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2. Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy: 

1.Omówienie strategii związku na negocjacje płacowe 2021r. oraz 
powołanie zespołów negocjacyjnych w poszczególnych spółkach Grupy 

Kapitałowej ORLEN w składach: 

 
 

 ANWIL S.A. 

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Kaczmarek, Piotr 
Lewandowski) 

 ORLEN Serwis S.A. 

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Ciołkowski) 

 ORLEN Laboratorium S.A. 

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Iwona Piotrowska) 

 ORLEN KolTrans S.A. 

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski) 

 ORLEN Ochrona sp. z o.o. 

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski) 

2. Omówiono materiały, które otrzymaliśmy od Zarządu Orlen Ochrony dot. 
negocjacji płacowych. 

3. Omówiono i zatwierdzono budżet Związku na rok 2021 (Uchwała Zarządu 
Związku nr 56/VIII/2021 do wglądu w siedzibie związku) 

4. Omówiono bilans, rachunek zysku i strat za rok 2020. Dodatkowo Zarząd 
Związku został zapoznany z CIT-8 za rok 2020, który został złożony do 

Urzędu Skarbowego przez księgowa związku. 

5. Poruszono kwestię programu posiłków pracowniczych w ANWIL S.A., 
który rozpoczął funkcjonowanie od 1 LUTEGO 2021r. 

(Wszelkie sugestie dotyczące posiłków proszę zgłaszać do siedziby Związku 
Zawodowego) 

Zarząd Związku wnosi o przekazywanie opinii oraz sugestii co do w/w 
programu do osób funkcyjnych naszego związku. 

6. Powołano członka związku do prac w komisji socjalnej w ANWIL S.A., w 

osobie Andrzeja Musialika. 

Dodatkowe korzyści dla 
członków: 

 
 

 
 

 
 

 
Konsultacje w sprawie odszkodowań 

Michał Maj , Tel : 503197053 
mail: michal.maj@votum-sa.pl 

 
§ 

ZWIĄZEK OBSŁUGIWANY JEST W 
ZAKRESIE PRAWA PRACY PRZEZ 

JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH KANCELARII 
W POLSCE 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 
"JURAŁOWICZ, HERMANN I 

WSPÓLNICY"  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Z 

SIEDZIBĄ W POZNANIU 
 

Fotowoltaika -10% dla członków 



ZMIANOWIEC 2/2021 

Strona 3 z 4 

 

7. Omówiono zmianę systemu pracy 8 godzinnego na inny, odnosząc się do pisma skierowanego 

przez pracowników wydziałów produkcyjnych 8 godzinnych do Zarządu ANWIL S.A. za 

pośrednictwem naszego związku. 

8. Omówiono pierwsze podjęte działania przez Zarząd ANWIL S.A. w ramach projektu centralizacji 

zakupów w Grupie Kapitałowej ORLEN. 

 

3. W dniu 17.02 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych 

działających w ANWIL S.A. z zespołem negocjacyjnym Zarządu Spółki odnośnie regulacji płacowych. 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje, o które wcześniej Związki wnioskowały, lecz jednak 

nie wszystkie materiały zostały nam dostarczone. Były również podczas rozmowy dodatkowe pytania 

ze strony Związków na które pracodawca odpowie w terminie późniejszym. Na koniec Związki 

Zawodowe przedstawiły swoją propozycje i oczekiwania odnośnie wzrostu wynagrodzeń. 

W dniu 02.03 odbyło się drugie spotkanie  w tym  temacie. Pracodawca przekazał i omówił kolejne 

materiały do analizy oraz zaproponował przerwę w spotkaniu maksymalnie do dnia 15.03.2021r. 

 

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku z dnia 02.03.2021 r. 

 

 
W dniu 02.03.2021r. odbyło się spotkanie komisji rewizyjnej związku poruszono tam 

następujące tematy dotyczące: 
- Komisja dokonała sprawdzenie dokumentacji finansowej związku. 

-Zapoznała się z bilansem sporządzonym przez księgową związku 
- sprawdzono pod względem formalnym uchwały zarządu związku 
- zapoznano się  z uchwałą odnoście budżetu związku na rok 2021 

Komisja nie wniosła uwag do prac zarządu związku. 

5. UWAGA UBEZPIECZENIE PZU 

Tylko do 12 marca można przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia PZU na preferencyjnych 

warunkach. Deklaracje złożone po tym terminie zostaną objęte okresem karencji. 

Zachęcamy zatem do złożenia deklaracji już dziś. 

Dokumenty można składać osobiście w Obszarze Personalnym w godzinach 7:00 – 15:00, w pokojach 

nr 2,3,29 i 30 lub dostarczyć je drogą pocztową (liczy się data wpływu do HR). 
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6. Negocjacje płacowe w spółkach. 

Informujemy że dostaliśmy zaproszenie na negocjacje płacowe do spółki Orlen Serwis. 

Otrzymaliśmy również wszelkie materiały potrzebne do negocjacji na tym etapie. 

Negocjacje odbędą się w dniu 09.03.2021r. 

Informujemy że dostaliśmy zaproszenie na negocjacje płacowe do spółki Orlen Ochrona. 

Otrzymaliśmy również wszelkie materiały potrzebne do negocjacji na tym etapie. 

Pierwsze spotkanie negocjacyjne odbędzie się w dniu 16.03.2021r., w przypadku  nie osiągniecia 
porozumienia następne spotkanie wyznaczono na dzień 23.03.2021r. 

Informujemy że dostaliśmy zaproszenie na negocjacje płacowe do spółki Orlen Laboratorium. 

Negocjacje odbędą się w dniu 17.03.2021r. 

7. Drzemka w pracy? 

Dziennik „Tageszeitung” poinformował, że niemieckie zrzeszenie związków zawodowych DGB wzywa 

do przywrócenia sjesty. Swój postulat tłumaczy tym, że wypoczęty pracownik jest zdrowszy i bardziej 

wydajny, a krótki sen po południu zmniejsza ryzyko ataku serca oraz daje zastrzyk energii. 

Tezy związkowców potwierdzają naukowcy z Harvard School of Public Health oraz szkoły medycznej 

uniwersytetu w Atenach. Grecy, którzy regularnie korzystali z przerwy na spanie mieli o 37 proc. 

Niższą śmiertelność z powodu chorób serca. Zdaniem profesora Jurgena Zulleya z uniwersytetu w 

Regensburgu drzemka pozwala ominąć czas niskiej wydajności, kiedy ryzyko popełnienia błędu jest 

wysokie. Wypoczęty pracownik reaguje szybciej, uważniej, lepsze są też jego pamięć i nastrój. 

Przeciwnicy tego pomysłu uważają, że sjesta wydłuża tylko czas wykonywania pracy. Niemcy mają już 

półgodzinne przerwy na śniadanie i obiad. Nieliczone do czasu pracy. Przypominają też, że w takich 

krajach jak Hiszpania czy Włochy przerwę w pracy wymusza w dużej mierze upał. 

 

 


