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    NSZZ w ANWILU S.A. 
 

55 – lecie ANWILU 
 

W związku z jubileuszem 55-lecia 
ANWIL S.A. Zarz ąd spółki podjął 
decyzję o wypłacie uzgodnionej ze 
Związkami Zawodowymi nagrody dla 
pracowników. Wysokość nagrody 
jednorazowej z okazji jubileuszu 55-lecia 
ANWIL S.A. uzależniona jest od stażu 
pracy (na podstawie umowy o pracę) w 
ANWIL S.A. uprawnionego Pracownika, 
według poniższych zasad: 

• 0 do 6 miesięcy – 0 złotych brutto 
• 6 miesięcy – 1 rok – 600 złotych brutto 
• 1 rok – 5 lat – 1200 złotych brutto 
• 5 lat – 10 lat – 1400 złotych brutto 
• 10 lat – 15 lat – 1600 złotych brutto 
• 15 lat – 20 lat – 1800 złotych brutto 
• powyżej 20 lat – 2000 złotych brutto 

Kwota jednorazowej nagrody zostanie 
naliczona na Pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę na dzień 27 
września 2021 roku, proporcjonalnie do 
wymiaru etatu. 

Nagroda jednorazowa nie będzie wypłacona 
Pracownikom ANWIL S.A., którzy na dzień 
wypłaty nagrody: 

• przebywają na urlopach bezpłatnych i 
wychowawczych, 

• są w okresie wypowiedzenia, 
• zatrudnieni są na stanowiskach 

Dyrektorów bezpośrednio podlegają-
cych Członkom Zarządu, 

• posiadają w aktach osobowych nieza-
tarte kary regulaminowe – porządkowe 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy. 

 

41 – rocznica powstania NSZZ „S” 

Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego 
NSZZ ,,Solidarność” Oddział Włocławek 
uczcił obchody 41-rocznicy powstania 
NSZZ  „Solidarność”.  

W dniu 5 września 2021r. o godzinie 10ºº 
we włocławskiej bazylice katedralnej z 
udziałem pocztów sztandarowych z 
ANWILU S.A., DRUMETU, OŚWIATY, 
WIKI POLSKA i Zarządu Regionu 
Oddziału Włocławek została odprawiona 
msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ 
,,Solidarność”. Mszę św. sprawowali nasi 
kapelani ks. Stanisław Waszczyński i ks. 
Zbigniew Szygenda, który wygłosił homilię.  
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W mszy uczestniczył również kustosz 
bazyliki ks. Michał Krygier. 

Po mszy św. zostały złożone wiązanki 
kwiatów pod tablicami: papieską i ofiar 
katastrofy smoleńskiej oraz pomnikiem 
prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

 

Zawody wędkarskie 
 

W dniu 4 września odbyły się Indywidualne 
spławikowe zawody wędkarskie o puchar 
KZ NSZZ „S” w ANWILU S.A. na łowisku 
w Lubrańcu. W zawodach wzięło udział 11 
osób. 

 

1.miejsce - Bartłomiej Och 
1.  2. miejsce - Robert Tomalak 

2.  3. miejsce - Andrzej Pasiński 

 

Puchar  za największą rybę otrzymał: 

     Krzysztof Wróblewski 

Dla pozostałych uczestników przyznano bon 
w wysokości 50 zł. 

 
WZD w Toruniu 

 
W dniu 6.09.2021r. odbyło się 
sprawozdawczo – wyborcze WZD Regionu 
Toruńsko-Włocławskiego w Sali Wielkiej 
Dworu Artusa w Toruniu. W Zjeździe 
uczestniczyło 69 delegatów. 
 

 
 
Zjazd rozpoczął się Mszą św. w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP i Bł. ks. St. 
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Frelichowskiego a następnie złożeniem 
kwiatów pod tablicą poświęconą ludziom 
„Solidarności” na budynku Zarządu Regionu 
i pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
 
Po informacji o pracy Zarządu Regionu i 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przystą-
piono do wyborów uzupełniających do ZR i 
RKR. 
Do ZR wybrany został kol. Artur Żywica z 
Sekcji nauczycieli z W-ka (za zm. Tomasza 
Szymańskiego). 
Do RKR wybrany został kol. Jacek 
Janowicz z Drumetu. 
 

Emerytura stażowa 
 

Czym jest emerytura stażowa? 

Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa 
możliwość przejścia na emeryturę bez 
względu na wiek po wykazaniu się okresem 
ubezpieczeniowym – 40 lat dla mężczyzn i 
35 lat dla kobiet. Oznacza to, że jeśli w tym 
czasie wpłaciło się składki pozwalające na 
wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, 
każdy będzie miał prawo dokonać wyboru, 
czy chce dalej pracować, czy zakończyć 
swoją aktywność i dzięki wypracowanemu 
przez lata kapitałowi przejść na zasłużony 
odpoczynek. Bo emerytura stażowa będzie 
prawem, a nie obowiązkiem. Na początku 
kariery zawodowej nie myślimy jeszcze o 
emeryturze, jest dla nas czymś odległym. A 
przecież możemy odkładać na nią pieniądze 
już od pierwszych dni pracy zawodowej! 

Pieniądze odprowadzane z naszych pensji 
wrócą do nas na emeryturze. Wystarczy, że 
dopilnujemy, by pracodawca podpisał z 
nami umowę o pracę, zamiast pracować na 
czarno lub na śmieciówce. Dlaczego nie 
mielibyśmy zadbać o to, by móc przejść na 

zasłużoną emeryturę po wymaganym stażu 
pracy? 

  Po przepracowaniu większości swojego 
życia chcemy mieć prawo do zasłużonego 
odpoczynku. 

Solidarność społeczna. Opowiadając się za 
emeryturami stażowymi działasz nie tylko w 
swoim interesie, ale przede wszystkim w 
imieniu wszystkich pracowników, którzy 
ciężką pracą zapracowali lub zapracują na 
zasłużony odpoczynek. 

Obywatele decydują podpisując się pod 
obywatelską inicjatywą ustawodawczą 
Emerytura za staż - bierzesz udział w 
demokracji bezpośredniej. Jeżeli zbierzemy 
100 tys. podpisów, to Sejm BĘDZIE 
MUSIAŁ rozpatrzyć projekt. 

Kto może złożyć podpis?  

 Każda osoba posiadająca pełnię praw 
wyborczych. 

Gdzie zbieramy podpisy?  

Podpis pod projektem emerytur stażowych 
można złożyć w siedzibie każdego z 
regionów NSZZ „Solidarność”.  

Im więcej zbierzemy podpisów, tym 
większą presję wywrzemy na politykach. 

Każdy głos ma znaczenie! 

Podpisy zbieramy do 6 października 2021 r., 
godz. 00:00 

* * * 
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