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Informacje MZZPRC z dnia 11 czerwca 2018 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. 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od tematu dotyczącego Kart Zakupowych i 

związanych z tym formalności dotyczących złożenia przez pracowników oświadczeń 

podatkowych. 

Zgodnie z otrzymanymi przez nas informacjami w PKN ORLEN S.A. kończy się proces 

dystrybucji: 

 Kart Zakupowych dla osób, które zostały zatrudnione w okresie od 2 marca  2017 r. 

do 31 maja 2018 r oraz dla pracowników, którzy zgłosili fakt ich zagubienia, 

 wykazów wszystkich uprawnionych Pracowników do otrzymania Karty wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przypisanie jej wartości do przychodu. 

 

Zarówno Karty jak i wykazy otrzymali Kierownicy komórek organizacyjnych. 

W związku z tym, że warunkiem doładowania Karty w czerwcu jest zwrot oświadczeń 

o doliczeniu wartości Karty do przychodu, Pracowników, którzy nie otrzymali jeszcze 

do podpisu oświadczeń prosimy o pilne występowanie w tej sprawie do Kierowników 

komórek organizacyjnych.  

 

Bardzo prosimy wszystkich pracowników o dopełnienie tej ważnej formalności, a jeśli 

znacie Państwo przypadki, że jakiś pracownik przebywa np. na dłuższym zwolnieniu 

chorobowym, czy innym długim wolnym, to prosimy o powiadomienie takiej osoby, aby 

również wypełniła i złożyła takie oświadczenie. 
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Z Działu Kadr PKN ORLEN S.A. otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą braku paska 

wynagrodzeń w zakładce ,,Panel Pracownika” w systemie Self Service. 

Treść pisma poniżej: 

 

 

,,W nawiązaniu do pisma z dnia 25 maja br., a także poruszenia kwestii braku paska 

wynagrodzeń w zakładce „panel pracownika” w trakcie naszego spotkania w dniu 23 

maja br. chciałbym poinformować, co następuje:  

Od lutego 2017 r. pracownicy PKN ORLEN i CUK, którzy złożyli oświadczenie o 

rezygnacji z otrzymywania paska wynagrodzeń w wersji papierowej otrzymują paski w 

wersji elektronicznej na swoje skrzynki pocztowe. Od stycznia 2018 r. identyczna 

funkcjonalność została uruchomiona dla pozostałych spółek obsługiwanych przez 

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.  

Przed uruchomieniem rozwiązania dla PKN ORLEN i CUK w lutym 2017 r. została 

wysłana informacja mailowa (ze skrzynki Biuro Obsługi Pracowników CUK ) do 

wszystkich pracowników o uruchomieniu narzędzia e-dokumenty HR tj. nowego, 

bardziej bezpiecznego rozwiązania do dystrybucji dokumentów pracowniczych w 

formie elektronicznej. W informacji opisano sposób postępowania zarówno z paskami 

wynagrodzeń jak i deklaracjami PIT. Dodatkowo w zakładce Pasek wynagrodzeń na 

portalu SelfService przez ostatnie dwa miesiące była umieszczona w sposób widoczny 

informacja o tym, że ta funkcjonalność zostanie zamknięta z dniem 01.05.2018 r.  

Funkcjonalność paska wynagrodzeń w Panelu pracownika w aplikacji SelfService 

została zamknięta zgodnie z powyższą datą. Podstawową przyczyną zmiany 

rozwiązania dystrybucji dokumentów był brak uzasadnienia do utrzymywania dwóch 

równoległych rozwiązań do obsługi tego samego procesu. Uważamy przy tym, że nowe 

rozwiązanie jest również bezpieczniejsze pod względem przesyłania danych 

pracowniczych, pliki z paskami są chronione hasłem. Generowane hasła są unikalne 

dla każdego pracownika i są na tyle skomplikowane, aby nie było możliwości ich 

złamać.  

Funkcjonalność i łatwość obsługi nowego rozwiązania została co najmniej 

zachowana. Pracownik sam decyduje co chce zrobić z przesłanymi dokumentami. 

Może je trzymać w swojej poczcie (w każdej chwili jest dostęp do hasła, nawet do 

dokumentów przesłanych rok temu więc można ponownie pobrać dokument), można 

też je wydrukować lub zarchiwizować w inny sposób. W każdej chwili pracownicy  
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mogą zgłosić się do Biura Obsługi Pracowników/Zespołu Obsługi Bezpośredniej w 

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, z prośbą o ponowne wysłanie paska 

wynagrodzeń na skrzynkę pocztową lub o wydrukowanie. Przyśpieszymy również 

dystrybucję pasków. Najpóźniej ostatniego dnia miesiąca paski będą wysłane na 

skrzynki pocztowe pracowników.  

Podsumowując wyrażam przekonanie, że przedłożone wyjaśnienia zostaną przyjęte 

przez Pana ze zrozumieniem.  

 

Z poważaniem,  

Marcin Fidecki  

Dyrektor Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami” 
 

 

 

Dni Chemika 2018. 

 

Już w najbliższy weekend odbędzie coroczne branżowe święto jakim są dla pracowników 

Dni Chemika. 

Obchody rozpoczną się w piątek 15 czerwca wręczeniem 15 pracownikom tytułu 

Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A. 

Uroczystość ta po naszych wspólnych związkowych staraniach wraca do Domu Technika, 

gdzie w obecności Pana Prezesa Daniela Obajtka nominowani odbiorą swoje tytuły i 

nagrody. 

Już dziś bardzo serdecznie gratulujemy tym pracownikom którzy otrzymają ten zaszczytny 

tytuł, a szczegóły w tym nazwiska poznamy w piątek i przedstawimy w naszych 

informacjach za tydzień. 

Natomiast sobota i niedziela 16-17 czerwca to zmagania sportowe, catering, zabawy dla 

dzieci, wieczorny sobotni koncert piosenek z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a 

w niedzielę m. in. Talentiada. 

Zaplanowane zostały następujące godziny trwania imprezy:  

- sobota 12:00 – 22:00,  

- niedziela 13:00 – 20:00. 
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KOŁO METATEZY.  
 
Na koniec naszych dzisiejszych informacji chcielibyśmy publicznie poinformować i powitać 

w naszym gronie Członków nowego Koła MZZPRC – METATEZA (PP-14) wraz z 

Przewodniczącym tego Koła kol. Tomaszem Morawskim. 

Koledze Tomkowi bardzo serdecznie gratulujemy objęcia tej funkcji i życzymy owocnej 

pracy oraz dobrej współpracy z całym Zarządem naszego Związku. 

 

 

Kamizelki odblaskowe dla Członków MZZPRC. 

 

Wszystkich Członków naszego Związku informujemy, że decyzją Zarządu Związku zostały 

zakupione odblaskowe kamizelki przydatne np. do jazdy na rowerze, które bezpłatnie 

otrzyma każdy Członek MZZPRC. 

Logistycznie dystrybucją kamizelek zajmą się Przewodniczący Kół, którzy proszeni są o 

przybywanie do naszego Biura (256-67-49) i odbiór tylu kamizelek ilu jest Członków w 

danym Kole. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


