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doryczy:

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 wrzesnia 2022 r., nizej podpisane organizacje

zwi4zkowe tworz4ce wsp6ln4 reprezentacjg zwi4zkow4, reprezentuj4ce prawa i interesy

pracownik6w zatrudnionych w Rafinerii Gdanskiej Sp. z o.o., podtrrymujemy 24danie

wzrostu wynagrodzenia pracownik6w o l0% i nie prryjmujemy interpretacji pracodawcy o

niedopuszczalno$ci prowadzenia sporu zbiorowego w tej sprawie. Spor trwa i oczekujerny

konstruktywnego dzialania pracodawcy w ,,dobrej wietze", w przeciwnym razie bqdziemy

zmuszeni zloLryt, w prokuraturze zawiadomienie o niedopelnianiu przez osoby reprezentuj4ce

pracodawcg obowiqzk6w wynikaj4cych z ustawy o rozwi1zywaniu spor6w zbiorowych'

Sp6r zbiorowy nie zostal wszczqty i nie jest prowadzony od dnia l8 marca 2022 r' na

podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o rozvti4zyw u spor6w zbiorowych tj, z powodu zmiany

zapis6w $ l3 ZIJZP (ten jednorazo , coroczny proces negocjacji pracodawcy

z reprezentuj4c4 pracownik6w stron4 zwi4zkow1 zostal zakoiczony wydanym ptzez

pracodawcg zuz4dzeniem z marca 2022 r.) ale z powodu nadzwyczajnych okoliczno6ci

pogorszenia sig sytuacji materialnej zalogiprzybardzo dobrej kondycji finansowej pracodawcy

- pracownicy sq wzburzeni, czujq sig oszukani i wykor4rstywani ptzgz ptacodawca.

Zaslanianie sig przez pracodawcg zapisami ZIJZP, kt6re moglyby byC zaakceptowane w

,,normalnej" sytuacji na rynku zatrudnienia, zaloga odbiera iako wym6wkq placodawcy i

wykorzystywanie okazji do zaniaenia wzrostu wynagrodzef a co za Iym idzie ntbohenia

zdecydowanej wigkszo6ci pracownik6w. Realne obnizenie placy powoduje r6wnieZ odplyw

doSwiadczonej kadry pracowniczej, kt6ra na Tr6jmiejskim rynku pracy jest wrQcz

,,wylawiana".
Przypominamy. ze zar6wno oczekiwania pracownik6w (placownicy oczekiwali

podwyzek na poziomie 10 - 12%)iaki sytuacja i mo2liwoSci finansowe Ralinerii Gdarfiskiej

Sp. z o.o. s? na co najmniej dwukrotnie Zszym poziomie ni2 ustalil pracodawca w

Zarz4dzeniuz marca 2022 r. w sprawie przyrostu wynagrodzefr pracownik6w LOTOS Asfalt

(obecnie RG Sp. z o.o.) w 2022 roku. Podkre$lamy, 2e ju| sam wskaznik cen towar6w i uslug

w 2022 roku - ogloszony przez NBP - zaklada wskafnik CPI na poziomie ponad l6Yo,

Sytuacja jest nadzwy czajna, a motliwo5ci finansowe pracodawcy bardzo dobre.

Oczekujemy powa2nego podejSci^ orazzdecydowanych dzialari pracodawcy w celu

poprawy warunk6w bytorvych pracownik6w.
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ZwiqzkiZawodowe prowadz4ce sp6r zbiorowy z Rafineri4 Gdalisk4 Sp, z o.o. zwracal4

sig z wnioskiem o przekazanie listy pracownik6w Sp6lki w celu poinformowania pracownik6w

o referendum strajkowym.
Zgodnie z Ustawq o rozwi4zywaniu sporr5w zbiot'owych (art, 20 ust. I ). stta.ik

zakladowy oglasza organizacja zwi4zkowa po uzyskatrir.r zgody wigkszoSci glosuj4cych

pracowlikow. jeZeli w glosowaniu rvziglo udzial co najmnie.i 507o pracowtrikcirv z-akladrt pracy.

Art. 28 ust. I Ustawy o zwi4zkac| zawodorvyclr okleSla. ze Pt'acodau'ca jest zoborviqzanl'

udzielii na 24danie zwi4zku zawodow'ego intbnnacji niezbgdnych do prowadzenia dzia'lalnoici

zwi4zkowej.
Organizator referendum stra.jkowego bgdzie zobowiqzany do spelniertia wobec oscib.

ktorych dane pozyska od Pracodawcy. obowiqzku infortnacy.inego okreslonego w art. l4
RODO.
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