Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 15 czerwca 2020 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 ostatniej nowej informacji, jaką pracodawca zamieścił w
Intranecie, a dotyczy ona zwiększenia o 100 zł tegorocznej wartości karty zakupowej, popularnie
nazywanej kartą paliową oraz przyznania pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Powyższa
decyzja Pana Prezesa Daniela Obajtka ma związek z tym, że ze względu na wciąż trwające
obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne obchody Dnia Chemika nie mogą
się odbyć w formie tradycyjnej tak jak to było dotychczas, w związku z powyższym pracodawca
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracowników i zwiększył o 100 zł wartość karty zakupowej
oraz przyznał dodatkowy dzień wolnego.
Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy z Obszaru Kadr, powyższa decyzja będzie także
przekazana do Spółek G.K. ORLEN, w których funkcjonują takie świadczenia celem ich
wdrożenia. Pierwszą Spółką, która niezwłocznie dokonała takiego wdrożenia i która od razu
poinformowała nas o tym, jest Spółka ORLEN KolTrans.
Poniżej cytujemy komunikat pracodawcy z Intranetu, szczególnie dla wszystkich tych
pracowników, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do Intranetu lub są poza firmą na
dłuższych okresach chorobowych, czy urlopowych.
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Szanowni Państwo,
w związku z tym, że tegoroczne obchody Dnia Chemika nie odbywają się w tradycyjnej,
dotychczasowej formie, decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka, pracownicy
będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego w terminie pomiędzy 9 a 21 czerwca br.
oraz otrzymają zwiększone o 100 zł doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na
platformie kafeteryjnej MyBenefit (poza ustaloną dotychczas kwotą 515 zł).
Dodatkowe doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej
MyBenefit, przeprowadzone zostanie zgodnie z przyjętymi zasadami i przysługiwać będzie
pracownikom zatrudnionym na dzień 30 czerwca br. Przy doładowaniu karty zakupowej lub
indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit brana będzie pod uwagę decyzja
pracownika, jaką podjął już do 30 kwietnia, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.
Uruchomienie środków na karcie zakupowej lub doładowanie indywidualnego konta w kafeterii
nastąpi w terminie do 10 lipca 2020 r.
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. będą mogli podjąć decyzję
o wyborze świadczenia do 15 lipca br. i w ich przypadku doładowanie nastąpi do 31 sierpnia
2020 r.
Odnośnie dodatkowego dnia wolnego, w wyjątkowych sytuacjach (uzasadnionych przyczynami
organizacyjnymi lub losowymi) będzie istniała możliwość skorzystania z dnia wolnego w innym
terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym, nie później jednak niż do końca 2020 roku.
Jednocześnie informuję, że decyzja o udzielaniu dodatkowego dnia wolnego, a także o
zwiększeniu o 100 zł doładowania Karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie
kafeteryjnej MyBenefit przekazana zostanie Spółkom Grupy ORLEN celem wdrożenia.
Zwiększone doładowanie wdrożone zostanie w tych Spółkach, w których funkcjonują niniejsze
świadczenia. Zarządy poszczególnych Spółek poinformują pracowników o szczegółach
dotyczących realizacji przedmiotowej decyzji.
Wyrażam przekonanie, że podjęta decyzja spotka się z pozytywnym odbiorem zarówno
Państwa, jak i pracowników Grupy ORLEN.
Z poważaniem
Wioletta Kandziak
Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr

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.
W podsumowaniu chcemy powiedzieć, że spływają do nas pozytywne opinie. Pracownicy
zauważają i dobrze oceniają powyższą decyzję pracodawcy, że przy braku tradycyjnych
obchodów naszego corocznego Święta, jakim jest Dzień Chemika, Pan Prezes Daniel Obajtek
wraz z życzeniami z okazji Dnia Chemika zamieszczonymi w Intranecie (życzenia od Zarządu
naszego Związku zamieściliśmy na naszym fecebooku), kieruje do pracowników także taki
dodatkowy bonus, zauważalny szczególnie w tym trudnym dla całej naszej firmy okresie.
Odnośnie szczegółów związanych z doładowaniem karty zakupowej o zwiększoną wartość 100
zł, to każdy z pracowników powinien otrzymać maila o następującej treści i postępować zgodnie
z informacjami tam zawartymi:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka,
Karta Zakupowa zostanie doładowana dodatkową kwotą 100 zł (poza ustaloną dotychczas
kwotą 515 zł).
W związku z powyższym, konieczne jest złożenie przez Panią/Pana oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przypisanie do przychodu ze stosunku pracy dodatkowej kwoty doładowania Karty w
wysokości 100 zł.
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje:
Na Pani/Pana skrzynkę mailową zostanie przesłana informacja z systemu SSEGK o
przekazaniu oświadczenia, w którym należy potwierdzić zgodę na przypisanie do przychodu ze
stosunku pracy kwoty 100 zł z tytułu dodatkowego doładowania.
Ważne terminy w procesie:
W przypadku złożenia oświadczenia:
 do 20 czerwca br. - Karta zakupowa zostanie doładowana w terminie do 10 lipca 2020 r.
pełną kwotą 615 zł,
 po 20 czerwca br.:
‒ Karta zakupowa zostanie doładowana kwotą 515 zł, w terminie do 10 lipca 2020 r.
- mając na względzie Pani/Pana wcześniejszą zgodę na przypisanie tej wartości
Karty zakupowej do przychodu ze stosunku pracy,
‒ dodatkowe doładowanie kwotą 100 zł będzie realizowane w terminie późniejszym
uzależnionym od daty złożenia oświadczenia.
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W przypadku oświadczeń złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie
nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca (np. przy złożeniu oświadczenia w dniu 3
lipca - doładowanie nastąpi do 5 sierpnia br.).
Ostateczny termin składania oświadczeń upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.
W przypadku ewentualnych pytań, informacji udzieli Biuro Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi
Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., które jest do dyspozycji
Pracowników 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
Pozdrawiamy,
Obszar Kadr PKN ORLEN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN i realizacja Celu Solidarnościowego
za 2019 rok.
W dniu 5 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które
zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok. W ten sposób została potwierdzona
realizacja Celu Solidarnościowego ustalonego na ubiegły rok, tj. "EBITDA wg LIFO PKN
ORLEN”. Na tej podstawie, zgodnie z ZUZP PKN ORLEN S.A. – spełniony został warunek
wypłaty dodatkowej premii rocznej za 2019 rok w pełnej wysokości, co nastąpi wraz z
wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.
„Liczę, że osiągnięte wyniki zmotywują nas do osiągania kolejnych sukcesów. Gratuluję
wszystkim Pracownikom, życzę wytrwałości w działaniach i realizacji kolejnych, ambitnych
wyzwań.”
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
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Akcja krwiodawstwa z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN zaprasza do oddania honorowej
donacji, którą będzie można oddać w mobilnym ambulansie.
Zaplanowane są trzy wydarzenia:


16.06.2020 r., w godz. 9:00 - 13:00 w Trzebini,
ORLEN Południe Trzebinia, parking Budynku Administracji 3 (budynek starego
przedszkola)
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia



19.06.2020 r., w godz. 9:00 - 13:00 w Płocku,
parking Centrum Administracji PKN ORLEN
ul. Chemików 7, 09-411 Płock



01.07.2020 r., w godz. 9:00 - 14:00 w Warszawie,
parking Budynku Senator
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

W związku z sytuacją epidemiologiczną, akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z
zapewnieniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które
chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.
Informacje o tym, jak przygotować się do oddania krwi można znaleźć na stronie www.rckikwarszawa.com.pl w zakładce Informacje dla krwiodawców.
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Rzecznik ds. Etyki PKN ORLEN S.A. – nowa siedziba biura.
Na koniec naszych dzisiejszych informacji chcielibyśmy poinformować wszystkich Państwa, że
w przypadku potrzeby kontaktu z Rzecznikiem ds. Etyki PKN ORLEN S.A. Panią Justyną
Brzezińską - Kępczyńską od niedawna zmieniła się siedziba biura.
Dotychczas z Panią Rzecznik można było się spotkać w miejscu jej dotychczasowej pracy, czyli
w budynku Biura Zakupów, natomiast w tej chwili biuro Rzecznika ds. Etyki PKN ORLEN S.A.
znajduje się w dawnym budynku szkoleń - pokój Nr 27, tel. kontaktowy 24 256-90-99 lub. kom.
605-551-857.
Od początku objęcia funkcji Rzecznika ds. Etyki PKN ORLEN S.A. przez Panią Justynę
Brzezińską - Kępczyńską nasza Organizacja Związkowa aktywnie współpracuje z Panią
Rzecznik i wspiera wszelkie działania. Taką otwartość, wolę współpracy i chęć wspólnego
działania zadeklarowaliśmy Pani Rzecznik składając gratulacje po objęciu funkcji i dziś nasze
deklaracje podtrzymujemy, życząc jednocześnie jak najbardziej skutecznych działań w
rozwiązywaniu problemów pracowniczych.

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