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Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.  
z dnia 30 października 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. 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od tematu nadgodzin na produkcji oraz 
naszych interwencji przeprowadzonych w tej sprawie. 
 
Rozmawiając z pracownikami obszaru produkcji na różne tematy, jednym z 
głównych jaki porusza Załoga (oprócz braku odpowiedzi pracodawcy na pismo o 
dodatkową nagrodę), są brakujące obsady kadrowe na instalacjach i związana z 
tym praca w nadgodzinach oraz zasady rozliczania nadgodzin. 
 
W ubiegłym tygodniu w czwartek 26 października odbyliśmy z przedstawicielami 
Działu Kadr PKN ORLEN S.A. spotkanie dotyczące nadgodzin na produkcji i 
zasad płatności za nie oraz odbioru dni wolnych w zamian za czas 
przepracowany dodatkowo oraz powodów powstawania nadgodzin, co naszym 
zdaniem nieodłącznie łączy się z bardzo dużymi brakami kadrowymi na 
poszczególnych Wydziałach. 
Na spotkaniu tym oprócz ogólnej dyskusji o nadgodzinach, o brakach 
kadrowych i o niewydolnym systemie 4 – brygadowym, przekazaliśmy też głosy 
docierające do nas od pracowników z produkcji o próbach ewidencjonowania 
przypadków, kiedy pracownik odmówi przyjścia na nadgodziny. 
To są rzeczy niedopuszczalne i nie pozwolimy na to, żeby za niewydolny system 
4 – brygadowy, który po dwóch latach od jego wprowadzenia przez pracodawcę 
coraz bardziej się dusi, aby winę za to ponosili szeregowi pracownicy. 
W tej sprawie został również skierowany przez nas email do Pana Prezesa 
Krystiana Patera odpowiadającego za Produkcję oraz do Dyrektora 
Wykonawczego Obszaru Rafinerii Pana Przemysława Hartlińskiego i Obszaru 
Petrochemii Pana Rafała Trzebińskiego. 
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Zakaz parkowania na chodnikach przy C.A. i parking przy Br. Nr 2. 
 
W imieniu Biura Bezpieczeństwa przypominamy o nie parkowaniu samochodów 
na chodnikach przy budynku Centrum Administracji. 
Jednocześnie przypominamy też o otwartych dla pracowników bezpłatnych 
parkingach przy Bramie Nr 2, gdzie cały czas są wolne miejsca, a mimo to 
niektóre auta parkowane są dalej na trawnikach i chodnikach. 
 
Składanie wniosków o karty przedpłacone dla dzieci. 
 
Ze względu na kończący się termin składania wniosków o karty przedpłacone 
dla dzieci przypominamy tym z Państwa, którzy pracują w PKN ORLEN i w 
Spółkach G.K. objętych wspólną działalnością socjalną o upływającym terminie 
składania wniosków o karty przedpłacone – prezenty świąteczne dla dzieci do 
15 roku życia.  
 
Poniżej przedstawiamy przybliżenie zasad: 
- Przypominamy, że od 1 października 2017 r. realizowane jest świadczenie – 

upominki świąteczne dla dzieci w formie karty przedpłaconej.  
Do korzystania z karty przedpłaconej uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na dzień 31 

października  2017 r., którzy posiadają: 

 dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, 

 dzieci - sieroty, półsieroty (w tym przypadku wnioski składane są przez opiekuna 

prawnego dziecka), 

 oraz inne, w ramach odrębnych uzgodnień pomiędzy Pracodawcą a zakładowymi 

organizacjami związkowymi,  

W przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka (pracownik, były 

pracownik) pracują lub pracowali w PKN ORLEN S.A., Spółce lub w PKN ORLEN 

S.A. i Spółce, dziecku przysługuje tylko jedna karta.  

 

Karta przysługuje dziecku od urodzenia do 15 lat (do końca danego roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy 15 lat).  
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Dla dzieci urodzonych do 30 października 2017 r. 

Wnioski   należy  składać   do  1  listopada  2017  r.   w  systemie  SelfService 

SSEGK (dotyczy pracowników PKN ORLEN S.A. i Spółek- wspólna działalność 

socjalna).  

W przypadku braku dostępu do systemu - Wniosek nr 5 - należy złożyć w wersji 

papierowej w  Biurze Obsługi Pracowników.  

 

Aktywacja kart nastąpi z dniem 1 grudnia 2017 r. Karty będą wydawane w okresie 

przedświątecznym w komórce organizacyjnej pracownika wskazanej we Wniosku. 

 

Dla dzieci urodzonych po 1 listopada 2017 r.  
Wnioski należy składać do 20 grudnia 2017 r. w wersji papierowej - Wniosek nr 5 - w 

Biurze Obsługi Pracowników.  

 

Aktywacja kart i wydanie nastąpi na adres wskazany we wniosku do końca 2017 r. 

 

Wartość kart przedpłaconych uzależniona jest od średniomiesięcznego dochodu brutto 

na osobę, co obrazuje poniższa tabela: 

 

Progi dochodowe Upominki świąteczne – wartość karty przedpłaconej  

do 1000 zł 130 zł 

1001 - 2000 zł 120 zł 

2001 - 3000 zł 110 zł 

pow. 3001 zł 100 zł 

  

 

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro Obsługi Pracowników/Zespół 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 
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Wsparcie dla Płockiego Hospicjum. 
Drugim tematem jest prośba naszych Kolegów – wolontariuszy płockiego 
Hospicjum o wsparcie jego działalności w konkursie Fundacji ORLEN DAR 
SERCA.  
Wystarczy wypełnić ankietę (do 31 października) zamieszczoną w intranecie na 
stronie: 
http://intranet.orlen.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Default.aspx?ElementId=11887&Is
Filter=1&dateFrom=25-08-2017&dateTo=25-10-2017  
i wziąć udział w programie wsparcia hospicjów. 
  
Dane do płockiego hospicjum wymagane w ankiecie są następujące:  
Stowarzyszenie Hospicyjno - Paliatywne "Hospicjum Płockie" pod wezw. św. 
Urszuli Ledóchowskiej 
Adres: ul. Piłsudskiego 37, 09-407 Płock 

1. Obszar działania placówki (powiat, gmina, miasto): POWIAT 

2. Ilość pacjentów pozostających pod opieką stacjonarną: 26 

3. Ilość pacjentów pozostających pod opieką domową: 30 chorych 

plus 9 dzieci 

4. Organ prowadzący (formuła prawna): STOWARZYSZENIE 

5. KRS: 0000025247 

6. Osoba kontaktowa ze strony stowarzyszenia (imię i nazwisko): 

ELŻBIETA MICHALCZUK 

7. Pełniona funkcja: KOORDYNATOR WOLONTARIATU, 

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA 

8. Adres e-mail: hospicjum1987@o2.pl  

9. Telefon: 24 266 44 44 

10. Rok powstania stowarzyszenia: 2001 

11. Dlaczego ta placówka Pani/Pana zdaniem zasługuje na 

wsparcie?  Rocznie z pomocy Hospicjum korzysta około 500 osób. 

To chorzy z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu 

przyczynowym oraz chorzy przewlekle pozostający w stanie 

śpiączki. Obok opieki stacjonarnej prowadzona jest opieka domowa 

nad dorosłymi i dziećmi oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej. 

Rodzina chorego otrzymuje wsparcie podczas trwania procesu 

http://intranet.orlen.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Default.aspx?ElementId=11887&IsFilter=1&dateFrom=25-08-2017&dateTo=25-10-2017
http://intranet.orlen.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Default.aspx?ElementId=11887&IsFilter=1&dateFrom=25-08-2017&dateTo=25-10-2017
mailto:hospicjum1987@o2.pl
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choroby jak i w okresie osierocenia (Grupy Wsparcia dla osób 

pozostających w żałobie). 

12. Jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne?: Rozbudowa 

hospicjum płockiego (przede wszystkim), sprzęt medyczny, zakup 

nowego samochodu do Hospicjum Domowego, sfinansowanie 

paliwa, zakup środków pielęgnacyjnych, odnowienie sal chorych. 

13. Jak wygląda zaangażowanie wolontariuszy w pracę placówki?:  

Przy Hospicjum działa centrum wolontariatu. Wolontariuszami są 

ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, których łączy jeden cel – 

bezinteresowna pomoc ludziom będącym u kresu życia. Wolontariat 

dzieli się na medyczny i akcyjny. Można pomagać bezpośrednio 

przy pacjentach przebywających na oddziale w organizowaniu 

wolnego czasu, w czynnościach samoobsługowych, w karmieniu, 

wspólnej modlitwie, czytaniu czasopism, w pracach porządkowych 

itp. lub angażować się w akcje charytatywne na rzecz Hospicjum 

(Pola Nadziei, Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka, Podaruj 1% na 

Hospicjum, Gramy dla Hospicjum, przygotowanie kartek 

świątecznych, paczek żywnościowych, zbiórki zabawek itp.), 

kampanie informacyjne – Hospicjum to też Życie – informowanie 

lokalnych środowisk o formach opieki hospicyjnej i świadczonej 

pomocy. 

14. Jak wygląda Pani/Pana wolontariat na rzecz placówki? 

Jestem wolontariuszem akcyjnym oraz od kilku lat systematycznie 

co miesiąc przekazuję z moich poborów kwotę …. zł na rzecz 

Hospicjum. 

Czytelników naszej związkowej audycji informujemy, że ze względu na 
przypadające dwa dni wolne w tym tygodniu, kolejne informacje MZZPRC 

przedstawimy Państwu w poniedziałek 13 listopada. 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


