Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 23 maja 2022 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.
Tydzień temu informowaliśmy, że mimo połowy maja wciąż nie mam jeszcze zawartych porozumień
płacowych w niektórych Spółkach G.K. ORLEN.
Te dwie Spółki w których brakowało porozumień, to ORLEN Laboratorium i ORLEN Eko. Główny proces
negocjacji płacowych nie doprowadził stron do porozumienia i w przypadku tych dwóch Spółek powstały
protokoły rozbieżności, co w konsekwencji doprowadziło do powstania po stronie związkowej Wspólnej
Reprezentacji Związkowej, która wysunęła swoje żądania płacowe. Efektem wysuniętych żądań było
zorganizowanie 17 maja przez Zarząd Spółki ORLEN Laboratorium i ORLEN Eko spotkań, na których
udało się dokończyć rozmowy i podpisać stronom porozumienia płacowe.
Porozumienia płacowe w poszczególnych Spółkach są na różnych poziomach, jak i jakieś inne elementy
dodatkowe, ale całościowo zamykają się w zbliżonych do siebie kwotach. Gdyby ktoś z naszych
Członków chciał bliższych informacji dotyczących szczegółów porozumień płacowych z poszczególnych
Spółek, to prosimy o kontakt z nami.
Dzień Chemika 2022.
W związku z pytaniami spływającymi do biura naszego Związku odnośnie tegorocznych Dni Chemika,
poniżej zamieszczamy komunikat pracodawcy także w naszych informacjach, szczególnie dla osób
będących poza Firmą na dłuższym wolnym, którzy nie mają dostępu do Intranetu, ale czytają nasze
informacje na naszej stronie internetowej:
,,Szanowni Państwo,
w związku z tym, że tegoroczne obchody Dnia Chemika, które tradycyjnie wypadają w pierwszą
niedzielę czerwca, nie odbędą się w formie pikniku pracowniczego, decyzją Prezesa Zarządu PKN
ORLEN Daniela Obajtka, pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego w terminie
pomiędzy 10 a 24 czerwca br. oraz otrzymają zwiększone o 100 zł doładowanie karty zakupowej lub
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indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit. Uruchomienie środków na karcie
zakupowej lub doładowanie indywidualnego konta w kafeterii nastąpi w terminie do 11 lipca 2022 r.
Dodatkowe doładowanie karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej
MyBenefit,
i

będzie

przeprowadzone
przysługiwać

zostanie

pracownikom

zgodnie
zatrudnionym

z
na

przyjętymi
dzień

30

zasadami
czerwca

br.

Przy doładowaniu karty zakupowej lub indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit
brana będzie pod uwagę decyzja pracownika, jaką podjął do 30 kwietnia br. Jedynym warunkiem,
niezbędnym do otrzymania dodatkowego doładowania w wysokości 100 zł, będzie wyrażenie przez
pracownika zgody na przypisanie tej kwoty do przychodu, co wynika ze stosunku pracy.
Pracownicy, którzy będą zatrudniani w maju i czerwcu br., będą mogli podjąć decyzję
o wyborze świadczenia do 15 lipca br. i w ich przypadku doładowanie nastąpi do 31 sierpnia 2022 r.
Dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom PKN ORLEN S.A do wykorzystania w okresie od 10
do 24 czerwca br.
W tym celu należy wystawić w SSEGK wniosek: „Zgłoszenie nieobecności”, należący do ka tegorii
wniosków Kadrowych z ustalonym terminem wykorzystania dnia wolnego (rodzaj nieobecności ->
nieobecność usprawiedliwiona inna -> typ nieobecności -> całodniowa). Jedynie w wyjątkowych
sytuacjach (uzasadnionych

przyczynami

organizacyjnymi

lub

losowymi)

istnieje

możliwość

skorzystania z dnia wolnego w innym terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym, nie później
jednak niż do końca 2022 roku.
Ponadto informujemy, że dodatkowy dzień wolny nie jest wliczany do 10 dni wolnych od pracy, których
wykorzystanie jest warunkiem otrzymania z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku oraz leczenia
sanatoryjnego”.

Ankieta satysfakcji.
Przypominamy i zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety online dotyczącej realizacji Rozmowy
Rozwojowej 2022 roku.
Link do ankiety: Ankieta satysfakcji z Rozmowy Rozwojowej 2022 (orlen.pl)
Formularz jest dostępny do 25 maja.
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Ankietę można także wypełnić w wersji papierowej korzystając ze wzoru zamieszczonego w Intranecie,
w sekcji dotyczącej Rozmowy Rozwojowej Rozmowa Rozwojowa (orlen.pl)
Pikniki związkowe 2022 r.
W związku z pojawiającymi się już pytaniami naszych Członków o to czy w tym roku odbędą się nasze
tradycyjne pikniki związkowe, chcemy już dziś Państwa poinformować, że Zarząd Związku już wcześniej
podjął takie decyzje i zaplanował organizację dwóch pikników.
Pikniki odbędą się na placu piknikowym MOSIR Płock przy Wieży Ciśnień, Pl. Dąbrowskiego 2 a,
tradycyjnie w godz. 17.00 – 24.00.
- Pierwszy piknik - sobota 25 czerwca,
- Drugi piknik - sobota 3 września.
Mimo znaczącego wzrostu wszystkich kosztów, cena naszych zaproszeń dla Członka Związku i osoby
towarzyszącej jako częściowej partycypacji w ogólnych kosztach organizacji pikników pozostaje od lat
niezmienna i także w tym roku wynosi tylko 20 zł.
Rozpoczęcie sprzedaży zaproszeń od poniedziałku 30 maja w biurze Związku, budynek 06, pokój
Nr 12, tel. 24 256-67-49.

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