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Informacje MZZPRC z dnia 28 października 2019 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 złożenia życzeń i gratulacji pracownikom Spółki ORLEN 

EKO, którzy w miniony piątek 25 października obchodzili jubileusz 15-lecia istnienia i 

działalności Spółki. 

Zarządowi i wszystkim pracownikom jeszcze raz składamy nasze najlepsze życzenia dalszej 

owocnej pracy, sukcesów oraz samych dobrych decyzji, które pozwolą na dynamiczny rozwój 

Spółki oraz na bycie dobrym pracodawcą dla pracowników.  

 

 

Ankieta dotycząca czasy pracy w PKN ORLEN. 

Tydzień temu zakończona została ankieta dotycząca czasu pracy, która była przeprowadzona 

wśród pracowników obszarów produkcji w PKN ORLEN. Wypełnianie ankiety wśród 

pracowników pracujących w czterobrygadowej organizacji pracy odbyło się w dniach od 07-

18.10.2019 r., a komisyjne zliczenie głosów odbyło się w poniedziałek 21 października. 

Na ok. 2 tysiące pracowników którzy mogli wypełnić ankietę, w głosowaniu udział wzięło 93,37% 

uprawnionych. Za utrzymaniem czterobrygadowej organizacji pracy opowiedziało się 68,88% 

ogółu pracowników biorących udział w ankiecie. Natomiast za powrotem do pięciobrygadowej 

organizacji pracy głosowało 31,12%. 

Tyle suche wyniki ankiety, którą przypomnijmy jeszcze raz przeprowadził pracodawca, a nie 

Organizacje Związkowe. Po zakończeniu głosowania pracownikom w Intranecie podane zostały 

te najważniejsze informacje dotyczące wyniku głosowania nad utrzymaniem obecnego systemu, 
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bądź jego zmianą, natomiast pozostała część ankiety w której były też inne pytania będzie 

analizowana przez przedstawicieli pracodawcy. 

Całość tematu szczegółowo omówimy także na najbliższym posiedzeniu Zarządu naszego 

Związku w dniu 13 listopada (środa). 

 

 

Ankieta dotycząca platformy MyBenefit. 

Kolejną ankietę jaką przygotował i zamieścił już w Intranecie pracodawca, to Ankieta dotycząca 

platformy kafeteryjnej MyBenefit (można ją wypełnić także w wersji papierowej). 

W tym temacie również prosimy wszystkich o zaangażowanie się, uważne przeczytanie ankiety 

i wypełnienie jej, bo dotyczy bardzo ważnej sprawy, a mianowicie niektóre pytania dotyczą także 

naszych środków socjalnych. 

Pracodawca w pkt. 6 pyta nas o to, czy wszystkie benefity (także świadczenia socjalne) powinny 

być dostępne z jednego miejsca w aplikacji online. Natomiast pytanie nr 7 odnosi się do tego, 

czy pracownik chciałby mieć możliwość wyboru  realizacji przysługujących świadczeń 

socjalnych pomiędzy dotychczasową formą (przelew na konto), a przelewem środków na 

platformę kafeteryjną. 

Każdy pracownik musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie i zaznaczyć w ankiecie odpowiedzi, 

czy chciałby, aby jego środki socjalne po wypełnieniu odpowiedniego wniosku trafiały tak jak 

dotychczas bezpośrednio na konto bankowe, czy chciałby mieć wybór i przelewać te środki na 

platformę MyBenefit. 

Przy tej okazji przypominamy też wszystkim tym pracownikom, którzy jeszcze nie wykorzystali 

swoich 350 zł na platformie MyBenefit, które to środki w postaci punktów pracodawca przelał 

pracownikom na platformę, aby dokonali tego niezwłocznie, bo ich wykorzystanie (po 

zalogowaniu się na platformę) jest możliwe tylko do końca roku, później środki przepadają. 

 

 

 

 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

Spółka ORLEN AVIATION. 

Do Spółki ORLEN Aviation w Warszawie skierowaliśmy pismo o spotkanie na którym będziemy 

chcieli szczegółowo ustalić proces jak najszybszego wejścia Spółki do wspólnego Regulaminu 

Świadczeń Socjalnych jaki mamy w PKN ORLEN i Spółkach G.K. W tym temacie odbyło się już 

spotkanie na którym przedstawiciele PKN ORLEN zaprezentowali założenia Funduszu 

Socjalnego, ale muszą dokonać się teraz także pozostałe formalności, żeby pracownicy z 

Nowym Rokiem zostali objęci postanowieniami ZFŚS. 

Poniżej treść naszego pisma: 

 

„                          

 
Płock, 22.10.2019 r. 

 

Pan Waldemar Mazurek 

Prezes Zarządu 

ORLEN Aviation Sp. z o.o. 

 

Pan Waldemar Humięcki 

Członek Zarządu ds. Operacyjnych 

ORLEN Aviation Sp. z o.o. 
 

 

Szanowni Panowie Prezesi, 

W miesiącu sierpniu br. w Państwa Spółce odbyło się spotkanie z udziałem Pana Prezesa oraz 

działających w Spółce Organizacji Związkowych dotyczące zaprezentowania przez przedstawicieli Działu 

Socjalnego PKN ORLEN S.A. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN 

S.A., którym objęci są pracownicy ORLENU i Spółek Grupy Kapitałowej 
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Wyrażona została wtedy przez wszystkie strony wola jak najszybszego (z początkiem 2020 roku) objęcia 

postanowieniami ZFŚS także pracowników Spółki ORLEN Aviation. Informacje na temat możliwości 

objęcia Spółki wspólnym Funduszem Socjalnym znalazły także duże zainteresowanie i zadowolenie 

wśród Załogi. 

Docierają jednak do nas informacje o rzekomej formalnej przeszkodzie we wprowadzeniu ZFŚS ze 

względu na zapis jednego z paragrafów w istniejącym w Spółce ZUZP.  

W związku z powyższym zwracamy się o pilne zorganizowanie spotkania w celu oficjalnego 

rozstrzygnięcia tej kwestii przez strony oraz ustalenia zakresu dalszych niezbędnych działań i prac 

skutkujących wprowadzeniem w Spółce z dniem 1 stycznia 2020 roku postanowień Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. 

Z poważaniem 

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 

 

 

ORLEN KolTrans. 

Do Spółki ORLEN KolTrans wystosowane zostało pismo o nagrodę z okazji Dnia Kolejarza. 

Poniżej jego treść: 

„                                   

 

             Płock, dn. 25.10.2019 r. 
Pan Krzysztof Duszczyk    

Prezes Zarządu  

ORLEN KolTrans S.A. 

 

  

Dotyczy: nagrody specjalnej dla Pracowników Spółki z okazji Dnia Kolejarza.   
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Szanowny Panie Prezesie, 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Branżowy 

Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN wnioskują do Pana Prezesa i Zarządu 

ORLEN KolTrans S.A. o rozważenie wypłaty dla Pracowników Spółki specjalnej nagrody jednorazowej z 

okazji przypadającego w dniu 25 listopada br. Dnia Kolejarza.  

Taki gest ze strony Pracodawcy byłby wyrazem szacunku dla Pracowników za ich wkład pracy  i 

zaangażowanie w realizację celów Spółki. Ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności z jakim 

podchodzą do swojej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, przyczyniają się w znacznej 

mierze do rozwoju i obecnej pozycji Spółki. 

 

Z poważaniem 

Rafał Stefanowski, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A., 

Mariusz Konopiński, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

Wiesława Frydrychowska, Wiceprzewodnicząca OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.” 

 

 

Pomoc dla Jasia - 5-cio miesięcznego synka pracownika naszej Firmy. 

Wszystkim pracownikom z naszej Grupy Kapitałowej, ich rodzinom oraz wszystkim tym, którzy 

włączyli się w pomoc dla małego chłopczyka Jasia Sochackiego (akcja HDK oraz DKMS) 

składamy serdeczne podziękowania. 

 

Członków Zarządu Związku już dziś informujemy, że najbliższe zebranie odbędzie się 

13 listopada (środa), godz. 13.00, sala nr 1, bud. C.A. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


