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Informacje MZZPRC z dnia 16 stycznia 2023 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. 

 

Styczeń każdego roku, to okres wyczekiwania przez pracowników wiadomości dotyczących rozpoczęcia 

negocjacji płacowych w poszczególnych Spółkach G.K. 

W poprzednich informacjach tydzień temu publikowaliśmy pisma, jakie niezwłocznie zaraz po Nowym 

Roku zostały wystosowane przez nas do Spółek w sprawie przygotowania przez pracodawców 

odpowiednich informacji finansowych oraz rozpoczęcia negocjacji płacowych na 2023 r. 

 

Zgodnie z naszą zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, w minionym tygodniu w piątek 13 stycznia odbyło 

się pierwsze (zaplanowane jeszcze w roku ubiegłym) spotkanie negocjacyjne w Spółce Basell ORLEN 

Polyolefins. 

Pracodawca w BOP podejmuje jednocześnie dwa tematy, tzn. przedstawił projekt częściowych zmian w 

ZUZP w zakresie premiowym oraz przedstawił propozycję dotyczącą podwyżek płac na 2023 rok i te 

dwie połączone opcje są całościowym pakietem nad którym dyskutowaliśmy w miniony piątek. Spółka 

BOP w tym roku w marcu będzie obchodzić swoje 20 lecie istnienia i w zakresie podwyżek płac na ten 

rok chce się wzorować naszym rozwiązaniem z PKN ORLEN w zakresie obliczenia podwyżki dla 

pracowników w zależności od ilości lat pracy w Spółce oraz dodatkowo także w zakresie zmian w premii. 

Kierunki które zaproponował pracodawca są dla nas do przyjęcia jeśli chodzi o dyskusję nad całościowym 

pakietem dotyczącym podwyżek płac dla pracowników, ale jak zwykle ważne są szczegóły takich 

propozycji i o ile rozwiązanie przekopiowane z PKN ORLEN dotyczące uzależnienia wysokości podwyżki 

obligatoryjnej w zależności od ilości lat pracy w Spółce jest dla nas znane, to już w zakresie propozycji 

strony pracodawcy odnośnie zmian dotyczących premii przedstawiliśmy wspólnie swoje propozycje, 

które pracodawca ma szczegółowo przeanalizować. 

Zaplanowane zostały od razu kolejne dwa spotkania, które mają się odbyć w poniedziałek 23 stycznia i 

w piątek 27 stycznia. 
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Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A. – 02 lutego 2023 r. 

 

Jeśli chodzi o negocjacje płacowe w PKN ORLEN, to otrzymaliśmy od pracodawcy zaproszenie na 

czwartek 2 lutego. Poniżej treść zaproszenia: 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie reprezentowania 

zbiorowych praw i interesów pracowników, a także zapisy ZUZP dotyczące ustalania 

corocznego wzrostu płac, uprzejmie zapraszam w imieniu Pani Dyrektor Wioletty 

Kandziak na spotkanie dotyczące negocjacji płacowych. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego br. o godz. 11.00 w Płocku (sala do ustalenia).  

 

W trakcie pierwszego spotkania, zgodnie z dotychczasową praktyką przedstawione zostaną 

Państwu m.in.: 

 informacje dotyczące wyników finansowych, 

 wyzwania jakie stoją przed PKN ORLEN, 

 informacje dotyczące rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły.  

 

Wyrażam przekonanie, że powyższe zapewni maksymalną efektywność naszych rozmów. 
 

 

ORLEN Serwis S.A. 

Ze Spółki OS S.A. otrzymaliśmy mailowe zaproszenie na negocjacje w najbliższy piątek 20 stycznia. 

Pracodawca w swoim zaproszeniu nie precyzuje czy spotkanie będzie dotyczyło negocjacji płacowych 

na rok 2023 czy rokowań zmian do ZUZP. 

 

„Szanowni Państwo, 

Zapraszam serdecznie na spotkanie dotyczące negocjacji w ORLEN Serwis S.A.”  
 

 

Ze Spółki ORLEN Centrum Serwisowe otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo o przygotowanie 

danych finansowych i wyznaczenie terminu spotkania, ale Spółka odpowiedziała na razie tylko poprzez 

przesłanie zestawień o które wnosiliśmy, ale nie został wyznaczony jeszcze żaden termin spotkania. 
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ORLEN Ochrona. 

Ze Spółki ORLEN Ochrona również otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Prezes, ale nie wyznaczona została 

jeszcze data spotkania. 

Treść odpowiedzi poniżej: 

 

„Płock, dnia10 stycznia 2023 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia negocjacji i wyznaczenie 

terminu spotkania w celu ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 

pracowników Spółki na 2023 rok informujemy, iż Spółka jest w trakcie zamknięcia roku i nie posiada w 

chwili obecnej kompletnych danych ekonomiczno – finansowych, potrzebnych do prowadzenia 

„konstruktywnych rokowań” , o których piszecie Państwo w przesłanym do nas piśmie. 

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż ww. materiały przekażemy Państwu niezwłocznie po ich 

przygotowaniu, a zaproszenie z propozycją terminu pierwszego spotkania w celu podjęcia negocjacji 

prześlemy Państwu w odrębnej korespondencji mailowej do dnia 07 lutego 2023 r. 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Okołotowicz, Prezes Zarządu 

Krzysztof Grochocki, Członek Zarządu” 

 

 

Grupy Specjalistyczne – konsultacje Regulaminów dotyczących powołań pracowników z Obszaru 

Straży Pożarnej do poszczególnych Specjalistycznych Grup Ratowniczych. 

 

W środę 11 stycznia odbyło się w PKN ORLEN w biurze BHP spotkanie z przedstawicielami pracodawcy, 

w tym także z Komendantem Straży Pożarnej dotyczące zasad powoływań pracowników obszaru Straży 

Pożarnej do poszczególnych Specjalistycznych Grup Ratowniczych (Uszczelnień Na Ruchu, 

Ratownictwa Wodno - Nurkowego, Ratownictwa Wysokościowego). 
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Jest to finalizowanie i wprowadzanie w życie naszych ustaleń z pracodawcą, jakie zapadły w listopadzie 

minionego roku podczas całościowych prac nad zmianami w ZUZP – Protokół Nr 5 i w porozumieniu tzw. 

okołoukładowym. 

Pan Komendant przedstawił założenie i zasady trzech Regulaminów dotyczących zasad powoływania 

pracowników do poszczególnych grup ratowniczych, a w toku dyskusji strona związkowa wnosiła swoje 

uwagi i pytania. 

Czekamy na jak najszybsze wdrożenie tych Regulaminów w życie i powoływanie pracowników do 

poszczególnych grup, co będzie się wiązało z pewnymi kwotami dodatków finansowych, które 

pracownicy będą otrzymywali za udział i prace w poszczególnych grupach. 

 

 

Skomplikowane Instalacje – c.d. prac. 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 16.01 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami pracodawcy z Obszaru Kadr i 

Obszaru Energetyki dotyczące tzw. Skomplikowanych Instalacji. 

Jest to także pokłosie naszych prac jeszcze z roku ubiegłego prowadzonych przy Protokole Nr 5 do ZUZP 

i tzw. porozumienia okołozuzpowego, które zawarliśmy z pracodawcą, w którym to zapisaliśmy wówczas 

katalog Instalacji Skomplikowanych wraz z kwotowymi dodatkami dla pracowników tam pracujących. 

W naszym pierwotnym projekcie wśród Instalacji Skomplikowanych był także Obszar Energetyki, gdzie 

chcieliśmy już wtedy ustalić które Instalacje z tego obszaru kwalifikowałyby się do tego katalogu. 

Wówczas to się nie udało, ale otrzymaliśmy zapewnienie, że te prace będą kontynuowane z początkiem 

2023 roku i dzisiejsze spotkanie jest tego wypełnieniem. 

 

 

Jaś Michalski – zbiórka na leczenie 

 

Szanowni Państwo – cały czas kontynuujemy wsparcie na leczenie małego Jasia Michalskiego, synka 

pracownika Bloku Olefin. 

Prosimy wpłaty na konto fundacji Fundacja Serce dla Maluszka wyszukując nazwisko Jaś Michalski. 

 

Jan Michalski | Fundacja Serca dla Maluszka 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
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Jan Michalski | Fundacja Serca dla Maluszka 
sercadlamaluszka.pl 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/jan-michalski

