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Zakładowe Zebranie Delegatów 
 
W dniu 25 maja 2016 roku (2 lata kadencji 
2014-2018) w barze „Fabryka smaku” na II 
etapie odbyła się robocza sesja Zakładowego 
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
W zebraniu na 36 delegatów uczestniczyło 26. 
Zebranie rozpoczęto od wprowadzenia sztan-
daru związku na salę obrad, następnie przewo-
dniczący związku przywitał zaproszonych 
gości: wiceprzewodniczącego Regionu Toruń-
sko-Włocławskiego – Janusza Dębczyńskiego 
oraz prawnika Pawła Ślubowskiego. 
Przewodniczący związku zaproponował aby 
uczcić minutą ciszy tych członków związku, 
którzy zmarli w ostatnim czasie: Alin ę Roszak, 
Irenę Starzyk-Świątek, Stanisława Żbikowskie-
go, Krzysztofa Janickiego, Juliusza Stępczyń-
skiego.  
Przewodniczący związku oraz Komisja Rewi-
zyjna zdała  relację ze swej 2–letniej 
działalności. 
Przewodniczący ponadto nakreślił główne 
kierunki działania związku na następne 2 lata 
m.in.:  
- zwiększenie działań nad powiększeniem licze-
bności członków związku (wprowadzenie 
pakietu startowego informującego o 
Solidarności, pakiet będzie zawierał między 
innymi  :(statut,  smycz, kubek, znaczek ”S”, 
długopis) 

- zmiana funkcjonowania KZ, skupienie się nad 
najważniejszymi problemami. 
- obrona pracowników w przypadku kolejnego 
przejęcia do CUK. 
- zawarcie umowy z firmą prawniczą CDO 24 
dla każdego członka związku w ramach składki 
członkowskiej. 
- podpisanie porozumienia  ze związkami w 
PKN ORLEN  aby doprowadzić do wspólnych 
negocjacji w sprawach pracowniczych 
bezpośrednio z Zarządem  Orlenu,  
- walka o przywrócenie pięciobrygadówki, 
- dalsze prace nad ZUZP, 
- udział w negocjacjach płacowych, 
Po sprawozdaniach odbyły się dyskusje na 
tematy związkowe, pracownicze. Głos zabrał 
również zaproszony gość wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego kol. 
J. Dębczyński, który przybliżył kulisy prac w 
Zarządzie Regionu jak i Komisji Krajowej, 
której jest członkiem. 
Ponadto delegaci podjęli decyzję o pozosta-
wieniu dotychczasowej nazwy związku oraz 
scedowaniu na KZ podjęcia decyzji ws. 
ewentualnej sprzedaży DWS „Perła” w Ustce. 
Na zakończenie delegaci przyjęli 4 uchwały i 1 
wniosek. 

Drużynowe zawody wędkarskie 

W dniu 28.05.2016 roku Komisja Zakła-
dowa NSZZ „S” zorganizowała na łowisku 
„Dunaj” w Lubrańcu „Drużynowe zawody 
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wędkarskie". W zawodach udział wzięło 14 
drużyn. 
I miejsce –zdobyła drużyna „Solidarność” z A-

21 z wynikiem 5.37 kg  
II miejsce– drużyna MZZP Anwilu i Spółek z 

wynikiem 5.07 kg  
 III miejsce– drużyna KZ „Solidarność” z 

wynikiem 4.61 kg  
IV miejsce– drużyna  Koło 122 w ANWILU z 

wynikiem 4,32 kg  
V miejsce–drużyna „Solidarność” z A-11 z 

wynikiem - 3.34 kg  
 

VI Spotkanie Integracyjne 
 

W dniu 3 czerwca 2016 roku już po raz VI 
Komisja Zakładowa zorganizowała „Spotkanie 
Integracyjne” przy grillu i piwku dla swoich 
członków. Spotkanie odbyło się na powietrzu 
przed Restauracją „Gościniec”.  
 

 
 
Pogoda dopisała oraz uczestnicy – było nas w 
tym roku rekordowo 120 osób.  
Tradycyjnie wszyscy uczestnicy bawili się 
wspaniale przy muzyce oraz zajadali się 
pysznymi  potrawami z grilla. Czas bardzo 
szybko mijał i po godz. 23.00 musieliśmy się 
pożegnać, aby spotkać na następnej imprezie w 
dniu 27 sierpnia 2016r. 

 

 
Rajd Górski 2016 

 

W tym roku KZ organizuje Rajd Górski do 
Wisły w dniach 10÷15.09.2016r. 

10.09.2016 
  6.00  - Wyjazd z Mechaników w okolicach 
PWSZ 
16.00  - Zakwaterowanie w hotelu Relaks  
18.00  - Obiadokolacja 
 

11.09.2016 
  8.00  - Śniadanie 
  9.00  - Wyjście na szlaki górskie 
18.00  - Obiadokolacja 
19.00  - Ognisko 
 

12.09.2016 
  8.00  - Śniadanie 
  9.00  - Wyjście na szlaki górskie 
18.00  - Obiadokolacja 
 

13.09.2016 
  8.00  - Śniadanie 
  9.00  - Wyjście na szlaki górskie 
18.00  - Obiadokolacja 
 

14.09.2016 
  7.30  - Śniadanie 
  8.30  - Wyjście na szlaki górskie 
17.00  - Obiadokolacja 
19.00  - Spotkanie Bankietowe 
 

15.09.2016 
  9.00  - Śniadanie 
10.30  - Wyjazd do Włocławka 
 
Uwaga: Plan dnia może ulec zmianie w 
zależności od potrzeb organizacyjnych!!! 

Plan tras 

11.09.2016 – Czantoria Wielka 

Trasa dłuższa –  Wejście na Czantorie Wielką 
– Beskidek – Soszów Wielki – Stożek Wielki – 
zejście do Wisły lub na Przełęcz Kubalonka. 

Trasa krótsza – Wjazd na Czantorię – zejście 
do Wisły według uznania.  

12.09.2016 – Barania Góra 
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Trasa dłuższa – Dolina Czarnej Wisełki do 
Schroniska na Przysłopiu – Szczyt Barania 
Góra – powrót Doliną Białej Wisełki. 

Trasa krótsza – Dolina Czarnej Wisełki do 
Schroniska na Przysłopiu – zejście przez 
Stecówkę na Przełęcz Kubalonka. 

13.09.2016 – Trzy Kopce 

Trasa dłuższa – Wisła – Trzy Kopce – Przełęcz 
Salmopol – Wisła Malinka 

Trasa krótsza – Wisła – Trzy Kopce – Wisła 
Malinka. 

14.09.2016 – Pętla Beskidzka 

 Wisła – Istebna – Koniaków – Węgierska 
Górka – Żywiec – Szczyrk – Wisła. 

Uwaga: Trasy szlaków górskich i wycieczki 
mogą ulec zmianie według potrzeb 
organizacyjnych i pogodowych!!! 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-
Pożyczkowa 

przy ANWIL S.A. we Włocławku 
 

Zarząd PKZP przy ANWIL S.A., realizując cele 

statutowe udziela swoim członkom pomocy w 

postaci: pożyczek długoterminowych i uzupełnia-

jących oraz zapomóg losowych jednorazowych. 

Taka pomoc finansowa jest najszybszą, najpro-

stszą i najtańszą formą uzyskania środków 

finansowych na dowolny cel w porównaniu z 

innymi instytucjami finansowymi czy bankami. 

Kasa nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, a 

pomoc zwrotna jest nieoprocentowana. 
 

Kilka najważniejszych informacji: 
 

-  wpisowe wynosi 20,00 PLN 

- miesięczna składka dla pracujących członków 

wynosi 3% wynagrodzenia brutto lub kwota 

minimum 50,00 PLN. stanowiąca indywidualny 

zwrotny fundusz oszczędnościowy ( wkład własny)  

- miesięczna składka dla członków emerytów, 

rencistów wynosi 1% emerytury lub renty, ale 

może też być określona kwota min. 10,00 PLN. 

stanowiąca indywidualny zwrotny fundusz 

oszczędnościowy ( wkład własny)  

- maksymalna kwota pożyczki dla członków 

pracujących to trzykrotny wkład, ale nie więcej 

niż 30 000 PLN. z poręczeniem dwóch 

poręczycieli członków PKZP, bez konieczności 

poręczania przez poręczycieli do wysokości 

zgromadzonego wkładu własnego. 

- maksymalna kwota pożyczki dla emerytów i 

rencistów to trzykrotny wkład, ale nie więcej niż 

9 000 PLN. z poręczeniem dwóch poręczycieli 

członków PKZP, bez konieczności poręczania 

przez poręczycieli do wysokości zgromadzonego 

wkładu własnego. 

- okres spłaty pożyczki można rozłożyć 

maksymalnie na 36 miesięcznych rat. 

- spłata pożyczek i wpłata składek członkowskich 

następuje poprzez potrącenia z wynagrodzenia 

u pracodawców i przekazywania na konto 

bankowe PKZP lub poprzez indywidualne 

comiesięczne wpłaty członków PKZP na to 

konto. 

-  przy określonych przez Zarząd PKZP warunkach 

na dany rok, członek ma prawo wycofać część 

ale nie więcej niż 50% wkładu własnego, pod 

warunkiem że w chwili wycofywania części 

wkładu nie posiada zadłużenia. 
 

Szczegółowe zasady działania Pracowniczej 

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ANWIL S.A.                            

we Włocławku określa Statut i Regulaminy, 

natomiast funkcjonowanie i obsługa księgowa jest 

prowadzona przez biuro ANWILU S.A. na podstawie 

umowy zawartej przez Zarząd PKZP z Zarządem 

ANWIL S.A. we Włocławku. 

Bieżącą obsługą członków PKZP zajmuje się 

biuro obsługi PKZP w ANWIL S.A. 87-800 Włocławek 

ul. Toruńska 222 ( biurowiec główny I-sze piętro 

pok. nr 114 tel. 544282061 lub 544282361). Biuro 

przyjmuje interesantów i udziela wszelkich 

informacji we wszystkie robocze dni tygodnia w 

godzinach 7.00 do 15.00. 
 

Społeczny Zarząd PKZP zbiera się i 

rozpatruje wnioski, podania  oraz podejmuje 

stosowne decyzje i uchwały 1-raz w miesiącu 

zawsze ok. 15-tego dnia miesiąca. 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa 

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


