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Informacje MZZPRC z dnia 19.09.2016 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. 

Dziś kontynuujemy temat, którym rozpoczynaliśmy ubiegłotygodniowe informacje, 
a dotyczy on Pracowników Firmy Amlux (dawny Dział Utrzymania Czystości 
Spółki ORLEN Administracja). W poprzedni poniedziałek opisywaliśmy spotkanie 
z Pracownikami do jakiego doszło w piątek 09 września. Niestety na spotkaniu 
tym mimo wcześniejszych zaproszeń nie było nikogo z Zarządu Spółki 
Administracja. Byli jedynie przedstawiciele trzech Organizacji Związkowych, 
którzy poinformowali Pracowników o wszystkich bieżących sprawach oraz 
Pracownicy, którzy przedstawiając swoje problemy jakie mają z firmą Amlux byli 
jednocześnie ciekawi co ich czeka w przyszłości. W związku z tym, że nie było 
osób, które mogłyby odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, na koniec spotkania 
zapadła decyzja o zorganizowaniu co najmniej jeszcze jednego spotkania tym 
razem jednak koniecznie z osobami z Zarządu Spółki Administracja i z osobą 
reprezentującą Radę Nadzorczą Spółki.  

W związku z powyższym Organizacje Związkowe wystosowały w tej sprawie 
pismo. Oto jego treść: 
 

„Płock, dn. 12 września 2016 r. 
 

Pani Agnieszka Jarecka 
Prezes Zarządu   
ORLEN Administracja Sp. z o.o. 
 
Pani Maria Sosnowska 
Dyrektor  
Biuro Administracji w PKN ORLEN S.A. 
 
 
Szanowne Panie, 

W związku z dużym napięciem społecznym jakie towarzyszy działalności spółki Amlux w 
PKN ORLEN S.A., szczególnie w kwestiach pracowniczych, biorąc pod uwagę 
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odpowiedzialność Spółki Orlen Administracja za ten proces, konieczne jest wspólne spotkanie 
przedstawicieli Zarządu ORLEN Administracja, Związków Zawodowych, Orlenu   i pracowników.  

Celem spotkania byłoby wyjaśnienie kwestii funkcjonowania obszaru utrzymania czystości 
obecnie jak i w przyszłości. 

Spotkanie jest konieczne także dla osiągnięcia spokoju społecznego, który jest bardzo ważny 
dla dobrego wizerunku Koncernu. 

Wnosimy o pilne wyznaczenie terminu spotkania. 
 
Z poważaniem, 
 
Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A., 
Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 
Mariusz Konopiński, Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 
 
 
Dw. 

1. Pan Mirosław Kochalski – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych w PKN ORLEN S.A. 
2. Pan Wojciech Kijowski – Członek Zarządu w ORLEN Administracji Sp. z o.o.” 

 
 
 

ORLEN SERWIS S.A. 
 

W Spółce OS S.A. dalej trwa pat w negocjacjach Organizacji Związkowych z 
Prezesem Spółki na tematy ZUZP, a szczególnie w kwestii nagród jubileuszowych 
z którą to sprawą już od długiego czasu nie możemy ruszyć z miejsca. Spotkanie 
w ostatni wtorek 13.09 (wcześniejsze 06.09) po raz kolejny nie dało przełomu. 
Pracownicy, a szczególnie Ci których dotyczy sprawa nagród jubileuszowych są 
bardzo mocno poirytowani taką sytuacją i dopytując nas po każdym spotkaniu o 
stan negocjacji wyrażają swoje duże niezadowolenie.  
Organizacje Związkowe odnoszą wrażenie, że Zarząd Spółki nie wykazuje żadnej 
elastyczności w swoim stanowisku i mimo kilkukrotnej zmiany stanowiska 
Związków Zawodowych uparcie stoi przy swojej pierwszej i jedynej od kilku 
miesięcy propozycji nie wykazując dobrej woli, aby dojść do kompromisu ze 
Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.  
Dodatkowo Zarząd Spółki zaognia naszym zdaniem całą sytuację, bo zaprasza 
osoby, które w tym roku nabyły lub nabędą prawa do nagród jubileuszowych i 
odpraw emerytalnych i informuje je o tym, że to Związki Zawodowe blokują wykup 
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i sugerowane jest im, by naciskały 
na Związki Zawodowe,  aby podpisały propozycję którą złożył Zarząd. Prawda jest 
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jednak inna, bo nikt niczego nie blokuje. Chcemy jedynie uzyskać dla 
Pracowników jak najlepsze warunki wykupu od pracodawcy, bo tych elementów w 
nowym Regulaminie Wynagradzania już nie ma, więc nie powinno być chyba 
dziwnym dla Zarządu, że chcemy dla pracowników jak najlepiej. To tyle w dużym 
skrócie o patowej sytuacji w negocjacjach z Zarządem Spółki OS S.A. 
Następne spotkanie z pracodawcą ma się odbyć w przyszły wtorek 27.09.2016 r.  
 
Aby przybliżyć i przedstawić całą sytuację szerszemu gronu Pracowników, 
Prezydium MZZPRC postanowiło zorganizować spotkanie z Pracownikami, na 
które to zaprosiliśmy również inne Organizacje Związkowe działające w Spółce. 
Ogłoszenia o zebraniu zostały rozdystrybuowane po Zakładzie. 
Poniżej informacja do Pracowników o spotkaniu: 
 
Prezydium Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w 

Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 września 2016 roku 

(środa) o godz. 14.20 w Sali nr 1 w budynku Centrum Administracji odbędzie się 

spotkanie z Załogą Spółki ORLEN Serwis S.A.  

Tematem spotkania będzie omówienie bieżącej sytuacji w Spółce i spraw pracowniczych 

wynikających z negocjacji z Pracodawcą.  

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym 

spotkaniu. 

Prosimy o przekazanie wiadomości wszystkim zainteresowanym. 

 

 

Kursowanie Autobusów K.M. do Zakładu podczas meczów ekstraklasy. 
 
Po naszym piśmie skierowanym w ubiegłym tygodniu do szerszego grona osób 
łącznie z Prezydentem Miasta Płocka, Prezesem Komunikacji Miejskiej, 
Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Płocku oraz płocką Radną 
Panią Wiolettą Kulpą, w którym poruszyliśmy problem opóźnień autobusów 
jeżdżących do ORLENU na godz. 18 w dni meczy ekstraklasy, w czwartek 15.09 
w Urzędzie Miasta Płocka zostało zorganizowane spotkanie, na którym wszyscy 
zainteresowani tą sprawą, łącznie z przedstawicielem naszej Organizacji 
Związkowej pochylili się nad tą sprawą i próbowali znaleźć jakieś dobre 
rozwiązanie. 
Niestety cała sprawa jest bardzo trudna do załatwienia i mówiąc wprost nie ma 
możliwości, żeby autobusy po prostu przepuszczać ok. godz. 17.25 - 17.30 przy 
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Stadionie, gdzie o godz. 18 zaczyna się mecz. Problem nie do pokonania leży w 
tym, że Policja ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkich ludzi w takim 
zgromadzeniu, gdzie te najważniejsze mecze skupiają ok. 9-10 tyś ludzi, w tym 
ogromne grupy kibiców przyjezdnych, czasami bardzo mocno agresywnych. 
Zgodnie z wytycznymi kibice są przechwytywani przez Policję już w granicach 
miasta (autokary), a następnie eskortowani i kierowani w okolice Stadionu, gdzie 
ustawiani są za mostem w kierunku ORLENU, a następnie, tym razem już pieszo 
w asyście sił Policji są eskortowani i wprowadzani w zorganizowanej grupie na 
Stadion. Zasada jest taka, że dopóki ostatni kibic drużyny przyjezdnej nie zostanie 
wprowadzony na Stadion, dopóty taką trasą nie może być puszczony absolutnie 
żaden pojazd (ryzyko burd i bijatyk).  
Mimo takich przeciwności, które staramy się zrozumieć, nie zamykamy sprawy i 
będziemy dalej szukali jakiegoś rozwiązania dla tego problemu, który patrząc na 
harmonogram meczy ekstraklasy w Płocku będzie występował co 2 tygodnie, bo 
mecze są przeważnie rozgrywane o godz. 18. 
Na początek sprawą mają się zająć służby dyspozytorskie ORLENU oraz K.M. 
Płock, którym podlegają osoby zarządzające ruchem autobusów K.M. na mieście 
oraz tych naszych wewnętrznych zakładowych (PKS). Być może uda się 
wypracować jakieś dobre rozwiązanie, aby ekstraklasa, na którą tak długo w 
Płocku czekaliśmy i którą wielu kibiców, w tym naszych pracowników kocha, aby 
to wszystko nie wpływało negatywnie na punktualne docieranie Pracowników 
zmianowych do pracy na godz. 18. 
 

Członków Zarządu MZZPRC już dziś informujemy, że najbliższe posiedzenie 
Zarządu Związku zaplanowane jest na środę 28 września. 

Początek zebrania o godz. 13, sala Nr 1, budynek C.A. 
 
 
  
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


