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    NSZZ w ANWILU S.A. 
 

ZUZP 

Od 1 lipca w ANWIL S.A. obowiązywać 
będzie nowy Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. 11 czerwca br. Państwowa  Inspekcja 
Pracy w Bydgoszczy zarejestrowała ZUZP . 
Oznacza to, że dokument ten, zgodnie z 
wcześniejszymi informacjami, zastąpi ZUZP 
obowiązujący od 1998 roku. 

 
Drużynowe zawody wędkarskie 

 

W dniu 18.05.2019 roku w miejscowości 
Lubraniec, na rzece Dunaj odbyły się 
Drużynowe  spławikowe zawody wędka-
rskie o puchar ANWILU S.A.   

 

 

 
Udział w zawodach wzięło 9 drużyn (27 
wędkarzy). Pogoda dopisała, tak jak tydzień 
temu na zawodach indywidualnych. 
Również brała sama drobnica, tym razem 
uzgodniono, że kryterium na największą 
rybą będzie długość a nie waga. W tym 
przypadku zwyciężyła płoć o długości 
20cm. 
 
Końcowa klasyfikacja: 
1. Solidarność P-31  –9,54 kg 
2. Solidarność A-21 – 8,50 kg 
3. Związek 4-brygadówki – 8,48 kg 
4. Solidarność – 7,23 kg 
5. Anwilowe 60 latki – 7,17 kg 
 

Puchar za największą rybę zdobył kol. 
Wiśniewski Jan – płoć 20 cm z Koła 122. 
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Aktualności 
 

W dniu 23.08.2019r. KZ organizuje dla 
członków związku wycieczkę do Gdańska 
(zwiedzanie: Stocznia Gdańska, Europejskie 
Centrum Solidarności, Siedziba Komisji 
Krajowej, Sala BHP, Bazylika św. Brygidy.  

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od osoby.  
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. Mechaników. 

Zapisy do 31.07.2019; płatność 
przelewem na konto NSZZ Solidarność do 

10.08.2019. 

 
Wypadek komunikacyjny 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe  
odszkodowanie ? 

Wypadek komunikacyjny  -  może 

przytrafić się nie tylko kierowcom, ale także 
pasażerom, rowerzystom czy pieszym. 
Warto pamiętać, że jeżeli odniosłeś obra-
żenia z winy innego kierowcy, przysługuje 
Ci zwrot kosztów np. leczenia, rehabilitacji i 
odszkodowanie od sprawcy. Jest to możliwe 
także wówczas, kiedy sprawca wypadku 
ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie ma 
opłaconego OC. 

Poznaj nasze sprawy: 

Blisko 3 mln zł od zakładu ubezpie-
czeń dla chłopca poszkodowanego w 
wypadku 

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2010 r., 
kiedy to kierujący samochodem osobowym 
stracił panowanie nad pojazdem, wskutek 
czego ten uderzył w stojący przed przej-
ściem dla pieszych wózek, w którym 
znajdowało się 4-miesięczne niemowlę. Na 
skutek orzeczeń sądowych zakład ubez-
pieczeń był zmuszony dotychczas wypłacić 
poszkodowanemu ponad 2,7 mln zł 
świadczeń (w tym zadośćuczynienie, koszty 
opieki, renta, odsetki), podczas gdy w toku 
wcześniej prowadzonego postępowania 
likwidacyjnego dobrowolnie wypłacił nie-
spełna 200 tys. zł. 

Wypadek na przejściu dla pieszych 

Do wypadku doszło w styczniu 2015r., kie-
dy kierujący pojazdem osobowym, potrącił 
poszkodowaną, przechodzącą prawidłowo 
na oznakowanym przejściu dla pieszych. 
Sąd I instancji uwzględnił powództwo 
przygotowane przez VOTUM, zasądzając na 
rzecz poszkodowanej kwotę 130.000,00 zł 
tytułem zadośćuczynienia z odsetkami za 
opóźnienie, skapitalizowaną rentę w 
kwocie 33.170 zł oraz comiesięczną rentę 
w wysokości 1.192 zł. To było o 60.000 zł 
więcej, niż pierwsza wypłata zakładu 
ubezpieczeń. 

Odszkodowanie nawet po 20 latach 

Do wypadku doszło w 1998 r., kiedy to 17-
letni wówczas syn Klientki Votum S.A. 
podróżował jako pasażer samochodu osobo-
wego. Kierowca, a jednocześnie sprawca 
wypadku, nie dostosował prędkości do 
warunków jazdy, na zakręcie stracił 
panowanie nad samochodem, po czym 
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zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył 
w inny pojazd poruszający się nim. Niestety 
syn klientki Votum S.A. zmarł na skutek 
odniesionych obrażeń.     
Udało się uzyskać ponad dwukrotnie 
wyższe odszkodowanie 

Rehabilitacja – prywatna opieka, 
sprzęt, wózek, proteza 

Jeżeli nie wiesz, co należy zrobić, aby 
uzyskać dostęp do szybkiej rehabilitacji i jak 
uzyskać odszkodowanie, zwróć się do 
naszych specjalistów. Po ciężkim wypadku 
umożliwimy pobyt w nowoczesnym ośrodku 
rehabilitacyjnym PCRF VOTUM w 
Krakowie  lub w ośrodku w Twoim regio-
nie. Wszystkie zgromadzone dokumenty 
oraz dowody analizowane są przez naszych 
doradców, którzy posiadają wieloletnie doś-
wiadczenie w rekonstrukcji zdarzeń drogo-
wych. 

 Zadzwoń !   a pomożemy Ci w uzyskaniu 
należnego odszkodowania. 

     Dla Ciebie Twój Zwi ązek Zawodowy 
powołał  do bezpo średniej obsługi w    
Anwilu  Przedstawiciela Firmy, zadzwo ń do 
niego:   
 
Krystian Nowakowski 
 telefon 667017159  
 

Napoić i schłodzić.  

Podczas upałów pracodawcy mają 
obowiązek zapewnić pracownikom napoje i 
obniżać temperaturę na stanowiskach pracy 
– przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. 
Państwowa Inspekcja Pracy przypomina w 
związku z tym, że pracodawca ma 
obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie 
były zbyt uciążliwe dla pracowników. 
Jednym z najważniejszych obowiązków jest 
zapewnienie zimnych napojów. Warunek 

taki występuje podczas pracy na powietrzu, 
gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. 
C i 28 st. w pomieszczeniu pracy. Przepisy 
nie przewidują możliwości wypłacenie 
pracownikom ekwiwalentu pieniężnego, by 
sami zaopatrzyli się w napoje. 
Należy też obniżać temperaturę na stano-
wiskach pracy stosując rolety, wentylatory, 
klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których 
funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, 
powinni zadbać o jej sprawność, odgrzy-
bianie oraz czyszczenie. 

 
 

Zniżki na ubezpieczenia w PZU dla 
członków Solidarności 

 

 

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 
10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. 
Wszystko dzięki programowi "Klub PZU 
Pomoc dla NSZZ Solidarność". 
Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 
czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU 
oraz Michał Krupi ński, prezes Banku 
Pekao S. A. 

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU 
Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypeł-
nienie formularza dostępnego na 
stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-
solidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w 
Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 
10 proc. zniżki przy zakupie niżej wska-
zanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić 
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formularz przystąpienia do Klubu PZU dla 
NSZZ Solidarność, a następnie udać się do 
agenta PZU SA i przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia podać numer PESEL lub 
numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej 
weryfikacji udzieli zniżki. 
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy 
wyłącznie umów z rocznym okresem 
ubezpieczenia; właściciel karty musi 
występować w umowie jako ubezpieczony; 
zniżka musi być zgodna z regulacjami 
dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu 
posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje 
tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy 
ubezpieczenia. 
 
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? 
PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; 
PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo 
Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budyn-
ków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW 
Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej osób fizycznych w życiu prywa-
tnym, a także Ubezpieczenie PZU 
Bezpieczny Rowerzysta. 
 
 Dodatkową ofertę  dla członków Klubu 
PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował 
także Bank Pekao S.A. 
Warunkiem skorzystania z niej, 
jest przedstawienie legitymacji NSZZ 
Solidarność w placówce Banku Pekao SA. 
Zakłada ona chociażby darmowe: 
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę 
karty debetowej, czy wypłaty z obcych 
bankomatów przez 24 miesiące od daty 
zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. 
przygotował także ofertę specjalną dla 
organizacji działających w ramach NSZZ 
Solidarność. 
 
www.tysol.pl 

 
 
 

HUMOR 
 

Ku przestrodze! 
Skąd się biorą awantury domowe...?... 

 
* * * 

 
Mąż wpatruje się w świadectwo ślubu. 
- Czego tam szukasz? - pyta żona. 
- Terminu ważności! 
 I wtedy zaczęła się awantura. 
 

* * * 
Żona do męża: 
- Mam dla Ciebie dwie wiadomości.  
Dobrą i złą. 
- No słucham. 
- Odchodzę od Ciebie. 
- O.K., a ta zła? 
I wtedy zaczęła się awantura. 

 
* * * 

 
Żona dała mi do zrozumienia, co chce dostać na 
rocznicę ślubu. 
  - Chcę coś błyszczącego, co leci od zera do 
setki w ciągu 3 sekund. 
Wobec tego kupiłem jej wagę.... 
 I wtedy zaczęła się awantura.  
 

* * * 
Poszliśmy z żoną na spotkanie maturzystów z 
mojej szkoły, wiele lat po maturze. 
Zauważyłem pijaną kobietę, siedzącą samotnie 
przy sąsiednim stoliku. 
Żona spytała:- Kto to jest? 
Odpowiedziałem: - To moja była sympatia. 
Słyszałem, że gdy przerwaliśmy nasz romans, 
ona zaczęła pić i od tej pory nigdy nie była 
trzeźwa. 
Żona na to: - Kto by pomyślał, że człowiek 
może coś świętować tak długo? 
 I wtedy zaczęła się awantura. 

 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa 

NSZZ Solidarność w ANWILU S.A. 
w ANWILU S.A. tel. 32-32 


