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Informacje MZZPRC z dnia 04 listopada 2019 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. 

 

Na początek naszych dzisiejszych informacji krótko i informacyjnie dla zainteresowanych 

poruszamy sprawę Kart Zakresu Obowiązków pracowników obszaru produkcji w PKN ORLEN, 

gdzie w tej sprawie w ostatnim czasie otrzymujemy kolejne zgłoszenia do wyjaśnienia pewnych 

niejasności i pojawiających się kontrowersyjnych zapisów w kartach pracowników. 

Sprawa dla nas jest o tyle dziwna, a zgłoszenia pracowników przyjmujemy z nieukrywanym 

zdziwieniem, ponieważ uważaliśmy ją już dawno za zamkniętą, bo główne rozmowy z 

przedstawicielami pracodawcy z HR i Dyrekcją Produkcji w tym temacie i ostateczne 

uzgodnienia zawarte zostały w połowie lipca br.  

Mimo upływu ponad 3 miesięcy, niestety jak się okazuje ta sprawa dalej nie jest ostatecznie 

załatwiona, a pracownikom podsuwane są do podpisu KZO z obowiązkami których miało nie 

być. W tej sprawie już poczyniliśmy nasze działania. Będziemy czekali na ostateczną odpowiedź 

gdzie, kiedy i komu wkradł się taki błąd i czy nie było to czyjeś działanie świadome. 

 

W ramach spotkań z pracownikami, a przy tej okazji także często też i z Kierownictwem-Dyrekcją 

poszczególnych obszarów, w tym tygodniu mamy zamiar doprowadzić do spotkania na Wydziale 

Komponowania Benzyn, bo tu również nazbierało się kilka spraw do omówienia i do załatwienia, 

jednak wszystkie sprawy mimo naszych rozmów wymagają ostatecznie decyzji Kierownictwa i 

Dyrekcji tego obszaru oraz ich przełożonych. 
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Ankieta dotycząca platformy kafeteryjnej MyBenefit. 
 
Dziś jeszcze raz przypominamy i zachęcamy pracowników do wypełnienia ankiety dotyczącej 

platformy kafeteryjnej MyBenefit.  

W minionym tygodniu w poniedziałkowych informacjach pisaliśmy także o tym i dziś także 

jeszcze raz o przypominamy, ponieważ w ankiecie są dwa ważne pytania (pkt 6 i 7), gdzie 

pracodawca pyta nas o środki socjalne. Ankietę zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej 

można wypełnić do 5 listopada. 

 

ORLEN KolTrans S.A. 

W minionym tygodniu, w poniedziałek 28 października odbyło się spotkanie w Spółce ORLEN 

KolTrans dotyczące rozdysponowania tegorocznego funduszu na podwyżki uznaniowe. 

Pracodawca przedstawił budżet jaki był przeznaczony na podwyżki w 2019 roku oraz wyjaśnił 

zasady podziału i ilość osób jaka otrzymała podwyżki uznaniowe.  

Przy okazji spotkania Pan Prezes przedstawił także i inne sprawy dotyczące całościowej sytuacji 

Spółki, a także informacje o przewozach i prowadzonych remontach torów na terenie całego 

kraju, które znacznie utrudniają pracę Spółki. 

 

ORLEN Serwis S.A. 

We wtorek 29 października w Spółce ORLEN Serwis S.A. we Włocławku odbyło się spotkanie 

zespołu, który ma za zadanie sprawdzenie możliwości prawnych oraz określenie, czy w Spółce 

występują stanowiska, które można by zaliczyć do warunków szczególnych. 

Takie prace w obecności przedstawicieli ZUS były już prowadzone z negatywnym skutkiem w 

przeszłości w Spółce ORLEN Automatyka, która dziś wraz z dawną Spółką ORLEN Wir, a także 

innymi Spółkami z Włocławka tworzą obecnie dużą Spółkę ORLEN Serwis S.A. 

We wspomnianym spotkaniu 29.10 we Włocławku oprócz przedstawicieli Organizacji 

Związkowych oraz przedstawicieli BHP i SIP, udział wzięli także przedstawiciele ZUS, którzy 

przybliżyli przepisy Ustawy oraz inne aspekty emerytur pomostowych w kontekście spełnienia 

przez dane stanowisko sztywnych wymogów do tego, aby mogło być ono przez pracodawcę 
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zaliczone do warunków szczególnych i aby pracodawca opłacał odpowiednią składkę 

uprawniającą danego pracownika do otrzymania tzw. emerytury pomostowej po osiągnięciu 

wieku 60 lat. 

Jednak jak stwierdzili Panowie z ZUS na spotkaniu, często w praktyce zdarza się, że samo 

zaliczenie przez pracodawcę i nawet opłacanie składek na emeryturę pomostową od danego 

stanowiska pracy nie jest ostatecznym gwarantem otrzymania przez pracownika emerytury 

pomostowej po ukończeniu 60 roku życia, bowiem dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i 

złożeniu wniosku do ZUS, dopiero wtedy bardzo szczegółowo i skrupulatnie badane są 

wszystkie dokumenty oraz wymagania formalne, a szczególnie to, czy stanowisko zaliczone 

przez pracodawcę do warunków szczególnych spełnia wszystkie wymagania ustawowe. 

Kolejne spotkania będą odbywały się w ustalonych terminach. 

 

ARLEN Aviation Sp. z o.o. 

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości wprowadzenia 

w Spółce z nowym rokiem Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Jest jedna istotna wątpliwość, którą chcemy jak najszybciej ostatecznie rozstrzygnąć i wyjaśnić 

z Zarządem Spółki, żeby później nie było jakichkolwiek kłopotów. 

 

CM MEDICA. 

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą CM Medica. 

 

Centrum Medyczne Medica, informuje, że już 4 listopada 2019 r., w przychodni przy ul. Kutrzeby 

11 rozpocznie działalność filia Rehabilitacji leczniczej.   

Pacjenci uprawnieni do korzystania z abonamentów medycznych, zawierających usługi 

rehabilitacyjne, w filii przy ul. Kutrzeby będą mogli skorzystać z zabiegów masażu, 

elektrolecznictwa, laseroterapii, ultradźwięków i kinezyterapii.  

Rezerwacja terminów zabiegów odbywa się w recepcji Rehabilitacji leczniczej w przychodni przy 

ul. Chemików 7.  
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Członków Zarządu Związku informujemy, że najbliższe zebranie odbędzie się 

13 listopada (środa), godz. 13.00, Sala Nr 1, bud. C.A. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


