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NSZZ
Boże Narodzenie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego
Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Serdeczne życzenia
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
Życzy KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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w ANWILU S.A.
13 grudnia
PAMIĘTAMY

To już 39 rocznica stanu wojennego. W
niedzielę o godz. 10.00 we włocławskiej
Katedrze została odprawiona msza święta w
intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny.
Natomiast w samo południe przed bramą
Zakładu Karnego na ul. Bartnickiej delegacje
„Solidarności” oraz samorządów i instytucji
złożyły wiązanki kwiatów. W ten sposób
uczczono pamięć osób internowanych w tym
budynku 39 lat temu.
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Czy znikną umowy „śmieciowe”?

rozsyłania CV, ale trzeba też budować relacje
– tłumaczyła Agnieszka Śladowska, twórca
Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na
rynku pracy.
www.tysol.pl

OSOCZE OZDROWIEŃCÓW
materiały KK

Od nowego roku pracodawcy będą musieli
zgłaszać do ZUS-u zawierane z pracownikami umowy o dzieło. Czy to pierwszy krok
do oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych?
– Umowa „śmieciowa” to umowa legalna,
zastosowana w sposób nielegalny. Sama
umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy fałszywe
samozatrudnienie w istocie nie jest umową
„śmieciową”. Gdy pracodawca stosuje taką
pozakodeksową formę zatrudnienia tam, gdzie
powinien być etat, dopiero wtedy jest zjawisko
„śmieciówki”. Źródłem patologii jest ich
nadużywanie. Jeśli pracodawca dzisiaj będzie
musiał zgłosić każdą zawieraną umowę
zlecenie, to jest potencjalna szansa, że będzie
można ją sprawdzić – powiedział w „Głosie
pracownika” Marek Lewandowski, rzecznik
prasowy
Komisji
Krajowej
NSZZ
„Solidarność”.
W audycji „Radia Gdańsk” usłyszeć też było
można o tym, że w dobie pandemii największą
trudność w zdobyciu nowej pracy mają osoby
na stanowiskach menedżerskich, dyrektorskich i
kierowniczych. Dlaczego? Bo takich miejsc
pracy jest na rynku po prostu mniej, natomiast
osób szukających zatrudnienia przybyło. – W
trakcie pandemii bardzo dużo pracy stracili
właśnie kierownicy. W tym momencie mamy
niewiele takich stanowisk wolnych, a
kandydatów poszukujących pracy jest dużo.
Kiedyś kierownicy i dyrektorzy nie musieli
szukać zatrudnienia. Co jakiś czas ktoś się
zgłaszał i proponował przejście do innej firmy.
W tym momencie sytuacja jest inna. Teraz
aktywność nie może ograniczyć się tylko do

RATUJE ŻYCIE i ZDROWIE
Szanowni Państwo;
Dawcą osocza mogą być osoby w wieku 18-65
lat, ważące powyżej 50 kilogramów, które były
zakażone wirusem Covid-19 (potwierdzone
dodatnim wynikiem testu) i przebyły zakażenie
bezobjawowo lub objawowo oraz uznane są za
zdrowe, czyli od ustąpienia objawów minęło 28
dni, a w przypadku osób bezobjawowych minęło
18 dni od zakończenia izolacji.

W przypadku przeprowadzonej w przeszłości
transfuzji krwi oraz kobiet po przebytej ciąży
wymagane będą dodatkowe badania.
Ozdrowieńcy powinni skontaktować się z
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pod numerami
telefonów: (52) 322 18 73 lub 604 972 100 (od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.3015.30) lub bezpośrednio z placówkami
terenowymi, w których można oddać osocze.
We Włocławku należy kontaktować się: (54)
234 69 59. Chęć oddania osocza można
zgłosić
również
na
adres
e-mail:
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lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl (podając w
treści numer telefonu kontaktowego).

ŚWIĄTECZNE RABATY DLA
POSIADACZY
ELEKTRONICZNEJ
LEGITYMACJI
CZŁONKOWSKIEJ

W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia, NSZZ „Solidarność”
wraz z PZU przygotował najnowszą
mikołajowo - świąteczną ofertę dla
posiadaczy
Elektronicznej
Legitymacji
Członkowskiej.
Rabaty dotyczą sklepów:
30% rabatu na Gandalf.com.pl
15% rabatu na Many Mornings
12% rabatu na Chocolissimo
10% rabatu na klocki.edu.pl
47% rabatu na Calmean
20% rabatu na Sadowniczy.pl
25% rabatu na Trefl
25% rabatu na Elfi.pl
* warunkiem skorzystania ze zniżek jest
zarejestrowanie na
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

Posiłki pracownicze
Od lutego przyszłego roku Pracodawca dla
Pracowników pracujących na zmianach w
czterobrygadowej organizacji czasu ( 12h i 8h)
uruchamia posiłki pracownicze. Posiłki będzie
dostarczała ORLEN Administracja
na
pierwszej zmianie.

System pięciobrygadowy na P22?
Pracownicy Wydziału P-22 pracujący w systemie czterobrygadowej organizacji czasu pracy
wystąpili oficjalnie do Zarządu o zorganizowanie spotkania i rozpoczęcie rozmów w celu
przywrócenia na w/w wydziale pięciobrygadowego systemu czasu pracy. Przytoczyli
merytoryczne argumenty dotyczące organizacji
pracy na wydziale,
pracy w minimalnej
obsadzie która szczególnie w okresie pandemii
stała się normą oraz wpływu tej sytuacji na
bezpieczeństwo swoje i firmy. Pismo zostało
złożone 01.12.2020r. podpisało się pod nim 49
pracowników.

HUMOR
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
***
Dlaczego Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty?
Jako jedyny zna adresy wszystkich grzesznych
dziewczynek ..
Redaguje zespół.
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