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1. W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się cykliczne spotkanie Związków 

Zawodowych Z Panią Prezes Zarządu. Spotkanie to trwało około 2 godzin i 
poruszono podczas jego następujące tematy.  
 

 Podsumowanie roku 2020- jak powiedziała Pani Prezes rok był trudny, 
natomiast rok, który przed nami będzie jeszcze trudniejszy. Czekamy 
na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, które będzie gotowe w 
połowie lutego. Na początku lutego będą przekazane dane o które 
wnioskowały organizacje związkowe 

 Poruszono temat centralizacji biura zakupów- proces ten jest 
prowadzony na poziomie właściciela ANWIL S.A. . Po otrzymaniu 
stosownych informacji zostanie zorganizowane spotkanie z 
pracownikami.  

 Plany rozwoju na rok 2021.  
 Uruchomienie środków na fundusz Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 
 Strony dyskutowały na temat pisma Rady Pracowników w sprawie 

wprowadzonej nowej struktury organizacyjnej w Biurze Logistyki. 
 Poruszono temat przypadającego w tym roku 55 lecia powstania 

spółki. 
 Wartościowanie stanowisk pracy. 
 Pisma pracowników z wydziału P-22 

 

2. W miesiącu styczniu wysłano do Spółek pisma odnośnie przekazania 

niezbędnych danych za rok 2020, celem rozpoczęcia negocjacji płacowych. 
Pisma są zamieszczone na stronie Związku. O wyniku tych rozmów będziemy 
Was informować na bieżąco. 
 

3. Pracodawca powołał 5-osobowy zespół, którego zadaniem będzie 

reprezentowanie ANWIL S.A. w trakcie prowadzonych z przedstawicielami 
Związków Zawodowych rozmów w przedmiocie wzrostu wynagrodzeń w roku 
2021 oraz innych zgłoszonych przez Przedstawicieli Związków Zawodowych 
żądań płacowych na rok 2021. Przewodniczący Zespołu w przypadku 
stwierdzenia takich potrzeb może wnioskować o poszerzenie jego składu o 
innych pracowników ANWIL S.A.  

 

4. Z dniem 01.01.2021 r. do pracy w ANWILU S.A. przejęto 95 pracowników 

z działu logistyki ORLEN SERWIS oraz zatrudniono 12 pracowników ze spółki 
LAUNA. Niektórzy pracownicy powrócili do ANWILU po przeszło 20 latach 
pracy w Spółce REMWIL oraz ORLEN SERWIS. Wszystkich serdecznie witamy i 
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życzymy im wielu sukcesów na niwie zawodowej oraz zadowolenia z pracy 
w ANWILU S.A. 
 

5.  Odpowiedź z Kancelarii Radców prawnych Jurałowicz, Hermann i 

Wspólnicy Sp.k. 
 
W związku z pytaniami od pracowników czy przyznawanie posiłków tylko 
części pracownikom ANWIL S.A. nie jest łamaniem równego traktowania 
pracowników, gdyż nawet nazwa „Program Posiłków Pracowniczych” 
sugeruje, że jest to akcja dla wszystkich pracowników i czy nie dochodzi do 
naruszenia zasady równego traktowania pracowników Art. 183B  Kodeksu 
Pracy. 
 
Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: 
 
 
 
P Przewodniczący sprawa jest dosyć "złożona". Otóż jak wynika z przepisów 
KP, które tez Pan zacytował jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, w 
tym w zakresie przyznawania dodatkowych świadczeń związanych z pracą 
jest niedopuszczalna, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się 
obiektywnymi powodami. 
Przy ocenie czy doszło - w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym 
sprawy - do dyskryminacji pracowników należy wziąć pod uwagę przede 
wszystkim następujące: 
1) czy pracownicy są w porównywalnej sytuacji - a wynika to z  
definicji równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji  
 bezpośredniej, 
2) jakie pracodawca zastosował "kryterium" różnicowania pracowników, 
czy z przyczyn określonych  w art. 18(3a) par. 1 KP, i czy jest to kryterium 
(przyczyna) niedopuszczalne w świetle przepisów, czy jednak kryterium to 
jest "obiektywne"? 
 
W stanie faktycznym sprawy potwierdził Pan, że pracownicy 1-zmianowi są 
pracownikami tych samych obszarów, co pracownicy zmianowi 
otrzymujący obiady. Gdyby porównywać ich sytuację tylko w zakresie 
wykonywania pracy na 1-zmianie, to rzeczywiście można byłoby dojść do 
wniosku, że zarówno pracownicy wyłącznie 1-zmianowi, jak i zmianowi, ale 
wykonujący pracę na 1-zmianie powinno być traktowani w ten sam sposób, 
tj. każdej z tych grup powinny przysługiwać obiady, bo obie grupy wykonują 
tę samą pracę na 1-zmianie. 
Po bardziej wnikliwej jednak analizie sytuacji tych pracowników, w  
ocenie kancelarii, w przypadku zakwestionowania  przez pracowników  
1-zmianowych zasad korzystania z obiadów,  pracodawca może 
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 - argumentować jednak to "zróżnicowanie" kryterium obiektywnym, jakim jest praca zmianowa w 
ogólnym ujęciu i niejako "rekompensowanie"  tej dodatkowej "uciążliwości" wykonywania tej pracy 
(która to "uciążliwość" nie dotyczy pracowników 1-zmianowych); dodatkowo proszę tez mieć na 
uwadze, że jeśli obiady przysługiwałyby pracownikom 1-zmianowym, to de facto mieliby oni 
zapewnione obiady w każdym dniu swojej pracy, podczas gdy pracownik zmianowy tylko w te dni, w 
które pracuje na 1-zmianie (czyli np. 8-9); czy tu z kolei nie doszłoby do wątpliwości o ewentualną 
dyskryminację? 
Dodatkowo należy zastanowić się, czy jeżeli zaczniecie Państwo kwestionować te zasady, czy 
pracodawca "nie odbierze" tego świadczenia dodatkowego tej grupie, która obecnie go posiada? Bo 
rozumiem, ze zostało to wprowadzone nie do ZUZP, a jakimś dodatkowym zarządzeniem? które w 
każdej chwili może być odwołane? 
Sprawa jest naprawdę dość złożona  i "delikatna", nie można udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi co 
do ewentualnych naruszeń zasady równego traktowania w zatrudnieniu, tym bardziej, ze mogę 
jedynie domyślać się, w jaki sposób pracodawca mógłby argumentować zastosowanie kryteriów 
obiektywnych.  Czy kwestia ta nie była analizowana lub wskazywana przez pracodawcę w trakcie 
rozmów ze związkami zawodowymi? gdyż napisała Pan że takowe rozmowy na etapie wprowadzania 
tych posiłków były... 
Może warto byłoby rozważyć, abyście Państwo jako związek zawodowy na razie spróbowali 
porozmawiać z pracodawca o zaistniałej sytuacji, czy jest możliwość "poszerzenia" grupy 
pracowników otrzymujących obiady, i ewentualnie - jeśli wcześniej nie było to wskazywane - z jakiego 
względu otrzymują je wyłącznie pracownicy zmianowi, skoro na 1-zmianie (na której obiady są 
wydawane) w tych samych obszarach pracują też inni pracownicy. 
 
 
 

MENU POSIŁKÓW NA MIESIĄC LUTY 2021 
 

 
 
 
 

 



ZMIANOWIEC 1/2021 

Strona 4 z 5 

 

 
 

POSIŁKI LUTY 2021: 
 

2021-02-01 poniedziałek 
Zupa słowiańska 
Filet z kurczaka 
Sos potrawkowy 

MIx surówek 
ZIemniaki gotowane 
2021-02-02 wtorek 

Zupa ziemniaczana z boczkiem 
Golonka ,,po piracku" 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-03 środa 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
Fasolka po bretońsku 

Chleb 
Banan 1szt. 

2021-02-04 czwartek 
Zupa pejzanka 
Chilli con carne 

Ryż curry 
MIx surówek 

2021-02-05 piątek 
Barszcz czerwony z makaronem 

Makaron 
Dorsz panierowany 
ZIemniaki gotowane 
2021-02-06 sobota 

Zupa grochowa 
Gulasz drobiowy 

Kasza jęczmienna 
Marchew juniorka 

2021-02-07 niedziela 
Zupa ziemniaczana 

Makaron 
Pieczeń z karkówki 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-08 poniedziałek 

Zupa węgierska 
Kotiet mielony 

ZIemniaki gotowane 
MIx surówek 

2021-02-09 wtorek 
Zupa gulaszowa 

Piczona biała kiełbasa 
Okrasa z cebuli 

Pieczywo-bułka kajzerka 2szt. 
MIx surówek 

2021-02-10 środa 
Zupa pomidorowa z ryżem 

Pierś z kurczaka 
Sos pieczarkowy 

ZIemniaki gotowane 
Fasolka szparagowa 
2021-02-11 czwartek 

Zupa marokańska 
Kotlet schabowy 

ZIemniaki gotowane 
MIx surówek 

Pączek 
2021-02-12 piątek 

Zupa jarzynowa 
Dorsz panierowany 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-13 sobota 

Zupa barszcz ukraiński 
Kotlet pożarski 

ZIemniaki gotowane 
MIx surówek 

2021-02-14 niedziela 
Żurek 

Fasolka po bretońsku 
Bułka kajzerka 2 

2021-02-15 poniedziałek 
Krupnik 

Gulasz wieprzowy 
Kasza gryczana 

Surówka z kiszonego ogórka 
2021-02-16 wtorek 

Zupa orientalna 
Pieczone udo z kurczaka 

ZIemniaki gotowane 
MIx surówek 

2021-02-17 środa 
Zupa kapuśniak z ziemniakami 

Schab pieczony ze śliwką w sosie własnym 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-18 czwartek 

Zupa fasolowa 
Kurczak w sosie słodko-kwaśnym 

Ryż 
MIx surówek 
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2021-02-19 piątek 
Zupa ogórkowa z ziemniakami 

Pierogi z serem 
Słodka śnietanka do pierogów 

Jabłko 1 szt. 
2021-02-20 sobota 

Zupa szczawiowa z ziemnia 
Sztuka mięsa w sosie chrzanowym 

Sos chrzanowy 
MIx surówek 

2021-02-21 niedziela 
Żurek z ziemniakami i wędzonką 

Wątróbka "po tyrolsku" 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-22 poniedziałek 

Zupa z soczewicy 
Kluski ziemniaczane 

Skwarki z twarogiem do klusek 
ziemniaczanych 

MIx surówek 
2021-02-23 wtorek 

Zupa węgierska 
Gołabki "bez zawijania" 

ZIemniaki gotowane 
MIx surówek 

 
 

 
 
 

2021-02-24 środa 
Zupa z fasolki szparagowej 

Makaron penne 
Sos bolognaise z serem 

Jabłko 1 szt. 
2021-02-25 czwartek 

Zupa grzybowa z ziemniakami 
Stek wieprzowy z cebulką 

Cebulka do steka 
ZIemniaki gotowane 
Marchew juniorka 
2021-02-26 piątek 

Zupa fasolowa 
Dorsz panierowany 
ZIemniaki gotowane 

MIx surówek 
2021-02-27 sobota 

Zupa barszcz ukraiński 
Pieczeń z karkówki 
ZIemniaki gotowane 
Surówka z buraków 

2021-02-28 niedziela 
Zupa pieczarkowa z makaronem 

Makaron 
Indyk peperonata 

Ryż 
MIx surówek 

 
 

 


