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                           Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

                                        z dnia 20 grudnia 2021 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. 

Jak co roku ostatnie informacje przed okresem świąteczno – noworocznym ograniczały się do 

przekazania życzeń. Oczywiście w tym roku będzie podobnie, niestety dynamicznie zmieniająca się 

rzeczywistość stawia nas w obowiązku do przekazania Państwu kilka bieżących spraw, które zaistniały 

w minionym okresie, i które są wywołały reakcje Członków Związku oraz Pracowników naszej Grupy 

Kapitałowej, a nawet wykraczające poza Grupę. 

Przechodząc do konkretów zaczynamy od Porozumienia, jakie zostało podpisane we wtorek, 14 

grudnia, które miało tytuł: „Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz 

praw i wolności związków zawodowych na okoliczność konsolidacji spółek paliwowo – gazowych, tj. 

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, Grupy LOTOS Spółka Akcyjna oraz Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  Spółka Akcyjna”. Porozumienie to zostało podpisane przez 

zarządzających wymienionymi firmami oraz stronę związkową reprezentowaną przez przedstawicieli 

sekcji i sekretariatów krajowych struktur jednej z central związkowych przy jak to napisano „udziale i 

aprobacie szefa tej centrali związkowej i Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina”. Cała ta 

dość dziwna i egzotyczna konfiguracja osób podpisujących porozumienie wywołała konsternację i 

zdziwienie wśród pracowników firm wymienionych w dokumencie. Nie mniejsze zdziwienie wywołał 

również fakt z jakim rozmachem marketingowym ogłoszono podpisanie dokumentu, które zawędrowało 

nie tylko do stron i kanałów informacyjnych interesariuszy, a nawet do głównych wiadomości TVP. Wśród 

pracowników narodziło się od razu pytanie „o co chodzi?”, „co to za porozumienie?”, „co wnosi dla 

pracowników wymienionych firm?”. No właśnie o co chodzi? Porozumienie podpisuje centrala, która na 

swojej stronie mieni się faktem, że Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego skupia 24 tys. członków 

Związku z przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, szklarskiego, ale też z przemysłu naftowego i 

górnictwa naftowego i gazu. Organizacje, które są z firm wchodzących w fuzję wchodzą w skład naszego 
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Sekretariatu i mają naturalny mandat do negocjowania porozumień w skali całej fuzji. Jest to całkiem 

egzotyczne stwierdzenie z uwagi na fakt, iż związek ten w żadnej z wymienionych firm nie stanowi 

większości, a nawet nie powala ilością reprezentowanych pracowników. Rodzi się taka dygresja: 24 

tysiące to brzmi dumnie tylko jak to się ma do liczebności członków tego związku w firmach objętych 

porozumieniem. Z takim tokiem argumentacji można powiedzieć, że i tak dość łaskawie centrala 

dopuściła tylko sekcję, bo jakby wliczyła inne sekretariaty i oddziały strukturalne to by reprezentował nie 

24  tysiące tylko 50, 100 tysięcy, a nawet bez kozery powiem milion. Co miało na celu to całe wydarzenie 

będziemy dociekali tak samo jak jaką rolę w ewentualnych negocjacjach ma mieć powołana 6-cio 

osobowa komisja – zespół? Jedno jest pewne nie zgadzamy się aby o naszych sprawach decydowały 

jakieś sekretariaty, sekcje jednej z central związkowych, które nie są nawet wiodącymi organizacjami w 

trzech łączonych firmach. Z informacji otrzymanych od kolegów z innych organizacji związkowych, 

zarówno tych należących do innych central jak i tych całkowicie niezrzeszonych w centralach (takich jak 

nasza) nikt, powtarzam nikt nie został zaproszony ani nawet poinformowany o planach oraz o rozmowach 

nad takim porozumieniem. Od razu rodzi się pytanie czy kiedy zacznie finalizować się konsolidacja i 

rzeczywiście trzeba będzie zacząć rozmawiać o warunkach zatrudnienia w połączonej Grupie również 

negocjacje i rozmowy będą miały taką rangę, i toczyć się będą na szczeblu ministerialnym? Historycznie 

patrząc, wiele lat temu o sprawach pracowniczych decydowały komitety, zrzeszenia i zjednoczenia.  

Czyżby w dzisiejszych czasach miały je zastąpić komisje i sekretariaty w bezpośrednich kontaktach z 

politykami i przedstawicielami aktualnie rządzących? Bardzo prosimy aby w tym zauważono samych 

pracowników i reprezentujące ich Organizacje związkowe trzymające się z dala od polityki. 

Na razie zbieramy informacje i zadajemy pytania aby przekazać wiedzę pracownikom, bo nadal nie 

znamy i nie rozumiemy intencji takiego traktowania równorzędnych Organizacji Związkowych, a co za 

tym idzie takiego traktowania pracowników, bo przecież Związki Zawodowe to nie sekretariaty i sekcje 

tylko pracownicy i im należy się równe traktowanie, a tu trudno nie zakwestionować słów zamieszczonych 

w naszym intranecie: „To kolejny etap dialogu ze Związkami Zawodowymi, w który włączone są wszystkie 

organizacje związkowe funkcjonujące w ramach zaangażowanych podmiotów.” Nie było włączenia 

wszystkich organizacji (…), a ta jedna centrala to nie wszyscy.  

My szanujemy wszystkich pracowników, bez względu na przynależność i poglądy. Burza jaką wywołało 

porozumienie nie ograniczyła się tylko do Organizacji płockich, włocławskich z Jedlicza czy Trzebini, ale 

osiągnęła zasięg ogólnopolski ze względu na fakt, że łączone podmioty terytorialnie obejmują całą Polskę 
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w swoich dziesiątkach lokalizacji i w tych lokalizacjach reprezentują pracowników. Cała sprawa będzie 

pewnie miała ciąg dalszy i o wszystkich ustaleniach będziemy informować w naszych informacjach.  

 

Przechodząc do informacji z minionego tygodnia to najważniejszą z nich jest dokończenie prac i 

parafowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orlen Ochrona Sp. z o.o. Prace 

nad dokumentem były prowadzone wcześniej i zostały wznowione po ponad rocznej przerwie. 

Kompromis, który osiągnęły strony na pewno nie do końca spełnia oczekiwania pracowników, ale zapisy 

tworzą bazę do uregulowania wielu spraw pracowniczych. Zrobiony został pierwszy krok w ich 

normalizacji, a ZUZP to taki dokument nad ulepszeniem którego będziemy razem z sygnatariuszami 

pracować cały czas. W dokumencie wprowadzone zostały: nowy taryfikator, opisane zostały systemy 

premiowe, wprowadzone zapisy dotyczące nagrody rocznej i wiele innych. Jest to bardzo pozytywny 

krok, który umieszcza pracowników Spółki w gronie firm, w których istnieją takie dokumenty.  

 

Również dla pracowników ORLEN Eko otworzyło się okienko negocjacyjne i na dzień 29 grudnia 

dostaliśmy zaproszenie na dokończenie rozmów o ZUZP. Liczymy, że i w tej Spółce uda się zawrzeć 

porozumienie, a jej pracownicy będą mogli korzystać z zapisów układowych.  

 

W spółce ORLEN Centrum Serwisowe odbyło się spotkanie, podczas którego zostały wstępnie 

nakreślone możliwości ujednolicenia i unormowania tzw. dyżurów domowych oraz o sprawach bieżących 

w firmie, a także o planach na nowy rok. Sporo spraw będzie uzgadnianych w tym okresie i jest również 

szansa na wypracowanie układu zbiorowego.  

 

Jak co roku Koledzy z Produkcji przekazują paczki świąteczne dla dzieci z domów dziecka. 

Dziękujemy Kolegom z Elektrociepłowni z Wydziału Kotłowego i Maszynowego, Dystrybucji Ciepła, 

Dystrybucji Energii Elektrycznej, Odzysku Wodoru, Reformingu I, Ekstrakcji Aromatów. Przekazane 

prezenty rozwieziemy jak co roku do domów dziecka. Na chwilę pisania tych informacji mamy już kolejne 

zgłoszenia o przygotowanych paczkach, które będziemy na bieżąco odbierać i na pewno napiszemy o 

nich w następnych informacjach. Dziękujemy za ten gest w imieniu dzieciaków.  
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Przedstawiliśmy najistotniejsze informacje, oczywiście cały czas pracujemy nad sprawami 

bieżącymi zarówno w PKN ORLEN jak i w Spółkach Grupy Kapitałowej. Wracając do początku naszych 

informacji chcielibyśmy w imieniu Prezydium i Zarządu Związku życzyć Państwu, naszym Członkom jak 

i wszystkim Pracownikom coraz większej Grupy Kapitałowej Wesołych, Spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia. Również w Nowym Roku życzymy wszystkiego najlepszego, aby ten nowy 2022 rok był 

spokojny, lepszy i aby toczył się bez obaw i rozterek. Byśmy za rok spotkali się przede wszystkim w 

lepszym zdrowiu i z większym optymizmem. Niech rok 2022 będzie lepszy od 2021 i gorszy od 2023. 

Wszystkiego najlepszego! 

 

Już całkiem na koniec informacja o kalendarzach, które można odbierać w biurze naszego 

Związku. Zapraszamy Przewodniczących Kół.  

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, Piotr Wilicki 

 


