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Informacje MZZPRC z dnia 4 kwietnia 2022 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. 

 

Marzec i kwiecień to miesiące intensywnej pracy nad zawarciem porozumień płacowych w 

Spółkach Grupy Kapitałowej. W tym roku do tej pory udało się zawrzeć porozumienie w Spółce 

Orlen Aviation. W pozostałych Spółkach cały czas trwają rozmowy, ale trudno będzie osiągnąć 

kompromis przy rekomendowanych przez właściciela poziomach wzrostu wynagrodzeń. Cały 

czas pracujemy wraz z tymi Organizacjami, które chcą współpracować, nad wypracowaniem 

rozwiązania, które byłoby akceptowalne przez Pracowników i dawało szansę na realny poziom 

przyrostu wynagrodzenia w Spółkach. Na razie podpisywane są porozumienia zapewniające 

pracownikom wypłatę nagrody świątecznej przed zbliżającymi się świętami.  

 

W poruszanym wielokrotnie temacie elektronicznego potwierdzania czasu pracy otrzymaliśmy 

komunikat od pracodawcy: 

„Mając na uwadze trwające jeszcze prace koncepcyjne i operacyjne nad rozwojem aplikacji do 

elektronicznego potwierdzania obecności, a także weryfikację narzędzi usprawniających ten 

proces, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu trwającego pilotażu na kolejny kwartał , tj. na okres 

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022r. 

Menedżerowie otrzymali informację, że w tym czasie istnieje możliwość prowadzenia papierowej 

listy obecności (i/lub równolegle do listy elektronicznej), jeśli tylko będą widzieli taką potrzebę. 

 

W niedługim czasie, po skompletowaniu i zweryfikowaniu wszelkich kwestii (również tych 

zgłoszonych przez Państwa podczas wspólnego spotkania), będziemy mogli się spotkać, aby 

omówić zagadnienia i narzędzia do optymalnej organizacji tego procesu, celem potwierdzenia 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

założeń i produkcyjnego wdrożenia proponowanych przez nas rozwiązań. Termin spotkania 

będzie potwierdzony z Państwem na początku kwietnia br.” 

 

Kolejny temat to karty zakupowe, których proces uruchamiania właśnie ruszył.  

Poniżej przesyłamy istotne informacje dotyczące tego procesu. 

 

Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych w 2022 r.: 

1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą 

ich wymieniać na nowe. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas zastała przedłużona 

automatycznie na czas nieokreślony (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności 

zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach). 

2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i 

usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu, który na 2022 r. ustalony został na poziomie 

550 zł.  

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem osób przebywających 

na urlopach bezpłatnych). 

4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym - świadczenie można zrealizować w 

dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego 

konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty 

Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej  należy 

podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w 

miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi 

przysługuje wyłącznie jedno świadczenie o wartości 550 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na 

Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. 

5. Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można wykonywać zdalnie za 

pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest w Intranecie, w kategorii 

wniosków: Benefity.  

Za pomocą wniosku  można: 



                                    Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego 

  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
 
 

 
MZZPRC w GK PKN ORLEN SA 
 

09 - 411 Płock 
ul. Chemików 7    
tel. (024) 256 67 49 
www.mzzprc.pl 

 

• potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 550 zł;  

• zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na 

Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 550 pkt (równowartość 550 zł);  

• zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (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. 

6.  Ważne terminy w procesie to: 

• 30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu 

indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. 

Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę 

Zakupową; 

• 6 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej 

(przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie 

wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku 

pracy, nowa Karta zostanie wydana i aktywowana do 11 lipca br.; 

• 7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na 

przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi 

w terminie do 11 lipca br.; 

• do 11 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub 

Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika).  

• do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub 

Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w 

miesiącach maju i czerwcu br.) 

• 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 9 grudnia 2022 r. 

Pozostałe informacje: 
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 w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęcia decyzji o zamianie świadczenia -  

Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej 

MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w 

Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu 

wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Punkty które 

zasilą indywidualne konto na platformie kafeteryjnej MyBenefit są ważne na czas 

nieokreślony. Mogą być wykorzystane w czasie zatrudnienia w PKN ORLEN,  zgodnie z 

Regulaminem systemu kafeteryjnego MyBenefit, który jest dostępny na platformie 

kafeteryjnej MyBenefit. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa Regulamin 

dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit; 

 w wyjątkowej sytuacji , w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK,  

Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej (wnioski papierowe zostaną przesłane 

do kierowników komórek organizacyjnych -jego treść przesyłamy Państwu do 

wiadomości w załączeniu). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, 

pracownik  przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w 

systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której 

zatrudniony jest Pracownik; 

 dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona 

odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich 

terminach. 

 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Piotr Wilicki 


