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Informacje MZZPRC z dnia 26.09.2016 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. 

W dzisiejszych informacjach przedstawimy tematy dotyczące Spółki ORLEN 
Serwis S.A., opieki medycznej realizowanej w C.M. MEDICA w Płocku oraz kilka 
spraw pracowniczych dotyczących Spółki Basell ORLEN Polyolefins. 
 
Rozpoczynamy od Spółki ORLEN Serwis S.A., o której ostatnio dość dużo 
piszemy w naszych związkowych informacjach. Problem którego wciąż dotykamy 
w tej Spółce i którego póki co nie daje się rozwiązać w drodze negocjacji przy 
stole, to sprawa wykupu nagród jubileuszowych dotycząca dużej części 
pracowników z poprzednich Spółek (przed połączeniem w OS S.A.). 
Całość stała się już naprawdę bardzo mocno nabrzmiała, bo kilka ostatnich 
spotkań z Zarządem Spółki nie dało nic. Takim stanem rzeczy bardzo mocno są 
poirytowani pracownicy, których dotyczą te kwestie, dlatego też w środę 21 
września z inicjatywy naszej Organizacji Związkowej odbyło się spotkanie z 
pracownikami Spółki, w którym uczestniczyli też zaproszeni przez nas 
przedstawiciele innych Organizacji Związkowych. 
Spotkanie dotyczyło wszystkich spraw jakie obecnie toczą się w Spółce, na czele 
z najważniejszą z nich, czyli nieuregulowanymi kwestiami nagród jubileuszowych. 
Wniosek ze spotkania jest jeden. Załoga oczekuje wypracowania na najbliższym 
spotkaniu z Prezesem Spółki, które odbędzie się jutro (27.09) dobrego i 
korzystnego dla pracowników rozwiązania tego narosłego problemu. Jeśli do tego 
nie dojdzie, to w porozumieniu z pracownikami podjęte zostaną decyzje co do 
dalszych kroków dotyczących zaprotestowania przeciwko takiemu stanowi rzeczy, 
jaki mamy obecnie. 
 
C.M. MEDICA. 
Drugi nasz dzisiejszy temat dotyczy usług i świadczeń medycznych w przychodni 
C.M. MEDICA, o czym cyklicznie już od dłuższego czasu donoszą nam 
pracownicy skarżąc się na zauważalne na każdym kroku obniżenie się poziomu 
usług medycznych i dostępności do lekarzy specjalistów. 
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O tej sprawie dyskutowaliśmy ostatnio na sierpniowym posiedzeniu Zarządu 
naszego Związku, gdzie zaprosiliśmy Członka Zarządu Spółki MEDICA oraz 
przedstawiciela PKN ORLEN odpowiedzialnego m. in. za te sprawy. 
Padło wtedy wiele konkretnych przykładów świadczących o tym, że w Spółce 
MEDICA dzieje się coraz gorzej na czym cierpią pracownicy jako pacjenci. 
Aby sprawa nie została tylko na takim poziomie postanowiliśmy ją nagłośnić 
szerzej, m. in. do najwyższych władz zarówno PZU, jak i PKN ORLEN, a także do 
Dyrekcji z Działu Dezinwestycji PKN ORLEN S.A., który przy sprzedaży Spółki 
ORLEN Medica do PZU bił się przysłowiowo w piersi i solennie zapewniał, że po 
sprzedaży Spółki z ORLENU do równie bogatego, jak nie bogatszego niż ORLEN 
PZU, jakość usług medycznych na pewno nie spadnie, a nawet się poprawi i 
Spółka się rozwinie. My to pamiętamy i teraz publicznie tym osobom wytykamy, 
bo przez Was teraz cierpią ludzie, nie mogąc się dostać nawet do lekarza 
pierwszego kontaktu, przeżywają swoje dramaty w kolejkach, brak jest lekarzy 
specjalistów, albo są proponowane usługi płatne komercyjne. Jednym słowem 
ludzie czują się oszukani i mówią z wielkim żalem, że teraz jest znacznie gorzej 
niż kiedyś, jak Spółka była w strukturach ORLENU. 
Poniżej treść naszego wystąpienia w powyższej sprawie skierowanego do władz 
PZU oraz do PKN ORLEN: 
 

„                                    

Płock, dnia 22 września 2016 r. 

Pan Michał Krupiński 

Prezes Zarządu PZU S.A. 

 

Pan Paweł Kacprzyk 

Prezes Zarządu PZU Zdrowie S.A. 

 

Dotyczy: opieki medycznej dla pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN realizowanej przez  

                 Centrum Medyczne MEDICA w Płocku. 
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Szanowni Panowie, 

Od dłuższego już czasu do naszych Organizacji Związkowych docierają coraz to bardziej 

niepokojące informacje odnośnie systematycznie obniżającego się poziomu opieki medycznej 

realizowanej przez Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. dla pracowników PKN ORLEN i Grupy 

Kapitałowej ORLEN w Płocku.  

Od czasu sprzedaży Spółki ORLEN Medica cała opieka medyczna, w tym również ta 

ponadstandardowa w opłacanym dodatkowo pakiecie jest realizowana w odczuciu pacjentów w coraz to 

gorszym zakresie. Ze zgłaszanych do nas problemów tymi głównymi są notoryczne braki w obsadzie 

lekarskiej, bardzo duże problemy z dostępem do lekarzy specjalistów, brak w pakiecie dostępnym dla 

pracowników bezpłatnych świadczeń u lekarzy: reumatologa, diabetologa, alergologa (w tej chwili dostęp 

do wymienionych lekarzy jest możliwy tylko jako usługa komercyjna płatna lub poprzez NFZ - bardzo 

długi czas oczekiwania na wizytę). Dużym problemem jest  coraz częstsze proponowanie w Przychodni 

wizyt komercyjnych zamiast bezpłatnych, bardzo ograniczone badania stanu zdrowia pracownika przy 

realizacji badań okresowych, nieczytelna polityka wystawiania recept (często zamiast recept ze zniżką 

są wystawiane recepty pełnopłatne), wydłużenie przeprowadzania badań analitycznych,  nieuprzejmość, 

a czasami wręcz wrogość jednej z Pań lekarek w stosunku do pacjentów, nieidentyfikowanie się lekarzy 

z Przychodnią, częste zmiany lekarzy (nagłe odejścia z pracy), kwestionowanie przez pacjentów jakości 

usług medycznych w tym również kwalifikacji zatrudnianych w Przychodni lekarzy. 

Te wszystkie negatywne sygnały zbierane przez nas od dłuższego już czasu skłaniają nas do 

zainteresowania Państwa powyższym problemem i zawnioskowania o interwencję w powyższej sprawie 

oraz o przeprowadzenie w tej placówce kontroli. 

Na marginesie tej sprawy pragniemy zauważyć, że pomimo zapewnień PKN ORLEN S.A. o 

całkowitej i absolutnej słuszności sprzedaży spółki do struktur PZU oraz zapewnianie o braku wpływu tej 

operacji na obniżenie się poziomu usług medycznych realizowanych dla pracowników PKN ORLEN i 

Grupy Kapitałowej ORLEN przez PZU, odnosimy wrażenie, a nawet mamy wręcz pewność, że jest 

zupełnie inaczej. Dobrze funkcjonująca kiedyś Przychodnia, chwalona przez pacjentów, dziś staje się z 

miesiąca na miesiąc coraz bardziej niedostępna, komercyjna, wroga pacjentowi, a pakiety medyczne i 

dostępność do lekarzy nie zapewniają ciągłości, a przede wszystkim dobrej jakości opieki medycznej, 

jaka istniała kiedyś.  
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W kontekście przedstawionych faktów wnioskujemy o podjęcie natychmiastowych działań 

poprawiających w sposób istotny i zauważalny dla pacjentów jakość oferowanych usług medycznych 

oraz wnosimy o zorganizowanie w możliwie jak najszybszym terminie spotkania z osobami decyzyjnymi 

w tej sprawie z PKN ORLEN S.A. oraz z PZU S.A. 

Pragniemy także poinformować że w spółce CM Medica jako jedynej z objętych naszym 

działaniem jesteśmy na etapie sporu zbiorowego w kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Od 

lutego toczące się rozmowy, przy braku woli ze strony pracodawcy w sprawie zawarcia kompromisu,  

doprowadziły do konieczności rokowań przy udziale mediatora zewnętrznego – jest to już ostatnia 

szansa na kompromis przed ewentualną akcją protestacyjną.  Ten element także świadczy o tym, że jest 

problem nie tylko z obniżeniem standardu, jakości i zakresu usług ale również z kwestiami 

pracowniczymi wewnątrz spółki. 

Z poważaniem, 

Bogusław Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. 

Dw. 
 
1. Pan Wojciech Jasiński; Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. 
2. Pan Mirosław Kochalski; Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. 
3. Pani Grażyna Baka; Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A. 
4. Pani Anna Lewandowska – Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN 

S.A. 
5. Pan Piotr Kearney; Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN S.A. 
6. Pan Artur Krawczyk; Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medica 
7. Pani Magdalena Wereda – Kolasińska; Wiceprezes Zarządu Centrum Medycznego Medica 
8. Beata Łyszczyk; Wiceprezes Zarządu 
9. Pan Krzysztof Jaworski; Członek Zarządu Centrum Medycznego Medica” 

 
 
 
Basell ORLEN Polyolefins 
Do Spółki BOP w ostatnim tygodniu zostały skierowane dwa pisma. 
Pierwsze pismo wysłane przez naszą Organizację Związkową dotyczy 
wprowadzenia w Spółce posiłków pracowniczych na wzór PKN ORLEN, a drugie 
pismo wysłane wspólnie przez trzy Organizacje Związkowe dotyczy spraw 
płacowych, ubezpieczenia pracowników oraz badań lekarskich i szkoleń BHP. 
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Jeśli do takiego spotkania dojdzie w najbliższym czasie, to oprócz spraw 
poruszonych w pismach, które cytujemy poniżej, poruszymy również sprawę 
nadgodzin (odbiór wolnego - wypłata wynagrodzenia pieniężnego), który to temat 
przewija się i z którymi dzwonią do nas pracownicy w kontekście pracy w 
nadgodzinach podczas remontu, jaki obecnie jest na instalacjach Spółki Basell. 
Poniżej treść dwóch pism skierowanych do Spółki BOP: 

„Płock, 20 września 2016 r. 

 

Pan Jacek Choroszewski  

Dyrektor Personalny 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 

 

 
Dotyczy: posiłków dla pracowników zmianowych Spółki Basell ORLEN Polyolefins. 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 

W nawiązaniu do przeprowadzonej dotychczas korespondencji odnośnie naszego wniosku 

dotyczącego wprowadzenia w Spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. takiej samej lub podobnej jak 

w PKN ORLEN S.A. formy ,,posiłków pracowniczych” dla pracowników pracujących w systemie 

zmianowym 12 godz., zwracamy się o zorganizowanie w możliwie najszybszym terminie roboczego 

spotkania w celu podjęcia dyskusji na temat możliwości, formy oraz terminu wprowadzenia w Państwa 

Spółce takiego samego lub podobnego rozwiązania, jakie po modyfikacji dotychczasowej formy posiłków 

będzie za chwilę wprowadzone w PKN ORLEN S.A. 

Przy tej okazji pragniemy nadmienić, że w PKN ORLEN S.A po ponad rocznym okresie serwowania 

pracownikom systemu zmianowego 12-godz. gotowych dań w słoikach oraz po zebraniu opinii Załogi na 

ten temat, obecnie jesteśmy na etapie zmiany tej formy posiłku na inny, bardziej wartościowy odżywczo i 

akceptowalny przez pracowników, co ma zostać wprowadzone na Zakładzie z początkiem października 

br. 

W obliczu powyżej przytoczonych informacji wnosimy jak na wstępie. 

Z poważaniem 

Bogdan Żulewski, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A." 
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Płock, dn. 22.09.2016 r. 

 

Pan Jacek Choroszewski  

Dyrektor Personalny 

Basell  Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 

 

Dotyczy : zorganizowania spotkania.  

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Organizacje związkowe działające w  Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., tj.: 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. 

 Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  

 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN 

ORLEN S.A.  

zwracają się do Pana Dyrektora z wnioskiem o zorganizowanie spotkania, na którym chcielibyśmy 

poruszyć kilka ważnych tematów, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą Pracowników, jak i samej 

Spółki. Są to: 

 budżet płac na 2017 rok, 

 ewentualne indywidualne podwyżki płac w grudniu 2016 roku, 

 ubezpieczenia pracowników w PZU Życie S.A. i Amplico Life S.A., 

 obowiązujące badania lekarskie oraz szkolenia BHP. 

Wnosimy o uzgodnienie terminu spotkania w celu jak wyżej. 

Z poważaniem 
 

Piotr Wilicki, Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. 

Henryk Kleczkowski, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

Ryszard Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.” 
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Członków Zarządu MZZPRC zapraszamy na posiedzenie Zarządu Związku, 
które odbędzie się w najbliższą środę 28 września. 
Początek zebrania o godz. 13 w Sali Nr 1, budynek C.A. 
 
 
  
To wszystkie dzisiejsze informacje. 
Życzę bezpiecznej pracy. 
Pozdrawiam, 
Bogdan Żulewski 


