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Informacje MZZPRC z dnia 01.02.2016 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 Spółki ORLEN KOLTRANS, gdzie mimo 
pozornego spokoju, sytuacja (również wśród Załogi) staje się coraz bardziej 
napięta i nerwowa. Jak wszyscy wiemy aktualnie w Spółce toczy się Spór 
Zbiorowy. Trzy Organizacje Związkowe działające wspólnie jako WRZ po etapie 
rokowań zakończonych fiaskiem, są obecnie na etapie wyznaczania Mediatora. 
Mimo, że wszystko to trwa dość długo, a dla przeciętnego obserwatora sytuacji 
sprawia być może wrażenie, że nic się nie dzieje, to są to jednak oficjalne i 
zgodne z Ustawą kroki prawne, jakie muszą być podejmowane. Aby o wszystkim 
szczegółowo poinformować Załogę Spółki KolTrans, w piątek o godz. 15 poza 
Zakładem Pracy zostało zorganizowane spotkanie dla Pracowników Spółki, na 
którym Organizacje Związkowe szczegółowo wyjaśniły całą sytuację, jak i 
nakreśliły ewentualne dalsze scenariusze i możliwe działania. 
Pracownicy pytali o wszystko co zdarzyło się dotychczas, jak i o to co może 
wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Załoga w swoim poczuciu krzywdy i 
zagrożenia, jakie dostrzega w sprzedaży Spółki do Grupy PKP, gotowa jest 
walczyć o swoje prawa włącznie ze strajkiem, co jest oczywiście ostatecznością, 
jeśli inne działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. 
Czy obecnie jest jeszcze jakaś szansa, aby odwrócić podjęte w starym roku 
jeszcze pod rządami Prezesa ORLENU Jacka Krawca niekorzystne dla 
pracowników Spółki KolTrans decyzje odnośnie ich sprzedaży, tego dziś nie 
potrafi określić nikt. Słyszy się jedynie takie stwierdzenia, że ,,sprawy zaszły 
bardzo daleko”.  
Czas pokaże do czego ostatecznie dojdzie, a do czego nie, ale jeszcze raz z tego 
miejsca apelujemy do osób decyzyjnych o rewizję podjętych decyzji. 
W tej sprawie w Ministerstwie Skarbu w minionym tygodniu odbyło się spotkanie, 
w którym oprócz Przewodniczącego Solidarności krajowej Pana Piotra Dudy, 
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uczestniczył również nasz kolega związkowiec Przewodniczący Solidarności 
zakładowej z ORLENU Henryk Kleczkowski. 
Dotychczas było podejmowane i wciąż jest podejmowane wiele inicjatyw oraz 
kierowanych jest wiele pism do osób decyzyjnych w celu zatrzymania sprzedaży 
Spółki. W czwartek 28 stycznia do Prezesa Zarządu PKN ORLEN Pana 
Wojciecha Jasińskiego zostało też skierowane jeszcze jedno pismo w tej sprawie. 
Oto jego treść: 
 

                                                 

 
 

Płock, dn. 28 stycznia 2016 r. 
 

Pan 

Wojciech Jasiński 

Prezes Zarządu 

PKN ORLEN S.A.  
 

Szanowny Panie Prezesie, 

W dniu 29 grudnia 2015 roku organizacje związkowe działające w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN: 

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

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wystąpiły do Pana Prezesa z 

prośbą o podjęcie działań w kwestii zamiaru sprzedaży spółek: ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i ORLEN 

Transport S.A. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo i niestety nie widzimy 

działań w podnoszonej przez nas sprawie. 

Pragniemy poinformować, że w obydwu Spółkach trwa procedura sporu zbiorowego na tle niespełnienia 

żądań dotyczących gwarancji pracowniczych dla załóg, o które wystąpiły nasze Związki. Sytuacja staje 

się coraz poważniejsza i zmierza do referendum w sprawie strajku.  

Liczymy na deklarację Pana Prezesa o wycofaniu się ze sprzedaży ww. Spółek. W przeciwnym wypadku 

może dojść do akcji strajkowych w obydwu Spółkach, do czego nie chcielibyśmy dopuścić. 

Po raz kolejny oczekujemy od Pana Prezesa stanowczej interwencji i poinformowania nas na piśmie o 

podjętych decyzjach.   

Z poważaniem, 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 
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Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 

 

ORLEN SERWIS S.A. 
 
Zgodnie z informacją podawaną w naszych wiadomościach związkowych z 
ubiegłego tygodnia o wystosowaniu pism do Spółek w sprawie negocjacji 
płacowych, przedstawiamy Państwu pismo skierowane do Spółki OS S.A., które 
wspólnie wystosowały Organizacje Związkowe z Płocka i z Włocławka działające 
w tej Spółce. Oto jego treść: 
 

Włocławek, 21.01.2016 r. 

              

        Związki Zawodowe  

działające w ORLEN Serwis S.A. 

                                                                                           Zarząd 

                                                                                         ORLEN Serwis SA 

                                                                                         09- 411 Płock ul. Chemików 7   

                                                  

        Związki Zawodowe działające w ORLEN Serwis S.A., biorąc pod uwagę  relatywnie niski  poziom 

wynagrodzeń zasadniczych w naszej Firmie,  działając  na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wzywają pracodawcę do spełnienia następujących żądań w 

zakresie  regulacji płacowych w terminie od 1stycznia   2016 r.: 

1. Wzrostu płacy zasadniczej o kwotę 500 zł brutto na każdego zatrudnionego pracownika  z 

wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2016 r.  

2. Wypłaty nagrody rocznej w miesiącu czerwcu 2016 roku  dla każdego pracownika z tytułu uzyskania 

przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego za rok 2015, w wysokości 15%  rocznego wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika, ustalonego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

3. Wypłaty nagród jednorazowych w wysokości: 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

 Święta Wielkanocne ( do 15 marca 2016 r.) – 1 500 zł brutto na każdego zatrudnionego 

pracownika. 

 W miesiącu wrześniu  1 000 zł brutto na każdego zatrudnionego pracownika. 

 Święta Bożego Narodzenia (do 15 grudnia 2016 r.) -  1 500 zł brutto na każdego zatrudnionego 

pracownika. 

       Nieuwzględnienie, powyższych żądań traktować będziemy jako wszczęcie postępowania zgodnie z 

Ustawą  z  dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy.  Wykazując dobrą wolę i 

przejawiając troskę o  prawa oraz interesy pracowników, jak również i zakładu pracy termin na 

spełnienie naszych żądań ustalamy na dzień 19 lutego 2016 r.  

       W przypadku nieuwzględnienia naszych żądań zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia 

wszelkich prawem form protestu ze strajkiem włącznie. 

 

Z poważaniem 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

Andrzej Musialik, Przewodniczący MZZPSZ Anwil S.A. i Spółek 

Jarosław Thiel, Członek Zarządu KZ MZZIiT w Anwil S.A. i Spółek 

Stefan Rogiewicz, Przewodniczący MZZP Anwil S.A. i Spółek 

Sławomir Dorsz, Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w ORLEN Serwis S.A. 

 

 

Kolejny temat ze Spółki ORLEN SERWIS S.A., to przejęcie-wchłonięcie kolejnych 
Spółek (ORLEN WIR I WIRCOM). 
Pracodawca pismem powiadomił Organizacje Związkowe o rozpoczęciu procesu 
włączenia tych Spółek do już istniejącej Spółki OS S.A. W związku z powyższym 
Spółka OS S.A. staje się coraz większym podmiotem, który w swoich szeregach 
będzie docelowo skupiał wszystkie usługi remontowe typu automatyka, elektryka, 
mechanika i naprawa maszyn wirujących. 
Na pismo Prezesa informujące o włączeniu kolejnych Spółek, Organizacje 
Związkowe wystosowały swoje pismo, w którym wnoszą o zorganizowanie 
spotkania w tej sprawie. 
Poniżej jego treść: 
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Płock, dnia 26 stycznia 2016 r. 

 

 

Pan  

Ryszard Radomski 

Prezes Zarządu  

ORLEN Serwis S.A. 
 

 

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o połączeniu Spółek. 

 

 

W nawiązaniu do zawiadomień z dnia 25 stycznia 2016r. o planowanym połączeniu spółki ORLEN Serwis 

S.A. ze spółkami ORLEN Wir Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „WIRCOM” Sp. z 

o.o., a w szczególności do informacji o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia 

pracowników, warunków pracy, płacy i przekwalifikowania, zgodnie z art.. 26
1 

pkt 3 ustawy o związkach 

zawodowych, organizacje związkowe działające w ORLEN Wir jak i w ORLEN Serwis: Międzyzakładowy 

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

NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu 

Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wnoszą o pilne podjęcie negocjacji z zakładowymi 

organizacjami związkowymi, w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie.  

 

Z poważaniem, 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 
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Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

 
 
 
 

Kończąc dzisiejsze wiadomości, informujemy pracowników PKN ORLEN S.A. 
zainteresowanych sprawą Pracowniczego Programu Emerytalnego, jaka została 
przez nas wniesiona do Sądu odnośnie spóźnienia we wdrożeniu Programu w 
życie, że w tym tygodniu we wtorek 2 lutego i w czwartek 4 lutego w Sądzie Pracy 
w Płocku odbędą się dwie rozprawy dotyczące PPE. 
Jest to dopiero początek zapewne trudnej batalii sądowej z pracodawcą o sporny 
okres ponad 4- letniego spóźnienia we wdrożeniu PPE w życie. 
 
 
Natomiast w środę 03 lutego o godz. 12 odbędzie się w ORLENIE pierwsze 
tegoroczne spotkanie dotyczące negocjacji płac na 2016 r. 
Wzorem lat ubiegłych pierwsze spotkanie pracodawca prawdopodobnie poświęci 
na dyskusję i omówienie szeregu danych finansowych oraz udzielenie odpowiedzi 
na pisemne pytania Organizacji Związkowych wyrażone w pismach. 
 
W związku z napiętym harmonogramem różnych spotkań w tym tygodniu oraz w 
związku z okresem urlopowym Pracownika Związku Pani Iwony Pietrzak-
Mózgowskiej, informujemy, że z w/w powodów może wystąpić okresowa trudność 
dodzwonienia się do biura Związku. 
Licząc na Państwa zrozumienie, przepraszamy za to okresowe utrudnienie w 
komunikowaniu się z Członkami Prezydium Związku. 
 
Pozwoliłem sobie napisać o tym, bo wiemy, że zarówno sprawa PPE, jak i 
negocjacji płacowych wywołuje po stronie pracowników wiele emocji i pytań. 
 
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


