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Informacje MZZPRC z dnia 17 grudnia 2018 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 minionym tygodniu odbyło się zebranie Zarządu naszego Związku na 

którym gościliśmy przedstawicieli Działu Relacji Społecznych PKN ORLEN 

S.A., którzy przedstawili nam założenia nowego Zarządzenia w sprawie 

,,świadczeń medycznych realizowanych na rzecz pracowników PKN ORLEN 

S.A.” 

Uregulowanie tego tematu, czyli zawarcie nowej umowy pomiędzy PKN 

ORLEN S.A. i C.M. MEDICA było oczekiwane od dłuższego czasu zarówno 

przez pracowników, jak i przez Organizacje związkowe, bo otrzymywaliśmy 

bardzo wiele różnych zapytań i skarg o różnych problemach z dostępem do 

lekarzy specjalistów, itp., a także wiele innych uwag dotyczących usług 

medycznych dla pracowników, które przekazywaliśmy do naszego 

pracodawcy i do C.M. MEDICA celem ich bieżącego rozwiązywania. 

Mamy nadzieję, że trwające ok. roku rozmowy i ustalenia przedstawicieli PKN 

ORLEN S.A. (bez udziału Związków zawodowych) z przedstawicielami C.M. 

MEDICA z grupy PZU przyniosą naszym pracownikom nowy, a przede 

wszystkim oczekiwany przez nich poziom świadczenia usług medycznych, bo 
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z obecnego całościowego pakietu, który był niezmieniany od czasu sprzedaży 

dawnej Spółki ORLEN MEDICA wchodzącej wówczas w skład G.K. ORLEN 

do Grupy PZU i rozpoczęcia działalności przez Spółkę C.M. MEDICA. 

pracownicy nie byli zadowoleni i zgłaszali wiele uwag. 

 Ze względu na ważność tego tematu zachęcamy wszystkich pracowników do 

szczegółowego zapoznania się z zapisami nowego Zarządzeniem, które dla 

Państwa ułatwienia zamieszczamy  w załączniku do naszych dzisiejszych 

informacji. Zarządzenie w tej sprawie ukazało się w NND w piątek 14 grudnia i 

zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. 

Ewentualne zapytania w tej sprawie można kierować do Pani Zofii 

Jankowskiej, tel. 24 256-98-91. 

 

 

W piątek 14 grudnia odbyło się spotkanie na którym zostały przekazane 

upominki rzeczowe – karty podarunkowe dla dzieci z Domów Dziecka. 

Nasza Organizacja związkowa współpracuje z dwoma takimi Placówkami - 

Domem Dziecka w Mocarzewie i Domem Dziecka w Gostyninie. 

Dla Dzieci z tych Placówek przekazaliśmy także przy okazji paczki ze 

słodyczami, jakie trafiły do biura naszej Organizacji związkowej od 

pracowników z Zakładu. 

Za przekazane paczki ze słodyczami dziękujemy pracownikom Obszaru 

Elektrociepłowni – Wydział Maszynowy i Sieci Energetycznych oraz Wydział 

Kotłowy (Br. II). 

Przekazanie paczek ze słodyczami dla dzieci zaanonsowali na dzień 

dzisiejszy także pracownicy Wydziału Olefin. 
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W imieniu własnym oraz w imieniu obdarowanych dzieci jeszcze raz bardzo 

serdecznie dziękujemy. 

 

 

Przewodniczących Kół prosimy o odbieranie na swoje Wydziały 

związkowych kalendarzy na rok 2019.  

 

 

Do dzisiejszych informacji dołączamy także załącznik – prośbę pracownika 

naszej firmy i zarazem Członka naszej Organizacji związkowej (Piotr 

Nowaliński) o przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym. 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką i wsparcie naszego kolegi. 

 

 

 

 

 

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


