Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 12 lutego 2018 r.
Witam. Piotr Wilicki – 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.
Na początek dzisiejszych informacji chciałem przypomnieć cytat starożytnego
filozofa Heraklita z Efezu: „Jedyną stałą w życiu są zmiany”.
Nie wspomniał jeszcze o podatkach i śmierci, ale ten cytat jest jak najbardziej
aktualny w obecnej sytuacji w całej Grupie Kapitałowej PKN ORLEN. W
poniedziałek został odwołany dotychczasowy prezes PKN ORLEN Pan
Wojciech Jasiński, a na jego miejsce powołany został Pan Daniel Obajtek,
równolegle odwołani z Zarządu zostali Wiceprezes Zarządu Pan Mirosław
Kochalski i Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Pani Maria Sosnowska.
Jak to bywa przy okazji zmian na tym szczeblu zarządzania w Firmie od
wtorku ruszyła karuzela zmian na najwyższych stanowiskach w PKN. Liczba
zmian jest tak duża i proces przebiega tak dynamicznie, iż pisząc te
informacje pewnie nasze dane już są nieaktualne. Nie będziemy komentować
postępujących zmian, na pewno będziemy oceniać ich efekty dla
funkcjonowania Grupy jak i pracowników zarówno PKN ORLEN i Spółek
Grupy Kapitałowej.
W środę 7 lutego trzy reprezentatywne Organizacje związkowe wystąpiły z
pismem do nowego Prezesa:
“Płock, dnia 7 lutego 2018 r.

Pan
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
PKN ORLEN S.A.

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających w PKN ORLEN S.A.tj.:
 Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN
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 Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.,
 Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w GK PKN ORLEN S.A.,
składamy Panu Prezesowi gratulacje w związku z powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu
– Dyrektora Generalnego PKN ORLEN S.A.
Reprezentatywne Organizacje Związkowe wiążą z misją Pana Prezesa nadzieję na nowe
otwarcie w dialogu społecznym i dobrą zmianę w Koncernie.
Wnosimy o pilną organizację naszego wspólnego spotkania w celu zapoznania się
z Pańskimi priorytetami i planami oraz przedstawienia kwestii strategicznych z punktu
widzenia Pracowników.
Znajdujemy się obecnie w toku negocjacji płacowych na bieżący rok, które zgodnie z ZUZP
powinny zakończyć się jeszcze w lutym. Wierzymy, że będą one dobrą okazją do wykazania
wrażliwości społecznej i doceniania roli Pracowników przez Władze Koncernu w nowym
składzie, pod Pana kierownictwem.
Wyrażamy gotowość współpracy z Panem Prezesem w dialogu, dla dobra Spółki i jej
Pracowników.
Z wyrazami szacunku,
Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.”

Tego samego dnia otrzymaliśmy odpowiedź, która była jednocześnie
zaproszeniem na spotkanie z nowym Prezesem ORLENU Panem Danielem
Obajtkiem na dzień następny, tj. na czwartek 8 lutego. Spotkanie z Prezesem
odbyło się w obecności przedstawicieli wszystkich Związków Zawodowych
działających w PKN ORLEN S.A. oraz nowej Pani Dyrektor ds. Kadr Pani
Wioletty Kandziak.
Podczas spotkania zostaliśmy poinformowani o wstępnych założeniach i wizji
pracy Koncernu. Wiele spraw, które niejednokrotnie jako Organizacja
związkowa zgłaszaliśmy, została zaprezentowana przez nowego Prezesa i
przedstawiona jako nowe założenia funkcjonowania Grupy. Polityka
przetargowa wobec Spółek Grupy, wydzielanie obszarów do podmiotów
zewnętrznych, rozwarstwienie w zarobkach, czy długotrwałe procesy
inwestycyjne to tylko niektóre obszary, które wymagają analizy i naprawy.
Jednocześnie została złożona deklaracja dokończenia najbardziej pilnych i
rozpoczętych procesów, tj. rozpoczętych w tym roku negocjacji płacowych do
końca lutego br. i dokończenia rokowań zmian w ZUZP (Tabela stanowisk
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pracy). Poruszyliśmy też ważny dla nas temat dotyczący zbyt małych naszym
zdaniem obsad kadrowych w obszarze produkcji na Instalacjach.
W wielu kwestiach nie sposób nie zgodzić się z takimi założeniami i mamy
nadzieję, że takie wstępne deklaracje wygłoszone przez nowego Prezesa
zostaną dotrzymane i będą satysfakcjonujące dla pracowników. My ze swojej
strony potwierdziliśmy gotowość do prowadzenia w dobrej wierze i w duchu
dialogu rozmów z nowymi przedstawicielami pracodawcy we wszystkich
tematach na najwyższym poziomie merytorycznym. Pewnie pierwszym polem
do ocenienia intencji i wizji nowych władz Koncernu będą zaplanowane na 21 i
28 lutego negocjacje płacowe, które pomimo całej sytuacji związanej ze
zmianami kadrowymi w ORLENIE mają się zakończyć zgodnie z deklaracją
nowego Prezesa do końca lutego br.
Wypada również odnieść się do całej kakofonii informacji medialno –
prasowych w temacie zmian kadrowych. Ponieważ nastąpiły one rewolucyjnie
na skalę jakiej nawet najstarsi pracownicy nie pamiętają, to znów PKN ORLEN
i cała Grupa Kapitałowa, jako największa firma w Polsce trafiła na łamy
wszystkich serwisów informacyjnych. Artykuły i informacje publikowane
wzbudzają zainteresowanie i niepokój pracowników, ale musimy przeczekać
ten okres i dalej pracować, bo nie dobre samopoczucie mediów jest dla nas
najważniejsze. PKN ORLEN i G.K., to pracownicy i o ich warunki pracy i płacy
mają walczyć związki zawodowe bez względu na to kto siedzi po drugiej
stronie stołu.
O nowych władzach ORLENU oraz o idących tzw. ,,szeroką ławą” zmianach
kadrowych na stanowiskach Dyrektorskich dyskutowaliśmy także na naszym
związkowym zebraniu Zarządu MZZPRC, który odbył się w miniony piątek 9
lutego.
Jako Związek nie mieszamy się, ani nie komentujemy zachodzących zmian
kadrowych. Nowy Pan Prezes ma prawo do swoich zmian i to są jego decyzje
z którymi nie dyskutujemy.
Deklarując naszą dobrą wolę w prowadzeniu wszystkich rozmów z nowymi
przedstawicielami pracodawcy liczymy także na dobrą, partnerską i owocną
współpracę Pana Prezesa Obajtka i jego współpracowników z naszą
Organizacją we wszystkich sprawach pracowniczych.
Na środowym spotkaniu z Panem Prezesem usłyszeliśmy dużo ważnych słów
świadczących o wyraźnej chęci zaprowadzenia długo oczekiwanego porządku
w wielu sprawach, z którymi dotychczas nie szło się przebić.
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Pierwszym takim naszym wspólnym sprawdzianem będą negocjacje płacowe,
które z sukcesem i dla dobra pracowników chcemy zakończyć do końca lutego
br.
Informacyjnie przedstawiamy, że ze Spółek G.K. ORLEN, gdzie prowadzimy
naszą działalność związkową, w tym tygodniu odbędzie się pierwsze
spotkanie negocjacyjne w Spółce Basell ORLEN Polyolefins.
Czekamy również na wyznaczenie spotkań negocjacyjnych w pozostałych
Spółkach, z których część odpisała na nasze pisma o rozpoczęcie
tegorocznych negocjacji płacowych jednak bez wyznaczenia terminów
pierwszych spotkań.
Odchodząc od tematyki zmian kadrowych w ORLENIE, w mijającym tygodniu
(piątek 09.02) odbyliśmy też kolejne spotkanie dotyczące negocjacji ZUZP w
Spółce Orlen Serwis S.A.
W tej chwili dyskusja toczy się przy pierwszych najbardziej łatwych Art.
przyszłego ZUZP co do których praktycznie nie ma rozbieżności z
pracodawcą. Takowe po stronie pracodawcy pewnie wystąpią, kiedy dyskusja
dotknie rozdziałów najważniejszych, czyli tych płacowych.
W kontekście wspomnianych negocjacji ZUZP w Serwisie nie sposób przejść
obojętnie wobec informacji opublikowanych przez jedną z Organizacji
związkowych, które niejako wywołują nas jako Związek do tzw. tablicy. Jak
widać stare populistyczne metody Pana Przewodniczącego, które w naszym
Związku mu się nie sprawdziły są cały czas w cenie, a gwiazdorstwo i własne
cele ponad celami pracowników są dla niektórych ideą samą w sobie. W
kwietniu ubiegłego roku Członkowie naszego Związku zgromadzeni na
Walnym Zebraniu Delegatów ucięli taki indywidualny i populistyczny sposób
prowadzenia naszego Związku, usunęli z funkcji Przewodniczącego i dokonali
zmian w Prezydium MZZPRC oraz wyznaczyli nowy merytoryczny sposób
naszej pracy. Skończyły się czasy obiecywania wszystkiego wszystkim,
mamienia tymi obietnicami nieświadomych pracowników, zwalnianiem ludzi
(Dyrektorów) i biegania z teczkami do Prezesa i do Polityków. Chcemy
pracować dla pracowników i cały nakład sił i środków kierować do prawdziwej
pracy, a nie dla pozoracji i celebryctwa.
W wymienionych informacjach tego Związku zamieszczony jest również list do
byłego już Prezesa PKN ORLEN Wojciecha Jasińskiego w którym zawarta jest
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tabela z porównaniem warunków pracowniczych w PKN i w Spółkach Grupy
Kapitałowej. Z jednej strony trudno jest nie zauważyć wieloletniego rozdziału
Spółek od Spółki - Matki, ale z drugiej strony to przez ostatnie 10 lat pod tymi
wszystkimi
„benefitami”
w
PKN
widnieje
podpis
byłego
Wiceprzewodniczącego, a potem Przewodniczącego naszego Związku, który
podpisując się pod takimi rozwiązaniami nie wprowadzał zdania odrębnego, a
teraz udaje jedynego sprawiedliwego. Wypadałoby zadać pytanie „Gdzie Pan
był i czyj podpis jest pod tymi różnymi dokumentami? No chyba że znowu
będzie wymówka, że ,,ekstrema związkowa” nie pozwoliła mu na nic. Właśnie
dlatego informowaliśmy w poprzednich kilku informacjach o sposobie
prowadzenia rokowań ZUZP w tej Spółce, które prowadzą do degradacji idei
podpisania dokumentu, a nie jego zawarcia. Nie twierdzimy, że mamy
monopol na pomysły i wiedzę, ale chcemy pracować na faktach i
argumentach, merytorycznie i realnie. Nie damy wciągnąć się w celebryctwo,
populizm i oszukiwanie ludzi, którzy wcześniej, czy później powiedzą
SPRAWDZAM !!!. Nie będziemy więcej polemizować i odnosić się do słów
człowieka, który przez dziesięć lat godził się na takie traktowanie pracowników
Spółek, a teraz najpodlejszymi metodami, na ich oczekiwaniach i
niesprawiedliwościach ich dotykających chce budować swój prywatny folwark.
Nie tędy droga! My jeszcze cenimy swoje poranne odbicie w lustrze i nie
boimy się stanąć twarzą w twarz z pracownikami i rozmawiać o naszych
działaniach i planach bez manipulacji i populizmu.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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