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W Anwil S.A. pracuję od 2009 roku i od 
początku związany jestem z wydziałem 
pakowni PCW, obecnie HP (dawne P-32). 
Moja wcześniejsza ścieżka zawodowa zwią-
zana była zawsze z logistyką, a w Anwil S.A. 
wykorzystuję swoje doświadczenie zawo-
dowe. 
W tym roku ukończyłem studia podyplo-
mowe na Politechnice Łódzkiej – 
Zarzadzanie Logistyką. 
Wcześniej ukończyłem studia humanisty-
czne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

Posiadam również świadectwo dojrzałości z 
Technikum Mechanicznego oraz ukończony 
egzamin zawodowy z Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. 
 
Zwracam się do Was z prośbą o oddanie 
głosu na moją kandydaturę w wyborach 
uzupełniających do Rady Pracowników. 
Moja kandydatura poparta jest przez 
członków KZ „Solidarność” przy Anwil 
S.A., której również jestem członkiem. 
Udzielam się również jako członek zarządu 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – 
Pożyczkowej.   
Obecnie w naszym zakładzie pracuję jako 
młodszy mistrz wsparcia produkcji. Myślę, 
że dałem się poznać jako człowiek godny 
zaufania, pracowity, potrafiący znaleźć 
rozwiązania dla wielu problemów. Zawsze 
jestem gotowy wspierać kolegów, służyć 
pomocą i radą  w codziennej pracy oraz w  
życiu prywatnym. 
Swoja obecnością w Radzie Pracowników 
chciałbym wspomóc budowanie spójnego 
dialogu z Zarządem naszej firmy, w taki 
sposób, aby korzyści były widoczne po 
obydwóch stronach – po stronie Zarządu i 
po stronie społecznej. Mój cel jest spójny z 
celem każdego pracownika Anwil S.A.: 
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godne zarobki, bezpieczna praca, stabilność 
zatrudnienia. 
Proszę o oddanie głosu na moja 
kandydaturę.  

Dziękuj ę! 

Wdrożenie PPK w GK ORLEN 

Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych informujemy, że Umowa o 
prowadzenie PPK w ANWIL S.A. została 
podpisana. Dostawcą usługi dla naszej 
spółki oraz GK ORLEN jest PPK inPZU 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty. 

Uczestnikami PPK będą pracownicy 
zatrudnieni w ANWILU na umowę o pracę, 
członkowie Zarządu, członkowie Rady 
Nadzorczej, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy zlecenie. 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, 
jednak pracodawca automatycznie przypisze 
do programu pracowników w wieku 18-55 
lat zatrudnionych w spółce powyżej 3 
miesięcy, natomiast pracownicy mogą 
wystąpić z programu składając stosowne 
oświadczenie (wniosek o rezygnację z PPK). 

Pracownicy w wieku 55-70 lat mogą 
natomiast dobrowolnie do niego przystąpić. 

Pierwsza składka do PPK zostanie 
potrącona z wynagrodzenia brutto za 
listopad br., a jej wysokość będzie 
uwzględniona na pasku wynagrodzeń. 

Wpłaty na rachunek PPK wyniosą 
odpowiednio: 

• 2% wynagrodzenia brutto (maksymalnie 
4% wynagrodzenia brutto), dokonywane 
przez pracownika, 

• 1,5% wynagrodzenia brutto 
pracownika, dokonywane przez 
pracodawcę, 

• realizowane przez państwo:  
• jednorazowa wpłata powitalna 250 zł, 
• dopłata roczna w wysokości 240 zł. 

 
Jednocześnie informujemy, że w związku z 
wdrożeniem PPK i podpisaniem umowy o 
prowadzenie PPK, ulega zmianie treść 
klauzuli informacyjnej dla osób 
zatrudnionych w ANWIL S.A.  

 

WYPADEK  W  
GOSPODARSTWIE  ROLNYM 

Sprawdź  czy należy Ci się 
odszkodowanie ? 

Wypadek w rolnictwie 

Jeżeli uległeś wypadkowi w czasie prac 
rolnych, albo jeżeli Twój bliski zginął w 
czasie wykonywania tej pracy możesz 
zgłosić się do nas i dowiedzieć, czy należy 
Ci się odszkodowanie. 

Ubezpieczenie OC rolnika 

Praca rolnicza jest nie tylko trudnym 
fachem, ale też zawodem, w którym ryzyko 
zaistnienia wypadku jest wysokie. 
Wykorzystywane przez rolników maszyny i 
urządzenia, w wyniku chwili nieuwagi mogą 
być przyczyną powstania tragicznych w 
skutkach obrażeń ciała lub śmierci. Dlatego 
rolnicy mają obowiązek posiadania 
ubezpieczenia OC, którego zakres jest 
zbliżony do obowiązkowego ubezpieczenia 
OC posiadaczy samochodów. 
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Jesteśmy dla Ciebie 24h 

Zapewnimy Ci bezpłatną weryfikację spra-
wy dotyczącej wypadku przy pracy w 
rolnictwie. 
Jeżeli uległeś takiemu zdarzeniu skontaktuj 
się z nami, a sprawdzimy, czy przysługuje 
Ci zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 
odszkodowanie za poniesione koszty oraz 
renta. 
Jeżeli w wyniku takiego wypadku zginął 
Twój bliski sprawdzimy, czy należy Ci się 
zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie 
oraz renta, a także zwrot poniesionych 
kosztów pogrzebu. 
 
 

FRANKOWICZU 

OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ  ANALIZĘ  

SWOJEGO KREDYTU 

Komisja Europejska swoim wyrokiem dała 

zielone światło do roszczeń wobec Banków  

Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go 

w całości to możemy pomóc Ci w całości w 

odzyskaniu Twoich pieniędzy : 

• Zabezpieczymy Twoje 
roszczenia, przerywaj ąc bieg 
przedawnienia 

• Oszacujemy warto ść 
nadpłaconych rat 

• Sprecyzujemy roszczenie o 
odfrankowienie Twojej umowy 
kredytowej 

• Zapewnimy Ci reprezentacj ę na 
etapie przes ądowym i s ądowym  
 
Twoje rola ogranicza si ę do 
wykonania telefony do naszego 
przedstawiciela w Anwilu. 
 

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

 

                        - Krystian Nowakowski  
telefon 667017159  
 

Co już zrobili śmy jako Grupa Kapitałowa VOTUM* 

Sporz ądzili śmy 
ponad 9500 

wniosków do banków 
Napisali śmy 
ponad 900 

wniosków do Rzecznika Finansowego 
Zgłosili śmy 
ponad 7100 

reklamacji do banków 
Złożyli śmy 
ponad 570 

wniosków o mediacje przy KNF 
Zlecili śmy 

ponad 1500 
pozwów do sądów 

 

Aktualności 
 
W dniu 29.11.2019 roku Komisja 
Zakładowa serdecznie zaprasza na  
organizowaną zabawę Andrzejkową w 
restauracji Tawerna w Brześciu Kuj.  
Koszt dla członka związku 60zł + 5zł 
(dojazd autokarem).  
 

HUMOR 

- Tak się wczoraj uśmiałam w tym teatrze, 
kochany, że wróciłam do domu półżywa... 
- Powinnaś najdroższa pójść jeszcze raz na 
ten spektakl... 
 I wtedy zaczęła się awantura. 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność w ANWILU S.A. 

w ANWILU S.A. tel. 32-32 


