Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 30 kwietnia 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 przedstawienia relacji z Walnego
Wyborczego Zebrania Delegatów naszego Związku.
W miniony czwartek 26 kwietnia odbyło się XIII Zwyczajne Wyborcze Walne
Zebranie Delegatów MZZPRC, które oprócz części sprawozdawczej wyłoniło
w wyborach władze Związku na szczeblu Prezydium na nową czteroletnią
kadencję 2018-2020.
W kontekście lat poprzednich należy podkreślić bardzo merytoryczny,
spokojny i rzeczowy przebieg naszego zebrania, na którym została
podsumowana miniona kadencja oraz ostatni rok naszej działalności, a także
nakreślone zostały plany na najbliższą przyszłość.
Zarówno w Spółkach G.K. ORLEN, gdzie w najbliższym czasie będziemy
chcieli pozamykać na dobrym poziomie negocjacje płacowe, jak i w PKN
ORLEN S.A., gdzie w niedługiej perspektywie czeka nas niełatwa dyskusja z
pracodawcą nad Tabelą ZUZP, tych celów do zrealizowania jest bardzo dużo i
to będziemy przeprowadzali w koalicji z innymi Związkami Zawodowymi.
W tym miejscu chcielibyśmy też wyraźnie podkreślić pozytywne i w pełni
partnerskie stosunki z Organizacjami z tzw. ,,wspólnego korytarza”, czyli
MBZZ i OM NSZZ Solidarność, co również było przedmiotem dyskusji i było
mocno zaakcentowane na naszym czwartkowym WZD.
Dobre związkowe relacje, a ściślej mówiąc dobra i rzeczowa wspólna praca i
współpraca naszych trzech Organizacji daje dużo pożytku dla Członków
naszych Organizacji, a przy okazji też dla wszystkich pracowników także tych
niezrzeszonych. Taki kierunek będzie przez nas dalej kontynuowany.
Po części sprawozdawczej i po głosowaniach nad udzieleniem absolutorium
Przewodniczącemu Związku, Prezydium Związku, Zarządowi Związku i
Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się część wyborcza zebrania w której tak jak
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.
już wspomniałem na początku informacji, został w wyborach wyłoniony
trzyosobowy skład Prezydium MZZPRC.
Przewodniczącym Związku na kadencję 2018-2020 został wybrany kol.
Rafał Stefanowski, natomiast funkcję Wiceprzewodniczących Delegaci
MZZPRC powierzyli Bogdanowi Żulewskiemu i Piotrowi Wilickiemu.
W imieniu własnym i kolegów z Prezydium jeszcze raz składamy
podziękowania za zaufanie jakim nas obdarzyli Delegaci, którzy z kolei zostali
wybrani wcześniej przez Członków Związku.
Takie zaufanie, z jednej strony bardzo przyjemne, natomiast z drugiej strony
jest ono dla nas przede wszystkim dużym zobowiązaniem wobec naszych
Członków do dalszej dobrej i uczciwej pracy, która będzie dawała wymierne
korzyści pracownikom, co dziś publicznie na tą nową kadencję deklarujemy.
Na nową kadencję wybrani zostali także Członkowie Komisji Rewizyjnej
naszego Związku. W skład pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej MZZPRC
weszli:
- Sobczak Łukasz – PP- 12, Olefiny
- Skowron Paweł – SWP – Bloki Wodne
- Torbicki Dariusz - PR 6/1, Alkilacja
- Pryciak Jacek – PP-11, Paraksylen
- Joniak Waldemar - PR-10, Gudron
Dziękujemy poprzedniemu składowi Komisji Rewizyjnej (Olejniczak Marek,
Skowron Paweł, Sobczak Łukasz, Torbicki Dariusz i Wilczyński Józef) za ich
pracę w minionej kadencji władz Związku i życzymy owocnej pracy nowemu
składowi Komisji.
W tym miejscu kilka własnych słów chciałby skierować do Państwa nowo
wybrany Przewodniczący naszego Związku kol. Rafał Stefanowski:
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„Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i wybór na Przewodniczącego MZZPRC.
Praca Przewodniczącego Związku opiera się na zaufaniu Członków
Organizacji, ich poparciu dla spraw, które prowadzimy. Bardzo proszę o
kontakt z Prezydium Związku, sygnalizowanie Waszych spraw i problemów,
będziemy czynili wszystko aby pomóc, bez zwłoki wszystkie sprawy
przekażemy przedstawicielom Pracodawcy, będziemy wymagali konkretnych
rozwiązań. Mamy wyznaczone główne cele naszych działań, o czym powyżej
wspomniał Kolega Wiceprzewodniczący Bogdan Żulewski. Stawiamy na
dialog z Pracodawcą, tym bardziej, że wreszcie doczekaliśmy czasu, kiedy
jesteśmy słuchani z uwagą i szacunkiem.
Niezwykle ważna jest współpraca z innymi Organizacjami Związkowymi,
wzajemny szacunek i współdziałanie w sprawach, które prowadzimy wspólnie,
nasze wsparcie tam gdzie nasi Koledzy go potrzebują.
Związek Zawodowy to przedstawiciel Pracowników, z którego zdaniem i
opiniami Pracodawca musi się liczyć. Musimy pracować na najwyższym
możliwym poziomie, być dobrze przygotowani do negocjacji z Pracodawcą,
używać przemyślanych i merytorycznych argumentów.
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Tych z Was, którzy nie zdecydowali się jeszcze wstąpić w szeregi Organizacji
Związkowych z całego serca zapraszam do wstąpienia do MZZPRC.
Z wyrazami szacunku
Rafał Stefanowski”
Kolejne tematy.
W minionym
Spółkach.

tygodniu

kontynuowaliśmy

spotkania

negocjacyjne

w

W środę 25 kwietnia udało się w końcu zawrzeć porozumienie płacowe w
Spółce ORLEN SERWIS S.A., gdzie było bardzo dużo spotkań, a na nich
bardzo nerwowa atmosfera wytwarzana przez jedną z Organizacji, która
patrząc z perspektywy czasu chyba zbyt dużo naobiecywała swoim Członkom.
Porozumienie płacowe w Spółce OS S.A. zawiera w sobie część obligatoryjną
w przedziale: kategoria zaszeregowania 1-4 z wynagrodzeniem zasadniczym
do 3500 zł – 250 zł, kategoria zaszeregowania 1-4 z wynagrodzeniem
zasadniczym od 3501 do 4500 zł – 210 zł, kategoria zaszeregowania 1-4 z
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wynagrodzeniem zasadniczym powyżej 4500 zł – 170 zł, kategoria
zaszeregowania 5 z wynagrodzeniem zasadniczym do 4500 zł – 210 zł,
kategoria zaszeregowania 5 z wynagrodzeniem zasadniczym powyżej 4500 zł
– 120 zł, kategorie zaszeregowania 6 i 7 – 120 zł, kategoria 8 – 0 zł. Część
uznaniowa w kwocie 50 zł. Wzrost wynagrodzeń obligatoryjny i uznaniowy
będzie realizowany od 1 lipca 2018 r. Nagrody jednorazowe w łącznej kwocie
2400 zł (1200 wypłacono w marcu, kolejne 1200 zł będzie wypłacone z
wynagrodzeniem za listopad 2018) i karta paliwowa dla pracowników w
wysokości 400 zł.
Natomiast w piątek 27 kwietnia odbyło się spotkanie negocjacyjne w Spółce
ORLEN EKO, jednak tutaj mimo naszych dobrych zamiarów i nadziei na
podpisanie porozumienia, działając wspólnie ze Związkiem Solidarność i
Branżowym zdecydowaliśmy o przedłużeniu rozmów na jeszcze kolejne
spotkanie w maju, bo negocjowane kwoty były w/g nas jeszcze zbyt małe.
Karta zakupowo - paliwowa.
Z Działu socjalnego PKN ORLEN S.A. otrzymaliśmy do rozdystrybuowania
wśród pracowników ogólne informacje dotyczące karty zakupowej, która
będzie doładowana do końca czerwca br.
Prosimy o uważną i dokładną lekturę poniższej informacji:
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy działania w celu uruchomienia dla Pracowników
PKN ORLEN S.A. Karty Zakupowej, umożliwiającej dokonywanie zakupów paliw,
towarów pozapaliwowych i usług na naszych stacjach paliw w ramach określonego limitu.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu Zbiorowym w sprawie przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2018 w PKN ORLEN S.A., w bieżącym
roku wyjątkowo z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe PKN ORLEN za 2017 r. wartość
Karty wynosić będzie 500 zł.
Proces uruchomienia Karty Zakupowej, polegał będzie na:
·
doładowaniu Kart, które dystrybuowane były wśród Pracowników w latach
poprzednich (z uwagi na okres ważności otrzymanej wówczas Karty tj. 30.06.2020 r.);
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·

dystrybucji nowych Kart do Pracowników, którzy zostali zatrudnieni w PKN
ORLEN S.A. w okresie 2 marca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. i pozostawać będą w
zatrudnieniu na dzień aktywacji Karty.

Uruchomienie środków na Karcie Zakupowej nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 r.
Ważnym jest, aby osoby, które nie posiadają wcześniej otrzymanych Kart skontaktowały
się z Zespołem Obsługi Bezpośredniej, w terminie do 11.05.2018 r. w celu wydania nowej
Karty. W przypadku nie zgłoszenia tego faktu do Zespołu Obsługi Bezpośredniej,
doładowanie nastąpi na Kartę, którą pracownik otrzymał w latach poprzednich.
Jednocześnie informujemy, że Pracownicy, którzy:
·
chcą otrzymać doładowanie poprzednio otrzymanej Karty lub otrzymać nową Kartę,
zobowiązane będą do złożenia oświadczenia o doliczeniu wartości Karty do przychodu.
Oświadczenie takie zostanie przesłane indywidualnie do pracowników (poprzez
kierowników komórek organizacyjnych) w terminie późniejszym.
·
nie wyrażą zgody na: otrzymanie doładowania lub nowej Karty w bieżącym roku,
zobowiązane będą do złożenia oświadczenia w tym zakresie, w terminie do 11.06.2018 r.
do Zespołu Obsługi Bezpośredniej.
Chciałabym jednocześnie wskazać, ze warunkiem doładowania Karty w miesiącu
czerwcu br. będzie zwrot oświadczenia o doliczeniu wartości Karty do przychodu w
terminie do 11.06.2018 r. W przypadku zwrotu oświadczenia po tej dacie doładowanie
Karty nastąpi w m-cu, w którym oświadczenie zostało dostarczone do BOP (pod
warunkiem dostarczenia oświadczenia do 15-go dnia danego m-ca).
Mając na względzie rolę jaką odgrywacie Państwo w procesie komunikacji z Pracownikami,
będę wdzięczna za Państwa wsparcie w komunikacji z Pracownikami.
W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie proszę o kontakt z moim Biurem – Anną
Chojnowską lub Mariuszem Kopczyńskim.
Informuję jednocześnie, że do dyspozycji Pracowników jest Biuro Obsługi
Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z
o.o.
Z poważeniem,
Anna Lewandowska-Romanowska
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Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości
informacje jakie zostaną przekazane Pracownikom, którzy
w bieżącym roku po raz pierwszy otrzymają Kartę
Zakupową.
Informacje te przesłane zostaną do Pracowników wraz z
Kartą.
Wyrażam przekonanie, że załączony materiał będzie pomocny również dla Państwa w przypadku,
kierowania do Państwa ewentualnych pytań dotyczących funkcjonowania Karty .
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy Państwu Kartę Zakupową umożliwiającą dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług
na naszych stacjach paliw.
Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych informacji.
Od kiedy Karta jest aktywna?
Karta będzie aktywowana do końca czerwca 2018 r. Informacja o dniu aktywacji zostanie zakomunikowana w naszych
mediach zakładowych. Warunkiem aktywowania Karty jest złożenie zgody o dopisaniu wartości Karty do przychodu.
W jakim okresie ważna jest Karta?
Okres ważności Karty kończy się w dniu podanym na awersie tj. 30.06.2020 r. Po wyczerpaniu przypisanego do niej limitu, ponowne
używanie Karty będzie możliwe w przypadku jej kolejnego doładowania przez Pracodawcę. Z tego powodu należy zachować Kartę do
końca wskazanego okresu ważności.
Jaka jest wartość limitu na Karcie?
W bieżącym roku, wyjątkowo z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe PKN ORLEN za 2017 r., do Karty jest przypisany limit kwotowy,
który wynosi 500 zł.
Kwestie podatkowe
Wartość limitu na Karcie zostanie przypisana pracownikowi do przychodu łącznie z wynagrodzeniem w miesiącu w którym karta zostanie
aktywowana w celu potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.
Gdzie karta jest akceptowana i za co można nią płacić?
Karta umożliwia dokonanie zakupu wszystkich paliw, towarów pozapaliwowych oraz usług dostępnych na wszystkich stacjach ORLEN i
Bliska na terenie Polski.
Jak realizować zakup towaru lub usługi?
Dokonanie transakcji bezgotówkowej przy użyciu Karty następuje przez
okazanie Karty operatorowi na stacji paliw lub przeciągnięcie przez użytkownika
Karty w pinpadzie.
Karty nie są zabezpieczone kodem PIN. Za pomocą Karty nie można wypłacać
gotówki z bankomatu. Za dokonywane Kartą transakcje nie są pobierane opłaty
dodatkowe. Za zakupy towarów pozapaliwowych lub usług Kartą można zapłacić
tylko do wysokości środków dostępnych na Karcie. W przypadku zakupów
paliwa o wartości większej niż ilość środków dostępnych na Karcie będzie
możliwość dokonania zakupu połączonego z dopłatą ze środków własnych.
Zakupy z użyciem Karty Zakupowej nie łączą się z rabatami przysługującymi w

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.
ramach programu Karta Pracownicza.
Jak postępować w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty?
Utratę,
kradzież,
uszkodzenie
lub
zniszczenie
Karty
należy
niezwłocznie
zgłosić
na Infolinię
pod
numerem
801-235-682 (z telefonów stacjonarnych) lub 501-235-682 (z telefonów komórkowych), w celu zastrzeżenia Karty. Zgłoszenia utraty,
zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty przyjmowane są całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Istnieje możliwość wydania
duplikatu Karty. Za transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty Karty, odpowiada Pracownik.
Jak można sprawdzać saldo środków na Karcie ?
Sprawdzenie limitu pozostającego na Karcie możliwe jest podczas pobytu na stacji paliw, poprzez kontakt telefoniczny z infolinią, a także
w intranecie (uwzględniając opóźnienie związane z księgowaniem operacji).
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Bezpośredniej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00:

za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer 6 55 50

za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając 6 55 50

za pomocą pozostałych telefonów, wybierając 24 367 55 50

za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze

kontakt bezpośredni: Płock, ul. Chemików 7, bud. 05 pok. 16.

Sprzedaż biletów na piknik w dniu 19 maja.
Członków naszego Związku informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż
biletów/zaproszeń na pierwszy nasz tegoroczny piknik związkowy, który
odbędzie się w sobotę 19 maja w ogródku MOSIR Płock, ul. Pl. Dąbrowskiego
2a (przy Wieży Ciśnień).
Ceny zakupu zaproszeń pozostają na poziomie lat ubiegłych, czyli 20 zł
Członek Związku i 20 zł osoba towarzysząca.
Szanowni Państwo – w związku z tym, że ten tydzień jest przeplatany dniami
roboczymi i świątecznymi, to kolejne nasze związkowe informacje ukażą się
za dwa tygodnie w poniedziałek 14 maja.
Członków Zarządu MZZPRC już dziś informujemy, że najbliższe posiedzenie
Zarządu odbędzie się 10 maja br. o godz. 13.00, w sali Nr 1, bud. C.A.
Serdecznie zapraszamy.
To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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