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Informacje MZZPRC z dnia 31 października 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. 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od tematu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 

PKN ORLEN S.A., a konkretnie od omówienia spotkań z pracodawcą dotyczących kontynuacji prac – 

rokowań nad zmianami w ZUZP (Protokół Nr 5). 

Przypomnijmy, że pierwsze spotkania nad zmianami w ZUZP PKN ORLEN S.A. rozpoczęły się z 

początkiem lata br., ale po przedstawieniu przez strony zakresu swoich propozycji nastąpiła przerwa aż 

do teraz, kiedy to takie prace ponownie zostały wznowione. 

Jak już Państwu wiadomo, w ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania negocjacyjne z pracodawcą w 

tym temacie. Pierwsze odbyło się we wtorek 18 października, a zaraz w dniu kolejnym, czyli w środę 19 

października Zarząd naszego Związku miał zaplanowane już od dawna swoje zebranie, więc nad 

propozycjami pracodawcy mogliśmy podyskutować w szerszym gronie niż tylko grupa negocjacyjna 

wyznaczona przez Zarząd do rokowań zmian w ZUZP.  

Natomiast drugie spotkanie z pracodawcą odbyło się w minionym tygodniu, w środę 26 października i 

na tym spotkaniu padły już dość uszczegółowione propozycje pracodawcy. 

 

Kluczowe elementy propozycji pracodawcy które są obecnie bardzo szeroko na całym Zakładzie 

dyskutowane i przeliczane przez pracowników, to włączenie w każdym z systemów premiowania, czyli w 

miesięcznym, kwartalnym, rocznym, itd. części premii z danego systemu premiowania do płacy 

zasadniczej pracownika i ustalenie nowych wysokości % premii dla każdego z tych systemów, która to 

nowa wysokość premii byłaby naliczana od nowych, wyższych płac zasadniczych. 

 

Kolejna nowość w tych rozmowach, to element podniesienia płacy zasadniczej danego pracownika w 

zależności od ilości jego lat pracy w PKN ORLEN S.A. Pracodawca zaproponował  naliczanie tego 

elementu zaczynając od pewnej kwoty i od 5 lat stażu pracy, skończywszy na 20 latach stażu pracy i 

pewnej kwocie, która nie jest jeszcze ustalona.  
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My przedstawiliśmy pracodawcy swoją propozycję zarówno w zakresie konwersji premii, a także w 

zakresie kwotowego wzrostu płacy zasadniczej w zależności od ilości lat pracy, czyli żeby dodatek 

kwotowy w tym elemencie (wliczany do płacy zasadniczej) przysługiwał pracownikowi począwszy od 1 

roku pracy oraz zaproponowaliśmy także zaliczenie stażu ze Spółek G.K. 

 

W całościowych propozycjach tych negocjacji są także w dyskusji elementy finansowych dodatków dla 

Strażaków za ich uprawnienia, jakie posiadają. Dobrze, że w tych rozmowach pojawia się w końcu temat 

dotyczący takich dodatków, bo już od dawna upominaliśmy się o to dla grupy Strażaków, a skoro jest to 

w tej chwili w dyskusji, to liczymy na jego uregulowanie i ustalenie pewnych kwot. 

 

W zakresie obecnych rozmów z pracodawcą pojawia się także takie zagadnienie jak Skomplikowane 

instalacje, co także jest nowością, która dotychczas nie miała miejsca, ale nad tym tematem 

pracowaliśmy bardzo długo uświadamiając przedstawicielom pracodawcy na różnych szczeblach 

wielkość i trudność niektórych Instalacji Produkcyjnych. 

Pracodawca tak więc chyba zauważa ten temat i proponuje przy awansie pewne kwotowe dodatki dla 

pracowników poszczególnych szczebli na tych instalacjach.  

Nie do końca nam o to chodziło, bo dodatki przy awansach dotyczyłyby tylko nowych pracowników i 

zauważamy także, że względem propozycji z pierwszego spotkania brakuje nam jeszcze jednej pozycji, 

która była przedstawiana latem i wtedy była ona przez przedstawicieli pracodawcy akceptowalna, czyli 

wprowadzenia stanowiska Operator 3 i Starszy Operator 3, co miało zaistnieć właśnie na tych 

wskazanych przez Obszar Produkcji największych i najtrudniejszych obiektach produkcyjnych, gdzie 

przedstawiciele pracodawcy i po stronie kadr i po stronie produkcji zauważają niechęć pracowników do 

kierowania ich do pracy właśnie na te największe pod względem ilości stanowisk i zarazem najbardziej 

skomplikowane technologicznie instalacje produkcyjne. 

 

Patrząc całościowo na zakres omawianych propozycji należy także zaznaczyć, że w rozmowach tych 

jest także zaproponowana i omawiana nowa Tabela Wynagrodzeń Zasadniczych w zakresie której także 

przedstawiliśmy nasze propozycje względem propozycji pracodawcy. 

 

Powyższe, to taki ogólny zarys najważniejszych spraw jakie są szczegółowo analizowane i przeliczane, 

bo każdy pracownik ma inną sytuację, czy ilość lat pracy. Są to propozycje robocze, które mogą się 
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jeszcze zmieniać jeśli chodzi o szczegóły brane obecnie do wyliczeń, ale znamy już dokładnie kierunek 

proponowanych zmian przez pracodawcę, a pracodawca zna oczekiwania strony związkowej. 

Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest w tym tygodniu w czwartek 3 listopada, gdzie 

zakładamy, że wyjaśnią się ostateczne wszystkie szczegóły jeśli chodzi o całość tych propozycji oraz 

naszych oczekiwań. 

Natomiast w przyszłym tygodniu, w czwartek 10 listopada odbędzie się zebranie Zarządu naszego 

Związku na którym omówimy i podsumujemy bieżący stan rozmów z pracodawcą. 

 

W związku z tym, że są to bardzo ważne dla pracowników sprawy, w ostatnim czasie odbywamy 

rekordowe ilości rozmów z pracownikami, zarówno tych telefonicznych, jak i osobistych na Wydziałach 

oraz w biurze Związku. Jest to bardzo ważne, aby każdy pracownik miał szczegółową wiedzę i mógł 

(według propozycji obecnie leżących na stole) przeliczyć swoje ewentualne nowe wynagrodzenie i 

wyrazić swoje zdanie na ten temat.  

Wszystkich Członków naszej Organizacji prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z nami celem 

uzyskiwania szczegółowych informacji. 

 

  

Basell ORLEN Polyolefins. 

Rozpoczęcie prac i rozmowy nad zmianami w ZUZP rozpoczęła także Spółka BOP. 

Spotkanie robocze na którym strona pracodawcy przedstawiła zakres swoich propozycji odbyło się w 

miniony piątek 28 października.  

Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na wtorek 8 listopada br. 

 

ORLEN AVIATION. 

Prace nad nowym dokumentem ZUZP zapowiedziała także Spółka ORLEN Aviation z Warszawy. 

Spółka przysłała do Organizacji Związkowych pismo, w którym oświadcza, że zamierza rozpocząć 

rokowania, a także prosi o wskazanie i oświadczenie, czy dana Organizacja jest Organizacją 

Reprezentatywną w Spółce, czy nie. 

Nasza Organizacja wystosowała pismo do Spółki Aviation, że po pierwsze przystępujemy do rokowań 

ZUZP oraz że jesteśmy w tej Spółce Organizacją Reprezentatywną. 

Pierwsze spotkanie w sprawie rozpoczęcia prac nad tym nowym dokumentem odbędzie się w najbliższy 

piątek 4 listopada w siedzibie Spółki w Warszawie 
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Pismo do ORLEN KolTrans. 

 

„Płock, dn. 07 października 2022 r. 

 

Pan Krzysztof Duszczyk  

Prezes Zarządu 

ORLEN KolTrans S.A. 

           

Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacje Związkowe działające w Spółce, tj.:  

 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej 

PKN ORLEN S.A.,          

 Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A., 

wnioskują do Pana Prezesa i Zarządu ORLEN KolTrans S.A. o rozważenie zwiększenia nagrody 

świątecznej dla Pracowników Spółki lub wypłatę specjalnej dodatkowej nagrody jednorazowej z 

okazji przypadającego w dniu 25 listopada br. Dnia Kolejarza.  

 

Taka forma gratyfikacji ze strony Pracodawcy będzie dobrym wyrazem uznania za ich pracę i 

zaangażowanie w realizację celów Spółki.” 

 
 Zgadzam się 

Na koniec jeszcze raz przypominamy i zapraszamy na posiedzenie Zarządu Związku, które odbędzie 

się 10 listopada br., tj. czwartek, o godz. 12.00 w sali nr 1, bud. Centrum Administracji. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


