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Informacje MZZPRC z dnia 26 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. 

 
 
Pierwszym tematem jaki chcemy poruszyć jest spotkanie w sprawie przyrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w PKN ORLEN, które odbyło się w 
środę 21 lutego. Spotkanie zostało zorganizowane po dłuższej przerwie 
spowodowanej zmianami kadrowymi w ORLENIE. Po długich godzinach 
rozmów dokonane zostały ustalenia odnośnie części uznaniowej, nagrody 
jednorazowej na Święta, karty paliwowej i składki PPE. W tym roku trochę 
inaczej niż w poprzednich latach niektóre składniki porozumienia co do których 
strony doszły do porozumienia uznane zostały już za uzgodnione. Na ostatnim 
spotkaniu w dniu 28 lutego stronom pozostanie do wypracowania kompromis 
w sprawie kwoty podwyżki obligatoryjnej i sposobu podziału tej kwoty. 
Rozbieżności w tych kwestiach jeszcze są, ale wszystko wskazuje na 
podpisanie kompromisowego porozumienia płacowego, które będzie 
korzystne dla wszystkich stron, zwłaszcza, że oprócz jednej Organizacji cały 
czas mamy wspólną reprezentację wszystkich pozostałych Związków. Liczymy 
więc, że w środę 28 lutego do pracowników wydany zostanie komunikat o 
podpisaniu porozumienia płacowego w ORLENIE. 
 
 
Kolejnym tematem, który ma swoją kontynuację jest poruszona w naszych 
poprzednich informacjach sprawa posiłków dostarczanych na produkcję.  
Po naszych ubiegłotygodniowych informacjach i komentarzu w tym temacie 
otrzymaliśmy pismo od firmy Boss Restauracje zaadresowane do Naszego 
Związku, czyli do wszystkich Członków o następującej treści: 
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie 

Kapitałowej PKN Orlen S.A. 

Szanowni Państwo! 

W dniu 19.02.2018r otrzymaliśmy informację, jaką rozesłali Państwo do pracowników PKN 

Orlen S.A. Jesteśmy nie tylko zaskoczeni, ale wręcz zszokowani. 

Dostarczamy dla Państwa posiłki od 01.10.2016 roku. Od 01.01.2017 po wygranym 

przetargu jesteśmy także najemcą wszystkich stołówek pracowniczych oraz głównym dostawcą 

gastronomicznym. Ówczesny zarząd dał szansę lokalnej firmie, wierząc że nie tylko duże korporacje 

są w stanie prawidłowo świadczyć usługi gastronomiczne. Zatrudniamy ok 50 pracowników, którzy 

także są mieszkańcami Płocka i okolic. Mierząc się z wieloma przeciwnościami, wraz z PKN Orlen 

S.A. staraliśmy się dopracować zupełnie nowy program posiłków dla pracowników. W marcu 

zeszłego roku miało miejsce podejrzenie zatrucia pokarmowego. Po wnikliwych badaniach, 

kontrolach oraz audytach, zostaliśmy całkowicie oczyszczeni z podejrzeń. W sytuacjach w których 

byli Państwo niezadowoleni zawsze reagowaliśmy natychmiast. Dostosowaliśmy menu do Państwa 

oczekiwań i upodobań. Posiłki przygotowujemy z najwyższej jakości produktów. Dokładamy 

wszelkich starań, by spełnić Państwa wymagania. My także zwracaliśmy się do Państwa o 

interwencję, m.in. by pracownicy odbierali posiłki, jeżeli zapisali się do programu, w sprawie śmieci, 

gdzie przez rok opłacamy wywóz nie swoich odpadów. 

Na rynku gastronomicznym jesteśmy od 10 lat. Nigdy nie spotkało nas tyle nieprzyjemności, 

wyzwisk, szantaży, gróźb oraz hejtu, co przez rok współpracy z pracownikami PKN Orlen S.A. Mimo 

tego, 24 godziny na dobę jesteśmy dla Państwa dostępni. Dowozimy posiłki po godzinach naszej 

pracy, jeżeli ktoś nie zdążył pobrać, wnosimy je na instalację, jeżeli pracownicy nie mogą lub nie 

chcą zejść. W przeciągu roku pracy przeprowadzone zostały niejednokrotnie ankiety wśród 

pracowników, które wykazały że większość osób korzystających z programu jest bardzo 

zadowolona. 

W styczniu 2018 roku po informacji, że posiłki mają zbyt małą wagę natychmiast zareagowaliśmy. 
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Dostali Państwo rekompensatę w postaci dodatków do posiłku, wprowadziliśmy dodatkowy, stały 

nadzór w momencie pakowania i ważenia posiłków, a pracownicy, którzy byli odpowiedzialni za te 

zdarzenia, zostali zwolnieni z pracy. 

Zaangażowaliśmy się w każdy możliwy sposób, by Państwa zadowolić. 

Po tej sytuacji jesteśmy w stałym kontakcie z przewodniczącymi wszystkich Związków Zawodowych. 

Po wprowadzonych zmianach wyrazili oni swoje zadowolenie. W tym także Przewodniczący 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pan Rafał Stefanowski, który pobierał posiłki na swój 

koszt, by móc wydać własną opinię. Tym bardziej pismo, które od Państwa wyszło, jest dla nas 

krzywdzące i niezrozumiałe. 

Pisząc o „wtorkowej chorobie pokarmowej" wprowadzają Państwo pracowników w błąd i naruszają 

dobre imię naszej firmy. Nie posiadają Państwo absolutnie żadnej podstawy do wydania takiej 

opinii. By mówić o zatruciu pokarmowym „oczywiście musicie poczekać na badania próbek", oraz 

otrzymać informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Z naszej informacji wynika, że ze „stu pracowników" obszaru produkcji u nikogo nie stwierdzono 

podejrzenia zatrucia, nikt nie zgłosił się do lekarza, a Sanepid nie otrzymał ani jednego zgłoszenia. 

Pragnę tylko nadmienić, że na obszar produkcji od dłuższego czasu wjeżdża inna firma cateringowa, 

od której zakupujecie Państwo posiłki. Firma ta nie ma żadnego nadzoru, kontroli Sanepidu. 

Wszelkie odpady po ich posiłkach są wyrzucane do naszych kontenerów. Po zrobieniu przez nas 

zdjęć firma „Inez" zmieniła rodzaj opakowań z białych na identyczne z naszymi (czarne). W naszych 

kontenerach przybywa każdego dnia opakowań, podczas gdy nasza firma nie dostarcza posiłków. 

Czy to jest zbieg okoliczności? 

Pisząc, że „ mianownikiem" choroby pokarmowej jest spożycie przez pracowników naszych obiadów 

posunęli się Państwo o krok za daleko. 

Nie mają Państwo prawa oceniać „sensu współpracy". Wiąże nas umowa z PKN Orlen S.A. By 

uruchomić program posiłków oraz dostosować zaplecze i stołówki, wnieśliśmy olbrzymie nakłady 

finansowe. Zerwanie umowy wiąże się z upadłością naszej firmy, utratą pracy przez 50 pracowników 

oraz daleko idącymi konsekwencjami prawnymi. 

Pisząc, że „stanowimy zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, jak i całego zakładu" 

nastawiają Państwo przeciwko nam wszystkich pracowników PKN Orlen S.A., sugerując nasze 

celowe działanie na szkodę PKN Orlen S.A. 
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Nie pozwolimy Państwu na dalsze tego typu działanie. 

Jest dla nas jasne, że robią Państwo wszystko, aby PKN Orlen S.A. rozwiązał z nami umowę. 

W związku z powyższym, sprawę skierujemy do sądu. Żałujemy, że nie zareagowaliśmy w marcu 

zeszłego roku, przy poprzedniej sytuacji z podejrzeniem zatrucia, może dzięki temu uniknęlibyśmy 

nieprzychylnych artykułów w gazetach oraz zorganizowanych akcji przeciwko naszej firmie 

W podpisie Pani Emilia Wiśniewska 

Boss Restauracje Sp. Z o.o. 

 
Przedstawiając powyższe pismo w całości nie komentujemy jego treści i 
zawartej groźby wytoczenia procesu wobec naszej Organizacji, opinię 
wyrobicie sobie Państwo sami. Pragniemy tylko, aby Członkowie naszego 
Związku, jak i pozostali pracownicy korzystający dotychczas z obiadów, czyli 
wszyscy Państwo, którzy przez 1,5 roku istnienia tego programu wielokrotnie 
do nas dzwoniliście z prośbami o interwencje w sprawie posiłków, abyście 
zapoznali się ze stanowiskiem dostawcy posiłków. Na pewno nie będziemy 
wchodzili w sprawy organizacyjne firmy dostarczającej posiłki. Nas interesuje 
tylko posiłek końcowy, czyli to co dostają pracownicy finalnie w ramach 
uznawanego za bardzo dobry programu posiłków pracowniczych. Jak na razie 
pracodawca wstrzymał ten program. Oczywiście wystąpiliśmy też do 
pracodawcy o przekazanie naszej Organizacji wyników badań wszystkich 
dokonanych do tej pory posiłków. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. 
 
 
Tak jak wcześniej pisaliśmy rozpoczęcie negocjacji płacowych w Orlenie 
rozpoczęło podjęcie tematu także w spółkach Grupy Kapitałowej. Tak wiec już 
w dniu dzisiejszym odbędzie się drugie spotkanie negocjacyjne w Basell Orlen 
Polyolefins oraz pierwsze w Orlen Ochronie.  
Na wtorek natomiast zaplanowane jest spotkanie negocjacyjne Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy w Orlen Laboratorium.  
 
 
Również we wtorek zaplanowane jest spotkanie w sprawie przyrostu 
wynagrodzenia w Orlen Serwis S.A..  
Dość skomplikowanej sytuacji w tej Spółce poświęciliśmy już dużo miejsca w 
poprzednich kilku informacjach, jednak jesteśmy zadowoleni, że w końcu 
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dobro pracowników zwycięża ponad wszelkimi podziałami i większość 
Związków (strona z Włocławka), które wystosowały żądania płacowe wyraziło 
wolę do normalnego, w dobrej wierze prowadzenia procesu negocjacyjnego. 
W innym trybie sobie tylko chyba znanym próbuje dalej działać jedna z 
Organizacji z Płocka, ale to pozostawiamy do wyjaśnienia pracodawcy. 
Tak więc po wyjaśnieniu kwestii prawnych co do żądań, w których pozostaje 
jedna Organizacja, we wtorek siadamy do negocjacji w tej Spółce.  
 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 


