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Wielkanoc

Wysokość odpisu środków na
indywidualne
konta socjalne w 2019r.
Wysokość odpisu
Dochód brutto za
2018 rok w przeliśrodków na
czeniu na jedną oso- Indywidualne konta
bę w rodzinie (w zł) socjalne (w zł)

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa
Życzy Komisja Zakładowa NSZZ
Solidarność

do 1800
1801÷2800
2801÷3800
3801÷5000
powyżej 5000

1850
1520
1300
970
600

Zawody wędkarskie
Zarząd związku pragnie poinformować, że
VIII Indywidualne spławikowe zawody
wędkarskie o puchar KZ odbędą się w dniu
11.05.2019r.
Zbiórka o godz. 6.00 na łowisku w
Lubrańcu.
Zawody w godz. 7.00-11.00.
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Natomiast Drużynowe zawody wędkarskie o
puchar
Związków
Zawodowych
w
ANWILU S.A. odbędą się w dniu
18.05.2019r.
Łowisko i czas zawodów j.w
Zapisy u przewodniczącego związku (R.
Wichrowski) lub zastępcy (A. Pasiński).

W bieżącym roku w ramach negocjacji
płacowych zostanie uruchomiona Karta
Paliwowa. Wartość Karty wynosić będzie
500 zł.
Uruchomienie
środków
na
Karcie
Zakupowej nastąpi do 30 czerwca 2019 r.
Proces uruchomienia Karty Zakupowej
polegał będzie na:
•
•

Aktualności
Miło nam poinformować, że dzisiejsze
wydanie Refleksji jest 200-setnym wydaniem naszej gazetki w historii działalności
związku.
***

W związku ze sporą ilością odwołań pracowników ws. przyporządkowań oraz kategorii zaszeregowań, pracodawca podjął
decyzję o powołaniu Zespołu ds. rozpatrywania odwołań pracowników od przyporządkowań do nowych stanowisk pracy.
Więcej informacji na stronie internetowej
związku.
***

Na spotkaniu KZ, podjęto decyzję o odpłatności w kwocie 10zł od osoby na
organizowaną przez KZ, Pielgrzymkę do
Lichenia w dniu 28.04.2019r. Zapisy w
siedzibie związku.
***

Przypominamy, że na Rajd Górski należy
dokonywać wpłat zaliczek tylko na
wskazane konto. Informacja na stronie i
internetowej związku. Termin wpłat zaliczki
do końca miesiąca kwietnia, wtedy nastąpi
zamknięcie listy.
***

złożeniu oświadczenia o doliczeniu
wartości Karty do przychodu,
osobistym odebraniu karty w Obszarze
Personalnym. O terminach odbioru
będziemy informować za pośrednictwem
intranetu w późniejszym terminie.

Warunkiem otrzymania Karty i jej
uruchomienia w czerwcu jest zwrot
oświadczenia o doliczeniu wartości Karty
do przychodu w nieprzekraczalnym
terminie do 10 maja 2019 r.

HUMOR
Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia i
pyta:
- Czy są pisanki?
- Nie ma.
Po tygodniu zajączek przychodzi i pyta:
- Czy są pisanki?
- Nie ma.
Na trzeci tydzień przychodzi i znów pyta:
- Czy są pisanki?
- Są! – odpowiada zadowolony niedźwiedź. Na
to zajączek.
- I co mi z tego! Przecież Wielkanoc była dwa
miesiące temu.
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