Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 8 października 2018 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.
W minionym tygodniu głównym tematem było spotkanie Organizacji
związkowych w temacie wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego
zmian do ZUZP w PKN ORLEN S.A. Organizacje będące sygnatariuszami
Układu pracowały nad tym stanowiskiem razem z Kancelarią LCEK. Ponieważ
jest to propozycja w rokowaniach zostanie ona przesłana do pracodawcy
przed zaplanowanymi na 11 i 12 października rokowaniami.
Po wielu perturbacjach ruszyły zapisy na posiłki pracownicze w PKN ORLEN.
Obecne zapisy dotyczą posiłków na listopad i grudzień. Dostawcą posiłków
będzie ORLEN Administracja.
W związku z tym, że nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniej wersji
Programu istnieje konieczność zebrania deklaracji od wszystkich chętnych do
uczestniczenia w tym Programie, również od pracowników, którzy obecnie
pobierają posiłki.
W Programie nastąpiły dwie zmiany.
1. Cena posiłku – nowa cena to 14,82 PLN netto i 16,01 PLN brutto
2. Płatność pracownika – wg nowych zasad pracownik pokrywa
zobowiązania podatkowe i ewentualne (po przekroczeniu 190 zł brutto)
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla ilości posiłków
odpowiadającej ilości dni jego obecności w pracy w danym
miesiącu (niezależnie od ilości odebranych posiłków).
Poniżej tabela z opłatami po stronie pracownika w zależności od ilości
posiłków i skali podatkowej.

MZZPRC w GK PKN ORLEN SA
09 - 411 Płock
ul. Chemików 7
tel. (024) 256 67 49
www.mzzprc.pl

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Liczba
posiłków /
Dni pracy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Podatek PIT
Podatek PIT
Łączna cena
(18%) i składki (32%) i składki
ponad limit
posiłków
ZUS
ZUS
ZUS
(brutto)
pracownika - pracownika narastająco
narastająco
16,01
0,00
3,00
5,00
32,01
0,00
6,00
10,00
48,02
0,00
9,00
15,00
64,02
0,00
12,00
20,00
80,03
0,00
14,00
26,00
96,03
0,00
17,00
31,00
112,04
0,00
20,00
36,00
128,04
0,00
23,00
41,00
144,05
0,00
26,00
46,00
160,06
0,00
29,00
51,00
176,06
0,00
32,00
56,00
192,07
2,07
35,44
61,44
208,07
18,07
39,88
68,88
224,08
34,08
44,32
75,32

Ze względu na istniejące w prawie podatkowym zaokrąglenia tabela ma
charakter poglądowy i w rzeczywistości mogą występować niewielkie
odchylenia (w groszach).
Zachowujemy możliwość wystąpienia z Programu w ujęciu kwartalnym.
Pracownicy będą mieli możliwość wypisania się z Programu przed I kwartałem
2019.
Deklaracje zbierane są na Wydziałach do 10.10.2018 roku. Rozpoczęcie
wydawania posiłków wg nowych zasad od 1.11.2018 r.
Kolejnym tematem są szczepienia przeciwko grypie. Poniżej przedstawiamy
zasady korzystania:
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami szczepień przeciwko grypie
dla pracowników PKN ORLEN
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W Płocku, w Centrum Medycznym Medica: - szczepienia indywidualne będą
wykonywane w punktach szczepień w przychodniach przy ul. Chemików 7,
przy ul. Kutrzeby 11 oraz przy ul. Tysiąclecia 2a (CH Atrium Mosty) od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
Przed szczepieniem obowiązkowa jest konsultacja lekarska, której termin
należy ustalić z recepcją pod ogólnym numerem telefonu 24 364 70 00.
Szczepienia grupowe w komórkach organizacyjnych PKN ORLEN S.A. (od 25
osób) ze strony CM Medica koordynuje pielęgniarka, Pani Renata
Gruszczyńska. Po zgłoszeniu telefonicznym na numer 24 365 09 23 zostanie
ustalony termin szczepień.
Zespół wyjazdowy (wraz z lekarzem, który będzie przeprowadzał konsultację
przed szczepieniem) będzie pracował na terenie Zakładu w uzgodnionych
terminach. Pracownicy, którzy nie korzystają ze świadczeń wykraczających
poza medycyną pracy, mogą skorzystać ze szczepień na zasadach
komercyjnych.
Informacje dotyczące organizacji oraz cen szczepień można uzyskać w
recepcji placówek CM Medica oraz pod numerem telefonu 24 364 70 00.
Poza Płockiem, w placówkach LuxMed - na szczepienia indywidualne można
zgłaszać się pod nr tel. 22 33 22 888 lub zapisywać się poprzez Portal
Pacjenta, - przed szczepieniem obowiązkowa jest konsultacja lekarska.
Szczepienia grupowe w komórkach organizacyjnych ORLEN SA (od 25 osób),
zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: grypa@luxmed.pl.
W zgłoszeniu należy uwzględnić:
 liczbę osób,
 lokalizację, w której mają być wykonane szczepienia,
 nazwisko i numer telefonu do osoby, z którą można się kontaktować przy
organizowaniu akcji,
 informację czy szczepieni mają być także pracownicy bez uprawnień
abonamentowych.
Do przeprowadzenia szczepień niezbędne jest zamykane pomieszczenie
biurowe, o powierzchni co najmniej 8 m2, z dostępem do umywalki.
Pomocne będzie podanie w temacie maila nazwy miasta, w którym mają być
wykonane szczepienia. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem
pracownik LuxMed w celu ustalenia szczegółów.
Pracownicy, którzy nie korzystają ze świadczeń spoza medycyny pracy, mogą
skorzystać ze szczepień na zasadach komercyjnych.
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Informacje dotyczące kosztu szczepienia każda osoba uzyska w placówce
medycznej wykonującej usługę lub pod numerem tel. 22 33 22 888.
W najbliższych dniach przekażemy także informację dotyczącą
przeprowadzania szczepień p/grypie w placówkach EnelMed.
Ocena rozwojowa w PKN ORLEN. Odbyliśmy kolejne spotkanie w sprawie
rozmowy rozwojowej. W zasadach proponowanego narzędzia stoimy na
stanowisku, iż takie rozwiązanie nie może w żaden sposób stać się formą
oceny pracownika, jak to było w przypadku oceny pracowniczej, która budziła
wiele kontrowersji.
Na środę 10 października zaplanowane zostało spotkanie w ORLEN Eko.
Głównym tematem będzie powrót do rozmów i przyspieszenie rokowań ZUZP.
Zaplanowane na piątek 12 października spotkanie negocjacyjne ZUZP w
ORLEN Serwis zostało przeniesione na 19 października.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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