
ZARZĄDZENIE  NR 62  /2020 
Zarządu  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  Spółki z o.o. 

z siedzibą w Gdyni 

z dnia 27 listopada 2020  r. 
 

 
w  sprawie : wprowadzenia aplikacji internetowej modułu „e-pracownik” w 

Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS 

CoV-2 oraz do stosowania po ustaniu epidemii zarządza się co następuje: 

 

§1. 

 

1.Wprowadza się aplikację internetową moduł e-pracownik w Przedsiębiorstwie     

    Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

2.Moduł e-pracownik zawiera informacje związane z wynagrodzeniem , urlopami, badaniami       

   lekarskimi, szkoleniami itp., a także formularze wykorzystywane do zgłaszania różnych     

   wniosków pracowniczych. 

 

§2. 

 

1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pobrania stosownego loginu i hasła do 

zalogowania się do modułu e-pracownik. 

2.Login i hasło modułu e-pracownik dostępne jest dla : 

- pracowników wydziału przewozów w kasie PKM Sp. z o.o. 

- pracowników wydziału serwisu u kierownika wydziału , 

- pracowników wydziału WEI u kierownika  wydziału, 

- pracowników administracji w dziale kadr 

 3.  Nowo zatrudniani pracownicy login i hasło do modułu e-pracownik otrzymują nie później 

niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę . 

 4. Aplikacja moduł e-pracownik dostępna jest pod adresem https://eprac.pkmgdynia.pl  lub 

poprzez naszą stronę www.pkmgdynia.pl 

  

§ 3. 

 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika skierowany do zarządu PKM Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdyni wszystkie informacje zawarte w module e-pracownik będą mogły być 

dostępne w tradycyjny sposób. 

§4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2020r. 

https://eprac.pkmgdynia.pl/
http://www.pkmgdynia.pl/


 

 

     

 

Zarządzenie otrzymują: 
1. Główny Księgowy- finanse@pkmgdynia.pl 

2. Kierownik Wydziału Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - l.kurzawa@pkmgdynia.pl 

3. Główny specjalista ds. pracowniczych - kadry@pkmgdynia.pl 

4. Starszy Inspektor ds. BHP-bhp@pkmgdynia.pl 

5. Starszy Specjalista ds. socjalnych i archiwum- socjalny@pkmgdynia.pl 

6. Starszy specjalista ds. Zaopatrzenia - p.wierzowiecki@pkmgdynia.pl 

7. Magazynier-kierowca zaopatrzeniowiec – zaopatrzenie@pkmgdynia.pl  

8. Specjalista ds. płac - j.adach@pkmgdynia.pl  

9. Specjalista ds. płac - d.liniewska@pkmgdynia.pl 

10. Kierownik Wydziału Serwisu- serwis@pkmgdynia.pl 

11. p.o. Kierownik Wydziału Przewozów – eksploatacja@pkmgdynia.pl 

12. Starszy specjalista ds. ekonomicznych i marketingu - adamweisbrodt@pkmgdynia.pl 

13. Starszy specjalista ds.informatyki- informatyk@pkmgdynia.pl 

14. Starszy referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu -sekretariat@pkmgdynia.pl 

15. Radca prawny - prawo@pkmgdynia.pl 

16. Magazynier – magazyn@pkmgdynia.pl 

 

b/ w formie pisemnej– Sekretariat Spółki.  
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