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Informacje MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

 z dnia 16 grudnia 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. 

 

W końcówce bieżącego roku odbywają się jeszcze ważne spotkania, a jednym z nich w 

minionym tygodniu było spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami pracodawcy 

PKN ORLEN w sprawie zmian w Regulaminie Socjalnym (czwartek 12.XII) oraz spotkanie w 

sprawie platformy kafeteryjnej My Benefit, które odbyło się w piątek 13 grudnia. 

 

Odnośnie platformy My Benefit, to chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych 

pracowników, że po wystosowaniu przez naszą Organizację wniosku do pracodawcy odnośnie 

przedłużenia terminu wykorzystania punktów na platformie (pisaliśmy o tym tydzień temu), 

otrzymaliśmy na czwartkowym spotkaniu informację, że pracodawca przedłuży na I kwartał 

2020 roku możliwość wykorzystania konta My Benefit. 

Nasz wniosek o takie przedłużenie wynikał z sygnałów jakie otrzymywaliśmy, że jest grupa 

pracowników, która jak dotychczas z różnych powodów nie wykorzystała swoich 350 punktów 

zamiennych na złotówki i jak się okazuje po sprawdzeniu dokładnych danych przez pracodawcę, 

jest to całkiem spora grupa osób. 

Stosowny komunikat w tej sprawie zapewne przekaże także strona pracodawcy w Intranecie. 

 

Druga część czwartkowego spotkania z pracodawcą kontynuowanego w piątek 13 grudnia, to 

omówienie propozycji zmian w Regulaminie Socjalnym PKN ORLEN i Spółek G.K., które są we 

wspólnej działalności socjalnej. Tutaj oprócz spraw koniecznych do zmiany wynikających czy to 

z przepisów prawa lub z RODO (zmieniają się także o 500 zł w górę wszystkie progi dochodowe 
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brane do wyliczeń oraz o ulega podwyższeniu o 100 zł świadczenie dotyczące wypoczynku, tzw. 

,,grusza”), pracodawca przedstawił wyniki niedawno przeprowadzonej wśród pracowników 

Ankiety dotyczącej Platformy My Benefit oraz przedstawił propozycje zmian w Regulaminie 

Socjalnym dotyczące tego, aby pracownicy mieli wybór pomiędzy dotychczasowym 

rozwiązaniem, czyli przelewem pieniędzy wynikających z danego świadczenia socjalnego na 

swoje konto (tak jak dotychczas) lub poprzez wybranie drugiej opcji i skierowanie takich środków 

na Platformę My Benefit.  

Nie jesteśmy absolutnie za tym, aby do Platformy My Benefit trafiały pieniądze z tzw. socjalu, 

chyba, że zapadną wspólne uzgodnienia wszystkich stron o tym, że to pracownik sam będzie 

wskazywał i dokonywał wyboru gdzie chce mieć przelewane środki socjalne za dane 

świadczenie. 

Po odbyciu wielu rozmów z pracownikami nie widzimy jakiś oczywistych plusów jeśli chodzi o 

zalety i korzyści wynikające z użytkowania platformy My Benefit, oprócz oczywiście tego, że w 

grudniu 2018 roku pracodawca zasilił pracownikom na 2019 rok konto o wartości 350 zł i 

pracownicy te środki spożytkowali głównie na bony zakupowe do danych sklepów oraz na inne 

zakupy, np. bilety do kina, itp. I najlepiej by było, gdyby platforma benefitowa pozostała w takim 

pierwotnym kształcie, czyli poprzez zasilanie tam dodatkowych środków pracodawcy. 

Jeszcze jedno spotkanie w tej sprawie ma się odbyć jeszcze w dniu jutrzejszym (wtorek 17.12). 

 

 

W piątek 13 grudnia odbyliśmy ostatnie w tym roku zebranie Zarząd Związku, na którym 

gościliśmy przedstawicieli pracodawcy z Biura Zarządzania Relacjami Społecznym. Omówione 

zostały tematy związane z pakietami medycznymi oraz te dotyczące programów 

profilaktycznych. 

W dalszej części zebrania omówione zostały także pozostałe bieżące sprawy. 

 

 

 

 



                                    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 

 

Przedświąteczna Akcja HDK. 

 

Poniżej przedstawiamy informację Klubu HDK o najbliższej akcji krwiodawstwa: 

 

,,Szanowne Koleżanki i Koledzy Krwiodawcy 
 
Serdecznie zapraszam na świąteczną akcję krwiodawstwa w GK ORLEN. 
 
Jeśli ktoś nie miał w ostatnim czasie honorowej donacji, gorąca prośba o zaplanowanie 
karencji aby oddać krew na akcji krwiodawstwa. 
 
Krew będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi: 
 

 20.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Płocku na terenie 
Parkingu Centrum Administracyjnego PKN ORLEN S.A. 
w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

 
Do zobaczenia 
 
Z wyrazami szacunku 
Adam Kwasiborski 
 

 

Przewodniczących Kół Wydziałowych oraz ze Spółek zapraszamy po odbiór kalendarzy 

planszowych na rok 2020. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


