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Zabawa Karnawałowa
Zabawa karnawałowa w tym roku odbyła się
w lokalu „Gościniec” w godz. 20.00-3.00.
Zabawa była wyśmienita, towarzystwo
bawiło się wspaniale, więc balety
przedłużyły się o godzinę.

Sala w „Gościńcu” jak rzadko gdzie nadaje
się do takich imprez. Jedzenie podają tam
bardzo smaczne. Orkiestra również stanęła
na wysokości zadania, to i uczestnicy
zabawy bawili się wyśmienicie. Niestety
czas szybko upływa, szczególnie w tak miłej
atmosferze jak zabawa karnawałowa.
Uczestnicy zapewniali, że za rok znowu się
spotkają. Do zobaczenia więc za rok.

8 marca

Wszystkim przedstawicielkom płci
pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w
życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał
Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.

Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność”
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Prezes PKN ORLEN w ANWILU
W dniu 13 lutego 2019 roku miała miejsce
wizyta Prezesa PKN ORLEN p. Obajtka w
ANWILU.
Głównym tematem spotkania Prezesa
Daniela Obajtka z Zarządem naszej spółki
była budowa trzeciej linii do produkcji
nawozów w ANWILU.
Następnym punktem wizyty p. Prezesa było
spotkanie z przewodniczącymi związków
zawodowych działających w ANWILU.

Nieznajomość prawa szkodzi!

Czy miałeś wypadek samochodowy w
ciągu ostatnich 3 lat ???
Szkoda w pojeździe

W nawiązaniu do kwietniowej wizyty oraz
zadanego wówczas przez przedstawicieli
Związków Zawodowych pytania o możliwość powrotu do systemu V brygadowego i
udzielonej wówczas przez Prezesa Daniela
Obajtka odpowiedzi, że jest to kwestia, którą
należy rozpatrywać w kontekście całego
Koncernu, a nie pojedynczej spółki, Prezes
Zarządu PKN ORLEN poinformował, że już
niebawem wśród pracowników Grupy
ORLEN zostanie przeprowadzona ankieta
na ten temat. Ustosunkowując się do pytania
reprezentantów Strony Społecznej o pracownicze plany kapitałowe, Prezes Daniel
Obajtek poinformował, że PKN ORLEN
wybrał i rozpoczął prace z doradcą, który
udzieli wsparcia w sprawnym i szybkim
wdrożeniu programu w całej Grupie
ORLEN.

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji drogowej
spowodowanej przez innego kierowcę w
pierwszej chwili pomyślisz o sobie, czy
jestem cały, czy nic mi się nie stało. Dopiero
po chwili ocenisz straty materialne,
zobaczysz jak bardzo zniszczone jest Twoje
auto i zastanowisz się jak duże powinno być
odszkodowanie,
które
zapewni
Ci
możliwość naprawy samochodu.
Za co powinien zapłacić ubezpieczyciel ?
W sytuacji stresowej często zapomina
się, że odszkodowanie to nie jedyne
świadczenie, o które można się ubiegać.
Inne to:
●
●
●
●
●
●

koszty holowania uszkodzonego
pojazdu,
koszty jego parkowania,
koszt wynajmu pojazdu zastęp-czego
utrata wartości handlowej.
uszkodzone rzeczy osobiste.
Koszty za obrażenia ciała własne-go
oraz współpasażerów.

W jaki sposób pomagamy?
Oferujemy dwie możliwości pomocy:
1. Jeżeli preferujesz szybką wypłatę,
możemy dopłacić odpowiednią kwotę
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do uzyskanego przez Ciebie odszkodowania w oparciu o zawartą umowę
przelewu wierzytelności. Dochodzenie dopłaty odszkodowania od ubezpieczyciela OC pozostaje w naszej
gestii. Całe ryzyko uzyskania dopłaty
odszkodowania przejmuje VOTUM
S.A. W tym przypadku nie ponosisz
jakichkolwiek kosztów postępowania
związanego z do-chodzeniem dopłaty
od ubezpieczyciela
2. Druga możliwość to zawarcie umowy
powierniczego przelewu wierzytelności. Podobnie jak w pierwszym
przypadku
dochodzenie
dopłaty
odszkodowania od ubezpieczyciela
pozostaje w naszej gestii, a całe ryzyko uzyskania dopłaty odszkodowania
przejmuje VOTUM S.A.. Nie ponosisz również jakichkolwiek kosztów
postępowania związanego z dochodzeniem dopłaty od ubezpieczyciela.
Jednak dopłatę do odszkodowania
otrzymasz dopiero po wyegzekwowaniu dopłaty od ubezpieczyciela
przez VOTUM.

Dla Ciebie Twój Związek
Zawodowy powołał do bezpośredniej obsługi
w Anwilu Przedstawiciela Firmy zadzwoń
do niego:
Krystian Nowakowski telefon 667017159
Votum S.A. – Kim jesteśmy ?
Pomogliśmy ponad 300 000 tyś Polakom !
Od 2005 roku reprezentujemy poszkodowanych w wypadkach, uzyskując na ich
rzecz ponad 2 700 000 000 zł odszkodowań.
Więcej o nas na stronie – www.votum-sa.pl

Aktualności
• Trwają negocjacje płacowe na 2019 rok.
W miesiącu marcu są przewidziane
następne spotkania z Pracodawcą. Na
dzień publikacji „Refleksji” uzgodniono z
Pracodawcą Nagrodę na Dzień Chemika
oraz wprowadzenie karty paliwowej dla
Pracowników ANWIL S.A.
• Nowy ZUZP a sprawa jubileuszy.
Rozszerzenie okresów pracy uzasadniających prawo do nabycia premii jubileuszowych, spowodowało negatywne skutki dla niektórych pracowników. Było to
jednak niezbędne z uwagi na zgodność z
obowiązującymi
przepisami
prawa.
Wszystkie osoby które zgłaszają się do
Związku otrzymają pełną informację w
tej sprawie oraz możliwe drogi postępowania. Mamy w tej kwestii przygotowaną
opinię
prawną.
Komisja
Zakładowa oczekuje tutaj rozwiązań po
stronie Pracodawcy lub wspólnego
wypracowania rozwiązania powyższego
problemu.

HUMOR
Hej, panienko, dasz się zaprosić na kolację?
- Na noc nie jadam.
- To może pójdziemy do kina?
- Ściągam z torrentów.
- To może po prostu skoczymy do mnie
pooglądać tv?
- Swój telewizor wyrzuciłam trzy lata temu, tam
nie ma czego oglądać.
- To może pokażę ci zdjęcia?
- No proszę cię. Mam się gapić na
nieznajomych facetów i babki? Sorry, ale nie.
- To może sama mi podpowiedz, co lubisz?
- Lubię seks, ale sądząc po twoich
propozycjach, ciebie on mało interesuje.

