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Negocjacje płacowe 2020
Jak wiemy, Zarząd ANWIL S.A. podjął
jednostronnie decyzję o całkowicie uznaniowym wzroście wynagrodzeń z przeznaczeniem na wykup płac zasadniczych zgodnie
z ZUZP. Całkowity wykup dla osób poniżej
widełek nastąpi w sierpniu 2020r.
Pozostałe środki mają zostać przeznaczone
na przeszeregowania ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników wykonujących
zadania sterowania procesem.
Nagroda roczna za 2019 r na poziomie 8,5
% (negocjowana po raz ostatni w historii)
- Waloryzacja dodatków i świadczeń
(dodatek zmianowy, ratownictwo) o 2,3%
- Karta Paliwowa – 515 zł
- Zasilenie My Benefit kwota 200 zł brutto
- Nagroda Świąteczna 1700 zł. brutto
Negocjacje płacowe zazwyczaj kończą się
porozumieniem lub sporem zbiorowym,
czyli wejściem w ustawę o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych.
Jednostronna decyzja Pracodawcy która z
jednej strony w jakimś stopniu zabezpiecza
Pracowników w tym na pewno niesprzyjającym negocjacjom okresie, nie kończy
jednak podwyżek na 2020r.
Mamy trzy interpretacje prawne dotyczące
decyzji pracodawcy. Interpretacje są tylko
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interpretacjami, czy złamano Prawo, zadecydują odpowiednie instytucje.
Niewątpliwie Zarząd powinien odpowiedzieć dlaczego nie zamierza podzielić się
wypracowanym zyskiem za 2019 r z Całą
Załogą oraz dlaczego nasze pensje mają
maleć skoro pozwalamy na to, żeby zjadała
je inflacja. Ta decyzja najbardziej uderza w
pracowników z długim stażem do KAT 5
(którym wliczono wypracowany dodatek
stażowy do płacy zasadniczej).
Pytanie o dochodzenie do zarobków PKN
ORLEN przy tych decyzjach nie ma już
chyba sensu.
KZ podejmie decyzję co do dalszych
kroków.

Aktualności
Z przykrością informujemy, że z powodu
epidemii COVID -19 nie odbędą się
tradycyjne majowe zawody wędkarskie,
Pielgrzymka do Lichenia oraz Spotkanie
Integracyjne dla członków związku.

COVID-19
W związku z rozprzestrzeniającą się
epidemią COVID-19, Komisja Zakładowa
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postanowiła wesprzeć Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Włocławku zakupując
środki ochrony indywidualnej w tym:
maseczki, płyny dezynfekujące, przyłbice,
kremy.

zgłoszenia należy kierować pod numer
infolinii 54 421 03 60.
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przebywaliśmy w krajach objętych epidemią lub
mieliśmy kontakt z osobami, u których
podejrzewa się lub wykryto koronowirusa w przypadku braku lub zaobserwowania u
siebie objawów takich jak gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem –
powinniśmy jak najszybciej skontaktować
się TELEFONICZNIE z jedną z poniżej
wybranych instytucji:
Koordynator
ds.
sanitarno
epidemiologicznych nr 601 301 334

Ponadto przekazano komplety maseczek dla
członków Koła emerytów przy Komisji
„Solidarność” – byłych członków związku.

–

- Stacja sanitarno – epidemiologiczna, Dział
Epidemiologii nr. 54 413 71 92, 54 413 71
93, 54 413 71 94
- Izba Przyjęć oddziału zakaźnego szpitala w
Toruniu ul. Zygmunta Krasińskiego 4/4a
nr. 56 658 25 00 lub 56 662 54 43

Przedstawiamy podstawowe informacje,
które pozwolą nam zachować się właściwie
w przypadku choroby lub jej podejrzenia, a
przede wszystkim podjąć działania bezpieczne dla nas samych i innych pacjentów.

- Infolinią PZU nr 22 505 11 88

Jeżeli mamy łagodne objawy ze strony
układu oddechowego, ale nie podróżowaliśmy do rejonów objętych epidemią i nie
mieliśmy kontaktu z osobami podejrzanymi
(lub u których stwierdzono koronawirusa),
stosujemy podstawowe zasady dotyczące
ochrony podczas kaszlu, kichania oraz
higieny rąk. Jeśli to możliwe, pozostajemy
w domu do czasu powrotu do zdrowia.
Pamiętajmy, że objawy ze strony układu
oddechowego z towarzyszącą gorączką
mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową
(grypy, para grypy) lub bakteryjną.

UWAGA: Dla pracowników ANWIL S.A.
uruchomiono nr telefonu 887 875 585,
pod którym można uzyskać informacje
dotyczące postępowania na wypadek
kontaktu lub podejrzenia zachorowania
na koronawirusa. Absolutnie w żadnym
przypadku nie wolno nam zgłaszać się
samemu bezpośrednio do przychodni
(chyba, że zostaniemy o to poproszeni),
ani do oddziału zakaźnego - bez
wcześniejszego
uzgodnienia,
czy
konsultacja jest konieczna i gdzie
powinna się odbyć.

W takim przypadku Centrum medyczne
Medica oddział Prof-Med Włocławek deklaruje pośredniczenie w uzyskaniu zwolnienia
L-4 online (ostatecznie do decyzji lekarza) –

ZFŚS na 2020

- Infolinią NFZ nr 800 190 590

Wysokość odpisu środków na
Indywidualne konta socjalne w 2020r.
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Dochód brutto za
Wysokość odpisu
2019 rok w przeliśrodków na
czeniu na jedną oso- Indywidualne konta
bę w rodzinie (w zł) socjalne (w zł)
do 1800
1801÷2800
2801÷3800
3801÷5000
powyżej 5000

1850
1520
1300
970
600

SZKODY ROLNICZE --- NA OSOBIE NA
MIENIU NA POLU
Prowadzisz gospodarstwo rolne? Korzystasz
z maszyn rolniczych?
-- jak wyglądałaby Twoja praca, gdyby
jedna z nich uległa zniszczeniu? Czy
zdążysz na czas wykonać swoją pracę? A
jeśli nie, czy należy Ci się odszkodowanie?
Jeżeli maszyna rolnicza, której jesteś
właścicielem uległa zniszczeniu, a Ty nie
otrzymałeś z tego tytułu należnego
odszkodowania lub w Twojej ocenie jest
ono zbyt niskie warto skorzystać z pomocy
eksperta.
Sprawdzimy jakie źródło likwidacji szkody
w Twoim przypadku jest właściwe. Może to
być:
•

ubezpieczenie
dobrowolne
(AC,
ubezpieczenie
sprzętu
rolniczego,
ubezpieczenie maszyn, agrocasco itp.);
• ubezpieczenie OC – stosowane zazwyczaj
wówczas, gdy do wypadku doszło na
drodze
publicznej,
w
trakcie
transportu/dojazdu na pole.

Pamiętaj, że ubezpieczyciel powinien
zapłacić za faktyczny koszt naprawy, a co
w sytuacji, w której mamy do czynienie
z zaniżeniem wartości maszyny przy
szkodzie całkowitej? Gdzie szukać pomocy
i na co zwrócić uwagę podpowiedzą Ci
eksperci Votum S.A.

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.

Szkody rolnicze na polu
Pamiętaj, w tym roku mogą wystąpić w
naszym kraju susze, dowiedz się jak
zabezpieczyć swoje uprawy rolnicze.
Dla Ciebie Twój Związek Zawodowy
powołał
do bezpośredniej obsługi w
Anwilu S.A. Przedstawiciela Firmy,
zadzwoń do niego :
Krystian
667017159

Nowakowski

telefon

HUMOR
- Tato, a kto to jest alkoholik?
- Widzisz synu te cztery brzozy? Alkoholik
widzi osiem.
- Tato, ale tam są dwie...
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