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Informacje MZZPRC z dnia 20 czerwca 2022 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 poprzednich informacjach przedstawialiśmy Państwu pismo, jakie wystosowaliśmy do PKN ORLEN w 

temacie doładowania indywidualnych kont pracowniczych na platformie kafeteryjnej MyBenefit.  

W minionym tygodniu otrzymaliśmy w tej sprawie od pracodawcy odpowiedź, którą zamieszczamy 

poniżej: 

 

„Warszawa, 13 czerwca 2022 roku 

Pan Mariusz Konopiński 

Pani Wiesława Frydrychowska 

Pan Bogdan Żulewski 

 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, że PKN ORLEN jako odpowiedzialny 

pracodawca chce kontynuować rozpoczęte kilka lat temu działania i tym samym utrzymać wysoki 

standard oferowanych przez spółkę benefitów i świadczeń. 

 

Usługa MyBenefit została wdrożona dotychczas w 23 spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Liczba 

aktywnych użytkowników wynosi ok 16 tyś, w ramach których łączna kwota zasileń wynosi ok 9 mln zł. 

Największym zainteresowaniem wśród pracowników GK ORLEN cieszą się usługi związane 

z możliwością dokonania zakupów z rabatami – 57,41%, usługi związane z kulturą – 21,12%, sport 

i rekreacja – 17,27%. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe PKN ORLEN rozważa w tym roku doładowanie indywidualnych kont na 

platformie kafeteryjnej My Benefit. Z uwagi na dynamiczną sytuację, w związku z planowanymi do 
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przeprowadzenia fuzjami decyzja ww. zasilenia kont to przełom drugiego i trzeciego kwartału br. 

O decyzjach w tym zakresie będziemy Państwa informowali na bieżąco. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Fidecki 

Dyrektor  
Biuro Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami” 

 

 

Wybory uzupełniające SIP w PKN ORLEN S.A. 

W związku z potrzebą przeprowadzenia wyborów uzupełniających w strukturze Społecznej Inspekcji 

Pracy w PKN ORLEN S.A. wystąpiliśmy do pracodawcy wspólnie z innymi Organizacjami z wnioskiem i 

obecnie oczekujemy na wydanie przez pracodawcę w tej sprawie komunikatu. 

Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w następujących obszarach: 

 Instalacje Gospodarki Gazami PR-5                                

 Wydział Reformingów I-V PR9/1                                     

 Instalacja Paraksylenu PP-11                                         

 CBR                                                                                  

 Terminal Paliw Trzebinia                                                 
 

 

Pikniki związkowe 2022 r. 

Członkom naszej Organizacji przypominamy, że to już ostatnie dni w tym tygodniu do zakupu zaproszeń 

na nasz pierwszy tegoroczny piknik związkowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę 25 czerwca na 

Ogródku MOSIR Płock przy Wieży Ciśnień, Pl. Dąbrowskiego 2 a. 

Drugi piknik - sobota 3 września (w tym samym miejscu). Pikniki odbędą się w godz. 17.00 – 24.00 

Zaproszenia w cenie 20 zł do zakupu i odbioru w biurze Związku, budynek 06, pokój Nr 12, tel. 24 256-

67-49.  

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Zebranie Zarządu Związku. 

Członkom Zarządu naszej Organizacji Związkowej przypominamy i zapraszamy jutro, tj. 21.06 na 

zebranie Zarządu Związku, które odbędzie się w Sali Nr 1, w budynku C.A. o godz. 12.00. 
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Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy Zarząd naszej Organizacji dołącza się do życzeń 

przesłanych przez Zarząd Klubu PCK HDK przy PKN ORLEN S.A.: 

  

Szanowni, Koleżanki i Koledzy, 
 
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji i 
wszelkiej pomyślności życzy Zarząd Klubu PCK HDK przy PCK Orlen S.A. 
 

,,Rokrocznie 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. 

 
Wydarzenie to zostało zainaugurowane przez Światową Organizację Zdrowia aby: 
 podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników, 
 podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi, 
 wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa. 

 
Potrzeba krwi jest powszechna. Aby móc zapewnić odpowiednie stany magazynowe krwi na potrzeby 

lecznictwa potrzebni są jednak Honorowi Dawcy Krwi, którzy regularnie, z dobroci serca ofiarowują 

swoją krew, by nieść pomoc osobom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami. 
Honorowe krwiodawstwo łączy ludzi i tworzy wspólnotę, umacnia wiarę w ludzką solidarność dzięki 

czemu każdy z nas może czuć się bezpiecznie. 
Ogólnoświatowe obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbędą się pod hasłem "Oddawanie krwi to 

akt solidarności. Dołącz i ratuj życie". Hasło zostało ustanowione aby zwrócić uwagę na rolę, jaką 

dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia i wzmacnianiu solidarności w 

społecznościach.  
W 2022 r. gospodarzem obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy jest Meksyk”.  
 

 
Źródło: Światowy Dzień Krwiodawcy – ogólnoświatowe obchody - Narodowe Centrum Krwi - Portal 

Gov.pl (www.gov.pl) 
 

 

To wszystkie dzisiejsze informacje. 

Życzę bezpiecznej pracy. 

Pozdrawiam, 

Bogdan Żulewski 

https://www.gov.pl/web/nck/swiatowy-dzien-krwiodawcy--ogolnoswiatowe-obchody
https://www.gov.pl/web/nck/swiatowy-dzien-krwiodawcy--ogolnoswiatowe-obchody

