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Komunikat dotyczący sytuacji w PKS Ostróda 
 

 W PKS Ostróda od dwóch lat trwa spór zbiorowy z pracodawcą. 
Prowadzą go wspólnie działacze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
i OPZZ. Spór trwa przede wszystkim w kwestii nie przestrzegania przez 
pracodawcę Pakietu Gwarancji Pracowniczych. Firma zobowiązała się, że gdy 
będzie osiągała zysk podniesie pracownikom wynagrodzenie o wskaźnik 
inflacji. Niestety nie chciała się z tego wywiązywać, dlatego związkowcy żądali 
spotkań i przedstawiali swoje propozycje. Pracodawca pozostawał nieugięty  
i nie zgadzał się na jakiekolwiek podwyżki wynagrodzeń. W negocjacjach 
uczestniczył prawnik z Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ 
„Solidarność”. Ponieważ rokowania zakończyły się fiaskiem związkowcy 
wystąpili z propozycją mediacji i przedstawili osobę na mediatora, jednak nie 
było zgody ze strony pracodawcy. Wobec powyższego wystąpiliśmy do 
Ministra Pracy i Spraw Socjalnych o wyznaczenie mediatora. Zaproponowana 
osoba nie dawała nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie sporu, dlatego 
próbowaliśmy temu zapobiec, jednak ministerstwo nie przychyliło się do 
naszego wniosku. W praktyce okazało się, że to my mieliśmy rację, gdyż 
mediator, który nie miał doświadczenia w tym zawodzie, nie miał żadnych 
propozycji rozwiązania sporu i mediacje, po zaledwie dwóch spotkaniach, 
zakończyły się w kwietniu br., podpisaniem protokołu rozbieżności. 
 Poza tym pracodawca próbował nie naliczać funduszy na Zakładowy 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), co spotkało się ze zdecydowaną 
odmową ze strony związków zawodowych. Pomimo tych protestów 
pracodawca nie wypłacił pracownikom w roku 2013 „urlopówek”. W roku 
2014 nie zaplanował budżetu na ZFŚS i dopiero w maju wystąpił do 
związków zawodowych z propozycją nie naliczania ZFŚS, chociaż związki 
zawodowe wystąpiły z preliminarzem wydatków – jednak bez odzewu ze 
strony pracodawcy.  
 Należy również nadmienić, iż pracodawca zawarł w 2013 roku,  
z bardzo wieloma pracownikami, umowy cywilno – prawne na zakup 
udziałów firmy. Niestety pracownicy do dnia dzisiejszego nie otrzymali za 
sprzedane udziały pieniędzy, natomiast musieli zapłacić podatek dochodowy.      
 Związki zawodowe działając w imieniu pracowników, postanowiły  
przeprowadzić referendum wśród załogi, w sprawie ogłoszenia w firmie 
strajku. W referendum wzięła udział wymagana liczba pracowników, którzy 
zdecydowali o przeprowadzeniu strajku. Prezes Zarządu uznał wyniki 
referendum za niewiążące „ze względu na nieprawidłowości w jego 



przeprowadzeniu” i poinformował w piśmie do pracowników PKS  
w Ostródzie, że Zarząd Spółki dalsze działania uznaje za niezgodne  
z prawem. Organizatorzy zdecydowali, że strajk rozpocznie się w dniu  
16 czerwca br. o godzinie 6.00. 
 Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się o poparcie działań 
organizacji związkowych w PKS Ostróda, wysyłając pismo popierające 
działania związkowców i jednocześnie potępiające postawę pracodawcy. 
Zwracamy się do wszystkich, którzy mogą czynnie poprzeć akcję strajkową  
w dniu 16 czerwca o zgłaszanie swego udziału do siedziby regionu – adres  
i telefony na górze pisma. Region organizuje wyjazd w dniu 16 czerwca 
(poniedziałek) o godz. 5.15 spod siedziby regionu.  
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji poparcia. 
 
Ze związkowym pozdrowieniem  
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