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Rozmowy ws. nowego ZUZP zostały
zawieszone z powodu braku porozumienia
co do wykupu, tabeli oraz zaproponowanej
treści układu. Po spotkaniu, które odbyło
się w dniu 05.10.2018r. strony uzgodniły
powołanie Zespołów ds. przyporządkowań
stanowisk pracy do tabeli płac w skład
którego wejdą przedstawiciele Pracodawcy i
Związków Zawodowych, oraz drugiego
zespołu w sprawie analizy treści całego
nowego ZUZP. Po zakończeniu prac
zespołów zorganizowane zostanie spotkanie
strony Związkowej i Zarządu w celu
podsumowań. Następnie odbędzie się cykl
spotkań z Pracownikami, aby przedstawić
wypracowane rozwiązania. Na dzień
dzisiejszy trwają każdego dnia spotkania
zespołów.

Tama
W tym roku obchodzimy 100-tną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
34 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. W związku z tym NSZZ

„Solidarność” ufundowała pamiątkową
tablicę przy krzyżu na Tamie. Jest to
pierwsza taka tablica ufundowana przez
organizację
związkową.
Poświęcenie
pamiątkowej tablicy w asyście pocztów
sztandarowych odbyło się w trakcie
uroczystości rocznicowych na Tamie w dniu
18.10.2018r.

2

ramienia związku desygnowane były 4
osoby: Robert Wichrowski, Sławomira
Drabkowska-Gerstenstein, Piotr Kącki i
Dariusz
Szymański.
Frekwencja
w
wyborach wyniosła ok. 53%. Do Rady
Pracowników wybrane zostały pierwsze 3
osoby, które były desygnowane z ramienia
związku tj.: Robert Wichrowski, Sławomira
Drabkowska-Gerstenstein, Piotr Kącki.

Zabawa Andrzejkowa

W wyniku przeprowadzonych wyborów,
członkami Rady Pracowników na kadencję
2018-2022 w ANWILU S.A. zostali:
Robert Wichrowski
339 głosów
Sławomira Drabkowska-Gerstenstein – 237
głosów
Piotr Kącki- 280 głosów
Andrzej Musialik- 284 głosów.
Piotr Stokfisz – 218 głosów.
Arkadiusz Kaczorowski -209 głosów
Dariusz Maciejewski – 205 głosów

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
serdecznie zaprasza na organizowaną
zabawę Andrzejkową, która odbędzie się w
dniu 30.11.2018 roku od godz. 18.00 w
Tawernie
w
Brześciu
Kujawskim.
Odpłatność dla członka związku będzie
wynosić 45zł + 5 zł za dojazd autokarem
(100zł od pary). Koszt dla osób spoza
związku wynosi 120zł od osoby.
Zapisy pod nr tel. 535-925-707,
503-928-659

Wybory Oddziałowego Społecznego
Inspektora Pracy na Wydziale HP
W 25.10.2018 r wybrano Społecznym
Inspektorem pracy - kol. Marcina
Czarnocińskiego.

Krwiodawstwo
Klub Krwiodawców w ANWILU S.A.
organizuje zbiórkę krwi w dniu 09.11.2018
roku. W tym dniu będzie podstawiony
specjalny autokar do poboru krwi.
Pracownicy, którzy będą w pracy a będą
chcieli oddać krew, muszą uzgodnić to z
przełożonym i uzyskać zgodę.

Rada Pracowników
W dniach 17-18 października 2018 roku w
ANWILU S.A. odbyły się wybory do Rady
Pracowników na kadencję 2018-2022. Z
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