Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 18 maja 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.
Dzisiejsze informacje związkowe rozpoczynamy od Spółki Basell ORLEN Polyolefins, gdzie
mamy jeszcze nie zakończone negocjacje płacowe na rok 2020 r.
W miniony piątek, 15 maja po dłuższej przerwie spowodowanej różnymi przyczynami, w tym
także sytuacja związaną z koronawirusem odbyło się spotkanie negocjacyjne. Spotkanie to na
wniosek strony pracodawcy odbyło się ,,na żywo” z zachowaniem wszelkich środków
zabezpieczeń i ostrożności, co wymusiło na wszystkich stawienie się na negocjacjach w
minimalnych składach osobowych, do czego wszystkie strony się dostosowały.
W przeciwieństwie do lat poprzednich, gdzie porozumienia płacowe w Spółce BOP były
zawierane zaraz po PKN ORLEN, w tym roku Spółka przedstawiła już na pierwszym spotkaniu
w lutym swoje argumentu dotyczące bardzo niskich cen jednego z produktów oraz związanych
z tym strat i zaproponowała, aby negocjacje w ogóle odłożyć na trzeci kwartał br.
Duża współpraca strony związkowej i nasze wspólne liczne zabiegi dyplomatyczne u
przedstawicieli właścicieli Spółki spowodowały, że mimo przedstawiania przez Zarząd BOP
złych wizji, negocjacje się rozpoczęły i pracownikom została wypłacona nagroda świąteczna
wielkanocna.
W chwili obecnej sytuacja w Spółce związana ze sprzedażą oraz z cenami sprzedaży produktów
uległa poprawie (mamy nadzieję, że nie na chwilę, ale na stałe) i w tym duchu szliśmy na
piątkowe spotkanie z nadzieją, że uda się wynegocjować i zawrzeć dobre porozumienie
płacowe. Tak się jednak póki co jeszcze nie stało, a szkoda, bo byłby to dobry komunikat i sygnał
do Załogi, że to oczekiwane porozumienie już jest. Jednak jak każde negocjacje, tak i te nie są
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łatwe, bo każda ze stron ma swoje argumenty oraz cele jakie chce osiągnąć, a to strona
pracodawcy dysponuje określonym budżetem przeznaczonym na negocjacje.
Tak jak wspomniałem już wcześniej rozmów piątkowych 15 maja nie udało się zamknąć
porozumieniem, stąd też dajemy sobie wspólnie jeszcze jedną szansę i strony spotkają się na
jeszcze jednym spotkaniu w najbliższy piątek 22 maja.

Premia roczna w PKN ORLEN S.A.
Dla Pracowników PKN ORLEN ukazał się w Intranecie komunikat dotyczący wypłaty dodatkowej
premii rocznej, który zamieszczamy w naszych informacjach szczególnie dla pracowników,
którzy są np. na dłuższych zwolnieniach chorobowych i takie informacje uzyskują z naszych
informacji związkowych.

Przed nami wypłata dodatkowej premii rocznej!

Zgodnie z treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Pracownikom przysługuje dodatkowa
premia roczna wypłacana najpóźniej z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec. Dodatkowa
premia roczna przysługuje za poprzedni rok przepracowany w Spółce, a jej wysokość
uzależniona jest od realizacji Celu Solidarnościowego i zatwierdzenia przez Walne
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W związku z sytuacją, jaką mamy do czynienia w bieżącym roku, w tym zawieszeniem
organizacji obchodów Dni Chemika, dodatkowa premia roczna za 2019 r. wypłacona
będzie

jednorazowo
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Liczymy, że otrzymanie jednorazowo dodatkowej premii rocznej spotka się z pozytywnym
odbiorem Pracowników oraz pozwoli jeszcze bardziej dostrzec jej znaczenie i rolę w ramach
warunków wynagradzania oferowanych w Spółce.
W tej sprawie otrzymaliśmy od niektórych pracowników zapytania, czemu premia ta nie jest
wypłacana na dwie części (80% przed WZA i 50 % po zatwierdzeniu Celu Solidarnościowego)
tak jak było to w latach poprzednich, lub czemu data jej wypłaty nie jest zaraz po Walnym
Zebraniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A., które w tym roku ma się odbyć na początku czerwca,
jednak chcemy poinformować, że w tej sprawie był tylko komunikat ogólny o terminie wypłaty,
który to termin jest oczywiście zgodny z zapisami ZUZP, gdzie mamy zapis, że premia roczna
ma być wypłacona najpóźniej z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.
W tym wypadku najważniejszy jest fakt, że nagroda roczna ma być w pełnej wysokości, tj. 130%
wynagrodzenia zasadniczego z grudnia 2019 r.

Poniżej jeszcze jeden komunikat dla pracowników dotyczący badań okresowych:

CM MEDICA wznawia wykonywanie badań okresowych

Badania z zakresu medycyny pracy będą realizowane przy zachowaniu reżimu
sanitarnego i procedur, które zostały opracowane i wdrożone w momencie ogłoszenia
stanu epidemii. Pracownicy, udający się na te badania, będą korzystali z odrębnego,
wyznaczonego dla nich wejścia do przychodni przy ul. Chemików 7 (przy wejściu
głównym znajdują się oznaczenia). Będą mieli wykonywany pomiar temperatury ciała,
dezynfekcję rąk oraz zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety wstępnej.
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Terminy konsultacji i badań nie będą kolidowały z wizytami innych pacjentów przychodni.
Umawianie terminów badań będzie się odbywało jak dotychczas przez poradnię medycyny
pracy tel. 24 364 70 00 wew.4, mail medycyna.pracy@cmmedica.pl.
Pracownicy udający się na badania okresowe, są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, zachowania
dystansu oraz minimalizowania zachowań mogących być źródłem potencjalnego
zakażenia. Proszeni są także o zgłaszanie się do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut
przed pierwszą wyznaczoną wizytą.
Jedocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), po odwołaniu stanu epidemii, obowiązek
wykonania badań okresowych, których ważność skończyła się po 7 marca 2020, będziemy mieli
w ciągu 60 dni.

Na koniec dzisiejszych informacji chcemy poinformować wszystkich naszych Członków, a w
szczególności np. Członków Zarządu, że w przypadku potrzeby omówienia jakiejś sprawy
szerzej i bardziej szczegółowo niż to się da za pomocą telefonu, czy maila, zapraszamy do biura
Związku. Przy zachowaniu wszystkich wzajemnych środków ostrożności, dysponując także salą
Nr 14 w sąsiedztwie naszych biur związkowych, jesteśmy w stanie przeprowadzić małe
spotkania w gronie do kilku osób i omawiać z naszymi Przewodniczącymi Kół Wydziałowych,
czy ze Spółek (także z poszczególnymi Członkami Związku) wszystkie bieżące ważne sprawy,
które bardzo często wymagają bezpośredniego spotkania i osobistej rozmowy.

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