
                

 

BIULETYN  INFORMACYJNY    Nr 166 (231) 2022 

    NSZZ w ANWILU S.A. 
 

Porozumienie ws płac 
 

Przedstawiciele Pracodawcy oraz Wspólnej 
Reprezentacji Związkowej powołanej do 
prowadzenia negocjacji płacowych, na spotkaniu 
16 maja br., porozumieli się w sprawie dalszego 
wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku, kończąc tym 
samym spór zbiorowy obowiązujący od 22 
stycznia br. pomiędzy Pracodawcą a Organi-
zacjami Związkowymi wchodzącymi w skład 
WRZ. 

Uzgodnienia w zakresie wzrostu wynagrodzeń 
dokonane przez strony Pracodawcy i Wspólnej 
Reprezentacji Związkowej w 2022 roku, zawarte 
w Porozumieniu z dnia 5 kwietnia br. oraz 
podczas spotkania 16 maja br. są następujące: 

1. obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadni-
czych Pracowników, w łącznej wysokości 
500 zł brutto w kategoriach zaszeregowania 
1-8 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  
dla Pracowników ANWIL S.A., w tym: 

a) podwyżki obligatoryjne, które miały 
miejsce od 01 marca 2022 roku, a których 
wypłata nastąpiła wraz z wypłatą 
wynagrodzenia za pracę za miesiąc 
kwiecień 2022r., tj.: 

• 400 zł brutto obligatoryjnie na każdego 
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 1-2 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A., 

• 500 zł brutto obligatoryjnie na każdego 
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 3-5 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A., 

• 400 zł brutto obligatoryjnie na każdego 
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 6 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A., 

• 350 zł brutto obligatoryjnie na każdego 
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 7-8 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A. 

b) podwyżki obligatoryjne, które będą miały 
miejsce od 01 czerwca 2022 roku, a 
których wypłata  nastąpi wraz z wypłatą 
wynagrodzenia za pracę za miesiąc 
czerwiec 2022 r., tj.: 

• 100 zł brutto obligatoryjnie na każdego    
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 1-2 oraz 6 
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zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A., 

• 150 zł brutto obligatoryjnie na każdego 
uprawnionego Pracownika zatrudnionego 
w kategorii zaszeregowania 7-8 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla 
Pracowników ANWIL S.A. 

2. uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadni-
czych Pracowników od 1 czerwca br., 
zgodnie z zasadami uzgodnionymi pomiędzy 
Stronami Porozumienia. 

3. nagrody jednorazowe dla każdego uprawnio-
nego Pracownika w łącznej wysokości 3 500 
zł brutto, w podziale na: 

a) 1500 zł brutto, które zostało wypłacone w 
terminie 13 kwietnia 2022 roku, 

b) 250 zł brutto, które będzie wypłacone 
razem z wynagrodzeniem za miesiąc 
czerwiec, 

c) 1750 zł brutto, które będzie wypłacone 
razem z wynagrodzeniem za miesiąc 
listopad. 

 

4. zasilenie uprawnionym Pracownikom Karty 
Zakupowej, umożliwiającej dokonywanie 
zakupów na stacjach PKN ORLEN kwotą 
550 zł brutto w terminie do 15 lipca 2022 
roku. 
 

5. waloryzacja dodatków i świadczeń określo-
nych kwotowo w ZUZP dla uprawnionych 
Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń 
zasadniczych określonych w Tabeli wyna-
grodzeń zasadniczych, o wskaźnik 5,1%, ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

AKTUALNO ŚCI 

Spotkanie Integracyjne (grillowe) dla członków 
związku planowane na 3.06.2022 w restauracji 
„Gościniec” zostało przeniesione na dzień 
10.06.2022r. na godz. 17.00.  
Koszt uczestnictwa w spotkaniu 25zł od osoby. 
Zapisy u przewodniczącego i zastępcy. 
Serdecznie zapraszamy. 

 

Rajd Górski 

Rozpoczęły się zapisy na organizowany przez 
Komisję Zakładową „S” Rajd Górski w 
Bieszczady w dniach 18-23.09.2022r.  
Max. ilość uczestników – 100 osób.  
Koszt: - 700zł dla członka związku, 
           - 1100zł dla osoby towarzyszącej. 
Zapisy u przewodniczącego w siedzibie 
związku. 

 
MNIEJSZY PODATEK DLA 

ZWI ĄZKOWCA! 

Pracownicy, którzy są członkami organizacji 
związkowych odliczą od dochodu nawet 500 zł 
w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” początkowo 
zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 
300 zł, ale po przyjęciu przez sejm poprawki 
zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” kwota 
ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w 
stanowisku Ministerstwa Finansów: podnie-
sienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec 
zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 
proc.    
To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji 
publicznych projektu o zmianach w  zapisach 
„Polskiego Ładu” zaproponował poprawkę, 
którą zaakceptował w piątek Sejm. W trakcie 
konsultacji publicznych zaproponowane zostało 
zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w 
przepisie normującym dokumentowanie tych 
wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) 
zaproponowano, aby dokument ten mogła 
stanowić informacja PIT-11, w której już 
obecnie (w części G) pracodawca wykazuje 
wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek 
otrzymanego od pracownika upoważnienia) 
podlegających odliczeniu składek na rzecz 
związków zawodowych – czytamy w uzasa-
dnieniu resortu finansów.  
Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków 
związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na 
początku 300 zł, a 500 zł. Zrzeszeni pracownicy 
będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do 
spłaty o większą kwotę niż dotąd. W 
uzasadnieniu Ministerstwa Finansów można 
przeczytać, że postulat podwyższenia limitu 
odliczenia składek członkowskich na rzecz 
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związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. 
Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie 
wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 
12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona 
pracowników zrzeszonych w ponad dwunastu 
tysiącach organizacji związkowych, co stanowi 
ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę.  

Zawody wędkarskie 

W dniu 14.05.2022 roku odbyły się 
Indywidualne Spinningowe Zawody Wędkar-
skie o puchar Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” na rzece Dunaj w Lubrańcu. W 
zawodach wzięło udział 11 wędkarzy. Pogoda 
dopisała, gorzej z rybami (brały średnio) a i 
rzeka Dunaj trochę porosła wodorostami, co 
bardzo przeszkadzało w wędkowaniu. 
 
Końcowa klasyfikacja: 
1. Lewandowski Adam – 3,60 kg 
2. Och Bartłomiej – 2,48 kg 
3. Szczepański Marian – 2,27 kg 
 
Puchar za największą rybę zdobył kol. 
Wróblewski Krzysztof – leszcz - 0,75kg. 
 

 
 

 

 

 

HUMOR  

 

Dwóch kolegów wdało się między sobą w 
dyskusję w biurze. Zeszło po chwili na temat 
zbliżającej się przerwy obiadowej. 
- No co tam masz dzisiaj na lunch? - pyta 
zaciekawiony kolega 
- A wiesz... Ryż, sosik, rybka... 
- Co za nagła burżuazja... Kuchnia japońska 
powiadasz? - uśmiechnął się zaraz. 
- Coś ty... Paprykarz będę szamał, bo 
zapomniałem wczoraj po pracy chleb kupić na 
kanapki. 

*** 
 
- Czy to prawda, że twój brat rozmawia sam ze 
sobą? 
- Nie wiem. Nigdy nie byłam z nim, kiedy był 
sam. 
 

*** 
 
Wędkarz stojący nad brzegiem jeziora 
wymienia co chwilę przynęty. Najpierw ciasto, 
potem groch, robaki. W końcu zdenerwowany 
wrzuca do wody pięć złotych i mówi: 
- Eee, kupcie sobie najlepiej same to, co wam 
najlepiej smakuje. 

 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa 

NSZZ Solidarność w ANWILU S.A. 
w ANWILU S.A. tel. 32-32 


