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Informacje MZZPRC z dnia 24 maja 2021 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 ślad za wcześniej podawanymi informacjami i komunikatami pracodawcy odnośnie szczepień 

przeciwko Covid-19, od 17 maja rozpoczęły się szczepienia pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN. 

Zgodnie z informacją otrzymaną od naszego operatora medycznego tj. CM Medica, przeprowadzanie 

szczepień zaplanowane zostało w placówkach medycznych w następujących lokalizacjach: 

L.p. Województwo Punkt szczepień 

1 dolnośląskie 
Wałbrzych 

Wrocław 

2 kujawsko-pomorskie 

Bydgoszcz 

Toruń 

Włocławek  

3 lubelskie brak punktu szczepień 

4 lubuskie Gorzów Wlkp. 

5 łódzkie Łódź 

6 małopolskie 

Kraków 

Oświęcim 

Tarnów 

Trzebinia 

7 mazowieckie 

Jabłonna Lacka 

Miedzna 

Ostrołęka 

Płock 

Warszawa 

8 opolskie 
Kędzierzyn Koźle 

Opole 

9 podkarpackie 
Mielec 

Rzeszów 
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10 podlaskie Białystok 

11 pomorskie 

Gdańsk 

Gdynia 

Pruszcz Gdański 

Ustka 

12 śląskie 

Będzin 

Bielsko - Biała 

Częstochowa  

Gliwice 

Jaworzno 

Katowice 

Łaziska 

Tychy 

13 świętokrzyskie Kielce 

14 warmińsko-mazurskie 
Elbląg 

Olsztyn 

15 wielkopolskie 
Kalisz 

Poznań  

16 zachodniopomorskie Szczecin 

 

Szczepienia pracowników Grupy ORLEN w pierwszej kolejności realizowane mają być w komórkach 

organizacyjnych, które zapewniają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej Koncernu. Jest to dość duże 

wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces, jednak 

wszystko przebiega sprawnie i zgodnie z wytycznymi. 

 
 

Wznowienie badań okresowych: 

Wszystkim pracownikom przypominamy także, że z dniem 17 maja br. przywrócona została 

możliwość realizacji badań okresowych dla pracowników Grupy ORLEN. 

,,Pracownicy Grupy ORLEN, którzy zostali skierowani przez pracodawców na badania, ale nie wykonali ich w 
związku z decyzją o zawieszeniu ich realizacji, mogą umawiać się, w miarę dostępności terminów w placówkach 
medycznych.  
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2020r., o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „orzeczenia lekarskie wydane w ramach 
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., 
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
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albo stanu epidemii.”  Stan epidemii nie został jeszcze odwołany i pracodawcy mogą nadal korzystać z przywileju 
jaki daje ww. zapis Ustawy.   
 
Niemniej jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną ze spadkiem liczby zachorowań, coraz większą grupę 
osób, która poddała się szczepieniu przeciwko Covid-19 oraz chcąc minimalizować powstałe zaległości w 
wykonywaniu badań okresowych, z dniem 17 maja 2021r. przywracamy możliwość ich realizowania. 
Przypominamy także o konieczności bezwzględnego stosowania się do wszystkich wymogów związanych z 
reżimem sanitarnym podczas pobytu w placówkach medycznych.  
Zwracamy się z prośbą, aby na badania kierować pracowników zgodnie z zakończonym terminem ich ważności, 
czyli w pierwszej kolejności tych, którzy mają najdłuższy okres od zakończenia ważności poprzednich badań, a 
następnie pozostałych pracowników. Zachowanie tej kolejności pozwoli usprawnić realizację badań i niwelowanie 
powstałych zaległości.  
Przypominamy jednocześnie, że pracownicy, których skierowania już zostały przekazane do operatora 
medycznego, zostaną umówieni i otrzymają powiadomienia o terminie badań. W pozostałych sytuacjach 
postępujemy zgodnie z dotychczasową praktyką w tym zakresie”. 

 

 

Pismo reprezentatywnych Organizacji Związkowych do Pana Prezesa Daniela Obajtka o 

doładowanie indywidualnych kont pracowników PKN ORLEN i G.K. na platformie 

kafeteryjnej MyBenefit. 

 

W dniu 13 maja br. reprezentatywne Organizacje Związkowe wystosowały do Pana Prezesa Daniela 

Obajtka pismo w którym zwracamy się o podjęcie przez pracodawcę także i w tym roku decyzji dotyczącej 

doładowania indywidualnych kont pracowników na platformie MyBenefit. 

Poniżej treść naszego pisma: 

„                               

 
Płock, 13 maja 2021 r. 

 

Pan Daniel Obajtek                                                                                                   

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  

PKN ORLEN S.A. 
 
 
 
Dotyczy: doładowania indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit 
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Szanowny Panie Prezesie,  

Podczas tegorocznych negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. jednym z elementów w całościowej 

dyskusji była kwestia  doładowania indywidualnych kont pracowników na platformie kafeteryjnej 

MyBenefit. Takie propozycje w kolejnych turach negocjacji płacowych pojawiały się zarówno w 

stanowiskach strony pracodawcy, jak i naszych Organizacji Związkowych.  

Ostatecznie porozumienie płacowe w PKN ORLEN S.A. na rok 2021 zostało zawarte bez tego elementu, 

jednak strony umówiły się wówczas i takie uzgodnienie  jest zapisane w notatce z ostatniego dnia 

negocjacji płacowych (04.03.2021 r.), że rozmowy dotyczące doładowania indywidualnych kont na 

platformie MyBenefit będą prowadzone odrębnie, w późniejszym terminie w odpowiedzi na wniosek 

reprezentatywnych Organizacji związkowych, co niniejszym czynimy. 

Pragniemy także podkreślić, że dotychczasowe coroczne doładowywanie indywidualnych kont 

pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit jako jeden z elementów płacowo-wynagrodzeniowych 

jest bardzo dobrze odbierane przez pracowników i także w tym roku pracownicy zarówno PKN ORLEN, 

jak i Spółek Grupy Kapitałowej zwracają się do nas z pytaniami o możliwość wprowadzenia tego elementu 

przez poszczególnych pracodawców. 

W związku z powyższym niżej podpisane reprezentatywne Organizacje Związkowe zwracają się do Pana 

Prezesa z serdeczną prośbą i jednoczesnym wnioskiem o podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie 

doładowania indywidualnych kont pracowników PKN ORLEN S.A. na platformie kafeteryjnej MyBenefit, 

z jednoczesną prośbą o zarekomendowanie i wdrożenie takiego samego rozwiązania także dla 

pracowników Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, w których takie rozwiązanie było wdrożone w latach 

poprzednich. 

Z poważaniem, 
 

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

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

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

 

Termin wypłaty premii rocznej. 

Pracowników PKN ORLEN S.A. informujemy, że zgodnie z podanym kilka dni temu komunikatem 

pracodawcy, dodatkowa premia roczna za 2020 rok będzie wypłacona jednorazowo z wynagrodzeniem 

za miesiąc czerwiec, co jest zgodne z zapisami ZUZP (Art. 32). 
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Wysokość premii uzależniona jest od realizacji Celu Solidarnościowego i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.  

ZWZ PKN ORLEN S.A. odbędzie się w najbliższy czwartek 27 maja. 

 

Kończąc dzisiejsze informacje związkowe składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym osobom, 

pracownikom, a także przedstawicielom pracodawcy, którzy włączyli się w naszą akcję zbierania 

akcesoriów typu maseczki i płyny dezynfekujące i pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel, który miał 

na celu pomoc dla płockiego hospicjum. 

Zebrane rzeczy zostały już dostarczone za co jeszcze raz serdecznie  dziękujemy. 

 

 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


