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WW  NNoowwyymm  

RRookk  pprraaggnniieemmyy  

zzłłoożżyyćć  żżyycczzeenniiaa  wwsszzeellkkiieejj  

ppoommyyśśllnnoośśccii..  ŻŻyycczzyymmyy  ssiiłł  

ii  wwyyttrrwwaałłoośśccii  ww  ddąążżeenniiuu  

ddoo  zzaammiieerrzzoonnyycchh  cceellóóww..  

SSuukkcceessóóww  ww  pprraaccyy  oorraazz  

żżyycciiuu  oossoobbiissttyymm..  

PPooddeejjmmoowwaanniiaa  ttrraaffnnyycchh  

ddeeccyyzzjjii  ww  ttrruuddnnyycchh  

ssyyttuuaaccjjaacchh..  NNaaddee  

wwsszzyyssttkkoo  żżyycczzyymmyy  

zzddrroowwiiaa  ii  ssppookkoojjuu  dduucchhaa..  

DDoołłąącczzaammyy  wwyyrraazzyy  

sseerrddeecczznnyycchh  ppoozzddrroowwiieeńń..  

  

11..PPoossiieeddzzeenniiee  ZZaarrzząądduu    

zz  ddnniiaa  1144  SSttyycczznniiaa  22002200rr.. 
 

-   Na posiedzeniu przyjęto 

propozycje budżetu związku na 

rok 2020. 

 

-   Zapoznano członków 

zarządu z projektem pisma do 

zarządu Anwilu, odnośnie 

zaistniałego wydarzenie na 

zakładzie P2 w miesiącu 

listopadzie 2019 roku. 

 

 

-   Omówiono projekt 

zapisów porozumienia 

układu zbiorowego 

pracy dotyczącego 

obowiązku 

informacyjnego. 

Pismo z propozycjami 

zapisów  zostało 

wysłane do zarządu w 

dniu 20.12.2019r. 

-   Poinformowano 

zarząd o wysłaniu 

pisma do pracodawcy 

o uruchomienie 

środków ZFŚS wysłano 

02.01.2020r. 

-   Zostały wybrane 

dwie osoby do komisji 

ZZAASSŁŁUUŻŻOONNYY  DDLLAA  

AANNWWIILLUU, są nimi 

Andrzej Musialik oraz 

Tomek Kaczmarek. 

     

  AANNWWIILL  !!!!!! 

W tym roku wchodzimy do 

wspólnej reprezentacji 

związkowej w dniu 17.02.2020r 

odbyło, się spotkanie związków 

zawodowych podczas którego 

został ukonstytuowany skład 

zespołu WRZ. Wystąpimy 

również do pracodawcy o 

przekazanie wszystkich 

niezbędnych informacji do 

rozpoczęcia negocjacji 

płacowych. Przewodniczącym 

zespołu WRZ został Andrzej 

Musialik. 

 
Wydawca: 

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK 
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SYMPATYKÓW 
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO ANWILU S.A. I 
SPÓŁEK 

 
ul. Toruńska 222, 87-805 

Włocławek 
TEL: 54-237-32-18, 

www: WWW.EZMIANY.PL, 
@: info@ezmiany.pl 

 
Styczeń  2020 

 

W numerze m. in: 
 

1.  Posiedzenie Zarządu Związku. 
 
2.1 Pismo Związków Zawodowych 
działających w ORLEN SERWIS 
„wzrost wynagrodzenia” 
 
2.2 Warunki szczególne ORLEN 
SERWIS 
 
3. Wycieczki Związkowe w 
2020 roku. 

4. Związki Zawodowe wnoszą o 
posiłki profilaktyczne w ANWIL 
S.A. 

  

BIEŻĄCE WYDARZENIA W  
NASZYM ZWIĄZKU I FIRMIE: 
 

Grill Związkowy 
Zawody Wędkarskie 

Zabawa Andrzejkowa 

 
 

http://www.ezmiany.pl/
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-   Zostały powołane cztery 

osoby do zespół 

negocjacyjnego odnośnie 

wzrostu wynagrodzeń w 

ANIWLU.                                  

Pierwsze spotkanie z 

pracodawcą odbędzie się 28 

stycznia 2020r.                           

W pozostałych spółkach 

jesteśmy w trakcie ustalania 

terminów spotkań oraz 

ustalania propozycji 

związkowych. 

 

-   Zostały również powołane 

zespoły negocjacyjne w 

spółkach: ORLEN Serwis, 

ORLEN Laboratorium, ORLEN 

Ochrona, ORLEN KolTrans. 

 

ANWIL S.A. 

AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk  

AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii    

TToommaasszz  KKaacczzmmaarreekk    

PPiioottrr  LLeewwaannddoowwsskkii  

Orlen Serwis 

AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk  

AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii  

TToommaasszz  CCiioołłkkoowwsskkii  

PPrrzzeemmyyssłłaaww  WWiieettrrzzyyńńsskkii  

 

 

Orlen Laboratorium 

AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk  

AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii  

RRaaddoossłłaaww  SSzzaarrwwaarrkkoowwsskkii  

IIwwoonnaa  PPiioottrroowwsskkaa  

 

Orlen KolTrans  

AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk  

AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii  

DDaammiiaann  JJaannaass  

ŁŁuukkaasszz  KKrruucczzyyńńsskkii  

Orlen Ochrona  

          AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk  

                AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii  

  

- Poinformowano zarząd 

związku o rozpoczęciu naszej 

dzielności w spółce ORLEN 

KolTrans. Otrzymaliśmy z tej 

spółki wszelkie dokumenty 

dotyczące pracowników. Układ 

zbiorowy pracy, regulamin 

pracy, regulamin zakładowego 

funduszu świadczeń 

socjalnych, są one już 

zamieszczone na naszej stronie 

internetowej w zakładce 

Dokumenty > KolTrans. 

-   Omówiono również, stan 

pracy przygotowań układu 

zbiorowego w spółce ORLEN 

Ochrona. Najbliżej spotkanie 

odbędzie się w dniach 4-5 

.02.2020r. 

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 
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22..11  ZZwiązki Zawodowe 

działające w Orlen Serwis 

wystosowały pismo do Prezesa 

spółki o ustalenie wskaźnika 

wzrostu wynagrodzeń na rok 

2020. Związki również 

zadeklarowały swoje 

przystąpienie do negocjacji 

wzrostu wynagrodzeń w 2020 

roku. 

22..22  Omówiono 

spotkanie dot. Warunków 

szkodliwych w Orlen 

Serwis -w spotkaniu 

Komisji ds. warunków 

szczególnych na którym, 

kierownik BHP przedstawił 

dotychczasowe działania 

Zespołu jak i Komisji, po 

krótkim podsumowaniu, 

Komisja przedstawiła 

Zarządowi Spółki 

stanowisko, które na dzień 

dzisiejszy spełniać może 

wymogi ustawowe, aby 

było zaliczone do 

stanowisk pracy  

w warunkach szczególnych 

lub o szczególnych 

charakterze. Jest to 

stanowisko  - koordynator 

elektryk na instalacji PTA 

w wydziale AUW. 

 

33..  ZZwiązek w 2020 roku 

organizuje dwie wycieczki: 

AUGUSTÓW- WILNO 

(2 dni na Litwie) 

termin 07.06 – 

12.06.2020 r. 

Koszt 700 zł osoba. 

Wycieczka odbędzie 

się przy minimalnym 

zainteresowaniu 40 os. 

(w cenę został wliczony 

przejazd autokarem, 

śniadania, 

obiadokolacje oraz 

zakwaterowanie, 

dodatkowe atrakcje 

płatne we własnym 

zakresie) 

 

 
 

SZKLARSKA 

PORĘBA 

termin 13.09 – 

18.09.2020r. 

 

(z jednodniową 
wycieczką do PRAGI, 

ew. przy dużym 
zainteresowaniu 

możliwa dodatkowa 
wycieczka do 

DREZNA) 

Koszt 700 zł osoba. 
Wycieczka odbędzie 
się przy minimalnym 

zainteresowaniu 40 os. 
(w cenę został wliczony 

przejazd autokarem, 
śniadania, 

obiadokolacje oraz 
zakwaterowanie, 

dodatkowe atrakcje 
płatne we własnym 

zakresie) 

  

Osoby zainteresowane 

wycieczkami prosimy o 

uiszczenie opłaty w wysokości 

100 zł za osobę do końca 

Stycznia 2020 roku u 

Przewodniczącego Związku 

Andrzeja Musialika                 

tel. 603 102 412 

Informujemy, iż możecie 

Państwo korzystać z wycieczek 

Związkowych naszych kolegów 

z innych związków w        

ANWIL S.A.             

Bezpośrednie informacje w 

siedzibach poszczególnych 

związków bądź na ich stronach 

internetowych. 
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44..Związki Zawodowe 

wnoszą o posiłki profilaktyczne 
w ANWIL S.A. 

Związki zawodowe ANWIL S.A. 
wnoszą o uruchomienie 

posiłków pracowniczych dla 
wszystkich pracowników 
pracujących w systemie 

zmianowym oraz dla 
pracowników pracujących w 

danym dniu wymiarze 
nadliczbowym w ANWIL S.A.  

Nadmienimy że pracownicy 
korzystali do tej pory z 

posiłków wskazanych przez 
Pracodawcę w formie słoika z 

gotowym daniem. 

 

         *** 

Chcielibyśmy 
przypomnieć że jesteśmy 

do państwa dyspozycji 
pod numerami 

telefonów: 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ZZwwiiąązzkkuu::  

AAnnddrrzzeejj  MMuussiiaalliikk    

tteell..  kkoomm..::  660033  110022  441122  

  

WWiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy::  

  AArrkkaaddiiuusszz  KKaacczzoorroowwsskkii    

tteell..  kkoomm..::  669955  440099  999933  

 

 

 

UUWWAAGGAA  !!!!!!  

GGrriillll  zzwwiiąązzkkoowwyy..  

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  

ddoo  OOSSAADDYY  PPOOPPOOWWOO  nnaa  

GGRRIILLLL  zzwwiiąązzkkoowwyy,,  kkttóórryy  

ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ddnniiaa  

2277..0066..22002200rr..  

  

OOrrggaanniizzuujjeemmyy  rróówwnniieeżż  

zzaawwooddyy  wwęęddkkaarrsskkiiee  kkttóórree  

wwssttęęppnniiee  ooddbbęęddąą  ssiięę  ddnniiaa  

2299  ssiieerrppnniiaa  22002200  rrookkuu..  

  

ZZaapprraasszzaammyy  rróówwnniieeżż  nnaa  

ZZaabbaawwęę  AAnnddrrzzeejjkkoowwąą,,  

kkttóórraa  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ddnniiaa  

2277..1111..22002200rr  

 

 

 

 

  

  

 


