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2.P

orozumienie Płacowe w ANWIL S.A. na 2021 rok
Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku :

Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 kwietnia 2021 roku w
wysokości 150 zł brutto dla Pracowników zaszeregowanych w kategoriach 1-7 (tabela
stanowisk ZUZP) i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 16 marca
2021 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu, przyznanie świadczenia dodatkowego dla
każdego uprawnionego.

S.A. na 2021r

7. Zasłużony dla ANWIL S.A.
8. Bony dla emerytów
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Dodatkowe korzyści dla
członków:

Pracownika według następującego podziału:
– 1500 zł brutto z wynagrodzeniem za marzec 2021 roku
– 1500 zł brutto z wynagrodzeniem za listopad 2021 roku
zasilenie Pracownikom pozostającym w stosunku pracy na dzień 1 czerwca 2021 r.
Karty Zakupowej, umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach PKN ORLEN
kwotą 515 zł brutto,
waloryzację dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń
zasadniczych określonych w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych, o wskaźnik 2,7%, ze
skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.
Strony porozumienia ustaliły, że rozmowy dotyczące nagrody dla Pracowników,
związanej z jubileuszem 55-lecia ANWIL S.A., rozpoczną się w III kwartale 2021 roku.

3.P

orozumienie Płacowe w Spółkach GK Orlen.
ORLEN Serwis S.A.



-Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych 150 zł od 1 kwietnia
2021 dla Pracowników zatrudnionych w kategorii I-VII Taryfikatora
Stanowisk Pracy ZUZP dla ORLEN Serwis S.A.
 -Dwie nagrody świąteczne po 1500 zł
 -Karta zakupowa 515 zł
 - Waloryzacja od 01.10.2021 dodatku zmianowego i za ratownictwo
chemiczne – 2,7%

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

ORLEN Laboratorium S.A




o

Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń w wysokości 150 zł brutto do płacy
zasadniczej proporcjonalnie do wymiaru etatu, realizowany od 01
kwietnia 2021 r., uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni w Spółce na
dzień 01 kwietnia 2021 r. w kategorii I-V Taryfikatora Stanowisk Pracy –
Załącznik nr 1 do ZUZP dla pracowników ORLEN Laboratorium S.A.
Waloryzację od dnia 01 kwietnia 2021 r. dodatków określonych w ZUZP
dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 2,7%:
zryczałtowany dodatek zmianowy – wzrost o 14 zł brutto miesięcznie
o dodatek za pełnienie obowiązków Ratownika Chemicznego
do 3 lat pełnienia obowiązków Ratownika Chemicznego – wzrost o
5,00 zł brutto miesięcznie,
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powyżej 3 lat pełnienia obowiązków Ratownika Chemicznego – wzrost o 8,50 zł brutto miesięcznie.


Wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 2.800 zł brutto dla każdego
zatrudnionego na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu (bez osób
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, posiadających kary
regulaminowe – dotyczy 1 najbliższej wypłaty nagrody jednorazowej oraz będących w
okresie wypowiedzenia – nie dotyczy osób odchodzących na emeryturę):

o 1 400,00 zł nagroda z okazji Świąt Wielkanocnych – maksymalny termin realizacji 31 marzec 2021 r.
o 1 400,00 zł nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia – termin realizacji listopad/grudzień 2021 r.


Przyznanie każdemu pracownikowi Pracowniczej Karty Zakupowej zasilonej kwotą 515 zł brutto. Istnieje
możliwość zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na platformie
kafeteryjnej MyBenefit. Uprawnionymi są Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2021 r. (bez osób
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych).
ORLEN Ochrona Sp. z.o.o


Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń w wysokości 150 zł brutto od 01 kwietnia 2021 r dla
uprawnionych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ORLEN Ochrona Sp. Z.o.o
 Jednorazowa Nagroda Wielkanocna 1000 zł brutto, wypłacona będzie do 31.03.2021r.
 Jednorazowa Nagroda Bożonarodzeniowa 1000 zł brutto, wypłacona będzie do 15.12.2021r.
 Jednorazowe zasilenie Pracowniczej Karty Zakupowej zasilonej kwotą 515 zł brutto proporcjonalnie
do wymiaru etatu do dnia 30 czerwca 2021r.
ORLEN KolTrans
 Podwyżka obligatoryjna 150 zł od 01 kwietnia 2021 r dla pracowników na stanowiskach
niemenedżerskich, tj. z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach Dyrektorów, Kierowników,
Kierownika projektu;
 Nagrody jednorazowe 2200 zł dla pracownika (po 1100zł na każdy okres świąteczny);
 Karta zakupowa na stacje paliw z opcją konwersji na MyBenefit: 515 zł
 Waloryzacja dodatku zmianowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad byłego ZUZP PKN
ORLEN) i dodatku maszynistowskiego i manewrowego (dla Pracowników wynagradzanych wg zasad RW
Euronaft Trzebinia) – 2,7% od kwietnia br., z zastrzeżeniem, iż wzrost dodatków, o których mowa w § 913 Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (m.in. zmianowy, nocny,
brygadzistowski) nastąpi wg zasad przewidzianych ww. Regulaminem, o którym mowa powyżej, w
odniesieniu do średniej miesięcznej lub godzinowej stawki zasadniczej pracowników wynagradzanych
wg zasad ww. Regulaminu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ze skutkiem od 01 kwietnia
2021r., przy czym wzrost, o którym mowa nie może być niższy niż 2,7% w stosunku do aktualnych kwot
dodatków;
 Dzień Chemika (nagroda jednorazowa: wg zasad RW ET) – poziom części ruchomej 5%.

Strona 3 z 8

ZMIANOWIEC 3/2021
4. S

potkanie Przedstawicieli Pracodawcy z Przedstawicielami Organizacji Związkowych w dniu
24.03.2021 r. w sprawie 8 godzinnego systemu czasu pracy w ANWIL S.A

.

PRZEBIEG SPOTKANIA:


Pracodawca zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, po uzyskaniu rekomendacji z PKN ORLEN S.A.,
przystępuje do powołania Zespołu zadaniowego ws. analizy czasu pracy na Wydziałach
Produkcyjnych. Zadaniem tego Zespołu będzie analiza możliwości wprowadzenia innego systemu
organizacji czasu pracy lub modyfikacji obecnie stosowanego. Dyrektor Personalny przypomniał, że
jest to odpowiedź na oczekiwania Pracowników świadczących pracę w systemie 8-godzinnym
czterobrygadowym, wyrażone w pismach skierowanych do Pracodawcy.

W skład Zespołu Zadaniowego wejdą przedstawiciele: Obszaru Personalnego, poszczególnych Obszarów
Produkcyjnych, Obszaru BHP oraz Związków Zawodowych. Z tego też powodu Dyrektor poprosił o wytypowanie
reprezentacji Organizacji Związkowych.


Przedstawiciele Związków Zawodowych poinformowali, że do ww. Zespołu Zadaniowego delegują
Wiceprzewodniczącego MZZPSZ ANWIL SA i Spółek Arkadiusza Kaczorowskiego oraz
przedstawiciela KZ NSZZ „Solidarność” w ANWIL S.A.

5. N

otatka z posiedzenia komisji socjalnej z dnia 12.03.2021

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość z uwagi na obowiązujące w Spółce zasady bezpieczeństwa, zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2020 z dnia
14.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w
obiektach chronionych ANWIL S.A. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem”.

1.

Przewodnicząca Komisji Socjalnej podziękowała przedstawicielom Związków Zawodowych
funkcjonujących w ANWIL za potwierdzenie gotowości udziału w pracach oraz zgłoszenie swoich członków
do prac w Komisji Socjalnej.

2.
3.

Przedstawiciele organizacji związkowych oraz pozostali Członkowie Komisji potwierdzili, że funkcje
Zastępcy Przewodniczącego, podobnie jak w ubiegłym roku pracy Komisji, będzie sprawował Artur
Kwiatkowski.
Komisja Socjalna po zapoznaniu się z wnioskami oraz załączonymi dokumentami, w głosowaniu jawnym,
jednomyślnie przyznała bezzwrotne zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4.

Decyzją Komisji Socjalnej wydawanie upominków świątecznych dla byłych pracowników z tytułu Świąt
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia za 2021 rok nastąpi w okresie od 01.09.2021 r. 31.10.2021 r.
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w formie bonów Sodexo. Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony w Intranecie oraz na stronie
anwil.pl w zakładce „Odpowiedzialny biznes”, sekcja „Świadczenia dla emerytów i rencistów”, a także
przekazany do Związków Zawodowych oraz Koła Emerytów i Rencistów ANWIL S.A.

5.

W związku z licznymi pytaniami pracowników dotyczącymi minimalnej liczby dni urlopu
wypoczynkowego uprawniającego do wnioskowania o dofinansowanie do wypoczynku, Komisja Socjalna
ustaliła, że okres wskazany we wniosku za który przysługuje dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika
musi zawierać minimum jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Ponadto kwestia ta zostanie poruszona na
kolejnym posiedzeniu Komisji po ustaleniu jakie zasady obowiązują w PKN ORLEN S.A. i innych Spółkach z
GK.

6.

Sekretarz Komisji wniosła o ustalenie terminu przyjmowania wniosków o zapomogi. Z uwagi na
konieczność zaznajomienia się z wnioskiem oraz dołączoną do niego dokumentacją, opracowaniem wniosku
oraz przekazaniem informacji Komisji Socjalnej do zapoznania się przed posiedzeniem, członkowie Komisji
zdecydowali, że na jej posiedzeniach rozpatrywane będą wnioski wpływające nie później niż na trzy dni
robocze przed wyznaczonym terminem. Wnioski wpływające po tym terminie zostaną przekazane do
rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.

7.

Sekretarz Komisji przedstawiła wstępny projekt Preliminarza Dochodów i Wydatków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r. oraz omówiła jego składniki. Projekt został przekazany do analizy
przedstawicielom Związków Zawodowych, które zgłoszą swoje uwagi w terminie do 19 marca. Kolejne
spotkanie Komisji dotyczące Preliminarza na 2021 rok zostanie ustalone w trybie roboczym po uzyskaniu
informacji od Organizacji Związkowych.

6. C

el solidarnościowy Anwil S.A. na 2021r

Zarząd ANIWL S.A. na posiedzeniu 23 marca 2021 roku przyjął Cel Solidarnościowy na rok 2021. Jest nim
planowany wynik operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji - w rzeczywistych warunkach makroekonomicznych, z
uwzględnieniem wpływu sytuacji nadzwyczajnych zaakceptowanych przez Zarząd ANWIL S.A. (EBITDA).
Przyjmowany Cel Solidarnościowy na dany rok przez Zarząd jest ważny z perspektywy każdego pracownika firmy.
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ANWIL S.A. realizacja Celu Solidarnościowego wpływa
na wysokość dodatkowej premii rocznej (art. 24 ZUZP).
Mając na względzie obecną sytuację makroekonomiczną oraz trudne warunki związane z pandemią – Zarząd
ANWIL S.A. przyjął także następujące poziomy realizacji celu solidarnościowego:



minimalny oczekiwany – EBITDA na poziomie 50%

zgodny z wysokimi oczekiwaniami - EBITDA na poziomie 90%


nadzwyczajny - EBITDA na poziomie 140%

7 Zasłużony dla ANWIL S.A.
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Prezes Zarządu ANWIL S.A. Agnieszka Żyro zaakceptowała decyzję Komisji ds. nadawania Tytułu
„Zasłużony dla ANWIL S.A.”, która działając w oparciu o Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 1 grudnia
2020 r., przedstawiła listę nominowanych pracowników do otrzymania firmowego wyróżnienia w
tym roku.
Każdy z nominowanych kandydatów zyskał aprobatę i powiększy grono pracowników cieszących się tym
wyjątkowym
odznaczeniem.

Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymają Tytuł „Zasłużony dla ANWIL S.A.” w 2021 roku w
podziale na kategorie.


„Za całokształt wzorowej pracy zawodowej”
- Sławomir Adamkiewicz
- Florian Budzich
- Piotr Czynsz
- Igor Dryps
- Emilia Karska
- Piotr Nieznański
- Wojciech Pomaszczyński



„Za szczególne osiągniecia zawodowe”
- Wojciech Bielicki
- Maciej Jędrzejczak



„Za postawę społeczną i socjalną”
- Jolanta Kowalska

Wszystkim laureatom gratulujemy.
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Przypominamy, że w ramach aktualnych przepisów i działań prewencyjnych, mających zapobiegać
szerzeniu się pandemii COVID-19, na terenie naszej firmy obowiązuje bezwzględny nakaz
stosowania zasady DDM, czyli:




częstej dezynfekcji rąk oraz własnego miejsca pracy,
obowiązku utrzymywania właściwego dystansu między osobami,
noszenia maseczki (zakrywającej nos i usta) podczas przemieszczania się, a także w trakcie
przebywania w salach konferencyjnych.

Przypominamy także o konieczności zakładania maseczek ochronnych w sytuacji, gdy w pomieszczeniu
przebywa więcej niż jedna osoba.
Należy także ograniczyć do minimum wszelkie osobiste kontakty między pracownikami, a spotkania
organizować przy wykorzystaniu udostępnionych przez pracodawcę narzędzi w formule online.
Apelujemy o odpowiedzialne podejście do przestrzegania powyższych zasad w trosce o zdrowie własne i
współpracowników
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8.

Świąteczne bony dla emerytów i rencistów

Zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej, mając na uwadze aktualną sytuację
pandemiczną informujemy, że bony świąteczne dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszej spółki, wydawane będą w okresie od 1 września
do 31 października 2021 r. Dotyczy to zarówno upominków związanych ze
Świętami Wielkanocnymi, jak i Świętami Bożego Narodzenia.
Szczegółowe informacje oraz druki zostaną opublikowane w Intranecie, na
stronie www.anwil.pl (w zakładce „Odpowiedzialny biznes” w obszarze
„Świadczenia dla emerytów i rencistów”), a także przekazane Organizacjom
Związkowym działającym w ANWILU oraz przewodniczącemu Koła
Emerytów i Rencistów ANWIL S.A. do 1 sierpnia 2021 r
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz
zaostrzeniem ograniczeń nałożonych przepisami obowiązującymi na terenie RP,
Komisja Socjalna zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w sprawie
dystrybucji upominków świątecznych.
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