BIULETYN INFORMACYJNY

NSZZ

w ANWILU S.
S.A.

Negocjacje płacowe na 2016
4 kwietnia odbyło się spotkanie negocjacyjne, w
trakcie którego Wspólna Reprezentacja Związkowa
oraz Zarząd ANWIL S.A. wypracowali kompromis.
Dzięki temu możliwe było podpisanie porozumienia
regulującego kwestie płac w 2016 r.
Poniżej prezentujemy
warunków w skrócie:

Nr 105 (171) 2016

Państwu

podsumowanie

1. Obligatoryjny wzrost płac zasadniczych od 1
kwietnia 2016 r. podlega podziałowi według oceny:
1. Pracownicy podlegający ocenie
zgodnie z zasadami przyjętymi w
załączniku nr 3 do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w ANWIL
S.A. (z wyjątkiem pracowników, o
których mowa w pkt 4 niniejszej
tabeli)
Pracownik z oceną A

200 zł
brutto

Pracownik z oceną B

180 zł
brutto

Pracownik z oceną C

160 zł
brutto

Pracownik z oceną D
Pracownicy:
- z grupy MBO (za wyjątkiem
dyrektorów raportujących bezpośrednio
do Zarządu),

0 zł
160 zł
brutto

- z grupy GD,
- pracownicy sprzedaży i wsparcia
sprzedaży (z wyjątkiem pracowników, o
których mowa w pkt 4 niniejszej tabeli)
2. Dyrektorzy raportujący bezpośrednio
0 zł
do Zarządu
3. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni
po dniu 30 czerwca 2015r. lub w
2015r. łącznie byli niezdolni do pracy
przez okres dłuższy niż 182 dni lub w
okresie od 1 lipca 2015r. do 31
90 zł
grudnia 2015r. oceniani byli na
podstawie dziennika adaptacyjnego brutto
lub egzaminu stanowiskowego lub w
2015r. przebywali na urlopie dłużej
niż pół roku lub nie zostali ocenieni w
2015 roku.

1. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych – z dniem 1 sierpnia 2016 r. zostanie
naliczona pula środków w wysokości 60 zł
brutto na jednego uprawnionego Pracownika
(proporcjonalnie do wymiaru etatu) z
podziałem: nie mniej niż 2/3 środków
naliczonych na każdego pracownika danego
obszaru będzie w dyspozycji Członka
Zarządu, zarządzającego danym pionem,
2. pozostała część środków naliczonych na
każdego pracownika tj. 1/3 środków, będzie
w dyspozycji przełożonego przy akceptacji
Dyrektora Pionu.
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Dodatkowo strony porozumiały się co do:
•

wysokości nagrody rocznej, która wyniesie w
tym roku 8,5 proc.
• wysokości świadczenia dodatkowego, które
będzie wypłacone w łącznej wysokości 2500
zł brutto na jednego uprawnionego
Pracownika, wg następującego podziału:
1. 1000 zł brutto dla każdego uprawnionego
Pracownika w marcu 2016 r – kwota ta
została już uprawnionym Pracownikom
wypłacona na podstawie Uchwały Zarządu
ANWIL S.A. nr 30/2016 z dnia 18.03.2016
r. na warunkach określonych w
wymienionej Uchwale.
2. 500 brutto dla każdego uprawnionego
Pracownika w sierpniu 2016 r.
3. 1000 brutto dla każdego uprawnionego
Pracownika w grudniu 2016 r.
Dodatkowo strony ustaliły wysokość nagrody,
jaką otrzymają zatrudnieni w ANWIL z tytułu
obchodzonego w tym roku 50-lecia przedsiębiorstwa. Wyniesie ona 2000 zł brutto dla
wszystkich pracowników zatrudnionych w
spółce na podstawie umowy o pracę w ANWIL
S.A. w dniu podpisania niniejszego porozumienia i pozostającym w stosunku pracy na dzień
wypłacenia nagrody, tj. w lipcu 2016 r.
Osiągnięte porozumienie zakończyło spór
zbiorowy, w którym znajdowały się strony od
22.01.2016 r.

50 lecie ANWIL
W dniu 7.04.2016 roku w Browarze B odbyła
się wielka jubileuszowa Gala z okazji 50 – lecia
ANWIL, na którą zostało zaproszonych ok. 460
osób. W podniosłej atmosferze odbyło się
wręczanie upominków dla pracowników
obchodzących jubileusze 20, 25, 30, 35, 40, 45lecia pracy w 2015 i 2016 roku. Znalazł się
nawet jeden rodzynek, który przepracował w
ANWIL-u 50 lat – brawo. Na Gali oczywiście
była także część artystyczna gdzie wystąpiła
grupa taneczna Classic p. I. Griszczuk oraz z
recitalem wystąpiła solistka z Włocławka p.
Aneta Figiel. Na koniec odbyło się wręczanie
pamiątkowych medali dla „Zasłużony dla

ANWIL S.A.”. W tym jubileuszowym roku
odznaczonych zostało 15 osób, w tym
członkowie naszego związku.

Tytułu „Zasłużony dla ANWIL S.A.” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane pracownikom
spółki w trzech kategoriach: za całokształt
wzorowej pracy zawodowej, szczególne
osiągnięcia zawodowe oraz wzorową postawę
społeczną.

Aktualności
Członkowie KZ ustalili, że WZD odbędzie w
dniu 20.05.2016r. o godz. 9.00 w barze Fabryka
Smaku (ANWIL na II etapie).
***

W dniu 14.05.2016 roku Komisja Zakładowa
NSZZ "S" organizuje "Indywidualne spławikowe zawody wędkarskie" o puchar KZ.
Zapisy u przewodniczącego związku do dnia
30.04.2016r

HUMOR
Blondynka pyta się na ulicy:
- Przepraszam, która jest godzina?
- Za piętnaście siódma - odpowiada zagadnięty
mężczyzna. Na to blondynka:
- Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście
minut tylko która jest teraz, baranie!!!
***
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