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NSZZ
Boże Narodzenie

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, w tym szczególnym czasie
radości i spokoju, wszystkim Pracownikom naszej
Firmy,ich Rodzinom i Bliskim, składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i
zawodowej pomyślności. Niech te
najpiękniejsze w roku Święta upłyną Wam w
ciepłej rodzinnej atmosferze, w gronie rodziny i
przyjaciół. Niech będą pogodne, refleksyjne i
szczęśliwe, a Nowy 2017 Rok niech spełni
wszystkie pragnienia, zamysły
i oczekiwania.

Serdeczne życzenia
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
Życzy KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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w ANWILU S.A.
Zabawa Andrzejkowa
W piątkowy wieczór 25.11.2016r. tym razem w
„Karczmie Kujawskiej” przy ul. Okrzei odbyła
się zabawa Andrzejkowa, która zastąpiła
dotychczasowe Biesiady. Decyzja o zmianie
lokalu bardzo słuszna, tym bardziej, że
„Karczma” ma bardzo sympatyczny wystrój,
pasujący do atmosfery naszych spotkań oraz
bardzo smaczne jedzenie. Zmiana bardzo
trafiona, bo przecież najbardziej wykwintne
miejsce znudzić się może. Brawo też za wybór
zespołu muzycznego „Malibu”, który świetnie
nas bawił.

Goście dopisali, jak zwykle, bo przecież nasze
zabawy słyną z bardzo dobrej atmosfery. 117
osób bawiło się tego wieczoru, wśród których
byli też zaprzyjaźnieni członkowie Związku ze
Spółki ORLEN Serwis.
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umiejętność pozyskiwania nowych członków
celem podniesienia uzwiązkowienia, umiejętności prowadzenia negocjacji członków
związku z Pracodawcą. Odbyły się także
szkolenia dla Komisji Rewizyjnych.

Przybyłych witali, jak dobry obyczaj każe,
członkowie Zarządu NSZZ „Solidarność”.
Imprezę otworzył krótkim przemówieniem
Przewodniczący NSZZ Solidarność Robert
Wichrowski.

Komunikat
Komisja Zakładowa zaprasza wszystkich
członków związku do odbioru paczek świątecznych, które znajdują się w siedzibie
związku. Paczki można odbierać u przewodniczącego związku od 6 grudnia.
Przy kuflu piwa toczyły się potem długie
dysputy przy stolikach, a na parkiecie przy
gorących rytmach muzyki wspólne, radosne
tańce trwały do północy. Wszyscy świetnie się
bawili i na pewno przyjdą za rok.

W związku z zaistniałymi wypadkami przy
pracy
Komisja
Zakładowa
NSZZ
„Solidarność” przypomina:
Każdy Pracownik ma Prawo zgodnie z
Kodeksem Pracy powstrzymać się od jej
wykonywania (podstawa prawna)

Szkolenie związkowe
Art.210.
W dniach 2-4 grudnia 2016r. grupa 20
członków naszego związku uczestniczyła w
szkoleniu związkowym w DWS „Perła” Ustce.
W spotkaniu uczestniczyli także członkowie
związku ze Spółki ORLEN Serwis a także
przedstawicie OSIP. Szkolenie poprowadził jak
zwykle nasz niezawodny prawnik związkowy
Paweł Ślubowski. Szkolenie dotyczyło takich
tematów jak: poprawa wizerunku związku,

§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma
prawo powstrzymać się od wykonywania pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania
pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa
w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z
miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełożonego.

Kopernika, (obecnie Muzeum Diecezjalne)
gdzie przesłuchiwano i torturowano włocławskich działaczy niepodległościowych i członków NSZZ Solidarność.

§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy
lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w
przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca
zagrożenia w przypadkach, o których mowa w §
1 i 2, pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
§4. Pracownik ma prawo, po uprzednim
zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się
od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku,
gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia
bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza
zagrożenie dla innych osób.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika,
którego obowiązkiem pracowniczym jest
ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

HUMOR
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci
coś ofiarować pod choinkę. - Nie trzeba,
syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność,
to popraw swoją jedynkę z matematyki. - Za
późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych".

Stan wojenny
***

To już 35 rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. Wieczorne uroczystości
rozpoczęły się od spotkania pod tablicą poświęconą internowanym oraz więzionym, która
znajduje się przy bramie Zakładu Karnego we
Włocławku. Następnie o godz. 18.00 w
Bazylice Katedralnej odbyła się msza Święta w
intencji ofiar i osób internowanych w stanie
wojennym, którą prowadził ks. Prałat Stanisław
Waszczyński. Wspomnienia o okresie stanu
wojennego wygłosił do zebranych pierwszy
Kapelan Solidarności ks. Prałat Szygenda.
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i
wiązanek pod tablicą przy dawnej Komendzie
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na Placu
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