Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 01 lutego 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.
Zgodnie z informacją podawaną w naszych informacjach z ubiegłego poniedziałku odnośnie rozpoczęcia
w PKN ORLEN S.A. negocjacji płacowych na 2021 rok, w minionym tygodniu w piątek 29 stycznia odbyło
się pierwsze spotkanie strony pracodawcy i związkowej.
Ze względu na panujące obostrzenia epidemiczne strona Związkowa występuje w tym roku w
minimalnych

składach,
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i
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Przewodniczący Organizacji niereprezentatywnych.
Spotkanie w dniu 29 stycznia było pierwszym spotkaniem i jak każdego roku tak i w tym roku miało ono
charakter ogólno informacyjny, tzn. w pierwszej części przedstawione zostały wszystkie dane dotyczące
sytuacji naszej firmy i całej G.K., marże, przychody, wolumeny sprzedaży i wiele innych danych
dotyczących sytuacji finansowej PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej, a także nieplanowane zatrzymania
awaryjne, gdzie jedno z nich nastąpiło z początkiem tego roku wraz z ich negatywnymi skutkami
finansowymi i brakiem dostępności Instalacji przez długi czas.
Dane przedstawione przez pracodawcę na spotkaniu w dniu 29 stycznia tak jak się spodziewaliśmy są
wyraźnie gorsze od tego co widzieliśmy chociażby jeszcze rok temu, czyli w lutym 2020 r., gdzie wtedy
prezentowano nam dane finansowe z 2019 r., które później były podstawą do dalszych negocjacji i
zawarcia porozumienia na 2020 r. Niestety rok temu, kiedy 28 lutego podpisywaliśmy porozumienie
płacowe, chyba nikt z nas nie spodziewał się aż tak długiego czasu walki całego świata z wirusem, która
to walka cały czas trwa i aż takich negatywnych skutków koronawirusa na gospodarkę całego świata,
naszego kraju, naszej firmy i często też naszego najbliższego otoczenia.
Na szczęście nasza firma to nie tylko jeden segment, a kilka i o ile dane i wykresy z minionych miesięcy
pokazują znaczne zmniejszenie się wolumenów sprzedaży oraz bardzo minimalne, a w niektórych
miesiącach całkowicie na minusie marże rafineryjne, o tyle ratuje nas w jakimś stopniu np. segment
petrochemiczny, czy energetyczny. W tym tygodniu, 4 lutego poznamy także giełdowe wyniki PKN
ORLEN za 4 kwartał 2020 roku i w zestawieniu z danymi przedstawianymi na spotkaniu będą one
stanowiły pełniejszy obraz finansowy całego roku jeśli chodzi o PKN ORLEN i całą G.K.
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Każdy rok w negocjacjach płacowych jest trudny, ale ten z wiadomych względów zapowiada się
wyjątkowo trudny, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy świadomi gorszych wyników finansowych naszej
firmy, a drugiej strony rozmawiamy z pracownikami i słyszymy argumenty dotyczące oczekiwanych
podwyżek płac i osiągnięcia kompromisowego porozumienia. Niezależnie od panujących warunków i
sytuacji związanej z wirusem, pracownicy cały czas pracują i są dostępni dla pracodawcy jeśli chodzi np.
o kwestie wyłączenia z powodu koronawirusa całej brygady, a czasami okresowo w niektórych
przypadkach i dwóch brygad.
Rozmów z pracownikami odbywamy i odbędziemy jeszcze na pewno bardzo wiele, a w najbliższym
czasie tj. w czwartek 4 lutego na swoich obradach zbiera się Zarząd naszego Związku, gdzie m. in.
szczegółowo omówimy temat tegorocznych negocjacji płacowych.
Kolejne spotkanie dotyczące negocjacji płacowych w ORLENIE planowane jest na dzień 15 lutego.
Drugi bardzo ważny temat jaki pojawił się w ostatnim czasie, to temat monitoringu jaki
pracodawca postanowił wprowadzić na obiektach produkcyjnych Zakładu.
Wielu pracowników zna już zapewne całą sprawę oraz powody tak nagłej decyzji. Odbieramy w tej
sprawie bardzo wiele telefonów i zapytań mailowych, na które staramy się odpowiadać zgodnie z
posiadaną wiedzą. Poniżej przedstawiamy Państwu Komunikat w tej sprawie wystosowany przez Panią
Wiolettę Kandziak – Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr PKN ORLEN S.A., w którym pracodawca podaje
powody wprowadzenia monitoringu, podstawę prawną oraz jego zakres.

„Szanowni Państwo,
W związku z wystąpieniem zdarzenia na instalacji Hydrokraking w dniu 05.01.2021r.
skutkującego jej wyłączeniem, a następnie brakiem możliwości jej dociążenia po usunięciu
usterki, przeprowadzone zostało postępowanie kontrolne w celu wyjaśnienia przyczyn i
oszacowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A. strat.
W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, Zarząd Spółki, na podstawie polecenia
pokontrolnego, podjął decyzję o rozszerzenia funkcjonującego na Zakładzie Produkcyjnym PKN
ORLEN S.A. w Płocku systemu monitoringu o instalacje produkcyjne oraz pomieszczenia
sterowni znajdujące się w budynkach administracyjnych z wyłączeniem pomieszczeń
sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Celem realizacji ww. działań jest zwiększenie
bezpieczeństwa procesowego, w tym bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Spółki oraz
kontroli produkcji.
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Informuję jednocześnie, że wszelkie działania w tym zakresie realizowane będą zgodnie z
właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zapisami
Regulaminu pracy.
W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień pragnę zapewnić, że narzędzia tego nie
traktujemy jako środka kontroli wydajności wykonywanej pracy. Nagrania z kamer będą
odczytywane wyłącznie w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo
procesowe i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, na
serwerze PKN ORLEN – nie na rejestratorach lokalnych. Nie będzie rejestrowany głos.
Pragniemy poinformować, że nie będzie możliwości przeglądania online obrazu z kamer.
Archiwalne dane będzie można przekazać tylko i wyłącznie dla osób kontrolujących po
wcześniejszym uzyskaniu zgody BKiB. Dokładna instrukcja będzie opracowana przed
uruchomieniem systemu. Osoby przebywające na ww. obiektach objętych monitoringiem będą
poinformowane o tym fakcie poprzez właściwe oznaczenia. Pracownicy PKN ORLEN S.A.
zostaną dodatkowo poinformowani o wdrożeniu monitoringu w ww. pomieszczeniach w
dedykowanych komunikatach.
Wyrażam przekonanie, że decyzja Zarządu Spółki, w świetle potężnych skutków finansowych,
jakie spowodowało zdarzenie na instalacji Hydrokraking, spotka się z Państwa zrozumieniem.
Liczę również na Państwa odpowiedzialną postawę i wsparcie w komunikacji do pracowników,
że celem wdrażanego narzędzia nie jest ograniczanie szeroko rozumianej wolności
pracowników, nie jest ono także wyrazem braku zaufania do ich pracy, a służyć ma jedynie
zwiększeniu bezpieczeństwa procesowego, jak wskazałam na wstępie.
Pozdrawiam,
Wioletta Kandziak – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr”
W uszczegółowieniu tej informacji chcemy poinformować, że wystąpiliśmy także o spotkanie z
zarządzającym Biurem Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB) – Panem Dyrektorem Zbigniewem Laskiem w
temacie uzyskania dodatkowych informacji i wszystkich szczegółów technicznych tego przedsięwzięcia.
Na dzień dzisiejszy wiemy też i mamy takie zapewnienie, że montowane kamery są urządzeniami
stałopozycyjnymi i nie mają możliwości monitorowania dookólnego.
Po spotkaniu z Panem Dyrektorem Zbigniewem Laskiem, przedstawimy wszystkie uzyskane informacje
Członkom Zarządu naszego Związku na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 4 lutego br.
Przypominam, że rozpoczęcie zebrania Zarządu mamy zaplanowane na godz. 12.00.
Po rozpoczęciu negocjacji płacowych w PKN ORLEN, czas również na takie ruchy w Spółkach G.K.
Informacje w tej sprawie przedstawimy w kolejnych naszych informacjach.
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Informujemy także, że oprócz rozpoczynających się właśnie negocjacji płacowych w ORLENIE i za chwilę
w całej G.K., w Spółce Basell ORLEN Polyolefins jesteśmy w trakcie rokowań – rozmów
dotyczących zmian w ZUZP.
Kilka spotkań już się odbyło zapoczątkowanych w roku 2020, a w najbliższym czasie mamy zaplanowane
kolejne dwa spotkania, czyli w dniu 12 i 19 lutego br.
Przypominamy także po raz kolejny o zawarciu nowego ubezpieczenia PZU.
Aby zachować ciągłość ubezpieczenia, należy dokonać tego nie później niż do 18 lutego 2021 r.

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