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Negocjacje płacowe 2019

W dniu 8 marca 2019 roku Komisja
Zakładowa, co jest już stałą tradycją,
zaprosiła członkinie związku na poczęstunek
do restauracji „Gościniec”. Spotkanie
odbyło się przy obiedzie, lampce wina i
słodkościach w bardzo miłej atmosferze.

Na spotkaniu 18 marca br. przedstawiciele
Pracodawcy oraz trzech Związków Zawodowych działających w ANWIL S.A.
porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Strony parafowały
Porozumienie, zawierające następujące
uzgodnienia:
• obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 kwietnia 2019 roku w
wysokości 200 zł brutto dla uprawnionych Pracowników zatrudnionych na 18
marca 2019r. – proporcjonalnie do
wymiaru etatu,
• uznaniowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 października 2019 roku.
Przyznana zostanie pula środków w
wysokości 50 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika proporcjonalnie do
wymiaru etatu. Przekazana pula pozostanie do dyspozycji Dyrektorów, a w
Obszarach
Produkcji
Nawozów,
Produkcji Tworzyw Sztucznych oraz
Energetyki i Gospodarki WodnoŚciekowej do dyspozycji Kierowników
Wydziałów,
• przyznanie świadczenia dodatkowego dla
każdego zatrudnionego Pracownika w
łącznej wysokości 3 000 zł brutto, przy
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czym pierwsza transza z tytułu Świąt
Wielkiej Nocy w wysokości 1 500 zł
brutto zostanie wypłacona do 12 kwietnia 2019 roku, druga z okazji Świąt
Bożego Narodzenia z wynagrodzeniem
za m-c listopad.
• zasilenie kart paliwowych kwotą 500 zł
brutto dla Pracowników zatrudnionych
na dzień 1 maja 2019 roku,
• przyznanie nagrody rocznej w wysokości 8,5% osobowego funduszu płac,
która zostanie wypłacona do 1 czerwca
2019 roku.
• ponadto do 12 kwietnia 2019 roku
Pracownikom pozostającym w stosunku
pracy na dzień 21 marca 2019 zostanie
wypłacone
dodatkowe
świadczenie
w kwocie 250 zł brutto.

PKZP
W dniu 25.03.2019r. odbyło się Zwyczajne
Walne Zebranie Członków PKZP.
Na spotkaniu odbyło się:
• sprawozdanie Zarządu PKZP z działalności za 2018r.
• przedstawienie bilansu PKZP za 2018 r.
• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP
Następnie odbyła się dyskusja nad
sprawozdaniami i ich jednogłośne zatwierdzenie.
Przedstawiciel Emerytów zgłosił wniosek do
regulaminu PKZP o zwiększenie kwoty
pożyczki do wysokości zgromadzonego
wkładu powyżej 9 tys. złotych. Walne
Zebranie Członków niejednogłośnie zobowiązało Zarząd PKZP do wprowadzenia
zmian w tym temacie.

Rajd Górski 2019

FRANKOWICZU!

Komisja Zakładowa NSZZ " Solidarność"
informuje:

Kwotę przedpłaty na Rajd Górski należy
dokonać przelewem do 30.04.2019r.
Kwota od członka związku 150 zł./osobę.
Dane do przelewu: BOŚ - Nr. rachunku 97
1540 1069 2001 8700 5627 0001
Odbiorca: Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” w Anwilu S.A. ul.
Toruńska 222, 87-800 Włocławek.
Tytułem: Imię i Nazwisko (osoby wpłacającej) z dopiskiem Rajd Górski 2019
Zapisy oraz dokonanie wpłaty w/w terminie
kwalifikuje na Rajd Górski 2019.
Dodatkowe informacje: tel. 535-925-707 lub
503-928-659
Uwaga: Limit miejsc ograniczony wraz z
upływem terminu tj. 30.04.2019r. - lista
zostanie zamknięta.
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Sprawdź, ile pieniędzy możesz
ODZYSKAĆ!
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją
umowę kredytu
Zabezpieczymy Twoje roszczenie,
przerywając bieg przedawnienia

•

Zapewnimy Ci reprezentację na
etapie przesądowym i sądowym

Otrzymaj bezpłatną analizę
Twojej sprawy !
1. Zaciągnąłeś kredyt we frankach
szwajcarskich?
2. Czy wiesz, że możesz otrzymać zwrot
nadpłaconych rat ?
3. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją
sprawę i otrzymasz konkretną informację o
jakie pieniądze możesz walczyć
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HUMOR

Jesteśmy dla Ciebie
W sprawach prowadzonych przez
Departament Spraw Bankowych, w
zależności od rodzaju umowy
kredytowej i indywidualnej sytuacji
klienta, precyzujemy roszczenia z tytułu:
zwrotu nadpłaconych rat, opłat
uiszczonych przez kredytobiorców na
ubezpieczenie niskiego wkładu
własnego, składek nienależnie
opłaconych na ubezpieczenie
pomostowe, unieważnienia umowy
kredytowej (alternatywnie, w
uzasadnionych przypadkach).

Pracownik wykręca numer do swojego
kolegi z innego działu:
- Słuchaj, dzisiaj mamy pierwszy dzień
wiosny, czyli dzień wagarowicza. Mam
pomysł, abyśmy dla żartu zgadali się z
kilkoma osobami i zwinęli się z biura po
lunchu! Co Ty na to?
Z drugiej strony odzywa się rozgniewany
głos:
- Wybrałeś chyba zły numer! Wiesz z kim
rozmawiasz!?
- Nie!?
- Z naczelnym dyrektorem, baranie!
- A Ty wiesz z kim rozmawiasz?
- Nie!!!
- To dobrze...
***

Votum oferuje profesjonalną pomoc w
dochodzeniu roszczeń z umów
kredytowych. Skontaktuj się z nami i
sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
Jesteśmy dla Ciebie.
Dziękujemy za zaufanie już 17 762
Frankowiczom!
Wzrost liczby wyroków korzystnych
dla klientów banków
Liczba wygranych procesów z powództwa
klientów banków wzrosła w 2017 r. w
stosunku do roku poprzedniego o

148%
Dla Ciebie Twój Związek Zawodowy
powołał do bezpośredniej obsługi w
Anwilu
Przedstawiciela Firmy , zadzwoń do niego :

-

Krystian Nowakowski
667017159

telefon

Amerykańscy turyści wybrali się na spacer
do lasu niedaleko Soczi. Spotykają
niedźwiedzia. Wrzask, panika, rzucają się do
ucieczki. Niedźwiedź za nimi.
Nieopodal, na polance biesiaduje grupa
Rosjan. Kocyk, wódeczka, zakąska,
flaszeczki chłodzą się w strumyku. Pełna
kultura, nie wadzą nikomu. Nagle na polanę
wpada wrzeszcząca zgraja i przebiega przez
środek pikniku. Kocyk zdeptany, wódka
rozlana - granda! Więc Rosjanie gonią
intruzów i spuszczają wszystkim „bańki”.
Już trochę uspokojeni wracają na miejsce
imprezy. Jeden zauważa mimochodem:
- Ten w futrze nawet nieźle walczył...
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