Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 28 maja 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.

Informacje dzisiejsze rozpoczynamy od przedstawienia spotkania negocjacyjnego w
Spółce ORLEN KolTrans.
W minionym tygodniu, w środę 23 maja odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne w
Spółce ORLEN KolTrans i jak się okazało było ono ostatnim, bo udało się stronom w
końcu dograć ostateczne warunki porozumienia płacowego.
Te warunki były już prawie dopięte na przedostatnim spotkaniu, jednak wtedy jeszcze
walczyliśmy o kartę paliwową w kwocie 500 zł dla pracowników tej Spółki. Pewien upór, w
tym również naszego zespołu negocjacyjnego i nie uleganie presji czasu dało pozytywny
końcowy efekt. Mimo zawarcia porozumienia płacowego w maju, pracownicy otrzymają
obligatoryjne podwyżki z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
W porozumieniu płacowym oprócz kwot obligo, które tak jak i w innych Spółkach tak i tutaj
są zróżnicowane i uzależnione od przedziałów dochodów poszczególnych pracowników,
mamy również niewielkie, ale jednak pieniądze na fundusz uznaniowy, a także nagrody
świąteczne, premię na Dzień Chemika i wspomnianą kartę paliwową w kwocie 500 zł.
Podpisanie porozumienia płacowego kończy ten temat w Spółce ORLEN KolTrans, a z
negocjacji w Spółkach pozostaje nam jeszcze dokończenie rozmów w Spółce ORLEN
LABORATORIUM, gdzie mamy zaplanowane kolejne spotkanie na dzień 30 maja.
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Do obszaru Kadr PKN ORLEN S.A. wystosowaliśmy w miniony piątek pismo dotyczące
braku paska wynagrodzeń w zakładce ,,panel pracownika”, który od jakiegoś czasu zniknął
z tego panelu, co zauważyli pracownicy.
Poniżej treść naszego wystąpienia w tej sprawie:
,,Płock, 25.05.2018 r.
Pan Marcin Fidecki
Dyrektor Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami
PKN ORLEN S.A.
Dotyczy: braku paska wynagrodzeń w zakładce ,,panel pracownika”.
Szanowny Panie Dyrektorze,
W ostatnim czasie do biura naszej Organizacji spływa wiele zapytań odnoście zniknięcia z
Systemu SelfService – Panel Pracownika paska wynagrodzeń, który dotychczas w razie potrzeby
pracownicy mogli sobie wydrukować. Istniała możliwość wydrukowania paska wynagrodzeń nie
tylko z ostatniego miesiąca, ale także z miesięcy wcześniejszych. Od pewnego czasu takiej
możliwości już nie ma i w związku z tym zwracamy się do Pana z wnioskiem o wyjaśnienie i
ewentualnie przywrócenie takiej funkcji w systemie SelfServis.
Pracownicy podnoszą, że nie zostali poinformowani, np. komunikatem w Intranecie czy
wiadomością przesłaną na skrzynki emailowe, że taka funkcja nie będzie już dostępna i dlaczego
konieczne jest jej zamknięcie.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie sprawy i przywrócenie tej jak się okazuje
przydatnej i potrzebnej pracownikom opcji drukowania paska wynagrodzeń np. sprzed roku lub
stworzenie możliwości alternatywnej, bo nie każdy pracownik przetrzymuje na swojej poczcie
kolejne paski wynagrodzeń jakie drogą emailową rozsyła co miesiąc Biuro Obsługi Pracowników.
Z poważaniem
Bogdan Żulewski, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Dw.:
▪ Pani Ewa Ciećwierz, Dyrektor Biura Partnerów Biznesowych HR PKN ORLEN S.A.
▪ Pani Anna Lewandowska – Romanowska, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.”
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Karta zakupowo – paliwowa.
Już niedługo pracownicy tych Spółek, w których karta znalazła się w porozumieniu
otrzymają karty zakupowo – paliwowe wraz z ich doładowaniem, a Ci pracownicy, którzy
mają karty z lat poprzednich otrzymają doładowania swoich kart.
Poniżej przedstawiamy Państwu do szczegółowego zapoznania się informacje nadesłane z
PKN ORLEN wraz z prośbą o przekazanie ich pracownikom:
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją działań związanych z
uruchomieniem w br. Karty Zakupowej, informuję że:
w odniesieniu do pracowników, posiadających
Kartę dystrybuowaną w latach poprzednich:
rozpoczęliśmy proces wysyłania na adres
każdej komórki organizacyjnej, wykazu
osób uprawnionych do świadczenia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu
zgody przez pracownika na przypisanie wartości Karty do przychodu.
Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych poprosiliśmy o
zebranie podpisów pracowników i przesłanie w terminie do 11 czerwca br.
oryginału podpisanego wykazu na adres Zespołu Obsługi Bezpośredniej
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych. Poinformowaliśmy również, że
warunkiem doładowania wartości Karty do końca czerwca br. będzie zwrot
oświadczeń o doliczeniu wartości Karty do przychodu (na przesłanym
wykazie) w ww. terminie.
w odniesieniu do pracowników, którzy otrzymali w latach poprzednich Kartę, ale
zgłosili wniosek o wyrobienie nowej Karty:
rozpoczęliśmy proces wysyłania na adres każdej komórki organizacyjnej
duplikatów Kart Zakupowych dla Pracowników, którzy w terminie do 11 maja
2018 r., zgłosili do Zespołu Obsługi Bezpośredniej wniosek o wyrobienie
nowej Karty. Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
poprosiliśmy o przekazanie dostarczonych Kart podległym pracownikom i
zebranie podpisów pracowników na wykazie zawierającym zgodę na
doliczenie wartości Karty do przychodu. Adekwatnie jak w przypadku
pracowników posiadających Kartę, poinformowaliśmy, że zwrot oświadczeń o
doliczeniu wartości Karty do przychodu do Zespołu Obsługi Bezpośredniej w
terminie do 11 czerwca br., będzie warunkiem doładowania wartości Karty do
końca czerwcu br.
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w odniesieniu do pracowników nowo zatrudnionych, którzy nie posiadają Karty:
w celu sprawnego przeprowadzenia procesu dystrybucji Kart podzieliliśmy go
na etapy:


w pierwszym, rozpoczętym już etapie, na adres każdej komórki
organizacyjnej przesyłane są Karty dla osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w PKN ORLEN S.A. w okresie od 2 marca
2017 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. Kierowników poszczególnych
komórek organizacyjnych poprosiliśmy o przekazanie dostarczonych
Kart podległym pracownikom i zebranie podpisów pracowników na
wykazie zawierającym zgodę na doliczenie wartości Karty do
przychodu, a następnie ich odesłanie w terminie do 11 czerwca na
adres Zespołu Obsługi Bezpośredniej. Adekwatnie jak w przypadku
pracowników posiadających Kartę poinformowaliśmy, że zwrot wykazu
zawierającego oświadczenie o doliczeniu wartości Karty do przychodu
we wskazanym terminie, będzie warunkiem doładowania wartości Karty
do końca czerwca br.



w drugim etapie, który planowany jest na początku czerwca br.,
wyślemy Karty dla osób zatrudnionych od 20 kwietnia do 31 maja br.,
dając możliwość dostarczenia zgód pracowników na doliczenie
wartości Karty do przychodu do dnia 20 czerwca. Po spełnieniu tego
warunku, będzie istniała możliwość doładowanie Kart do końca
czerwca br.



w ostatnim etapie dystrybucji Kart, uwzględnione będą osoby, które
zatrudnione zostaną w PKN ORLEN S.A. w miesiącu czerwcu br.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt z:
- Anią Chojnowską, tel. 24 256-98-92
- Mariuszem Kopczyńskim, tel. 24 256-98-96

Informacje dzisiejsze kończymy złożeniem życzeń wszystkim pracownikom Spółki BASELL
ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o., którzy w tym roku obchodzą jubileusz 15 – lecia
powstania Spółki.
W piątek 25 maja w Domu Technika podczas piknikowego świętowania tego jubileuszu
przez władze Spółki wraz z pracownikami i ich rodzinami, na ręce Pana Prezesa Josepha
Tannera złożyliśmy okolicznościowy list gratulacyjny wraz jubileuszową statuetką.
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Wszystkim Pracownikom oraz Zarządowi jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego,
rozsądnego i mądrego prowadzenia firmy oraz jak najlepszych wyników finansowych, które
będą przekładały się na wysokość wynagrodzeń i na satysfakcję Załogi oraz partnerskich
stosunków z Organizacjami Związkowymi, które są przedstawicielami i wyrazicielami woli
pracowników.
Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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