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Informacje MZZPRC z dnia 04.04.2016 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. 
        Witam po dwutygodniowej przerwie w naszych związkowych informacjach 
spowodowanej okresem Świąt Wielkanocnych.  
Na początek dzisiejszych informacji przedstawiamy pismo, jakie w tygodniu 
przedświątecznym wystosowaliśmy do PKN ORLEN S.A. w sprawie aplikacji 
APM, która miałaby służyć do obsługi systemu premiowego dla pracowników 
produkcji w miesięcznym systemie premiowania. 
Sprawa być może nie byłaby taka nerwowa, a pismo nie w tym tonie lub w ogóle 
by go nie było, gdyby strona społeczna została o powyższej sprawie 
powiadomiona w stosownym czasie przez pracodawcę, a nie przez pracowników. 
Nie przesądzamy w tej chwili i nie mówimy jednoznacznie, czy system ten jest zły, 
czy dobry, czy wymagający jakichś korekt. Chcemy jedynie bardzo mocno 
zaznaczyć i uczyniliśmy to właśnie w piśmie, aby w takich sprawach najpierw 
odbywało się spotkanie strony pracodawcy ze związkami zawodowymi, na którym 
wszystko co wymaga wyjaśnień zostałoby wyjaśnione, a to co wymaga 
uzgodnień, zostałoby uzgodnione. Wiemy, że póki co wszystko zostało 
wstrzymane, a od przedstawicieli pracodawcy mamy wstępną informację, że w tej 
sprawie odbędzie się spotkanie. 
W związku z powyższym zachęcamy Państwa, a szczególnie Mistrzów i 
Młodszych Mistrzów, którzy być może poznali już szczegóły aplikacji APS o 
przekazywanie nam swoich opinii w tej sprawie, co posłuży nam do dyskusji z 
pracodawcą. Poniżej treść naszego pisma: 

                   

„Płock, 24.03.2016 r. 
 
Pan Mirosław Kochalski 

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 

PKN ORLEN S.A. 

 

Dotyczy: aplikacji APM do obsługi systemu premiowego dla pracowników obszaru produkcji objętych 
miesięcznym systemem premiowania w PKN ORLEN. 
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Szanowny Panie Prezesie, 

W imieniu Organizacji Związkowych, tj.: Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 

Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A. i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PKN 

ORLEN S.A., zwracamy się do Pana Prezesa z pilnym wnioskiem o podjęcie czynności wyjaśniających 

oraz wstrzymanie i wycofanie prac prowadzonych przez Obszar Produkcji i Dział HR nad wdrożeniem 

systemu APM, który w żaden sposób nie został z Organizacjami Związkowymi uzgodniony. 

Informacje jakie docierają do naszych Organizacji potwierdzają fakt, że trwają już szkolenia 

Mistrzów Produkcji nad zastosowaniem owego systemu w procesie przydziału premii miesięcznej, a z 

materiału jaki został nam dostarczony przez pracowników wynika, że system APM wraz z zawartymi w 

nim arkuszami do oceny jest swego rodzaju instrukcją do Oceny Pracowników. 

Pragniemy nadmienić, że w PKN ORLEN S.A. nie obowiązuje obecnie System Oceny Pracowników. 

Poprzedni System Ocen, który obowiązywał w PKN ORLEN przez okres 3 lat  skończył się w 2014 roku.  

Do tej pory stronom nie udało się uzgodnić nowych zasad funkcjonowania  Oceny Pracowniczej, dlatego 

wszelkie próby wprowadzenia przez przedstawicieli pracodawcy systemu APM na produkcji traktujemy 

jako obejście  uzgodnień ze stroną związkową. 

W naszej ocenie oraz w ocenie pracowników i Mistrzów biorących udział w szkoleniach system APM w 

swej istocie nie jest niczym innym jak Systemem Oceny Pracownika tyle tylko, że w tym wypadku nie 

rocznym, ale miesięcznym, przy okazji bardzo mocno wpływającym na uzyskanie wysokości premii. 

Dodatkowo pragniemy również zwrócić uwagę, że na potrzeby przydziału premii miesięcznej system 

APM przewiduje stosowanie tabel, których wypełnienie przez Mistrza i zatwierdzenie przez kolejnych 

przełożonych dawałoby dopiero podstawę do przydziału premii miesięcznej danemu pracownikowi. 

Bardzo dziwi nas też, a nawet irytuje takie podejście do sprawy przedstawicieli pracodawcy  (obszaru 

produkcji i HR) szczególnie w kontekście tego, że w ostatnim czasie nasze Organizacje Związkowe 

osiągnęły z pracodawcą i podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy, który w części dotyczył 

właśnie stosowania przez pracodawcę nieuzgodnionych ze stroną społeczną i nie przewidzianych przez 

ZUZP PKN ORLEN tabel w miesięcznym systemie premiowania.   

Jeśli tak ma wyglądać wzajemne poszanowanie i realizacja zapisów Porozumienia do jakich 

zobowiązała się strona pracodawcy, to nie wróży to dobrze najbliższym relacjom społecznym pomiędzy 

pracodawcą, a naszymi Organizacjami Związkowymi.  
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W przypadku niewycofania się strony pracodawcy (obszaru produkcji) z dalszego wdrażania systemu 

APM dotyczącego miesięcznego systemu premiowania, nasze Organizacje Związkowe podejmą kroki 

prawne wynikające z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

W związku z poruszoną przez nas sprawą, jej wagą oraz pilnością, zwracamy się do Pana Prezesa o 

podjęcie pilnych działań w powyższej sprawie. 

Pragniemy też nadmienić, że celem naszym nie jest wzniecanie konfliktów społecznych. Jesteśmy za 

tym, aby w Firmie panował spokój społeczny, jednak aby było to możliwe, strona pracodawcy nie może 

dopuszczać się działań, w których ingerując w sprawy uregulowane przez ZUZP, jednocześnie nie 

rozmawia i nie dokonuje uzgodnień ze stroną społeczną. 

W związku z powyższym wnosimy jak na początku. 

Z poważaniem 

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

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.” 

 
 
Negocjacje płacowe w Spółkach 
 
Jeszcze w tygodniu przedświątecznym odbyły się spotkania negocjacyjne w 
Spółkach: 
- ORLEN KOLTRANS- 22.03 (wtorek) 
- ORLEN LABORATORIUM- 23.03 (środa) 
- ORLEN PALIWA- 23.03 
 
W żadnej z wymienionych Spółek nie udało się osiągnąć docelowego kompromisu 
skutkującego zawarciem porozumienia płacowego. 
W każdej ze Spółek złożone zostały związkowe propozycje, które będą 
negocjowane na kolejnych spotkaniach płacowych 
 
W Spółce ORLEN KOLTRANS podjęta została decyzja o wypłacie pracownikom 
na Święta Wielkanocne kwoty 1000 zł brutto. 
 
W Spółce ORLEN LABORATORIUM udało się stronom uzgodnić wysokość 
nagrody na Święta Wielkanocne w kwocie 800 zł brutto. 
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Natomiast w Spółce ORLEN PALIWA pracodawca wypłacił nagrodę na Święta w 
kwocie 1300 zł brutto, a proces negocjacji będzie kontynuowany w kwietniu. 
 
 
W tygodniu poświątecznym (piątek 01.04) w Spółce ORLEN LABORATORIUM 
odbyło się kolejne spotkanie na którym próbowaliśmy znaleźć wspólny mianownik 
z pracodawcą. Strona związkowa w pewnym momencie złożyła bardzo 
kompromisową propozycję na tzw. ,,tu i teraz”, jednak strona pracodawcy jej nie 
przyjęła tłumacząc się przekroczeniem zaplanowanego budżetu. 
Wobec powyższego został spisany protokół rozbieżności ze stanowiskami stron. 
Jeśli dalej pracodawca będzie obracał się tylko w zaplanowanym jeszcze w 
ubiegłym roku niskim budżecie i nie będzie zgody PKN ORLEN jako właściciela 
Spółki na przynajmniej lekkie jego zwiększenie, to trudno będzie o spokój 
społeczny w tej Spółce, gdzie płace w większości przypadków są na bardzo 
niskim poziomie, a grupa ponad 120 pracowników ma płacę zasadniczą poniżej 
1850 zł.  
Kolejne spotkanie w sprawie płac zaplanowane jest na przyszły tydzień w środę 
13 kwietnia. 
 
 
WZD MZZPRC 
 
Kończąc dzisiejsze informacje chciałbym już dziś wstępnie przypomnieć 
Delegatom naszego Związku, że w przyszłym tygodniu w czwartek 14 kwietnia 
odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów MZZPRC.  
Zebranie odbędzie się w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 
41.  
Rejestracja Delegatów przybyłych na WZD od godziny 8.00. 
Porządek obrad XI WZD oraz Mandaty dla Delegatów zostaną rozdane na 
miejscu podczas rejestracji i składania podpisów. 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


