Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 05 września 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.
Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od dobrej informacji dla pracowników PKN ORLEN i Spółek G.K.
dotyczącej decyzji Prezesa PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka o przyznaniu pracownikom
jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tyś zł brutto. Ta informacja jest już chyba znana wszystkim
pracownikom, ale ze względu na jej pozytywny charakter chcemy ją odnotować i poinformować o tym
fakcie w sposób oficjalny także w naszych związkowych informacjach, które docierają szerzej niż tylko
na nasz Zakład. Nasz pisemny wniosek wystosowany wspólnie z nami przez MBZZ i NSZZ Solidarność
wysłany do Pana Prezesa Daniela Obajtka w dniu 16 sierpnia znalazł ostatecznie zrozumienie i w dniu
30 sierpnia napłynęła do nas pozytywna pisemna odpowiedź.
Najpierw przyszła pozytywna odpowiedź od Pana Prezesa Daniela Obajtka dotycząca pracowników PKN
ORLEN, a już w następnym dniu zaczęły spływać pozytywne odpowiedzi dotyczące poszczególnych
Spółek, których dotyczył nasz wniosek. Na dzień dzisiejszy patrząc w sposób formalny nie mamy jeszcze
oficjalnych pisemnych odpowiedzi z kilku Spółek, ale od czwartku 1 września napływają one
systematycznie i liczymy, że spłyną do naszego biura dziś lub najpóźniej jutro.
Tylu ilu jest pracowników, tyle na pewno jest komentarzy, ale my z naszej strony dziękujemy władzom
Koncernu za tą decyzję i jednocześnie też chcemy podkreślić pozytywny wydźwięk, który słyszymy w
rozmowach z pracownikami. Doceniane jest zauważenie problemu, który poruszaliśmy w naszym piśmie,
jak i doceniona jest także pozytywna odpowiedź, która nadeszła do nas pisemnie od Pana Prezesa
Daniela Obajtka w dniu 30 sierpnia oraz w dniach kolejnych odpowiedzi ze Spółek naszej Grupy.
Ta kwota jednorazowego świadczenia w wielu przypadkach i u wielu pracowników będzie istotnym
wsparciem wszystkich wydatków rodzinnych, bo bywają skrajnie różne są sytuacje osobiste i materialne
poszczególnych osób i ich rodzin.
Poniżej do zapoznania się dla pracownikom przedstawiamy pismo jakie otrzymaliśmy od Prezesa PKN
ORLEN Pana Daniela Obajtka, a odpowiedzi dotyczące pracowników poszczególnych Spółek, które
spływają do nas są takie same jeśli chodzi o przyznaną kwotę.
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„Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r.
Pan Rafał Stefanowski
Przewodniczący
MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Pan Marek Balkowski
Przewodniczący
OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Pan Mariusz Konopiński
Przewodniczący
MBZZ w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Szanowni Panowie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 sierpnia br. chciałbym poinformować, co następuje:
Zarząd PKN ORLEN konsekwentnie realizuje politykę corocznej poprawy wynagrodzeń
Pracowników prowadząc z Państwem dialog społeczny w tym zakresie. Dążąc do zapewnienia w 2022
r. maksymalnie możliwego poziomu wzrostu płac, podjęta została decyzja o przyznaniu w miesiącu
wrześniu br. dodatkowego jednorazowego świadczenia w kwocie 4.000 zł brutto dla Pracowników PKN
ORLEN.
Poniżej przedstawiam zasady w oparciu, o które wypłacone będzie dodatkowe jednorazowe
świadczenie:
• jednorazowe świadczenie wypłacone będzie Pracownikom zatrudnionym w dniu wypłaty
proporcjonalnie do wymiaru etatu;
• pracownicy PKN ORLEN zatrudnieni jednocześnie u innych pracodawców w ramach Grupy
Kapitałowej ORLEN otrzymają jednorazowe świadczenie wyłącznie w PKN ORLEN;
• wypłata jednorazowego świadczenia nie będzie obejmować Pracowników PKN ORLEN, którzy w
dniu jego wypłaty:
- korzystać będą z urlopów bezpłatnych lub wychowawczych,
- są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
- są zatrudnieni na stanowiskach Dyrektorów bezpośrednio podległych
Członkom Zarządu PKN ORLEN.
Wyrażam przekonanie, że powyższe zostanie przez Państwa i Pracowników odebrane pozytywnie.

Z poważaniem
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny”
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Mobilna akcja krwiodawstwa

W poniedziałek, 5 września odbędzie się kolejna, mobilna akcja krwiodawstwa. Wydarzenie
organizuje Klub HDK przy PKN ORLEN, we współpracy z RCKiK w Warszawie.
Tradycyjnie zapraszamy na parking przed Centrum Administracji PKN ORLEN, ul. Chemików 7 w
Płocku oraz przed budynek Senator, przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie. W obu miejscach akcja
odbędzie się w godzinach 9:00-13:00.
Z kolei 06.09.2022 zapraszamy do udziału w mobilnej akcji w Trzebini, organizowanej we współpracy z
RCKiK w Krakowie, która odbędzie się na parking przed budynkiem „starego przedszkola” w godz.
9:00-13:00.
Zapraszamy osoby chętne do oddawania krwi. Każda grupa krwi jest potrzebna.

FILIP KOSOWSKI – zbiórka charytatywna, Siepomaga.pl
Na prośbę Członka naszej Organizacji, a także za zgodą rodziców Filipa, w dzisiejszych informacjach
zwracamy się do wszystkich Państwa o choćby drobną pomoc finansową i wsparcie zbiórki pieniędzy na
leczenie i rehabilitację FILIPA KOSOWSKIEGO – syna Członka naszej Organizacji.
Poniżej kilka informacji dotyczących choroby i leczenia FILIPA.
Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie tej zbiórki.

al
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Filip Kosowski, 14 lat

ka Filipa o zdrowie trwa...Dołącz do niej!

CEL ZBIÓRKI:

Turnusy, leczenie i rehabilitacja, dojazdy
Organizator zbiórki: Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Filip Kosowski, 14 lat
Płock, mazowieckie
Zespół Williamsa, łuszczyca

Opis zbiórki
Filip cierpi na dosyć rzadkie schorzenie genetyczne – zespół Williamsa. Oprócz problemów
kardiologicznych, okulistycznych, neurologicznych, endokrynologicznych, metabolicznych i wielu
innych, ten zespół wad wrodzonych charakteryzuje też obniżony poziom funkcjonowania
poznawczego i społeczno-emocjonalnego.

Dzieci-Elfy mają także charakterystyczne cechy psychiczne, takie jak ciekawość, przyjazne usposobienie,
łatwość nawiązywania kontaktu z innymi, dobre umiejętności komunikacyjne, nieograniczone zaufanie
oraz empatia. Są one między innymi w stanie rozpoznawać emocje innych, Jednocześnie mogą
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wykazywać zachowania kompulsywne i nastroje depresyjne. Taką też osobą jest nasz Fifi. Jest również
bardzo pogodnym, towarzyskim i niezwykle muzykalnym nastolatkiem. Kocha muzykę rockową, grę na
perkusji i śpiew. Niestety, oprócz niepełnosprawności intelektualnej i problemów zdrowotnych (wady
serca, niedoczynność tarczycy, łuszczyca, niedosłuch przewodzeniowy) potrzebuje wsparcia w radzeniu
sobie w codziennych sytuacjach społecznych. Filipek przejawia trudności emocjonalne podczas
przebywania w grupie rówieśniczej.

W związku z tym, co pół roku uczestniczy w turnusie TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), gdzie
nabywa konkretnych sprawności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Co roku, w ferie zimowe i
wakacje, planujemy dla syna wyjazdy na powyższe treningi oraz kolonię integracyjną z elementami
terapii. Roczne koszty takich turnusów to nawet 12000 zł. Dodatkowo – w ramach możliwości – staramy
się, aby Filip mógł choć raz w ciągu roku skorzystać z pobytu nad morzem, wraz z dietą dla łuszczyków
oraz dermatologicznymi zabiegami medycznymi.

Oprócz całorocznej rehabilitacji ruchowej, zajęć na basenie i terapii widzenia Filip uczestniczy w
wyjazdowych turnusach fizjoterapeutycznych, co jednorazowo generuje wydatek rzędu kolejnych tysięcy
złotych. Koszty rehabilitacyjne wciąż rosną, a potrzeby, niestety, nie maleją.
Bez wsparcia Filipowi będzie jeszcze trudniej. Dlatego nie bądź obojętny na naszą prośbę i pomóż
nam w walce o zdrowie naszego syna!
Rodzice Filipa
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W związku z pytaniami pracowników o możliwość odliczenia w PIT rocznej kwoty składki
związkowej, poniżej jeszcze raz zamieszczamy informację w tej sprawie:
Począwszy od tego roku w zeznaniu rocznym PIT pracownik będzie mógł sobie odliczyć od podatku
kwotę rocznej składki związkowej (do 500 zł).

Informacja z CUK:
,,W odniesieniu do poniższej korespondencji uprzejmie informuję, że w dniu 15.06.2022 r.
ogłoszony został tekst Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym usankcjonowana
została omawiana zmiana brzmienia art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy, który dotyczy formy
dokumentowania wysokości poniesionych kwot tytułem wpłaty składek członkowskich na rzecz
związku zawodowego podlegających odliczeniu, zmierzająca do pozycjonowania tej informacji w
PIT-11.
Jednocześnie uprzejmie informuję że zmianie uległ art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy – dotyczący
podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł
do 500 zł rocznie. Tym samym pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do
zapłaty o kwotę 500 zł rocznie.
Zmiana będzie miała zastosowanie do PIT-11 wystawionych za rok 2022. Nowy druk PIT-11
uwzględniający pozycję składek członkowskich na rzecz związków zawodowych pobranych przez
płatnika, podlegających odliczeniu od dochodu został już zamieszczony na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/.

Na koniec dzisiejszych informacji małe podsumowanie naszych tegorocznych dwóch pikników
związkowych, z których pierwszy odbył się 25 czerwca, a drugi w minioną sobotę 3 września.
Obydwa pikniki cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ten drugi jeszcze większym niż pierwszy. Była
możliwość wspólnej integracji, bliższego poznania się oraz odbycia wielu rozmów na różne tematy, w
tym te bardzo ważne i na czasie, czyli dotyczące już zaistniałego połączenia się Orlenu z Lotosem oraz
zbliżającego się i mającego zaistnieć jeszcze w tym roku połączenia się z PGNiG.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok.
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Gdyby była potrzeba spotkania się pracowników danego Obszaru z nami i szerszego porozmawiania na
różne bieżące pracownicze tematy, to zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i umówienie spotkania
w danym miejscu.

Delegatom naszego Związku przypominamy i zapraszamy jeszcze raz na Walne Zebranie
Delegatów, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w czwartek 15 września w Płocku,
w Domu Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.
Rejestracja Delegatów od godz. 8.00 – 9.00.

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