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Informacje MZZPRC z dnia 23 listopada 2020 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 przedstawienia komunikatu pracodawcy dotyczącego składania 

wniosków o karty przedpłacone dla dzieci. Wielu z pracowników jest obecnie na zwolnieniach bez 
dostępu do Intranetu i poczty służbowej, więc tą drogą też przesyłamy im bieżące informacje. 

,,Przypominamy, że do 30 listopada należy złożyć wniosek o upominek świąteczny dla dzieci w formie 

karty przedpłaconej (dotyczy dzieci zgłoszonych w systemie SelfService SSEGK, patrz poniżej). 

Karta przysługuje dziecku od urodzenia do 15 lat (do końca danego roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 15 lat), tj. dzieciom urodzonym od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2020 r.  

  

W przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują lub pracowali w GK (wspólna 

działalność socjalna), dziecku przysługuje tylko jedna karta.  

  

Wnioski należy składać: 

 w systemie SelfService SSEGK 

lub 

 w wersji papierowej w przypadku braku dostępu do systemu w BOP – Wniosek nr 5. 

We wniosku przy każdym dziecku należy zaznaczyć odpowiednią opcję: nowa karta lub doładowanie 

karty (w przypadku wniosku w wersji papierowej należy wpisać nr posiadanej karty)  

  

Nowa karta – zaznaczamy w przypadku gdy: 

 występujemy po raz pierwszy o kartę dla danego dziecka 

      lub 

 wcześniej wydana karta uległa zagubieniu / zniszczeniu 

Doładowanie karty – zaznaczamy w przypadku gdy posiadamy kartę otrzymaną w 2019 r.  
  

Termin ważności kart wydawanych za 2019 rok upływa 31 grudnia 2023 r. – prosimy o zachowanie 

kart do tej daty. W kolejnych latach posiadane karty będą doładowywane. 
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Ważne terminy dotyczące składania wniosków: 

 od 1 października do 30 listopada – złożenie wniosków w przypadku dzieci zgłoszonych już w 

systemie SelfService SSEGK, (karty będą przesłane na adres komórki organizacyjnej pracownika 

wskazanej we wniosku. Aktywacja kart nastąpi  15 grudnia bieżącego roku) 

 od 1 grudnia do 15 stycznia następnego roku – tylko w przypadku dzieci zgłoszonych do systemu 

SelfService SSEGK w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia bieżącego roku. Karty będą 

wydawane do końca stycznia 2021 roku w komórce organizacyjnej pracownika wskazanej we 

wniosku. Aktywacja kart nastąpi 1 lutego 2021 r. 

 

Prosimy o terminowe składanie wniosków.  

 

Przypominamy też o możliwości skorzystania z dofinansowań w ramach Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych za 2020 rok. 

Zakończenie przyjmowania wniosków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń 
Funduszu za dany rok kalendarzowy upływa z dniem 15 grudnia 2020 r.  

Osoby ubiegające się o świadczenie: dofinansowanie do wypoczynku, wykorzystujące urlop po 15 
grudnia, składają wniosek w formie papierowej do CUK/GP przed 15 grudnia.  

Szczegółowe informacje dostępne są w intranecie w zakładce: Moja praca / Benefity pracownicze / Twoje 
benefity” 

 

 

Punkty na platformie MyBenefit.  

Wniosek MZZPRC o przedłużenie ważności konta. 

 

Nasza Organizacja Związkowa wystąpiła z wnioskiem o sprawdzenie ile osób nie wykorzystało jeszcze 

w tym roku swoich punktów doładowanych przez pracodawcę na platformę MyBenefit. Jednocześnie 

złożyliśmy także wniosek o przedłużenie na czas nieokreślony terminu wykorzystania takich punktów. 

Wniosek nasz dotyczy pracowników PKN ORLEN oraz wszystkich Spółek G.K. gdzie takie rozwiązanie 

zafunkcjonowało w 2020 roku przy podpisywaniu porozumień płacowych. 

O odpowiedzi pracodawcy poinformujemy Państwa. 

 

http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Strony/default2.aspx
http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Sprawy_socjalne/Strony/default2.aspx
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CM MEDICA. 

Nasza Organizacja Związkowa otrzymuje od pracowników co i raz sygnały i prośby o pomoc w 

sprawach dotyczących CM MEDICA. Głownie są to problemy z dodzwonieniem się do 

Przychodni i dostaniem się do lekarza w możliwie szybkim terminie. 

Wszystkim pracownikom chcemy przekazać, że każdą z sygnalizowanych nam spraw 

niezwłocznie przekazujemy do odpowiedniego Działu w PKN ORLEN, który zajmuje się 

wszystkimi sprawami z CM MEDICA i wszystkie te problemy są pracodawcy znane, jednak w 

obecnym czasie, w czasie trwającej wszechobecnej pandemii oraz występujących także i w tej 

Przychodni dużych i częstych absencji chorobowych wśród pracowników i lekarzy, otrzymywane 

przez nas zgłoszenia są niezwykle trudne do zrealizowania lub czasami wprost niemożliwe w 

oczekiwanym przez pacjenta terminie, niemniej jednak w każdej sytuacji staramy się próbować 

pomagać.  

Z drugiej strony i od pracodawcy i od CM MEDICA otrzymujemy także sygnały i prośby o 

przekazanie pracownikom, że na linii Pacjent-Przychodnia dochodzi do bardzo wielu nerwowych 

i ostrych sytuacji oraz nieprzyjemnych spięć, gdzie najbardziej na tym cierpią niewinne niczemu 

Panie Recepcjonistki, bo ze względu wspomniane braki kadrowe wyznaczane terminy lub czas 

oczekiwania jest bardzo często nieakceptowalny przez pacjentów. 

Mamy także informację i zostaliśmy poproszeni o jej przekazanie, że pacjenci którzy mają pakiet 

pracowniczy, ale tylko dla siebie, próbują nagminnie wykorzystywać to do umawiania swoich 

dzieci, czy rodziców. Takie sytuacje jeszcze bardziej potęgują konfliktowe sytuacje i jeszcze 

bardziej wydłużają czas obsługi danego pacjenta. Dlatego też przekazując z jednej strony 

potrzeby pacjentów, z drugiej strony otrzymujemy także problemy Przychodni i tą drogą prosimy 

wszystkich o wzajemne zrozumienie sytuacji w jakiej obecnie się wszyscy znajdujemy. To nie 

czyjaś niechęć do załatwienia danej sprawy jest tu problemem, tylko ogromna ilość spraw w 

czasie pandemii oraz brak odpowiedniej ilości kadry do załatwienia w odpowiednio krótkim 

czasie wszystkich pacjentów, którzy codziennie zgłaszają się do Przychodni. Mamy nadzieję, że 

taki stan jaki trwa obecnie jak najszybciej minie i Przychodnia będzie mogła wrócić do 

normalnego trybu pracy.  
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Otrzymaliśmy także jeszcze jedną informację, że Przychodnia dysponuje jeszcze wolnymi 

szczepionkami na grypę (informowaliśmy o tym w kilku naszych poprzednich audycjach). 

Okazuje się, że wielu pracowników zapisało się, zarezerwowało szczepionkę i termin wizyty, ale 

jednak nie zgłosili się na szczepienie. 

Poniżej przekazujemy dwa Komunikat z CM MEDICA: 

Dłuższe oczekiwanie na połączenie z przychodnią CM Medica. 

 

Ze względu na braki kadrowe spowodowane wzmożonymi zachorowaniami personelu, w 

najbliższym czasie mogą występować trudności w dodzwonieniu się do call center przychodni 

CM Medica. Prosimy o cierpliwość, jeśli czas oczekiwania na połączenie będzie wydłużony. 

Centrum Medyczne Medica dokłada wszelkich starań, aby mimo trudnej sytuacji pracować bez 

zakłóceń. 

Centrum Medyczne Medica. 

 

Telefony podszywające się pod CM Medica.  
 

 

CM MEDICA informuje, że z telefonu o numerze 604 990 403 są wykonywane połączenia do osób 

na terenie całego kraju i proponowane są darmowe masaże w domach pacjentów. Dzwoniący 

podają podczas rozmowy nazwę MEDICA, co jest przypadkową zbieżnością. CM MEDICA nie 

prowadzi takich działań i absolutnie się od nich odcina.  

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że celem jest wyłudzenie danych osobowych. Kiedy dzwoniący 

podczas rozmowy jest proszony o podanie swoich danych, połączenie zostaje przerwane, ale po pewnym 

czasie jest ponawiana próba kontaktu z innego numeru telefonu. 
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Niniejszym przestrzegamy i prosimy o zachowanie ostrożności oraz o przekazanie tej informacji swoim 

bliskim, którzy mogą być potencjalnymi poszkodowanymi. 

 

Basell ORLEN Polyolefins 

W tym tygodniu, a konkretnie w najbliższy czwartek 26 listopada mamy zaplanowaną 

telekonferencję dot. rozpoczęcia rozmów nad zmianami w ZUZP. Dość długo czyniliśmy starania 

o to, aby w końcu usiąść do takich rozmów i w końcu się tego doczekaliśmy. Czas jest obecnie 

trudny, spotkania na żywo niemożliwe, a tematyka jaką będziemy poruszać i negocjować bardzo 

trudna i złożona, jednak jak najbardziej przystępujemy do prac i mamy nadzieję, że finalnie 

osiągniemy cele i założenia jakie sobie zakładamy.  

O postępach prac będziemy Państwa informowali. 

 

ORLEN KOLTRANS – jubileusz 20-lecia. 

Informacje dzisiejsze kończymy życzeniami dla pracowników ORLEN KolTrans z okazji 

jubileuszu 20-lecia istnienia i działalności Spółki. 

Wszechobecna pandemia nie pozwala nam obecnie na żywo złożyć życzeń Pracownikom i 

Zarządowi Spółki KolTrans, jednak pamiętamy o jubileuszu i czynimy to w taki sposób, życząc 

wszystkim sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz osiągania i spełniania kolejnych 

celów i wyzwań.  

Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia oraz kolejnych pięknych jubileuszy w przyszłości. 

 

Składamy także najserdeczniejsze życzenia  Pracownikom PKN ORLEN S.A., którzy w tym roku 

otrzymali tytuł Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN S.A. Wszystkim Państwu serdecznie 

gratulujemy. 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 


