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Informacje MZZPRC z dnia 11 lipca 2022 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. 

Mimo okresu wakacyjnego, w PKN ORLEN, a tym samym także i po naszej stronie związkowej trwają 

intensywne prace dotyczące łączenia się z firmą LOTOS, co ma nastąpić do końca lipca br. Aktualnie po 

naszej stronie związkowej negocjowane jest z pracodawcą tzw. porozumienie transferowe dotyczące tej 

części pracowników Grupy Lotos, którzy już niebawem, bo z dniem 1 sierpnia br. mają stać się 

pracownikami ORLENU.  

W międzyczasie, czyli w dniach 20 i 21 lipca br. odbędą się także Nadzwyczajne Walne Zebrania 

Akcjonariuszy LOTOSU i dzień później ORLENU, gdzie udziałowcy tych Spółek (Skarb Państwa, 

Fundusze, inwestorzy indywidualni) mają podjąć uchwały dotyczące zgody na połączenie się tych dwóch 

firm. Jeśli takie uchwały na NWZA LOTOSU i ORLENU w dniach 20 i 21 lipca br. zostaną przez 

akcjonariuszy podjęte, to będą to już ostatnie decyzje dotyczące tego połączenia, a za kilka dni, bo z 

dniem 1 sierpnia nastąpi oficjalne przejście części pracowników Grupy Lotos S.A. do PKN ORLEN S.A. 

Sfinalizowanie połączenia się ORLENU z LOTOSEM to będzie ten najważniejszy i długo oczekiwany 

krok, który konsekwentnie od 2018 roku jest realizowany, ale w miesiącach późniejszych zapewne będą 

trwały też kolejne prace dotyczące łączenia się poszczególnych Spółek LOTOSU i ORLENU w czym 

będziemy uczestniczyli i o czym będziemy informowali pracowników. 

 

Równolegle do procesu łączenia się ORLENU z LOTOSEM prowadzone są też od jakiegoś czasu przez 

Skarb Państwa i PKN ORLEN prace dotyczące połączenia się z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo (PGNiG), co ma nastąpić także jeszcze w tym roku.  

Proces połączenia ORLENU z LOTOSEM był objęty spełnieniem przed połączeniem się szeregu tzw. 

środków zaradczych wydanych przez Komisję Europejską i od momentu podpisania listu intencyjnego 

dotyczącego połączenia się zajęło to 4 lata, natomiast  łączenie się ORLENU z PGNiG objęte jest decyzją 

naszego krajowego Urzędu, czyli w tym wypadku decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (UOKiK).  
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Te wszystkie sprawy dotyczące łączenia się PKN ORLEN z Grupą Lotos i z PGNiG były już przedmiotem 

dyskusji na naszych ostatnich posiedzeniach Zarządu Związku i po raz kolejny m.in. ten temat będzie też 

omawiany na najbliższym zebraniu Zarządu naszej Organizacji w dniu 21 lipca. 

Mimo okresu wakacyjnego prosimy w miarę możliwości o obecność na zebraniu. 

 

 

Zaproszenie pracodawcy do zmian w ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A. 

Drugi bardzo ważny temat jaki pracodawca rozpoczyna już teraz w okresie wakacyjnym, to zaproszenie 

dla Organizacji Związkowych będących stroną ZUZP na pierwsze spotkanie, które ma być poświęcone 

przedstawieniu przez stronę pracodawcy zakresu proponowanych zmian do Układu. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 13.30 w formie zdalnej (Skype). 

Potrzebę zmian w ZUZP, a w szczególności potrzebę podwyższenia kwot w Tabeli Wynagrodzeń 

Zasadniczych podnosiliśmy w ostatnim czasie bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach roboczych 

z pracodawcą. Omawialiśmy ten temat także na naszych ostatnich zebraniach Zarządu Związku, gdzie 

przygotowując się do rozpoczęcia oficjalnych prac nad zmianami w ZUZP przygotowaliśmy, 

przedstawiliśmy i omówiliśmy robocze propozycje, które chcielibyśmy wnieść do rokowań jako 

propozycje MZZPRC do zmian w ZUZP. 

Te prace właśnie się zaczynają i mamy nadzieję, że nasze propozycje, a przynajmniej ich znaczna część 

znajdzie zrozumienie i akceptację strony pracodawcy. 

Ten temat także zostanie szczegółowo omówiony na zebraniu Zarządu Związku w dniu 21 lipca. 

 

 

Orlen przejmie część biznesu związaną z polietylenem LDPE od Basell Orlen Polyolefins. 

W minionym tygodniu w prasie oraz także w naszym zakładowym Intranecie pojawił się komunikat 

dotyczący tego, że PKN Orlen podpisał umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i 

sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do Basell Orlen Polyolefins, spółki w której PKN posiada 50 proc. 

Udziałów. 

"Zakup tego biznesu łączy się z rozpoczętą w ubiegłym roku w Płocku rozbudową kompleksu olefin. 

Wytwarzany w nim etylen zagospodarujemy w produkcji polietylenu, wydłużając w ten sposób łańcuch 

wartości. Powiększony portfel produktów petrochemicznych pozwoli nam w szybkim tempie generować 

zyski, na czym skorzysta spółka i jej akcjonariusze. Jednocześnie jako udziałowiec Basell Orlen 
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Polyolefins nadal będziemy rozwijać jej pozostałe portfolio produktowe" - powiedział, cytowany w 

komunikacie prasowym, prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

Koncern planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie zgody urzędów 

antymonopolowych w Polsce i Holandii”. 

 

Tym samym potwierdziły się krążące od jakiegoś czasu informacje dotyczące tego przejęcia o co byliśmy 

dość często pytani przez pracowników Spółki Basell.  

Pracownicy po pojawieniu się tego artykułu pytają także kiedy to nastąpi i czy przejdą do ORLENU. 

Na ten moment jako Organizacje Związkowe nie otrzymaliśmy żadnych zawiadomień o przejściu, bo 

artykuł ten jest tylko informacją prasową o podpisaniu przez Prezesów firm PKN ORLEN i Basell ORLEN 

Polyolefins umowy dotyczącej przejęcia części biznesu, a do sfinalizowania tej transakcji, jak podaje PKN 

ORLEN potrzebne są jeszcze zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii. 

 

Wybory uzupełniające SIP. 

W PKN ORLEN S.A. rozpoczęły się wybory uzupełniające Oddziałowych Społecznych Inspektorów 

Pracy. Wybory odbywają się w następujących komórkach organizacyjnych: 

a) Blok Gospodarki Gazami – Instalacje Gospodarki Gazami (PR5); 

b) Blok Reformingów – Wydział Reformingów I-V (PR9/1); 

c) Blok Aromatów – Instalacja Paraksylenu (PP11); 

d) Terminal Paliw w Trzebini (BP03); 

e) Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii (GST). 

W poszczególnych obszarach objętych wyborami uzupełniającymi już rozpoczęły się procedury, 

przesłaliśmy także wszystkie potrzebne wzory dokumentów. Prosimy o sprawny przebieg i 

przeprowadzenie w odpowiednich terminach tych wyborów, tak żebyśmy zdążyli w czasie podanym w 

komunikacie pracodawcy. 

Ewentualne sprawy i pytania dotyczące wyborów prosimy bezpośrednio kierować do biura Związku 24 

256-67-49. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


