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Informacje MZZPRC z dnia 03.07.2017 r. 
 

 
Witam. Bogdan Żulewski – 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. 
 
Nasze dzisiejsze informacje związkowe rozpoczynamy od wiadomości 
dotyczących WZA PKN ORLEN S.A. oraz decyzji dotyczących zmian w składzie 
Zarządzie ORLENU. 
 
W miniony piątek 30 czerwca odbyło Walne Zebranie Akcjonariuszy PKN ORLEN 
S.A., które jak czytamy w komunikacie:  
,,zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok. W ten sposób została 

potwierdzona realizacja Celu Solidarnościowego ustalonego na ubiegły rok, tj. "EBITDA 

wg LIFO PKN ORLEN w wysokości powyżej 100% planu w rzeczywistych warunkach 

makro".  

Fakt zrealizowania Celu Solidarnościowego jest istotny dla każdego Pracownika Spółki. 

W ten sposób spełniony został również warunek dający podstawę do wypłaty pozostałej 

części  dodatkowej premii rocznej za 2016 rok, wynikającej z ZUZP PKN ORLEN S.A. 

(tzw. nagrody rocznej). 
 

Przypomnijmy, że pierwsza część tzw. nagrody rocznej nie wymagająca 
zrealizowania i zatwierdzenia celu solidarnościowego została wypłacona na Dni 
Chemika, natomiast pozostałe 50% premii (po zatwierdzeniu przez WZA w piątek 
30 czerwca) powinno zostać wypłacone nawet w dniu dzisiejszym. 
 

Skład Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną kadencję. 

W informacjach prasowych i w komunikatach do pracowników czytamy również, 
że Rada Nadzorcza PKN ORLEN wybrała Zarząd Spółki na nową, trzyletnią 
kadencję.  
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,,W skład Zarządu pod przewodnictwem Prezesa Wojciecha Jasińskiego, powołanego na 

nową kadencję 26 czerwca 2017 r., weszli: Mirosław Kochalski na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu, a także Zbigniew Leszczyński oraz Krystian Pater na stanowiska 

Członków Zarządu. Jednocześnie na Członków Zarządu powołani zostali: Maria 

Sosnowska oraz Wiesław Protasewicz, pełniący do tej pory funkcję niezależnego członka 
Rady Nadzorczej Koncernu”. 

Gratulując wyboru na swoje stanowiska, w imieniu pracowników wyrażamy 
nadzieję na dobrą i owocną współpracę dla dobra całej Załogi. 
 
  
Doładowanie karty paliwowej. 
 
Wszystkim pracownikom PKN ORLEN S.A., którzy nie dokonali jeszcze złożenia 
stosownych oświadczeń podatkowych dotyczących wartości doładowania karty 
paliwowej przypominamy o dopełnieniu tych ważnych formalności, bo bez tego 
pracodawca nie będzie mógł dokonać tym osobom doładowania karty. 
Kilka dni temu uzyskaliśmy ze strony pracodawcy informację, że uprawnionych do 
otrzymania doładowania na karcie paliwowej było 4795 pracowników, a 
oświadczenia o dopisaniu wartości karty paliwowej do dochodu złożyło jak 
dotychczas 4622 pracowników.  
Porównując te dwie liczby wychodzi na to, że 173 osoby nie dopełniły jak 
dotychczas wszystkich formalności i nie mają doładowanych kart paliwowych 
(doładowanie nastąpiło w piątek 30 czerwca). 
 
Należy pamiętać też, że jeżeli ktoś zgubił swoją kartę, lub została ona skradziona, 
a kradzież/zagubienie nie zostało zgłoszone w CUK, to najpierw przed złożeniem 
oświadczenia podatkowego, należy zgłosić ten fakt i wyrobić sobie nową kartę, bo 
po złożeniu przez pracownika samego oświadczenia podatkowego pracodawca 
dokona doładowania starej karty (tej zagubionej/skradzionej).  
I również w drugą stronę, jeśli ktoś po zagubieniu/kradzieży zgłosił ten fakt i 
wyrobił sobie już nową kartę, ale nie złożył jak dotychczas oświadczenia 
podatkowego o przypisaniu wartości karty do dochodu, to również nie otrzyma 
doładowania na swojej nowej karcie. 
I trzeci przypadek – pracownik zgubił kartę, zgłosił to w CUK, złożył oświadczenie 
podatkowe, ale nie złożył wniosku o nową kartę i nie wyrobił sobie nowej karty.  
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W takim przypadku również pracownik nie otrzyma doładowania (do czasu 
wyrobienia nowej karty). 
O tych sprawach należy pamiętać i jeżeli znacie Państwo takie osoby, np. 
przebywające na długotrwałych zwolnieniach chorobowych, itp., które nie 
dopełniły tych formalności, to należy je powiadomić, aby udały się do CUK i 
załatwiły te sprawy. 
Pozytywna wiadomość jest taka, że termin 30 czerwca niczego nie zamknął, a 
więc każdy ze spóźnialskich pracowników, który dopełni wszystkich formalności w 
miesiącach późniejszych (najpóźniej do końca listopada 2017 r.), również otrzyma 
swoją kwotę na karcie. 
 
 
W związku z wnioskiem złożonym na naszym ostatnim zebraniu Zarządu 
MZZPRC odnośnie organizacji jeszcze jednego - trzeciego pikniku związkowego 
w tym roku, informujemy zainteresowane osoby, że udało nam się znaleźć wolny 
termin i byłaby to sobota 02 września. 
Więcej szczegółów w tym temacie posiadają nasi Przewodniczący Kół 
Wydziałowych, ewentualnie telefonicznie w biurze MZZPRC. 
 
 
  
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


