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Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

z dnia 01 marca 2021 r. 

 
 
Witam. Bogdan Żulewski – w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu 

Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi 

informacjami. 

 

Szanowni Państwo. 

 

Najważniejszy temat naszych dzisiejszych informacji, to oczywiście proces negocjacji płacowych w PKN 

ORLEN S.A. i ostatnie spotkanie negocjacyjne, jakie odbyło się w miniony piątek 26 lutego. 

Spieszymy poinformować wszystkich tych pracowników, którzy nie posiadają jeszcze informacji na ten 

temat, że choć piątek 26 lutego był ostatnim roboczym dniem lutego, gdzie spotkaliśmy się na jak 

zakładaliśmy ostatnim spotkaniu negocjacyjnym, to jednak strony nie osiągnęły i nie podpisały jeszcze 

porozumienia płacowego i umówiły się na jeszcze jedno spotkanie, które będzie tak jakby kontynuacją 

spotkania z piątku 26 lutego. Termin ostatniego spotkania negocjacyjnego nie jest jeszcze wprawdzie 

ustalony, jednak strony uzgodniły, że odbędzie się ono najpóźniej do dnia 10 marca.  

Dlaczego właśnie takie rozwiązanie w tym roku i dlaczego przeniesienie ostatecznego terminu negocjacji 

z końca lutego na marzec? 

Główny powód to ogromna trudność negocjacji w tym roku spowodowana z jednej strony naszymi 

związkowymi oczekiwaniami, a z drugiej strony bieżącą i przyszłą sytuacją firmy związaną z 

koronawirusem, bardzo kosztownymi sytuacjami awaryjnymi i remontowymi, założeniami i 

przewidywaniami na ten rok oraz złą sytuacją w Spółkach G.K. ORLEN jeśli chodzi o wyniki bieżące i 

szczególnie za rok poprzedni. To wszystko powoduje, że tegoroczne negocjacje są bardzo ciężkie i 

trudne, mimo, że wstępnie jeszcze przed rozpoczęciem tych rozmów spodziewaliśmy się właśnie takiego, 

a nie innego scenariusza. Piątkowe spotkanie 26 lutego, które było już trzecim spotkaniem 

negocjacyjnym w PKN ORLEN trwało do godzin wieczornych i mimo bardzo burzliwych dyskusji, nie 

przyniosło ono rozstrzygnięcia, bo zarówno strona pracodawcy, jak i strona związkowa mając swoje 

brzegowe oczekiwania i możliwości, w tym dniu nie były w stanie osiągnąć oczekiwanego kompromisu i 

zawrzeć porozumienia płacowego na 2021 rok. 
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Dlatego też tak jak napisałem na początku, w negocjacjach płacowych w ORLENIE odbędzie się jeszcze 

jedno spotkanie w terminie do 10 marca, na którym strony spróbują dojść do ostatecznego porozumienia. 

Ten czas przed ostatnim spotkaniem negocjacyjnym potrzebny jest nam wszystkim na chłodne 

przemyślenie jeszcze raz wszystkiego na spokojnie, na pewne analizy i konsultacje wewnętrzne, bo dziś 

po trzech spotkaniach widzimy bardzo wyraźnie jaka jest sytuacja i jakie są możliwości. 

Co ważne negocjacje te choć formalnie są to negocjacje płacowe dla pracowników PKN ORLEN S.A. i 

odbywają się one w trybie art. 39 ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A. i dla dwóch Organizacji, w 

trybie Ustawy o Związkach Zawodowych, bo te dwie Organizacje nie są sygnatariuszami naszego ZUZP, 

to przebiegają one pod takim wspólnym hasłem solidaryzmu, czyli żeby później po negocjacjach 

płacowych w ORLENIE jak najszybciej rozpocząć i co najważniejsze spróbować wynegocjować i 

osiągnąć najlepiej takie same rozwiązania jak teraz negocjujemy w ORLENIE, choć wiemy i widzieliśmy 

to na materiale prezentowanym przez pracodawcę na spotkaniu w dniu 29 stycznia, że sytuacja 

finansowa bardzo wielu Spółek nie jest najlepsza. 

Kończąc dziś ten temat prosimy wszystkich pracowników o jeszcze kilka dni cierpliwości. Wszystkie 

bieżące informacje z dotychczasowego przebiegu negocjacji posiadają Wydziałowi Przewodniczący Kół. 

Ze względu na to, że sam proces negocjacji nie jest jeszcze zakończony i odbędzie się w tej sprawie 

jeszcze jedno spotkanie, to my również nie będziemy w tej chwili operowali poszczególnymi kwotami, bo 

póki co są to stanowiska negocjacyjne, a nie końcowe. Poinformujemy Państwa o terminie ostatniego 

spotkania i podamy ostateczne ustalenia po zakończeniu rozmów. 

 

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN zbliżają się już więc praktycznie do końca i automatycznie 

rozpoczniemy teraz negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej. Z pierwszych Spółek 

otrzymaliśmy już materiały z danymi finansowymi o które wnioskowaliśmy w naszych pismach o 

rozpoczęcie negocjacji na 2021 rok. Pierwszą Spółką, która wyznaczyła już termin pierwszego spotkania 

negocjacyjnego, jest Basell ORLEN Polyolefins, gdzie w najbliższy czwartek 4 marca odbędą się 

pierwsze rozmowy płacowe. Czekamy też na wyznaczanie terminów spotkań w pozostałych Spółkach 

G.K. ORLEN. 

 

Odnośnie Spółki BASELL ORLEN POLYOLEFINS, to mamy w dniu dzisiejszym jeszcze jedną dobrą 

informację dla pracowników tej Spółki, a mianowicie, że w minionym tygodniu, we wtorek 23 lutego udało 

nam się ostatecznie porozumieć z pracodawcą odnośnie korzystnych dla pracowników zmian w 

Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  
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To był żmudny i dość długo trwający temat, bo patrząc chronologicznie, to ok 1,5 roku temu 

opracowaliśmy i wysłaliśmy do pracodawcy projekt zmian w ZUZP, następnie zapanowała długa cisza 

aż do jesieni ubiegłego roku, gdzie w końcu udało nam się w trzy działające tam Organizacje rozpocząć 

z pracodawcą oficjalne rokowania zmian w ZUZP, które zakończyły się we wtorek 23 lutego osiągnięciem 

porozumienia, które da pracownikom m. in. dodatkową premię roczną, dodatek finansowy dla 

pracowników pracujących w systemie dwuzmianowym, zwiększenie odprawy emerytalnej, uregulowanie 

kwestii corocznej waloryzacji dodatku zmianowego, czy też cyklicznego przeglądu ZUZP oraz inne tzw. 

miękkie, ale też ważne zapisy.  

Na te wszystkie sprawy udało nam się wynegocjować odpowiednią kwotę, która została rozdzielona na 

poszczególne cele. 

W tej chwili będą trwały czynności formalne związane z zarejestrowaniem w Państwowej Inspekcji Pracy 

Protokołu dodatkowego do ZUZP dla pracowników BOP, zawierającego wynegocjowane zmiany. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w te negocjacje, bo został tu zrobiony kolejny krok 

dający pracownikom pewne wymierne korzyści finansowe teraz i na przyszłość. 

 

Karta EDENRED. 

Co jakiś czas spływają do naszej Organizacji pytania o wykorzystanie karty edenred, której 5 letnia 

ważność upływa z końcem 2021 roku. 

Pierwsza informacja jest taka, że wystawiając w tym roku wniosek o zasilenie karty, pracownik otrzyma 

zasilenie środków już na nową kartę z nowym terminem ważności  tej karty na kolejne 5 lat, natomiast 

obecne karty i środki które mają pracownicy na nich powinny być wykorzystane do końca 2021 roku. Już 

jesienią roku ubiegłego zgłosiliśmy przedstawicielom pracodawcy ten problem, że w wyniku cały czas 

trwających obostrzeń tylko z chwilowymi przerwami i działalnością niektórych obiektów, gdzie taką kartę 

można wykorzystać, generalnie jest z tym problem. Wszyscy liczymy na to, że być może w okresie letnim 

będzie już pełna możliwość wykorzystania środków pieniężnych z kart edenred na cele kulturalno-

sportowe, bo przypominamy, że ten cel od strony przepisów nie może być inny jak tylko wydarzenia 

kulturalne i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nie jest możliwy więc np. zakup obuwia sportowego, ubrań 

sportowych, czy np. przelania tych środków na inne cele.  

Natomiast gdyby pandemia i wyłączenia działalności obiektów kulturalno-sportowych dalej miały być 

przez cały rok, to będziemy w tej sprawie sygnalizowali pracodawcy potrzebę załatwienia tego problemu. 
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Gdyby ktoś z Państwa potrzebował szczegółowych informacji w powyższej sprawie, to prosimy je 

kierować bezpośrednio do Działu Socjalnego w PKN ORLEN: 

- Pani Anna Chojnowska – 24 256-98-92 

- Pani Joanna Krajewska – 24 256-98-84 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


