Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 27 września 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.
Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od spraw bieżących, a konkretnie od przedstawienia Uchwały
Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dotyczącej zwiększenia kwoty pożyczki z 23.000 zł na 25.000
zł. Poniżej szczegółowa informacja w tej sprawie:

Zwiększenie kwoty pożyczki w PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu
10 września 2021 r. podjął Uchwałę nr 2/2021 w sprawie kwoty pożyczek długoterminowych.
Od 13 września 2021 r. maksymalna kwota pożyczki długoterminowej została zwiększona o 2 000,00
zł i będzie wynosić 25 000,00 zł. Minimalny wkład członkowski do otrzymania pożyczki w ww. wysokości
wynosi 8 330,00 zł. Pozostałe warunki otrzymania pożyczki, tj. maksymalny okres spłaty pożyczki (do 36
miesięcy) i miesięczny wkład członkowski (w wysokości 120,00 zł) pozostają bez zmian.
Karty ,,Sport-Kultura”.
Drugi temat, to szczegóły dotyczące przeniesienia zaległych środków z karty przedpłaconej ,,sportkultura”, czyli temat jaki poruszaliśmy w naszych informacjach dwa tygodnie temu. Dziś mamy w tej
sprawie już konkretne informacje od pracodawcy i bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi:
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Karty przedpłacone „sport – kultura” – przeniesienie środków

Ze względu na sytuację związaną z pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami, a tym samym
ograniczoną możliwością realizacji zgromadzonych środków na kartach, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom pracowników, PKN ORLEN w porozumieniu z Edenred dokona
przeniesienia środków z kart wydanych od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz duplikatów do
tych kart wydanych w 2021 r. na nowe Karty z terminem ważności do 31.12.2024 r.
Ważne informacje:
• W przypadku pracowników, którzy w 2021 r. wystąpili o nową kartę – przeniesienie środków zostanie
dokonane na te Karty.
• W przypadku pracowników, którzy w 2021 r. wybrali inną formę dofinansowania niż Karta
przedpłacona, pracownik do dnia 24.01.2022 r. otrzyma nową Kartę, na którą zostaną przeniesione
środki.
• Z uwagi na kończący się termin ważności posiadanych kart (do 31.12.2021 r.), pracownik poniesie
koszty przeniesienia środków poprzez pomniejszenie salda Karty:
- dla kart wydanych w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. – o 10,00 zł,
- dla kart wydanych w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2020 r. oraz wydanych do nich duplikatów w 2021
r. – o 5,00 zł.
• Operacja dotyczyć będzie kart, na których saldo na dzień 01.01.2022 r. będzie wynosić odpowiednio:
powyżej 10 zł (dla Kart wydanych w 2018 r.) i powyżej 5 zł (dla Kart wydanych w 2019 r. / 2020 r. i
duplikatów z 2021 r.)
• Przeniesienie środków na kartach nastąpi do 31 stycznia 2022 r.
• Termin ważności nowych Kart upływa z dniem 31.12.2024 r.
• Operacja przeniesienia środków nastąpi automatycznie – pracownik nie wystawia żadnego
wniosku.
Jednocześnie przypominamy, że:
• aktualny stan środków na Karcie można sprawdzić logując się do serwisu myedenred.pl
(https://nowy.myedenred.pl/)
• Karty akceptowane są na terenie całego kraju w punktach realizujących usługi: kinach, teatrach,
operach, operetkach, muzeach, galeriach sztuki, parkach rozrywki, basenach, ośrodkach sportowych,
aquaparkach, siłowniach, fitness, kortach tenisowych, polach golfowych oraz kręgielniach. Brak jest
możliwości dokonywania płatności Kartą związanej z zakupem towarów.
• W przypadku prowadzenia złożonej działalności - nie związanej z charakterem przeznaczenia kart płatność kartą zostanie odrzucona. Warto przed dokonaniem płatności kartą upewnić się czy taka
transakcja może zostać w danym obiekcie / placówce zrealizowana.
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Kolejną bieżącą informacją jest decyzja pracodawcy dotycząca przedłużenia terminu
skorzystania z dnia wolnego po zaszczepieniu się przeciwko covid-19.

Dodatkowy dzień wolny za szczepienie do odebrania do końca roku

Wydłużyliśmy termin na złożenie wniosku o skorzystanie z dodatkowego dnia wolnego od
pracy, należy go wystawić w SSEGK do 31 października.
Dodatkowy dzień wolny, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje pracownikom spółek w
GK ORLEN w ramach wsparcia Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Zgodnie z
podjętą decyzją:



Skorzystać z dodatkowego dnia wolnego mogą skorzystać zaszczepieni pracownicy GK
ORLEN w terminie do 31 grudnia br.
pracownicy spółek GK ORLEN - jeszcze 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 31 października br. i złożenia w tym terminie
wniosku. W tym przypadku skorzystać z dodatkowego dnia wolnego, będzie można również do
31 grudnia br.

UWAGA: do wyrażenia zgody na skorzystanie z dnia wolnego niezbędne jest przedłożenie do wglądu
bezpośredniego przełożonego dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia. Wniosek kadrowy
składany jest w SSEGK: „Zgłoszenie nieobecności” (rodzaj nieobecności -> szczepienie COVID- 19 ->
typ nieobecności -> całodniowa).
Wniosek zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego będzie automatycznie implementowany
do SAP HR/KCP jako „nieobecność usprawiedliwiona inna” bez dokonywania jakichkolwiek czynności
przez operatora czasu pracy.
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Dodatkowy dzień wolny nie jest wliczany do limitu 10 dni wolnych od pracy, których wykorzystanie jest
warunkiem otrzymania z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku oraz leczenia sanatoryjnego.
Rozpoczęcie przygotowań do wyborów w Kołach MZZPRC.
Członków naszego Związku informujemy o rozpoczęciu z początkiem października br. przygotowań do
wyborów Przewodniczących Kół Wydziałowych oraz Delegatów Związku na Walne Zebranie Delegatów
na przyszły rok. W 2022 roku kończy się wspólna 4-letnia kadencja wszystkich szczebli władz naszego
Związku i już teraz od miesiąca października br. z odpowiednim zapasem czasu, uwzględniając także
ewentualne przeszkody covidowe rozpoczynamy przygotowania do wyboru Przewodniczących Kół
Wydziałowych w PKN ORLEN i w Spółkach oraz Delegatów w tych Kołach.
Prosimy Przewodniczących Kół o kontakt z biurem Związku w celu pobrania odpowiednich dokumentów,
a wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba pojawimy się i zapewnimy także bezpośrednie wsparcie w
wyłonieniu Członków Komisji Wyborczych na danym Wydziale/Spółce.
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ORLEN KolTrans S.A.
Pracowników Spółki ORLEN KolTrans z lokalizacji Płock chcielibyśmy poinformować, że pierwotnie
planowane zakończenie wyborów SIP w Płocku ze względów organizacyjnych zostanie wydłużone z
końca września br. do 15 listopada br., czyli do pełnego zakończenia wyborów SIP, które aktualnie są w
trakcie.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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