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Informacje MZZPRC z dnia 05.09.2016 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. 

 

Witam po przerwie urlopowej. Przechodzimy do informacji związkowych 
dotyczących wydarzeń i spraw z minionego tygodnia i nie tylko. 
 

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu 
naszego Związku, gdzie podjęliśmy kilka ważnych bieżących tematów. Jednym z 
nich, od którego rozpoczęliśmy zebranie był temat dotykający Spółki C.M. 
MEDICA, gdzie pracownicy robią różne badania wymagane do pracy oraz leczą 
się prywatnie, czasami z całymi rodzinami. W ostatnim czasie zaczęło spływać do 
nas od pracowników coraz więcej głosów niezadowolenia z działania tej placówki, 
jak i z faktu braku dostępności do niektórych lekarzy specjalistów, bądź 
kierowania pacjentów do lekarzy, ale w sposób komercyjny za odpłatnością. 
Aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i uwagi Załogi zgłaszane do naszego Związku 
i do Członków naszego Zarządu, zaprosiliśmy na zebranie osoby z PKN ORLEN 
oraz ze Spółki C.M. MEDICA, łącznie z Członkiem Zarządu tej Spółki. 
Członkowie Zarządu Związku w dyskusji wskazali wszystkie sprawy i problemy, 
jakie z poziomu naszej Załogi są widoczne i napotykane w dostępie do lekarzy 
(kolejki, długie terminy oczekiwania na wizyty lekarskie, brak dostępności do 
niektórych specjalistów, itp.). 
Po ponad 2 latach od sprzedaży przez poprzednie władze ORLENU Spółki 
ORLEN MEDICA i funkcjonowania jej od tamtej pory pod nazwą CM MEDICA w 
strukturach PZU widać wyraźnie, że podmiot ten coraz bardziej staje się obiektem 
komercyjnym, wypełniającym dla nas jedynie to co musi zgodnie z zawartą 
umową. Taki charakter działania tej placówki medycznej spotyka się ostatnio z 
dużymi uwagami ze strony Załogi odnośnie świadczonych usług. To wszystko 
wymaga analizy, podsumowania i jeśli jest taka potrzeba, a wydaje się, że jest, to 
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szerszej dyskusji w tym zakresie tak aby pracownicy- cała załoga nie mieli takich 
problemów jak obecnie z dostępnością do usług medycznych i do lekarzy 
specjalistów. Będziemy o to zabiegali u władz ORLENU, żeby sytuacja uległa 
poprawie. 
 
Na zebraniu podsumowaliśmy też niedawno zakończone wybory Społecznej 
Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A. W zebraniu Zarządu uczestniczył nowo 
wybrany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy- kolega Paweł Zdrojewski, który w 
krótkim wystąpieniu przedstawił siebie i to co zamierza robić oraz jeszcze raz 
podziękował za wszystko. 
 
Członkowie Zarządu Związku przedstawili też opinię na temat badań CIOP na 
produkcji, jak one przebiegają i jakie jest na ten temat zdanie Załogi. 
 
Zaprezentowana została również nowa rozszerzona oferta firmy CDO24 (usługa 
pomocy prawnej dla Członków naszego Związku), odnośnie otrzymania auta 
zastępczego w razie wypadku komunikacyjnego, którą przedstawiamy Państwu w 
załączniku do dzisiejszych informacji. 
 
Na zebraniu przedstawione zostały również informacje na temat 
dotychczasowego stanu rozmów nad ZUZP w Spółce ORLEN SERWIS S.A. oraz 
te dotyczące innych pracowniczych kwestii, jakie są obecnie (po połączeniu kilku 
Spółek w jedną) dyskutowane przez organizacje związkowe na cyklicznych 
spotkaniach z pracodawcą. 
 
 
W Spółce ORLEN SERWIS S.A. odbyło się też we wtorek 30 sierpnia spotkanie 
na którym został podpisany Aneks do Regulaminu Wynagradzania 
wprowadzający nowe wyższe stawki za dyżury, za Ratownictwo Chemiczne i za 
pracę w aparatach chemicznych. 
Na spotkaniu tym dyskutowano również w temacie końcowego uregulowania 
kwestii nagród jubileuszowych, które wciąż są przedmiotem trudnych, długich i 
póki co bezowocnych rozmów z pracodawcą. Podczas rozmów padły już różne 
propozycje z naszej strony, których nie chce zaakceptować strona pracodawcy, 
zaś zbyt skromna propozycja pracodawcy nie jest akceptowalna dla strony 
związkowej. W dniu jutrzejszym (06.09) odbędzie się w tej sprawie kolejne 
spotkanie w Płocku, które chcielibyśmy aby było przełomem i żebyśmy mogli 



                                    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 
fax. (024) 367 77 94 
www.mzzprc.pl 

 

później negocjować dalsze zapisy ZUZP. Jeśli tak się nie stanie i nasze 
propozycje w dalszym ciągu nie będą przyjmowane, organizacje związkowe będą 
musiały zastanowić się i podjąć decyzję odnośnie związkowych środków nacisku 
na Spółkę, bo zależy nam na szybkich, a przede wszystkim konkretnych 
negocjacjach, a nie na jałowym ,,mieleniu w miejscu”. 
 
 
PPE. 
informujemy zainteresowanych pracowników PKN ORLEN, że we wtorek 30 
sierpnia odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Pracy w Płocku z powództwa 
naszego Związku przeciwko PKN ORLEN S.A. w sprawie opóźnienia o 4,5 roku 
we wdrożeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego w życie. 
W powyższej sprawie swoje zeznania złożyli kolejni świadkowie, a cała sprawa w 
dalszym ciągu jest nierozstrzygnięta i jest w toku. 
 
 
Szczepienia przeciwko grypie. 
 
Od pracodawcy otrzymaliśmy Komunikat odnoście szczepień przeciwko grypie. 
Są to ważne informacje, szczególnie w kontekście zbliżającego się okresu 
jesienno-zimowego, gdzie dużo osób w tym okresie choruje. 
Poniżej dla informacji Państwa zamieszczamy jego treść. 
 

Zaszczep się i wygraj z grypą 
 

Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na grypę. Największą zapadalność na tę chorobę 

obserwuje się od września do kwietnia, przy czym szczyt zachorowalności przypada zazwyczaj na okres 

od stycznia do marca. W roku 2015 w Polsce odnotowano 3.843.438 przypadków zachorowań i 

podejrzeń zachorowań na grypę, tj. 9.994,7 na 100.000 ludności. Tylko w okresie 16-22 sierpnia 2016 r. 

zanotowano 25.887 takich przypadków (dane: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny). 

 

Według epidemiologów jedynym najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej 

powikłaniami jest skorzystanie ze szczepienia przeciwko grypie oraz przestrzeganie podstawowych zasad 

higieny. 

Wrzesień i początek października to najlepszy dla organizmu czas na wykonanie szczepień 

przeciwko grypie sezonowej. 
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Szczepiąc się w tym okresie, dajemy organizmowi czas na wytworzenie czynnej odporności, która będzie 

nas chronić w okresie sezonowej epidemii przez okres 6 do 12 miesięcy. Dzięki podaniu szczepionki 

komórki organizmu rozpoznają i błyskawicznie przystępują do walki z wirusem grypy, który zaatakował 

organizm. 

 

Grypa jest zakaźną chorobą wirusową, która przenosi się z osoby chorej na zdrową drogą kropelkową 

podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg 

oddechowych zakażonych osób. Okres wylęgania wynosi 1-4 dni, a choroba trwa zwykle ok. 7 dni, o ile 

nie dojdzie do powikłań. 

 

Grypa nie jest zwykłym przeziębieniem! 

Choroba rozpoczyna się nagle, charakteryzuje się wysoką gorączką, powyżej 38C, utrzymującą się przez 

kilka dni. Dodatkowe objawy to: suchy, uporczywy kaszel, bóle głowy, uczucie ogólnego rozbicia, bóle 

mięśni i kostno-stawowe. Mogą wystąpić także bóle w klatce piersiowej, ból gardła, katar, bóle brzucha, 

biegunka, brak łaknienia, objawy ogólnego wyczerpania i rozbicia. Jednak objawy nie są na tyle 

charakterystyczne, by móc rozróżnić tę chorobę od innych zakażeń układu oddechowego. Dlatego w 

sytuacji, kiedy objawy są coraz silniejsze i trwają powyżej 3 dni należy bezwzględnie zgłosić się do 

lekarza. 

 

Zbagatelizowanie objawów grypy, nieprawidłowe leczenie lub jego brak może prowadzić do wystąpienia 

powikłań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.  

Najgroźniejszymi powikłaniami stanowiącymi poważne zagrożenie dla życia są: zapalenie płuc, zapalenie 

mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zapalenie mózgu i opon mózgowych, ostra niewydolność nerek. 

Do częstych powikłań grypy należą: zapalenie ucha środkowego, które może spowodować częściową 

utratę słuchu lub całkowitą głuchotę, zapalenie mięśni, zapalenie spojówek.  

 

 

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na świecie choruje na grypę od 330 milionów do 

1,5 miliarda ludzi, z których umiera od 500 tysięcy do 1 miliona. 

 

Minimalizuj ryzyko zachorowania 

Ryzyko zachorowania na grypę zmniejszamy również poprzez: 

 częste mycie rąk wodą z mydłem przez dwadzieścia sekund (po wejściu do domu, do pracy, 

szkoły, przed i po jedzeniu, po kichaniu); 

 używanie odkażającego żelu do rąk lub chusteczek poza domem i w podróży (zmniejszają 

ryzyko zakażenia); 

 unikanie dotykania oczu, nosa, ust, by nie roznosić zarazków; 
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 unikanie masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z podróżnymi w 

środkach komunikacji publicznej, w sklepach, w kinie. Podczas rozmowy najlepiej zachować 

odstęp ok. 1 m; 

 przestrzeganie zasad higieny oddychania: podczas kichania i kaszlu zasłaniając nos i usta 

chusteczką jednorazową (po użyciu należy wyrzucić ją do kosza); 

 w przypadku braku chusteczek jednorazowych lub żelu najlepiej kichać lub kaszleć w zgięcie 

łokciowe – dłonie nie zostaną skażone wirusem; 

 prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez: przebywanie na świeżym powietrzu, wietrzenie 

pomieszczeń, zapewnienie nocnego wypoczynku, aktywność fizyczną, stosowanie diety 

bogatej w naturalne witaminy i minerały wspomagające odporność; 

 

Nauczmy dzieci, by w szkole nie piły wspólnie z innymi dziećmi z jednej butelki lub nie jadły wspólnej 

kanapki, owocu! 

 

Nie lekceważmy grypy – chrońmy siebie i innych – przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle 

głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła należy pozostać w domu. Idąc do pracy podczas 

choroby, można przyczynić się do zakażenia innych osób. 

 

Należy chronić się przed różnymi rodzajami wirusów i bakterii utrzymując w czystości powierzchnie 

używane przez wszystkich:  klamki, przełączniki światła, telefony, klawiatury, kosze sklepowe. Dlatego 

regularnie czyśćmy i odkażajmy te powierzchnie. Wirusy grypy są wrażliwe na detergenty. Pamiętajmy 

jednak, że całkowite wyeliminowanie wirusa grypy ze środowiska nie jest możliwe, a 

największą ochronę zapewni nam wykonanie szczepienia. 

 

 

CHROŃ SIEBIE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH  

WYKONAJ COROCZNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE SEZONOWEJ 

 

szczegółowe informacje pod numerem telefonu 24 364 70 00 

 

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


