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Orlen zwalnia pracowników
na dwie godziny. Jest święto…

Międzynarodowy Dzień Rodziny

jest okazją – zdaniem zarządu

Orlenu – aby pracownicy

rodzimej spółki rafineryjno –

petrochemicznej pracowali

krócej o całe 2 godziny. Wolny

czas, który w ten sposób
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Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony

oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZAMKNIJ



zyskają, powinni poświęcić na

zacieśnianie więzi rodzinnych.

Taką decyzję podjął zarząd Orlenu

w związku ze zbliżającym się

świętem. Prezes zarządu spółki w

tej sprawie wystosował

okolicznościowy list do

pracowników, w którym zachęca –

„aby w tym dniu lub innym dla

nich dogodnym, spędzili ten czas

z najbliższymi”.  Hasło

tegorocznych obchodów święta

brzmi „Gotowanie na rodzinnym

planie”. Władze koncernu uznały to

za dobrą okazję do spędzenia

wolnego czasu z bliskimi. 

„W celu realizacji inicjatywy,

zarząd spółki PKN Orlen, która

jest partnerem tegorocznej akcji,

zobowiązał osoby odpowiedzialne

za kierowanie poszczególnymi

komórkami organizacyjnymi w

spółce do takiej organizacji pracy,

aby większość pracowników

mogła w tym dniu, skorzystać z

czasu wolnego od pracy, a jeżeli

nie byłoby to możliwe, wówczas

do wskazania innego dogodnego

dla pracownika terminu” – czytamy

w informacji prasowej z biura

prasowego koncernu. 

Międzynarodowy Dzień Rodziny to

święto, które zostało ustanowione

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

w 1993 roku, a w Polsce zostało



� Wiadomości

� czas wolny gotowanie

Międzynarodowy Dzień Rodziny

PKN Orlen

zainicjowane przez Fundację

Humanites w 2012 roku. Od tego

czasu Fundacja zachęca

pracodawców w całej Polsce w

myśl hasła „Dwie Godziny dla

Rodziny”, do skrócenia czasu pracy

o symboliczne 2 godziny w celu

wykorzystania go dla najbliższych.

W tym roku honorowy patronat nad

akcja objęła żona prezydenta RP

Agata Kornhauser – Duda.

Warto dodać, że akcja „Dwie

Godziny dla Rodziny” każdego roku

odbywa się pod innym hasłem.

Zeszłoroczne obchody zachęcały

Polaków do wspólnego

muzykowania, tegoroczne do

wszystkiego co związane z

gotowaniem – wspólnego

przygotowywania posiłków i

jedzenia. 
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