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Informacje MZZPRC z dnia 27 kwietnia 2020 r. 
 

 
Witam. Piotr Wilicki – 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. 

 

Pierwszą informacją dzisiejszych wiadomości jest komunikat o zamknięciu bramy nr 5 dla ruchu 

osobowego od 4 maja br. 

Poniżej komunikat Biura Bezpieczeństwa: 

 

„Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informuję, że przystępujemy do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z 
budową nowego budynku wartowni nr 5 oraz parkingu dla pojazdów ciężarowych i osobowych. 
 
Prace realizowane będą przy zachowaniu zdolności operacyjnej bramy – nie ma możliwości 
całkowitego wyłączenia obiektu z eksploatacji na czas budowy. 
 
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu osób od dnia 4 maja 2020 r. na okres 
22 miesięcy zamknięte zostaje przejście piesze przez wartownię nr 5. 
 
Przez bramę przejeżdżać będą mogły tylko i wyłącznie autocysterny z paliwami, 
asfaltami oraz produktami petrochemicznymi. 
 
Pozostałe pojazdy wjeżdżać będą bramami zlokalizowanymi w południowo – zachodniej części 
Zakładu Produkcyjnego czyli: 
 
- BRAMA nr 1 - całodobowo 
- BRAMA nr 2 - całodobowo 
- BRAMA nr 10 – całodobowo (ruch materiałowy) 
 
Proszę o poinformowanie zainteresowanych osób i kontrahentów.” 
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Kolejny temat to przypomnienie zasad wydania i zasilenia karty zakupowej. Przypominamy iż 

wnioski o wydanie karty należy złożyć do 30 kwietnia: 

„Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na 
naszych stacjach paliw w ramach limitu, który w 2020 r. wynosi 515 zł.  
 
Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich 
wymieniać na nowe. 
 
W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym – mają Państwo możliwość wyboru preferowanej 
formy świadczenia tj. zasilenie kwotą 515 zł Karty Zakupowej, bądź zasilenie indywidualnego 
konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty 
Zakupowej. Decyzję o wyborze wyłącznie jednego z dwóch możliwych świadczeń należy podjąć 
w terminie do 30 kwietnia.  
 
Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem osób przebywających na 
urlopach bezpłatnych). 
 

Karty Zakupowe wydane dotychczas zostały przedłużone automatycznie na czas 
nieokreślony i nie podlegają one wymianie na nowe (użytkując Kartę proszę nie sugerować się 
datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach). 
 
Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową (w tym związane z wyborem świadczenia) 
można wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który 
dostępny jest w Intranecie, w kategorii wniosków płacowych.  
 

Za pomocą wniosku będzie można: 

 

 zawnioskować o zasilenie kwotą 515 zł posiadanej Karty Zakupowej;  

 zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na 
Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 515 pkt (równowartość 515 zł);  

 zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia 
dotychczas posiadanej lub nie otrzymania Karty w latach poprzednich); 

 wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy 
– warunek aktywacji Karty Zakupowej. 

 
Ważne terminy w procesie: 
 

 30 kwietnia br. – termin na podjęcie decyzji o wyborze jednej z możliwych form 
świadczenia -  zasilenie Karty Zakupowej lub indywidualnego konta na Platformie 
Kafeteryjnej MyBenefit. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku 
wyłącznie o Kartę Zakupową; 
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 6 maja br. – termin złożenia wniosku o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, 
które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz wyrażenie zgody na 
przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy. Nowa Karta zostanie 
wydana i aktywowana do 10 lipca br.; 

 7 czerwca br. – termin na wyrażenie zgody na przypisanie wartości Karty do przychodu 
ze stosunku pracy, dla osób posiadających Kartę Zakupową. Aktywowanie Karty nastąpi 
w terminie do 10 lipca br.; 

 do 10 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub 
Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika); 

 w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia  wniosku o  Kartę Zakupową i jej 
doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 
dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. 
Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 11 grudnia 2020 r. 

 
Pozostałe informacje: 
 

 Wybór – zasilenie indywidualnego konta w systemie kafeteryjnym MyBenefit. 
Warunkiem skorzystania z punktów na platformie kafeteryjnej MyBenefit jest 
aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie 
zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w 
Systemie Kafeteryjnym. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa 
Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit; 

 Brak otrzymania Karty, pomimo złożonego wniosku. 
Pracownicy, którzy wystawili wniosek o wydanie nowej Karty, a jej nie otrzymali, powinni 
zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Pracowników/ Zespołu Obsługi Bezpośredniej ORLEN 
CUK; 

 Wnioski w formie papierowej. 
Pracownicy bez dostępu do systemu SSEGK, wypełniają wniosek w wersji papierowej 
(wnioski papierowe zostały wysłane do kierowników komórek organizacyjnych). 
Pracownik na wniosku dokonuje wyboru jednego z proponowanych  świadczeń: Karta 
Zakupowa lub zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. W 
przypadku zawnioskowania o obydwa świadczenia, wniosek będzie traktowany jako 
nieważny. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, Przełożony Pracownika załącza skan 
wniosku w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w 
której zatrudniony jest Pracownik; 

 
W przypadku ewentualnych pytań, informacji udzieli Biuro Obsługi Pracowników/Zespół 
Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., które jest do 
dyspozycji Pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. 

 za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer:  6 55 50 

 za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50 

 za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50 

 za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze 
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Przypominamy również, że w sytuacji wymagającej bezpośredniego dostarczenia dokumentów 
do Biura Obsługi Pracowników jest możliwość przesyłania ich pocztą wewnętrzną lub tradycyjną. 
Ponadto istnieje możliwość korzystania z urn znajdujących się w monitorowanej poczekalni 
Zespołu Obsługi Bezpośredniej – wejście do budynków 05 od strony wschodniej (naprzeciw 
bud.06). 
 
 
Pozdrawiamy, 
Obszar Kadr PKN ORLEN S.A.” 
 

 

W zdecydowanej większości Spółek G.K. zakończony został proces negocjacji płacowych na 

ten rok, oprócz Spółki Orlen Serwis S.A., gdzie takiego porozumienia nie ma i 

najprawdopodobniej pracodawca wyda zarządzenie.  

Porozumienia płacowego nie mamy też jeszcze w Spółce Basell ORLEN Polyolefins, gdzie 

początkowo były dość duże problemy, ale ostatecznie po dużej presji strony związkowej 

pracodawca wypłacił najpierw nagrodę Wielkanocną, a następnie rozpoczął negocjacje 

płacowe, które pierwotnie planował przesunąć aż na wrzesień br. W tej chwili mimo pewnego 

spóźnienia mamy ustalone spotkanie negocjacyjne na 15 maja, na którym będziemy chcieli 

wynegocjować dobre warunki płacowe i zawrzeć porozumienie z wyrównaniem od daty z jaką 

zawierane są corocznie porozumienia płacowe w tej Spółce. 

 

Już po raz drugi ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenie Zarządu naszego 

Związku musimy przeprowadzić drogą korespondencyjną. Członkowie Zarządu otrzymają spis 

tematów i objaśnienia spraw do omówienia na Zarządzie. Na wszystkie zapytania odpowiemy 

zainteresowanym.  

 

Ze względu na obowiązujące cały czas obostrzenia dotyczące zakazu spotkań, wszystkie 

sprawy z pracodawcą także załatwiane są głównie za pomocą środków teleinformatycznych, a 

zakres spraw ograniczony jest do tych niezbędnych. 
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Nasze informacje związkowe w tym czasie także ukazują się czasami w zmienionej formule, tzn. 

nie w poniedziałki, ale w zależności od danej sprawy i jej ważności będziemy Państwa 

informowali w sposób bieżący. 

 

Na koniec naszych dzisiejszych informacji przekazujemy  apel do wszystkich naszych Członków 

i wszystkich innych pracowników o włączenie się w akcję zbierania pieniędzy na zakup bardzo 

drogiego leku dla 3-miesięcznej Zosi - córki Członka naszego Związku. 

Poniżej link do akcji: 

https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia 

 
 
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wilicki 

https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

