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Informacje MZZPRC z dnia 05 lipca 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 dzisiejszych informacjach przekazujemy Państwu istotną informacją otrzymaną z PKN ORLEN S.A. 

od Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr Pani Wioletty Kandziak, a dotyczy ona podjętej przez Prezesa 

Zarządu Pana Daniela Obajtka decyzji o przyznaniu dnia wolnego dla wszystkich tych pracowników, 

którzy już są zaszczepieni, bądź zaszczepią się do 15 września br. 

Komunikat ten jest także w Intranecie, ale ze względu na jego ważność oraz trwający sezon urlopowy, a 

także na fakt, że nie wszyscy mają zawsze dostęp do intranetu, taką wiadomość zamieszczamy także i 

my w naszych informacjach: 

 

„Szanowni Państwo, 
 
Szczepienia przeciw COVID-19, to obecnie kluczowy elementów, dzięki któremu zgodnie z opiniami 

ekspertów możliwe jest powstrzymanie kolejnej fali epidemii. 

Zarząd PKN ORLEN kwestię szczepień pracowników Grupy Kapitałowej  traktuje niezwykle 

odpowiedzialnie, czego przykładem było przystąpienie do rządowego programu szczepień w zakładach 

pracy, czy propagowanie szczepień realizowanych m.in. poprzez naszych partnerów medycznych w 

ramach Narodowego Programu Szczepień. 

Zgodnie z opinią specjalistów szczepionka przeciw COVID-19 znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania 

oraz transmisji wirusa na inne osoby, co ma niebagatelne znaczenie dla pracodawców w kontekście 

potencjalnej absencji i zagrożenia brakiem ciągłości pracy. 

W kontekście powyższego, chciałabym poinformować, że w odpowiedzi na rekomendację Zespołu ds. 

COVID, Prezes Zarządu PKN ORLEN Pan Daniel Obajtek podjął decyzję o udzieleniu dnia wolnego 

pracownikom już zaszczepionym oraz pracownikom, którzy do dnia 15 września br. zaszczepią się 

przeciwko COVID-19. 
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Zgodnie z podjętą decyzją: 

 pracownicy zaszczepieni przeciwko COVID-19 będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia 

wolnego od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem złożenia do 15 

września br. wniosku w SSEGK wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zaszczepienia. 

Skorzystać z dodatkowego dnia wolnego, będzie można do 31 grudnia br.; 

 pracownicy niezaszczepieni będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego od pracy, z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem zaszczepienia się dwiema dawkami 

szczepionki (lub jedną dawką w przypadku szczepionek jednodawkowych), do dnia 15 września 

br. i złożenia w tym terminie wniosku w SSEGK wraz z dokumentem potwierdzającym fakt 

zaszczepienia. W tym przypadku skorzystać z dodatkowego dnia wolnego, będzie można również 

do 31 grudnia br.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad skorzystania z dodatkowego dnia wolnego będą 

komunikowane pracownikom w naszych mediach wewnętrznych oraz przesłane kadrze menedżerskiej i 

spółkom Grupy ORLEN. 

Wyrażam przekonanie, że podjęta decyzja zostanie przez Państwa odebrana pozytywnie i nadal 

będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie w komunikowaniu pracownikom korzyści wynikających z 

zaszczepienia się przeciwko COVID-19. 

 

Pozdrawiam,  

 
Wioletta Kandziak  

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr | Executive Director for HR” 

 

 

Doładowanie indywidualnych kont MyBenefit/kart zakupowych. 

Poniżej przedstawiamy Państwu także komunikat pracodawcy dotyczący doładowania kont MyBenefit. 

 

„Szanowni Państwo, 
 
Informuję, że zgodnie z Porozumieniem Zbiorowym w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia na rok 2021, w dniu 30 czerwca br. uruchomione zostanie doładowanie Kart 

Zakupowych lub zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit, w 

zależności od decyzji pracownika. 
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W 2021 r. wartość Karty Zakupowej lub zasilenia indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej 

wynosić będzie 615 zł (uwzględniając decyzję Prezesa Zarządu PKN ORLEN Pana Daniela Obajtka 

o zwiększeniu o 100 zł dotychczas ustalonej kwoty w wysokości 515 zł). 

Warunkiem otrzymania doładowania Karty Zakupowej w pełnej kwocie 615 zł - w dniu 30 czerwca br., 

jest posiadanie Karty oraz wcześniejsze złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przypisanie pełnej 

wartości Karty do przychodu. 

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. 

Informuję również, że w przypadku pracowników zatrudnionych w PKN ORLEN w okresie od 1.05. – 

30.06. 2021 r., w zależności od wyboru preferowanej formy świadczenia tj. zasilenia kwotą 615 zł Karty 

Zakupowej, bądź zasilenia  indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit punktami 

odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej doładowanie nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2021 roku 

(po wypełnieniu i dostarczeniu do Biura Obsługi Pracowników/Zespołu Obsługi Bezpośredniej, ORLEN 

Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. odpowiedniego wniosku).  

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony uprzejmie proszę o kontakt z pracownikami mojego Biura 

– Anią Chojnowską lub Mariuszem Kopczyńskim. 

Niezależnie od powyższego chciałabym wskazać, że zgodnie z deklaracjami składanymi w trakcie 

negocjacji płacowych oraz w odpowiedzi na wniosek części z Państwa w dniu 30 czerwca br. nastąpi 

doładowanie kwotą 200 zł indywidualnych kont na platformie kafeteryjnej Mybenefit, zgodnie z 

decyzją, która była wcześniej Państwu komunikowana.”  

 

Pikniki związkowe w 2021 r. 

Po długim okresie wyczekiwania na powrót do tzw. normalności jeśli chodzi o spadek statystyk 

zachorowań na Covid-19, miło nam poinformować naszych Członków, że decyzją Zarządu Związku 

mamy zaplanowane w tym roku dwa pikniki związkowe, które zamierzamy zorganizować w 

następujących terminach: 

- 21 sierpnia (sobota) 

- 04 września (sobota) 

W najbliższym czasie do naszych Przewodniczących wyślemy ogłoszenia o miejscach organizowanych 

pikników oraz co ważne informację o konieczności informowania organizatorów przy zakupie zaproszeń 

o zaszczepieniu bądź jego braku, bo w kontekście organizacji imprezy takiej jak piknik i uczestniczenia 
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w niej np. 150 osób lub powyżej, cały czas pozostajemy w rygorze dopuszczalnych obecnie limitów osób 

zaszczepionych i niezaszczepionych i takich przepisów musimy przestrzegać. 

Zachowana zostaje stara cena częściowej odpłatności za osobę, która wynosi 20 zł. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

 


