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Biesiada Piwna
W dniu 26 listopada 2021r. w restauracji
„Gościniec” odbyła się Biesiada Piwna,
której organizatorem była Komisja Zakładowa w ANWILU S.A. W tym roku
organizatorzy postanowili powrócić do
formy Biesiady Piwnej, jak za dawnych lat.
Biesiadę otworzył przewodniczący związku
kol. R. Wichrowski zapraszając wszystkich
gości do wspólnej zabawy.

Życzymy Państwu nastrojowych i
pachnących choinką świąt Bożego
Narodzenia. Samych pogodnych dni
oraz pozytywnych zdarzeń w
nadchodzącym 2022 Nowym Roku!
KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Uczestnicy otrzymali śpiewniki z tekstami
biesiadnych piosenek. Przy piwie i „golonce”
tańcom i śpiewom nie było końca. Goście
bawili się do północy, a o oprawę muzyczną
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zadbali panowie W. Herliczko i S. Dorsz.
Widać, że ta forma zabawy ma dużo
zwolenników i na pewno chętnie do niej
wrócimy.

mszy św. uczestniczyli: ks. Prałat St.
Waszczyński i ks. Prałat W. Frątczak, który
wygłosił Homilię. Następnie delegacje
złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą prześladowanych działaczy niepodległościowych, przy dawnej Komendzie
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na
Placu Kopernika, (obecnie Muzeum Diecezjalne).

AKTUALNOŚCI
Od dnia 1.12.2021r. w siedzibie związku są
do odbioru przygotowane paczki świąteczne
dla członków związku. W tym roku zamiast
słodyczy jest praktyczny upominek, który
będzie miłą pamiątką.
***

13 grudnia
PAMIĘTAMY

To już 40 rocznica stanu wojennego.
Tradycyjnie obchody odbyły się przed
murami Zakładu Karnego w Mielęcinie.
Następnie w bazylice katedralnej o godz.
18.00 została odprawiona msza święta w
intencji ofiar i represjonowanych w stanie
wojennym oraz Ojczyzny. Nabożeństwu
przewodniczył bp senior Wiesław Mering. W

3 grudnia odbyło się spotkanie Pracodawcy z
przedstawicielami organizacji związkowych
działających w ANWILU dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(ZFŚS). Związki Zawodowe poinformowały, że podjęły wspólną
decyzję o
pozostaniu w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na dotychczasowych zasadach funkcjonujących w Spółce. Ankieta
przeprowadzona przez pracodawcę otworzyła wśród członków związku dyskusje na
temat funkcjonowania ZFSŚ. Poruszono brak
od kilku lat środków finansowych na
dofinasowania do świadczeń socjalnych
naszych pracowników, które to w momencie wyrażenia zgody na wspólną działalność
socjalną w Grupie ORLEN nagle się znajdą.
Związek przygotował analizę porównawczą
świadczeń z GRUPY ORLEN ze świadczeniami w ramach naszego ZFŚŚ na podstawie
posiadanych dokumentów. Wszystkie uwagi
odnośnie ZFŚŚ można przekazywać naszym
przedstawicielom w Funduszu Andrzejowi
Pasińskiemu i Dawidowi Kujawie.
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Negocjacje płacowe
Na spotkaniu w dniu 08.12.2021r. związki
zawodowe przekazały Zarządowi oczekiwania Załogi w sprawie wzrostu wynagrodzeń
na 2022r. Dodatkowo poruszono kwestie
utraty wartości naszych zarobków z powodu
bardzo dużej inflacji. Związki Zawodowe
będą negocjować obligatoryjny wzrost
wynagrodzeń na poziomie 12 %, nagrody
jednorazowe w kwocie 5000zł., karta paliwowa adekwatna do wzrostu cen paliwa.
Dodatkowo wystąpiono w ramach całej
Grupy kapitałowej o zwiększenie nagrody
świątecznej o kwotę 500zł. jako rekompensatę wzrostu cen. NSZZ „Solidarność” powołała Zespół negocjacyjny w składzie:
Robert Wichrowski, Andrzej Pasiński,
Dariusz Szymański, Dawid Kujawa.
Ostateczna forma negocjacji, jak również
prawdopodobna zamiana wskaźnika wynagrodzeń z procentowego na kwotowy uzależniona będzie od odpowiedzi na zwiększenie nagrody świątecznej oraz sytuacji w
Firmie. Zespół ma spotkanie 14 i 20 grudnia.

Centralizacja Zakupów w ramach
Grupy ORLEN
W dniu 14.12.2021 odbyło się spotkanie w
sprawie Centralizacji Zakupów. Spotkanie
było konsekwencją artykułu w Magazynie
GO oraz braku zorganizowania warsztatów
dla Pracowników obszaru. Po spotkaniu w
naszej ocenie Centralizacja Zakupów jest
nadal w fazie projektowanej i nie będzie
miała negatywnych skutków dla Naszych
Pracowników.

HUMOR
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***
„Drogi Święty Mikołaju! Nie musisz mi
podarować na Gwiazdkę żadnych
drogich prezentów. Proszę Cię tylko,
podaruj mi trzy wisienki… Zostaw je
proszę, ustawione poziomo obok siebie
w lewym, skrajnym automacie w
kasynie „Pod złotą kulą”. Będę tam
całą noc… Z góry serdecznie dziękuję”.
***
Nastolatka spotyka przyjaciółkę i pyta ją:
– Od kogo masz te włoskie kozaczki?
– Od świętego Mikołaja.
– A ten turecki kożuszek?
– Od świętego Mikołaja.
– A tę czapkę z lisa?
– Od świętego Mikołaja.
– Pewnie ten dzieciak w wózku to też od
świętego Mikołaja?
– Nie. Bocian mi go przyniósł.
***
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