Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 13 września 2021 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.
W minionym tygodniu, w poniedziałek 6 września odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Socjalnej
w PKN ORLEN S.A., a przed jej posiedzeniem odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych oraz
przedstawicieli pracodawcy dotyczące corocznego podsumowania Regulaminu Zakładowej Działalności
Socjalnej PKN ORLEN S.A. oraz ewentualnych zmian w Regulaminie na rok 2022.
Przyjęte zostały pewne założenia zmian w Regulaminie Socjalnym na przyszły rok o których niedługo
szczegółowo będzie informował pracodawca w stosownych komunikatach w Intranecie (także i my), jak
już wszystko będzie ostatecznie ustalone i zatwierdzone.
Osobnym tematem tego spotkania była także zgłaszana już od dłuższego czasu przez pracowników
sprawa ograniczonych w czasie okresu pandemii możliwości wykorzystania środków na karcie Edenred
(karta sport, kultura).
Przypomnijmy, że w czasie tej największej pandemii i okresowego w owym czasie zamknięcia różnego
typu obiektów sportu i kultury, od pracowników otrzymywaliśmy sygnały o ograniczonych możliwościach
wykorzystania kart oraz prośby o zawnioskowanie do pracodawcy odnośnie przeniesienia środków z kart,
których ważność kończy się z końcem tego roku, na nowe karty z okresem 4-letniej ważności.
Po takich zgłoszeniach pracodawca przeanalizował ten temat, jednak szczegółowa analiza zaległych
środków na tego typu kartach wykazała, że bardzo wielu pracowników posiada niewykorzystane środki
z lat 2018, 2019 oraz z roku 2020, czyli z okresów ponad dwóch lat przed pandemią.
Sam okres całkowitego zamknięcia tego typu obiektów nie trwał bardzo długo i był przeplatany różnymi
okresami zamknięcia, ale też i okresowego otwarcia większości obiektów. Zdiagnozowano więc, że
nawet w tym trudniejszym okresie były możliwości i są one cały czas obecnie odnośnie wykorzystania
tych środków pieniężnych lub np. zakupu różnego typu woucherów, karnetów lub biletów z np. rocznym
okresem ważności, tym bardziej, że roczne doładowanie karty to są stosunkowo nieduże kwoty typu 200
lub ponad 200 zł, które dość łatwo i szybko można wydatkować lub komuś sprezentować.
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Ale niezależnie od tego kto ile ma środków na takiej karcie i jakie są powody, że jeszcze ich nie
wykorzystał, pracodawca ostatecznie przyjął takie założenie wynegocjowane z operatorem tych kart, że
będzie możliwość przeniesienie salda środków pieniężnych z kart ,,starych”, których ważność kończy się
z końcem 2021 roku na nowe karty, ale będzie się to wiązało z drobną opłatą 5 lub 10 zł (standardowa
opłata wynosiłaby 40 zł) w zależności od tego, z którego roku pracownik posiada środki. Dokładne i
szczegółowe informacje w tym temacie będą podane w niebawem w komunikacie pracodawcy, który
ukaże się w Intranecie w najbliższym czasie, ale w tym miejscu już dziś apelujemy do wszystkich
pracowników o odnalezienie swoich kart i ich jak najszybsze wykorzystanie, czy to samemu, czy przez
członków rodziny, tak aby nikt nie musiał płacić choćby drobnych 5 zł opłaty za przeniesienie starego
salda na nową kartę.

Wybory Rzeczników ds. Etyki w Spółkach G.K. ORLEN.
W Spółkach G.K. ORLEN trwają prace i wdrażane są w uzgodnieniu z Organizacjami Związkowymi
procedury dotyczące wyborów Rzecznika ds. Etyki w każdej ze Spółek.
Niezależnie od powyższego trwają także prace dostosowujące poszczególne zapisy Regulaminów Pracy
odnośnie wprowadzenia benefitu ,,wypłata na życzenie”.
Pracowników Spółki ORLEN KolTrans informujemy, że w Spółce w jej wszystkich lokalizacjach trwają
wybory Społecznych Inspektorów Pracy.

Komunikat Klubu HDK.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN wraz z Kołami ORLEN Ochrona, ORLEN
Laboratorium, ORLEN Serwis, ORLEN Południe, ORLEN CUK organizuje akcję krwiodawstwa dla
pracowników GK ORLEN.
Honorową donację będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących
lokalizacjach:


20.09.2021 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Warszawie
PKN ORLEN Parking Budynku Senator,
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20.09.2021 r., w godz. 8:00 – 13:00 w Płocku,
PKN ORLEN parking Centrum Administracji
ul. Chemików 7, 09-411 Płock



22.09.2021 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Trzebini
ORLEN Południe parking Budynku Administracji 3 (budynek starego
przedszkola),
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia



29.09.2021 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Olsztynie
PKN ORLEN Terminal Paliw w Gutkowie
parking Budynku Administracji, ul. Gutkowo 54, 11-041 Olsztyn

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

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