Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 5 kwietnia 2020 r.
Witam. Piotr Wilicki – 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.
Większość informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej umieszczamy na
bieżąco w Internecie na naszym profilu FB i na naszej stronie. Ten kanał
komunikacji ostatnimi czasy jest bardzo popularny wśród Członków naszego
Związku, ponieważ poniedziałkowe informacje bardzo często są prezentowane po
fakcie ważnych zmian.
Z pozostałych wiadomości najbardziej istotną dla pracowników całej Grupy
Kapitałowej jest zgoda właściciela czyli PKN ORLEN na dokończenie rozmów w
celu zawarcia porozumień płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej na ten rok.
Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację gospodarczą i coraz gorsze prognozy
dopięcie płacówek to bardzo ważny krok i wyzwanie dla stron negocjujących
porozumienia. W poprzednich informacjach pisaliśmy o zaistnieniu we wszystkich
Spółkach nagrody świątecznej. Od tego czasu podczas tele i wideokonferencji
zawarliśmy porozumienia płacowe w większości Spółek, w których nasz Związek
reprezentuje pracowników. Pozostają jeszcze ORLEN Ochrona tu rozmowy
odbędą się w dniu dzisiejszym i ORLEN Serwis gdzie sytuacja po raz kolejny
wymaga oddzielnego komentarza. Jedna z organizacji związkowych, o której
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wielokrotnie pisaliśmy, a która w tej Spółce ma przymiot reprezentatywności po raz
kolejny nie wykazała jakiejkolwiek chęci na podpisanie porozumienia. Oczywiście
trzeba przyznać, iż było to wspólne stanowisko całej strony związkowej, ale
zgodnie z zapisami ZUZP dla pracowników ORLEN Serwis porozumienie powinny
podpisać wszystkie organizacje lub przynajmniej organizacje reprezentatywne,
więc bez ich zgody nie było sensu składać oddzielnych propozycji.
W związku z taką decyzją związków reprezentatywnych w tym roku w ORLEN
Serwis S.A. może nie zaistnieć porozumienie, które mogło zapewnić pracownikom
przyzwoity wzrost wynagrodzenia i dodatkowe benefity tak jak to zadziało się w
innych Spółkach. W trakcie negocjacji ostatnia propozycja Pracodawcy opiewała
średnio na pracownika na kwotę 300 zł (2 x 100 zł obligo i 100 zł uznaniowo), dwie
nagrody jednorazowe po 1500 zł, dopłatę do PZU 40 zł, kartę zakupową 515 zł
oraz doładowanie w ramach MyBenefit 200 zł i waloryzacja dodatków. Oczywiście
pracodawca ma możliwość wydania po 15 kwietnia zarządzenia w tej sprawie, ale
decyzja o sposobie podziału środków i ich wielkości należą już tylko do jego
własnej decyzji. Wierzymy, że pracownicy Spółki dając kredyt zaufania tej
organizacji są świadomi i poinformowani czym może skutkować takie rozwiązanie
i są gotowi na skutki takiej decyzji w obecnej sytuacji.
W sumie taka sama sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku w spółkach Serwis,
Laboratorium i KolTrans i nastąpiło potem ciche wycofanie się rzeczonej
organizacji ze sporów z zerowym uzyskiem. W tym roku również nie podpisali
porozumień w KolTransie i Laboratorium, ale w odróżnieniu od Serwisu nie było
tam zapisów ZUZP blokujących wprowadzenie porozumienia. Widocznie brak
podwyżek to taka wola pracowników zrzeszonych w tym związku, wyrażana w
czasie negocjacji bardzo mocno przez jego Przewodniczącego.
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Niestety mamy tu doskonałą powtórkę z negocjacji w Orlenie w 2017 roku. Metoda
i autor ten sam, skutków dla pracowników możemy się domyślić i nie zmieni tego
nawet bieganie niektórych członków tego związku i opowiadanie niestworzonych i
kłamliwych historii ile to pracodawca dawał, a związki rzekomo nie chciały wziąć.
Z informacji o zmianach spowodowanych epidemią koronawirusa:
Decyzją Zarządu naszej Organizacji zawieszone zostało planowane na 23
kwietnia Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów, o terminie
organizowania Walnego zadecyduje Zarząd Związku na posiedzeniu po ustaniu
okoliczności uniemożliwiających organizację zgromadzeń.
Również PKN ORLEN zawiesił przygotowania do tegorocznych obchodów Dnia
Chemika i ORLEN Olimpiady.
W PKN ORLEN rusza pilotażowo program wypłaty na życzenie:
Obszar Kadr po przeprowadzeniu uzgodnień ze Związkami Zawodowymi
wypracował rozwiązanie „Wypłata na życzenie” skierowane do pracowników PKN
ORLEN. Celem nowego rozwiązania jest umożliwienie elastycznego zarządzania
własnym wynagrodzeniem za pomocą aplikacji mobilnej.
Po stronie PKN ORLEN projekt realizuje Biuro Innowacji wspólnie z Biurem
Zarządzania

Wynagrodzenia

i

Benefitami.

Dostawcą

rozwiązania

jest

Symmetrical.ai: polska firma, z którą PKN ORLEN podjął współpracę w ramach
programu akceleracyjnego Space3ac Scale Up II.
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W ramach programu akceleracyjnego realizujemy projekty pilotażowe z wieloma
technologicznymi startupami w różnych obszarach działalności takich, jak:
bezpieczeństwo, produkcja, czy program VITAY. Wkrótce obszar HR wspólnie ze
spółką Symmetrical rozpocznie testy mechanizmu finansowego z obszaru Fintech
dedykowanego dla pracowników PKN ORLEN. Pracownicy, którzy wezmą udział
w pilotażu, zyskają dostęp do nieodpłatnej usługi finansowej świadczonej za
pomocą intuicyjnej aplikacji, umożliwiającej im w prosty i szybki sposób
wcześniejszą wypłatę części ich wynagrodzenia – powiedziała Patrycja Panasiuk
dyrektor Biura Innowacji.
Do udziału w pilotażu zapraszamy pracowników, którzy chcą elastycznie
zarządzać swoim wynagrodzeniem oraz którzy mogą tymczasowo potrzebować
środków finansowych na realizację nieplanowanych wydatków. Spośród zgłoszeń
wybierzemy do 100 osób spełniających warunki określone w Regulaminie pilotażu.
Pilotaż potrwa od 1 maja do 31 lipca 2020 r.
„Wypłata na życzenie” to rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy mogą mieć
dostęp do części wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty. Wystarczy
kilka prostych kliknięć, aby dokonać wypłaty bezpośrednio na rachunek bankowy.
Środki znajdą się na rachunku najpóźniej kolejnego dnia roboczego po złożeniu
wniosku w aplikacji mobilnej.
Rozwiązanie to doskonale wpisuje się w rozwój działań propracowniczych w PKN
ORLEN. Postęp technologiczny oraz dynamicznie zmiany na rynku pracy
powodują, że musimy szybko reagować i wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz
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narzędzia wspierające naszych pracowników. Jestem przekonana, że w obecnej
sytuacji, w związku z zagrożeniem koronawirusem, nasi pracownicy będą
zainteresowani możliwością skorzystania z wypłaty wynagrodzenia oferowanej w
tej formie, w szczególności, jeśli w gospodarstwie domowym pozostają osoby
zatrudnione w firmach, borykających się z problemami finansowymi. Komfort
naszych pracowników w obszarze bezpieczeństwa finansowego jest jednym z
naszych priorytetów. Podejmujemy też działania edukacyjne w tym obszarze
poprzez m.in. cykl szkoleń dla pracowników w ramach Akademii Finansów
Osobistych – mówi Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr.
Darowizna finansowa MZZPRC na walkę z koronawirusem.
Szanowni Członkowie Związku,
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu MZZPRC chciałbym poinformować, że do walki

z

koronawirusem poprzez aspekt finansowy włącza się także nasza Organizacja
Związkowa.
W związku z szerzącą się zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie
pandemią koronawirusa oraz ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia nas
wszystkich zrodziła się nam inicjatywa, aby tę walkę wsparła finansowo także
nasza Organizacja Związkowa.
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że po przeprowadzeniu w tej sprawie
konsultacji, Zarząd Związku jednogłośnie poparł inicjatywę i w dniu 31.03.2020 r.
podjął Uchwałę o przekazaniu na walkę z koronawirusem kwoty 15.000 zł.
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Wielkość kwoty niech będzie symbolem rocznicy naszej Organizacji, która w tym
roku w lipcu będzie obchodziła jubileusz XV-lecia powstania.
Obecnie jesteśmy na etapie załatwiania wszystkich niezbędnych formalności
związanych z przekazaniem darowizny do Fundacji ORLEN wraz z jednoczesną
rekomendacją, aby środki przekazać do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Płocku przy ul. Medycznej 19 na zakup środków koniecznych do walki z pandemią
koronawirusa.
Przy tej okazji składamy także podziękowania wszystkim naszym pracownikom za
pracę na tzw. pierwszej linii, za wytrwałość i żołnierskie dostosowywanie się do
wszystkich obowiązujących na Zakładzie, czy to w Spółkach procedur, którzy
pracując na swoich stanowiskach w swej codziennej pracy są narażeni na ryzyko
zakażenia się.
To są ostatnie informacje przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy. Co roku
życzyliśmy wszystkim spędzenia tych dni w rodzinnej atmosferze. W tym roku nie
pozostaje nam nic innego jak życzyć Państwu spokoju i zdrowia, unikania skupisk
ludzkich i zdrowia, zdrowia, zdrowia, aby każdy z nas spokojnie przeczekał te
trudne momenty i abyśmy obronną ręką wyszli z istniejącego zagrożenia.
Członkom naszej Organizacji przypominamy, że nasze biuro jest cały czas czynne.
Odbieramy od Państwa bardzo dużo telefonów z różnymi sprawami, które na
bieżąco kierujemy do odpowiednich osób i służb, tak aby od razu dana sprawa,
czy występujący problem mógł być załatwiony. Odbywamy też bardzo dużo wideo,
czy telekonferencji, szczególnie ostatnio w Spółkach G.K., gdzie w tym bardzo
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trudnym momencie z wielką niewiadomą co przyniesie przyszłość, udaje się mimo
wszystko dogrywać szczegóły i zawierać z pracodawcami porozumienia płacowe
na 2020 r.
W związku z tym, że czasami dana telekonferencja trwa bardzo długo i jeden czy
drugi nasz nr tel. jest wtedy zajęty, prosimy o zrozumienie tego faktu i ewentualny
kontakt na nasze pozostałe telefony, lub kontakt mailowy.
Dla przypomnienia podaję jeszcze raz nasze nr:
Biuro Związku – tel. 24-256-67-49,
p. Iwona Pietrzak-Mózgowska – 607-061-580;
email: iwona.pietrzak-mozgowska@orlen.pl
Przewodniczący Rafał Stefanowski – 605-199-938;
Wiceprzewodniczący Bogdan Żulewski – 605-185-899;
Wiceprzewodniczący Piotr Wilicki – 605-192-063

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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