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Informacje MZZPRC z dnia 16.05.2016 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, w sprawie 
której w środę 11 maja w Płocku w Domu Technika doszło do spotkania z PKP 
CARGO. W spotkaniu tym uczestniczyły cztery strony: 
- przedstawiciele PKN ORLEN S.A. jako podmiotu sprzedającego, 
- przedstawiciele PKP CARGO jako podmiotu kupującego, 
- przedstawiciele Spółki KolTrans, 
- przedstawiciele strony społecznej, czyli Organizacje Związkowe działające w 
PKN ORLEN i w Spółce Koltrans. 
Spotkanie dotyczyło procesu zamiaru sprzedaży Spółki Koltrans przez PKN 
ORLEN na rzecz PKP CARGO. 
Przypomnijmy, że w Spółce KolTrans mamy spór zbiorowy na tle gwarancji 
pracowniczych. Organizacje Związkowe choć formalnie są przeciwne sprzedaży 
Spółki do innego podmiotu, to jednak zgodnie z prawem i w oparciu o ustawę o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie mogąc domagać się wprost spełnienia tego 
postulatu, weszły w spór zbiorowy na tle gwarancji pracowniczych. Nasze 
wspólne związkowe żądanie dotyczy pakietu pięcioletnich gwarancji socjalnych, 
opieki medycznej oraz gwarancji pracy i płacy dla pracowników Spółki. Jak 
dotychczas słyszymy tylko wciąż ustnie, bo tego nikt z nas nie widział na piśmie, 
że zawarta pomiędzy PKN ORLEN, a PKP CARGO przedwstępna umowa 
sprzedaży przewiduje takie gwarancje na okres 24 m-cy. 
W chwili obecnej, gdzie ostatnią instytucją mogącą ewentualnie zatrzymać 
decyzję o sprzedaży wydaje się już tylko pozostawać UOKiK organizacje 
związkowe w rozmowach ze wszystkimi stronami (sprzedającą i kupującą) chcą 
zagwarantować pracownikom jak najdłuższy okres gwarancji pracy i płacy, a 
także tych medycznych i socjalnych, jakie pracownicy mają w chwili obecnej. 
Mówiąc szczerze nie jesteśmy zadowoleni ze środowego spotkania. Można je 
podsumować jednym stwierdzeniem - dużo rozmowy, zero konkretów. Być może 
jednak należy traktować je w kategoriach takich, że każda ze stron chciała 
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rozpoznać i poznać dokładnie wszystkie szczegóły i oczekiwania strony 
związkowej, szczególnie przedstawiciele PKP CARGO, gdzie doszło w ostatnim 
czasie do zmian kadrowych. 
Niezależnie od zmian kadrowych w tej, czy w innej Spółce, obydwie firmy (ORLEN 
i PKP CARGO) muszą znaleźć wzajemne porozumienie kto pokryje lub weźmie 
na siebie zwiększone gwarancje pracownicze ponad te, które przewiduje zawarta 
już przedwstępna umowa pomiędzy stronami, bo w tej formie, o której tylko 
teoretycznie wciąż słyszymy, taka umowa nie przejdzie i doprowadzi do 
wzniecenia niepokoju społecznego w Spółce KolTrans. 
 
ORLEN Olimpiada i Dni Chemika. 
W czwartek 12 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracodawcy PKN 
ORLEN odnośnie organizacji i wydarzeń, jakie będą towarzyszyły tegorocznej 
ORLEN Olimpiadzie i Dniom Chemika. Spotkanie to zostało zorganizowane po 
naszym niedawnym piśmie, gdzie kolejny już rok z rzędu poruszyliśmy kwestię 
nazewnictwa, ale też i szczegółów organizacji Orlen Olimpiady i Dni Chemika. 
Cieszymy się, że po 2 latach zapomnienia wraca nazwa Dni Chemika. 
Upór naszego związku i starania o pamięć i zachowanie tej tradycyjnej nazwy 
przyniosły w końcu efekty i spotkały się ze zrozumieniem obecnych 
przedstawicieli strony pracodawcy. Jest to kompromis, który nikogo nic nie 
kosztuje, a  jest pozytywnym gestem i ukłonem w stronę całej załogi, czego 
wcześniej niestety bardzo brakowało.  
Jak już Państwo zapewne czytali w Intranecie, sobota ma być dniem pełnym 
sportu i sportowych zmagań i to będą wydarzenia w ramach ORLEN OLIMPIADY 
zakończone koncertem zespołu ,,Bracia” i Krzysztofa Cugowskiego, a dzień drugi-
niedziela, w tym roku inny niż w latach poprzednich, gdzie w latach ubiegłych, 
poza drobnymi zabawami dla dzieci i strefą cateringową, mało się już raczej 
działo, w tym roku będzie obchodzony jako DNI CHEMIKA z transmisją meczu z 
Mistrzostw Europy Polska- Irlandia Płn. o godz. 18 oraz z wieczornymi koncertami 
zespołu T. Love i Bonnie Tyler zakończonymi pokazem sztucznych ogni. 
Na wspomnianym spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielami 
pracodawcy o wszystkich sprawach i szczegółach organizacji tych dwóch dni, 
otrzymaliśmy zapewnienie, że w strefie cateringowej (w tym roku będzie 
obsługiwana przez inny podmiot niż ORLEN Administracja) ma zniknąć problem 
ogromnych kolejek, które w ostatnich latach faktycznie występowały i bardzo 
mocno zniechęcały do wspólnego świętowania pracowników z rodzinami. 
Ustaliliśmy też, że w krótkim czasie po tych dwudniowych wydarzeniach zostanie 
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zorganizowane spotkanie podsumowujące z wnioskami na przyszłość, czego 
wcześniej w ogóle nie było.  
Mając na względzie również pracowników zmianowych, gdzie przy obecnym 12-
godz. systemie pracy niektórym pracownikom, czy wprost całym brygadom ciężko 
będzie być może skorzystać z planowanych na 11 i 12 czerwca wydarzeń i 
atrakcji, wnieśliśmy o to, aby tą sprawę szczegółowo omówić właśnie na 
spotkaniu podsumowującym tegoroczną Orlen Olimpiadę i Dni Chemika, a 
ewentualne wnioski uwzględnić w przyszłorocznych planach organizacyjnych.  
Informujemy Państwa, że sobota 11 czerwca będzie dniem dla Pracowników 
Grupy Kapitałowej ORLEN (wejście na zaproszenie), a niedziela 12 czerwca 
będzie dniem otwartym dla wszystkich, również dla mieszkańców Płocka. 
 
PPE- rozprawy w Sądzie Pracy. 
We wtorek 10 maja i w czwartek 12 maja w Sądzie Pracy w Płocku odbyły się 
kolejne dwie rozprawy dotyczące zaskarżonego przez nas spóźnienia przez 
pracodawcę okresu wdrożenia PPE w życie względem pierwotnych zapisów 
ZUZP, które mówiły o wprowadzeniu PPE w życie w październiku 2009 roku. 
Okres spóźnienia ponad 4 lat we wdrożeniu przez pracodawcę PPE w życie 
dotyka bardzo wielu pracowników, w tym bardzo wielu naszych Członków, stąd 
też decyzja Zarządu Związku podjęta już jakiś czas temu, aby ta sprawa znalazły 
się w Sądzie i aby to Sąd rozstrzygnął kto tu ma rację. Należy jednak pamiętać, 
że ze względu na to, że takie sprawy są długotrwałe czasowo (obecna już trwa 
prawie 2 lata), to nawet ewentualna wygrana może nie dotyczyć wszystkich 
pracowników, ponieważ może upłynąć okres przedawnienia roszczeń. 
Na rozprawach w minionym tygodniu zeznawali przed Sądem byli i obecni 
Dyrektorzy HR z PKN ORLEN. 
 
Wybory SIP i ZSIP 
W tym roku kończy się kadencja Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) oraz 
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP). O tej sprawie, jak i ogólnie o 
roli Społecznej Inspekcji Pracy w kontrolowaniu, kształtowaniu i wpływaniu na 
warunki pracy pod kątem BHP pisaliśmy już częściowo dwa tygodnie temu w 
naszych informacjach. W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Organizacji 
Związkowych, które wyraziły akces aktywnego uczestnictwa w procesie wyborów 
nowej kadencji SIP i ZSIP. Na spotkaniu została wyłoniona Międzyzwiązkowa 
Komisja Wyborcza w składzie: 
Bogdan Żulewski - Przewodniczący Komisji;  
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Mariusz Konopiński - Wiceprzewodniczący Komisji;  
Henryk Kleczkowski - Wiceprzewodniczący Komisji; 
Piotr Wilicki - Członek Komisji;  
Ryszard Maliszewski - Członek Komisji;  
Wiesława Frydrychowska - Członek Komisji;  
Zdzisław Kędzierski - Członek Komisji,  
która będzie czuwała nad prawidłowością wyborów na poszczególnych 
Wydziałach, Terminalach, czy w innych miejscach, gdzie przewiduje to 
struktura/schemat organizacyjny i gdzie będą przeprowadzane wybory SIP. 
Prawdopodobnie jeszcze w miesiącu maju pracodawca wyda stosowny 
Komunikat w tej sprawie (o co już wystąpiliśmy) i w oparciu o istniejący Regulamin 
Wyborów SIP i ZSIP PKN ORLEN S.A. rozpoczniemy wybory SIP na Wydziałach. 
Temat ten będziemy omawiali także na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku 
w środę 18 maja.  
 
Negocjacje płacowe w Spółkach 
Planowane w ubiegłym tygodniu w czwartek 12 maja spotkanie negocjacyjne w 
Spółce ORLEN LABORATORIUM niestety nie odbyło się. 
Odwołane spotkanie strona pracodawcy motywowała trwającymi i 
niezakończonymi jeszcze pracami budżetowymi. 
Natomiast w tym tygodniu, a konkretnie w dniu jutrzejszym we wtorek 17 maja 
odbędzie się kolejne spotkanie płacowe w Spółce ORLEN EKO. 
 
ORLEN Serwis S.A. 
W czwartek 19 maja br. we Włocławku odbędzie się spotkanie negocjacyjne 
dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
 
 
Informacje dzisiejsze kończymy przypomnieniem i zaproszenie dla Członków 
Zarządu naszego Związku. 
W najbliższą środę 18 maja odbędzie się posiedzenie Zarządu MZZPRC. 
Miejsce zebrania - Sala Nr 1 budynek Centrum Administracji. 
Początek zebrania o godz. 13.00. 
 
Serdecznie zapraszamy. 
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To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 
 


