lutego, a spotkanie rozpoczniemy o godz. 11.00.

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o..
W tym samym dniu kiedy odbyły się negocjacje płacowe w PKN ORLEN (19.02), w godz.
porannych odbyło się także spotkanie strony związkowej z całym Zarządem Spółki Basell.
Temat spotkania to ogólna sytuacja w Spółce związana ze złą koniunkturą, która w tej chwili
okresowo występuje na rynku polimerów.
Zarząd Spółki przedstawił swoje informacje wśród których kilkukrotnie przebijały się stwierdzenia
o przeczekaniu tego okresu. W odpowiedzi cała strona związkowa bardzo stanowczo
stwierdziła, że oczekuje rozpoczęcia negocjacji płacowych oraz kontynuowania rozmów nad
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zmianami w ZUZP, co miało zaistnieć już w roku ubiegłym, gdzie przedstawiliśmy pracodawcy
nasze konkretne propozycje do dalszych prac nad zmianami w układzie.
Obecne wyniki Spółki za miniony rok nie uzasadniają naszym zdaniem w żadnym stopniu tego
co zaproponował Zarząd, czyli niepodejmowania w tej chwili żadnych negocjacji i przeczekanie
z rozmowami do września br.
Takiej antypracowniczej propozycji postawiliśmy stanowczy sprzeciw. Oliwy do ognia dodała też
przedstawiona przez Zarząd informacja, że według porównań rynkowych pracownicy zarabiają
dość dobrze. Strona związkowa również prowadzi swoje statystyki i porównania co zostało
zaprezentowane na spotkaniu, aby nowy Prezes Spółki, który w Spółce jest od zeszłego roku
mógł się z nimi zapoznać.
Reasumując, postawiliśmy na spotkaniu twarde żądanie rozpoczęcia negocjacji płacowych i po
dwóch dniach, tj. w piątek 21 lutego otrzymaliśmy ze Spółki e-mail z zaproszeniem na spotkanie
negocjacyjne w dniu 27 lutego.

Prawie równolegle z negocjacjami płacowymi w ORLENIE, rusza powoli także proces
negocjacji w Spółkach G.K.
Po wystosowaniu przez nas pism o przygotowanie danych finansowych niezbędnych do
negocjacji, z kilku Spółek otrzymaliśmy już odpowiedzi wraz z dokumentami, a w jednej z nich,
tj. w Spółce ORLEN Serwis S.A. w miniony piątek 21 lutego odbyło się już nawet pierwsze
spotkanie negocjacyjne, które póki co nie przyniosło jeszcze żadnych rozstrzygnięć.
Przy tej okazji zwracamy się do pracowników Spółki KolTrans, w której pojawiają się
przedstawiciele Związku rzekomo reprezentującego interesy pracowników Spółek, który to
Związek od samego początku istnienia swój kapitał próbuje zbijać głównie na kłamstwach i
manipulacjach pracowników, aby nie dawali wiary w oszczerstwa rzucane przez ten
niewiarygodny Związek w stosunku do innych Organizacji, a szczególnie do naszego Związku,
gdzie Ci Panowie mówiąc najkrócej mają ,,osobisty” stosunek do naszej Organizacji i robią
wszystko, aby głównie to nam zaszkodzić.
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Najświeższe ich kłamstwo brzmi, że Ruch Ciągły nie chce podwyżek dla Spółek.
Jest to bezczelne kłamstwo cyników, którym wyczerpały się już pomysły na zdobywanie
nowych Członków i pozostały im już tylko takie sposoby.
Odzwierciedleniem każdego spotkania, czy to w PKN ORLEN, czy to w Spółkach jest protokół,
gdzie jest zapisywane która Organizacja co mówiła i na takich dowodach będziemy bazowali
oraz na zeznaniach świadków jeśli sprawa będzie wymagała dalszych kroków.
W tym miejscu trzeba tych Panów zapytać też za co i z jakim uzyskiem wyszli w 2019 roku w
Spółce KolTrans ze sporu zbiorowego? Bo z naszych informacji wynika, że uczynili to po cichu
i bez jakiegokolwiek uzysku dla pracowników, czyli z tzw. uzyskiem zero.
O kolejnych ,,ciekawych” i zerowych dokonaniach tej Organizacji także kilka zdań poniżej.

W Spółce ORLEN Serwis S.A. rozstrzygnęła się w końcu i ostatecznie wyjaśniła sprawa tzw.
,,cudownego rozmnożenia” przez jedną z Organizacji kwoty 500 zł.
Przypomnijmy, że na ostatniej sesji negocjacyjnej ZUZP (29.05.2019r.) w obecności wszystkich
Organizacji Zarząd Spółki OS S.A. w odniesieniu do historycznego wydarzenia jakim jest
podpisanie ZUZP w tej Spółce, zaproponował, że wypłaci pracownikom 500 zł (Protokół z sesji
negocjacyjnej z dnia 29.05.2019 r.), a następnie jedna z działających tam Organizacji
opublikowała w swoim biuletynie informację przy okazji brutalnie obrażając inne Organizacje, że
owe 500 zł wypłacone pracownikom wynika z ich wyjścia ze sporu zbiorowego.
Nie zważając na publiczne obrażanie nas i innych Organizacji konsekwentnie wszystkie
Organizacje Związkowe robiły swoje i dążyły w kierunku wyjaśnienia tej sprawy, aż w końcu
oficjalna prawda ujrzała światło dzienne w postaci wydanego przez Zarząd Spółki Komunikatu
do pracowników, którego treść prezentujemy poniżej:
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Komunikat w sprawie nagrody jednorazowej.
,,W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wypłaty w
m-cu październiku 2019 r. nagrody jednorazowej w wysokości 500,00 zł
pragniemy poinformować co następuje:
Nagroda jednorazowa, o której mowa w Protokole z sesji negocjacyjnej z
dnia 29.05.2019 r. oraz nagroda jednorazowa wskazana § 4 Porozumienia z
dnia 24.09.2019 r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego z
jedną z Organizacji Związkowych, jest tą samą nagrodą”.

Natomiast w Spółce Orlen Laboratorium, gdzie ta Organizacja w 2019 roku także nie podpisała
porozumienia płacowego, zabrakło im nawet odwagi, aby wejść w spór zbiorowy.

Komentarz w tej sprawie jak zawsze pozostawiamy pracownikom.

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