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Informacje MZZPRC z dnia 25 stycznia 2021 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. 

 

W nawiązaniu do licznych zapytań pracowników odnośnie rozpoczęcia negocjacji płacowych w PKN 

ORLEN S.A.,  a także w Spółkach G.K. ORLEN, w ubiegłym tygodniu w naszych informacjach 

związkowych podawaliśmy Państwu ogólną informację jaką otrzymaliśmy od pracodawcy już na początku 

stycznia dotyczącą zapowiedzi rozpoczęcia negocjacji płacowych na 2021 r., a także analizowania 

możliwości organizowania spotkań. 

W minionym tygodniu otrzymaliśmy kolejną informację w tej sprawie, którą zamieszczamy poniżej: 

,,Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do poniższej korespondencji, uprzejmie zapraszam na spotkanie w sprawie negocjacji 

wzrostu płac w 2021 roku, które odbędzie się 29 stycznia br. o godz. 11:00 w sali nr 1 (Budynek 

Administracji) w Płocku. 

W celu zapewnienia efektywności negocjacji, zdecydowaliśmy, że nasze rozmowy prowadzone będą w 

formule bezpośrednich spotkań, dobierając miejsce spotkania, umożliwiające jak największy dystans 

pomiędzy jego uczestnikami.  W tym kontekście uprzejmie proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

w tym zabezpieczenie się w indywidualne środki ochrony osobistej (w szczególności maseczki). 

Uważam również, że w celu zastosowania wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, maksymalnie 

powinniśmy ograniczyć liczbę osób biorących udział w negocjacjach.  

W tym celu uprzejmie proszę, aby w imieniu Państwa organizacji związkowych udział w nich wzięli 

funkcyjni przewodniczący i wiceprzewodniczący, a w przypadku gdy dana organizacja nie korzysta z 

uprawnienia do zwolnienia z pracy zawodowej działaczy związkowych – przewodniczący związków 

zawodowych. 

Informuję dodatkowo, że w naszym pierwszym spotkaniu ze strony PKN ORLEN udział wezmą 

przedstawiciele obszaru finansów, którzy przedstawią informacje dotyczące wyników Koncernu, a także 

prognozy dotyczące sytuacji finansowej oraz prognozowanego makro w najbliższych latach. 
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Ponadto, w trakcie spotkania przedstawione zostaną Państwu informacje na temat rozliczenia funduszu 

wynagrodzeń za rok ubiegły. 

Z poważaniem, 

Wioletta Kandziak  

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr | Executive Director for HR  

PKN ORLEN S.A. 

 

Tak więc mimo różnych trudności jakimi wita nas ten nowy rok, rozpoczynamy w dniu 29 stycznia w PKN 

ORLEN S.A. negocjacje płacowe. Pierwsze spotkanie tak jak podaje pracodawca i jak wynika z historii 

lat ubiegłych będzie poświęcone omówieniu szeregu danych finansowych oraz rozliczeniu funduszu 

wynagrodzeń za rok ubiegły. 

 

 

Rokowania zmian w ZUZP w Spółce Basell ORLEN Polyolefins. 

Zgodnie z tym co podawaliśmy w naszych informacjach tydzień temu, w Spółce Basell trwają rokowania 

zmian w ZUZP. Kompleksowy projekt zmian złożyliśmy już ponad rok temu, a prace w tym temacie udało 

nam się rozpocząć z pracodawcą w IV kwartale 2020 r. Po wielu dyskusjach pojawiły się w końcu ze 

strony pracodawcy jakieś propozycje odnoszące się do naszych propozycji, jednak ze względu na 

trwające prace nie możemy ich komentować, ani ich ujawniać. 

Kolejne dwa spotkania mamy zaplanowane w lutym br. (12 i 19 luty). 

 

 

Ubezpieczenia PZU. 

Pracownikom, którzy nie dokonali jeszcze zawarcia nowego ubezpieczenia, przypominamy, że aby 

zachować ciągłość ubezpieczenia, należy dokonać tego jak najszybciej, jednak nie później niż do 18 

lutego 2021 r. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


