
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Martynowskiego 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego 

W dniu 27 stycznia 2015 r organizacje związkowe działające w Orlen Administracja Sp. z o.o. (firma 

wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA), to jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pra-

cowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen SA, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 

Solidarność PKN Orlen SA, Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN 

Orlen SA, Komisja Międzyzakładowa Solidarność 80 PKN Orlen SA, otrzymały zawiadomienie, z którego 

wynika, że uruchomiony został proces outsourcingu „usługi utrzymania czystości”. Z dniem 1 marca bieżą-

cego roku przewidywane było przejście tej funkcji spółki Orlen Administracja, to jest części zakładu pracy w 

postaci Serwisu Utrzymania Czystości wraz z procesami realizowanymi przez pracowników tam zatrudnio-

nych, do nowego pracodawcy, to jest Amlux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Opinie na temat wybranej 

spółki Amlux są bardzo niepokojące. Normą są częste kontrole Państwowej Inspekcji Pracy związane z ła-

maniem praw pracowniczych, fundusz świadczeń socjalnych jest zawieszony, a w praktyce w ogóle nie ist-

nieje, opieka medyczna obowiązuje na podstawowym poziomie, ponadto firma nie zapewnia pracownikom 

nawet podstawowych środków higieny osobistej. Uważam, że nie powinien mieć miejsca świadomy wybór 

takiego podwykonawcy, gdyż godzi to w szeroko pojęty interes i wizerunek PKN Orlen SA (w którym Skarb 

Państwa posiada 27,5% akcji) oraz spółek Grupy Kapitałowej, w których obowiązują wartości i zasady po-

stępowania takie jak odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawodność. Zarząd spółki Orlen Admini-

stracja, angażując się w ten proces, winien być świadom zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiąże się z odda-

niem usługi mało wiarygodnej firmie, z powodu specyfiki pracy serwisu sprzątającego i szerokiego zakresu 

tych usług (instalacje produkcyjne, pomieszczenia biurowe, w tym biura dyrekcji i zarządu). Nadmieniam, że 

jest to kolejny taki proces w tej spółce dotykający tylko pracowników najniższego szczebla bez planów 

zmian, jeśli chodzi o kadrę menedżerską. Dalsze tego typu procesy doprowadzą do sytuacji, że spółka będzie 

się składała tylko z zarządu i kilku menedżerów wysokiego szczebla.  

Dlatego też wnoszę o podjęcie stosownych działań, jeśli chodzi o uruchomiony proces, i wycofanie się z 

tej szkodliwej dla wszystkich decyzji. 
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