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        Pan Tomasz Wojak 

        Prezes Zarządu  

Seris Konsalnet Holding S.A. 
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        01-267 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  
w nawiązaniu do Państwa decyzji dotyczącej: 
- rozwiązania umowy na abonament medyczny zawartej pomiędzy spółkami Grupy Konsalnet a PZU 
Zdrowie 
- oraz zaprzestania dokonywania potrąceń i przekazywania składek do PZU Życie za ubezpieczenie na życie 
P Plus zawartej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony zwracamy się z prośbą o 
wycofanie się ze wspomnianych decyzji. 

W ostatnich dniach otrzymujemy bardzo dużo wniosków telefonicznie jak również drogą mailową 
od Pracowników Seris, z prośbą o interwencję i pomoc w sprawie utrzymania dotychczasowych 
ubezpieczeń.  

Pracownicy są zadowoleni i zależy im na dotychczasowych polisach. Jednocześnie skarżą się, iż 
nowe warunki jakie otrzymują im nie odpowiadają gdyż są gorsze od tych jakie mają obecnie więc zmiana 
jest więc dla nich ewidentnie niekorzystna. 

Szczególnie ważne jest to w obecnym czasie gdy występuje tak duże zagrożenie zdrowia i życia 
związane z koronawirusem.  

Wycofanie się Pracodawcy z planowanego zamknięcia możliwości ubezpieczenia na 
dotychczasowych warunkach będzie postrzegane jako odpowiedzialna postawa Pracodawcy. Obecna 
awaryjna sytuacja nie jest z pewnością dobrym momentem na takie zmiany. 

Ponadto wycofanie się z dokonywania potrąceń wymagałoby poinformowania w sposób skuteczny 
wszystkich osób, które złożyły Pracodawcy dokument pn. Oświadczenie Wniosek o Dokonywanie Potrąceń, 
na które to potrącenia Pracodawca wyraził każdemu ubezpieczonemu zgodę.  

Tylko takie zamknięcie sprawy gwarantowałoby bowiem uniknięcie ryzyka związanego z 
niewypłaceniem ewentualnych świadczeń, których odmowa nastąpiłaby z uwagi na brak składki 
ubezpieczeniowej w PZU Życie. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż dnia 12.12.2011 roku Zarząd Konsalnet Holding zawarł z 
naszym związkiem zawodowym Porozumienie określające warunki obsługi zawartych przez Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pracowników Ochrony z siedzibą w Lublinie umów ubezpieczenia.  

W Paragrafie 3 ww. Porozumienia zobowiązali się Państwo do potrącania składek 
ubezpieczeniowych i przekazywania ich do PZU Życie. Bardzo ważne jest dla Organizacji Zakładowej w 
Konsalnet Security OZZPO w Lublinie i dla ubezpieczonych pracowników Seris wywiązywanie się 
Pracodawcy z przyjętych zobowiązań.  
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Tym bardziej, że nie otrzymaliśmy od Państwa żadnych oficjalnych informacji mówiących o 
planowanych zmianach w realizacji Porozumienia. 

W związku z powyższym prosimy o wycofanie się z planowanych działań, w zakresie zaprzestania 
potrącania składek na ubezpieczenie grupowe z wynagrodzenia, gdyż umowa na ubezpieczenie na życie w 
PZU Życie nie została przez naszą stronę ani przez PZU Życie wypowiedziana więc nie ma podstaw do jej 
zakończenia i pozostawienia zadowolonych pracowników bez kontynuacji ubezpieczenia.  

Panie Prezesie, z uwagi na liczne telefony i maile jakie otrzymujemy bardzo prosimy o pilne 
podjęcie decyzji dla dobra pracowników. Szczególnie, iż sytuacja dotycząca potrzeby posiadania 
ubezpieczenia, w tym szczególnym czasie jest niezwykle potrzebna. 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
 
Za Zarząd Główny OZZPO w Lublinie 
Aleksander Fit – Przewodniczący  
 
Za Zarząd Organizacji Zakładowej w Konsalnet 
Security OZZPO w Lublinie 
Stanisław Mazurkiewicz – Przewodniczący 
 
 
 
 

 
Do wiadomości:  
Pracownicy Spółek Seris Konsalnet 
 
              
       
 
 
               


