Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 01 czerwca 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 w
minionym tygodniu strona związkowa osiągnęła w końcu porozumienie płacowe z pracodawcą.
Po okresie przerwy, w dniach 15.05, 22.05 i 27.05 odbyły się trzy dodatkowe spotkania
negocjacyjne w Spółce Basell Orlen Polyolefins.
Na ostatnim spotkaniu w środę 27 maja udało się wynegocjować ostateczny kształt
tegorocznego porozumienia płacowego, którego warunki wyglądają w sposób następujący:
1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 maja 2020 roku w wysokości 150
zł brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 czerwca 2020 roku, proporcjonalnie
do wymiaru etatu, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i
wychowawczych.
2. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 października 2020 roku w
wysokości 100 zł brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 października 2020
roku, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych.
3. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, naliczeniowo na każdego pracownika,
proporcjonalnie do wymiaru etatu , od dnia 1 października 2020 roku w wysokości 50 zł brutto.
4. Wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3.500 zł brutto na jednego uprawnionego
pracownika, według następującego podziału:
a) 1.750 zł brutto w kwietniu 2020 roku,
b) 1.750 zł brutto w grudniu 2020 roku.
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5. Program MyBenefit – 500 zł brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 lipca
2020 roku, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych.
6. Wzrost składki z tytułu grupowego ubezpieczenia funduszu kapitałowego w Metlife od 1 lipca
2020 roku w wysokości 50 zł (z 200 zł na 250 zł, alokacja składki na indywidualnym koncie
pracownika finansowanej przez pracodawcę).
7. Waloryzacja dodatków dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od dnia 1 maja 2020
roku (ratownik chemiczny oraz dodatek zmianowy).
Od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa wyżej naliczone zostaną pochodne
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółce.
Zupełnie poza porozumieniem płacowym chcemy też poinformować z dużą satysfakcją, że po
wielu naszych żmudnych i długich staraniach i po wielu pismach wystosowanych do Spółki w
sprawie posiłków pracowniczych, pracodawca od miesiąca marca br. w końcu wprowadził taki
program dla pracowników, co spotkało się z dużym zainteresowaniem beneficjentów tego
programu. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanych w tą sprawę za zrozumienie
naszych związkowych argumentów wyrażanych w wielu miejscach i w wielu pismach przez
działające w Spółce trzy Organizacje Związkowe i ostateczne zakończenie tej sprawy ze
skutkiem pozytywnym dla pracowników obszaru produkcji.
W podsumowaniu i w krótkim komentarzu do tegorocznych negocjacji w Spółce Basell Orlen
Polyolefins chcemy powiedzieć, że tym roku rozmowy płacowe w BOP cechowała dość zmienna
i napięta atmosfera pomiędzy stroną związkową, a pracodawcą, wynikająca prawdopodobnie z
obecnej sytuacji epidemicznej, która w początkowym okresie dotknęła przychody także i tej
Spółki oraz ceny jej produktów. Duże i liczne zabiegi strony związkowej u przedstawicieli obu
właścicieli (50% Orlen - 50% BOP) oraz poważne i partnerskie, a nie demagogiczne i
populistyczne jak to czynią inni rozmowy przy stole przyniosły ostatecznie skutek w postaci
kompromisowego porozumienia płacowego zawartego 27 maja br.
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Dziś możemy powiedzieć jedno, a mianowicie to, że w tych Spółkach, począwszy od PKN
ORLEN, gdzie ze względu na wielkość naszego uzwiązkowienia mieliśmy realny wpływ na
negocjacje płacowe lub współtworzyliśmy z innymi dużymi i poważnymi Organizacjami wspólną
koalicję, wszędzie tam zawarliśmy porozumienia płacowe. Do pracowników popłynęły już i
popłyną w kolejnych okresach br. kolejne transze podwyżek, nagród świątecznych, nagród
rocznych, kart paliwowych, waloryzacji dodatków i innych benefitów, co ma duże znaczenie
szczególnie w tym roku w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią
koronawirusa, która dotkliwie dotyka cały świat, naszą gospodarkę w kraju, a także całą naszą
G.K. ORLEN. Mimo tych trudności, rozumiejąc i szanując jednocześnie wszystkie wzajemne
argumenty stron jakie wybrzmiewały przy stole negocjacyjnym, udawało nam się rozmawiać po
partnersku i osiągać oraz podpisywać porozumienia płacowe.
Natomiast tam gdzie ze względu na zbyt małe uzwiązkowienie realnego wpływu na negocjacje
płacowe nie mieliśmy, bo pracownicy w dużym pierwotnym zrywie zaufali i zawierzyli
przedstawicielom innej nowej i bardzo dużo od samego początku obiecującej Organizacji
Związkowej, która na swoją orbitę wciągnęła w tym roku także kilka innych Organizacji, tam dziś
jest brak porozumienia płacowego. Jest za to bardzo mocno nerwowa atmosfera i liczne pytania
pracowników tej Spółki kierowane do naszej Organizacji Związkowej i do Związków po
sąsiedzku ,,dlaczego u nas nie ma podwyżek” ???
Dużo można by tu pisać na ten temat, ale naszego czasu nie będziemy przeznaczali na
tłumaczenie czyichś czynów i postępowań. Jedynie można powiedzieć w komentarzu, że bardzo
przykre jest to, że to pracownicy ponoszą koszty wciągania ich w wojnę z pracodawcą i innymi
związkami zawodowymi. W takich momentach u pracowników zwykle przychodzi czas na
głębsze refleksje o sensie przynależności do danej Organizacji i takich właśnie refleksji życzymy
szczególnie pracownikom niektórych Spółek.

ORLEN EKO - rokowania ZUZP.
Podczas tegorocznych negocjacji płacowych strona pracodawcy sygnalizowała zamiar
rozpoczęcia negocjacji ZUZP dla pracowników ORLEN EKO. Pracodawca w ostatnich dniach
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przesłał Organizacjom Związkowym projekt ZUZP, a w czwartek 28.05.2020 r. odbyło się
pierwsze spotkanie w tej sprawie na którym uzgodnione zostały pierwsze artykuły.
Kolejne spotkanie odbędzie się w tym tygodniu w czwartek 04 czerwca.

Akcja dla Honorowych Dawców Krwi.
Oddaj krew w mobilnym ambulansie.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN z okazji Światowego Dnia
Honorowego Dawcy Krwi organizuje akcję krwiodawstwa.
Honorową donację będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w
następujących lokalizacjach:
16.06.2020 r., w godz. 9:00 - 13:00 w Trzebini, ORLEN Południe Trzebinia, parking Budynku
Administracji 3 (budynek starego przedszkola) ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
19.06.2020 r., w godz. 9:00 - 13:00 w Płocku, parking Centrum Administracji PKN ORLEN ul.
Chemików 7, 09-411 Płock
01.07.2020 r., w godz. 9:00 - 14:00 w Warszawie, parking Budynku Senator ul. Bielańska 12,
00-085 Warszawa
W związku z sytuacją epidemiologiczną, akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z
zapewnieniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które
chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.
Informacje o tym jak przygotować się do oddania krwi można znaleźć na stronie www.rckikwarszawa.com.pl w zakładce Informacje dla krwiodawców.

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