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Negocjacje płacowe 
 

W dniu 16.04.2012 roku komitet protes-

tacyjny po 16 godzinnych negocjacjach 

doszedł do porozumienia z zarządem 

ANWILU ws podwyżek płac na 2012 rok i 

podpisał  protokół, kończąc tym samym 

przeciągające się w nieskończoność nego-

cjacje i groźbę po raz pierwszy strajku w 

zakładzie (nie można było szanowny 

zarządzie tak wcześniej postąpić…i narażać 

załogę na niepotrzebny nikomu stres).  

Uzgodniono podwyżki płac w formie: 

 170zł przeciętnego wzrostu płacy zasa-

dniczej na zatrudnionego od 1.01.2012r.,  

 Premii z okazji Dnia Chemika w wys. 

8,5% funduszu płac na 2011 rok, 

 Doładowanie kart podarunkowych w 

wys. 2400 zł: 

     - 1,0 tys. zł - na Wielkanoc, 

     - 400zł – do 15 sierpnia, 

     - 1,0 tys. zł – do 6 grudnia na Boże 

Narodzenie, 

     - 600zł  w przypadku zrealizowania 

ujętego w planie finansowym na rok 

2012 wyniku operacyjnego tzw. 

EBIT, płatne w 50 tygodniu. 

W związku z rozbieżnościami co do 

podziału pieniędzy na poszczególne grupy, 

podjęto na razie decyzję o wypłaceniu  

 

zaliczkowo dla każdego po 120 zł brutto od 

stycznia do kwietnia tj. za 4 miesiące – 

480zł.  

Pozostałe kwoty będą wyrównane po 

osiągnięciu kompromisu do 11 maja 2012r. 
 

Bezpieczeństwo pracy warunkiem 

aktywności zawodowej 
 

87 proc. Europejczyków uważa, iż poprawa 

bezpieczeństwa i higieny pracy jest konie-

czna, aby wydłużać aktywność zawodową.  

Ocenie realizacji założeń strategii Unii 

Europejskiej w zakresie zmniejszenia 

liczby wypadków przy pracy poświęcone 

były tegoroczne obchody Dnia Pamięci 

Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 

Zawodowych, które odbyły się 27 kwietnia 

we Wrocławiu.  

Niestety w Polsce liczba poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy nie zmniejsza się. 

W ubiegłym roku poszkodowanych zostało 

ponad 97 tys. osób. W wyniku wypadku 

przy pracy zmarły 404 osoby. Wśród 

poszkodowanych przy pracy było ponad 31 

tys. kobiet i 130 młodych pracowników. 

Wszystkie wypadki przy pracy w ubiegłym 

roku spowodowały ponad 3,5 mln dni 

niezdolności do pracy. W dużej mierze 

dzięki interwencji NSZZ „Solidarność” w 

nowej ustawie wydłużającej wiek 
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uprawniający do przejścia na emeryturę, 

znalazły się przepisy dotyczące prewencji 

wypadkowej. – Jeśli nowe przepisy wejdą 

w życie to zwiększą się środki na 

prewencję wypadkową oraz na działania 

związane z bezpieczeństwem i warunkami 

pracy nakierowane na starszych 

pracowników – mówi Henryk Nakonie-

czny, członek prezydium Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za 

dialog społeczny. Mimo to, Związek nie 

zmienia opinii, iż podwyższenie wieku 

emerytalnego do 67 roku życia jest decyzją 

zbyt radykalną, przedwczesną i nieprzy-

gotowaną. 

Najnowsze badanie Eurobarometru poka-

zuje, że wielu Europejczyków jest 

gotowych do aktywnego starzenia się, ale 

ich obecne warunki bezpieczeństwa i 

higieny pracy mogą uniemożliwić im pracę 

w starszym wieku. W badaniu Euro-

barometru 42 proc. Europejczyków uważa, 

że będą w stanie wykonywać swoją obecną 

pracę do wieku 65 lat lub później. 

Natomiast 17 proc. spodziewa się, że nie 

będzie mogło wykonywać swojej obecnej 

pracy po 59 roku życia.  

28 kwietnia obchodzony jest przez orga-

nizacje związkowe zrzeszone w Konfe-

deracji Wolnych Związków Zawodowych 

na całym świecie, jako dzień poświęcony 

pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypa-

dkom przy pracy lub zapadli na choroby 

zawodowe. W Polsce, uchwałą Sejmu z 9 

lipca 2003 roku, dzień 28 kwietnia został 

ustanowiony „Dniem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia w Pracy”, a od 1991 roku 

z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obcho-

dzony jest pod nazwą: „Światowy Dzień 

Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i 

Chorób Zawodowych”. 

27 kwietnia we wrocławskim ośrodku 

Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się 

konferencja poświęcona realizacji unijnej 

strategii dotyczącej bezpieczeństwa pracy. 

Wzięli w niej udział eksperci prawa pracy, 

przedstawiciele związków zawodowych 

oraz pracodawców. Organizatorami spot-

kania byli: Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność”, Zarząd Regionu NSZZ „S” 

Dolny Śląsk oraz Główna Inspekcja Pracy. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Anna 

Tomczyk - Główna Inspektor Pracy, Marek 

Skorupa - wojewoda dolnośląski i przewo-

dniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda. 
 

Zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych ANWILU S.A. na 2012 r. 
 

Wysokość odpisu środków na indywidualne 

konta socjalne w 2012r. - uaktualnione 
 

Dochód brutto za 

2011 rok w 

przeliczeniu na 

jedną osobę w 

rodzinie (w zł) 

Wysokość odpisu 

środków na 

indywidualne 

konta socjalne (w 

zł) 

do        1300 1600 

1301 – 1800 1400 

1801 – 2300  1200 

2301 – 2800  1050 

2801 – 3300   900 

3301 – 3800   750 

3801 – 5000  600 

pow.    5000      0 
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w 

intranecie zakładowym na stronie: Zasoby 

Ludzkie/Aktualności/Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych. 
 

Lista „dokonań” obecnego rządu 
 

- podwyżka cen energii 

- podatek ekologiczny 

- podwyżka VAT na książki (lemingom i       

tak zbędne więc…) 

- podwyżka przeglądów rejestracyjnych aut 

- podwyżka akcyzy na papierosy 

- zabranie Polakom jako jedyny rząd w    

Europie – Karty Praw Podstawowych 

/osłona na czas bezrobocia/  
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- zmniejszenie zasiłku pogrzebowego o 

50%. 

- zmniejszenie becikowego o 50%  

- 3 krotny wzrost podatku od „użytków 

wieczystych”  

- likwidacja prawie wszystkich ulg 

podatkowych  

- 02.03.2012 - Sejm odrzucił w piątek 

obywatelski projekt ustawy zakładający 

wprowadzenie 49-proc. zniżki na bilety 

jednorazowe dla uczniów i studentów w 

autobusach i pociągach oraz rozszerzenie 

ulgi na przejazdy pociągami ekspresowymi 

– to wszystko oczywiście dla dobra 

uczniów i studentów !!!!  

- 2 miliony Polaków w „pętli zadłużenia”  

na 30 mld złotych. 14 mld złotych długu na 

kartach kredytowych.  

- zadłużenie samorządów – 12 mld złotych. 

- zadłużenie przedsiębiorstw – 240 mld 

złotych. 

- długi polskich banków komercyjnych – 60 

mld euro = ponad 240 mld złotych, 

 - zagrożone kredyty gospodarstw domo-

wych – 36 mld  

- Polska tonie w długach; wszyscy, od 

noworodków do emerytów, jesteśmy 

zadłużeni po 21,5 tys. zł na głowę. 

- nasze zadłużenie to w przybliżeniu 200 

mld euro i 275 mld dolarów. Taka ilość 

pieniędzy wystarczyłaby na wybudowanie i 

utrzymywanie przez 10 lat trzech stacji 

kosmicznych. Moglibyśmy też uzbroić 

niejedną armię. Za 783 mld zł można 

zakupić ponad 360 okrętów wojennych 

typu Mistral, lub 3 tys. rosyjskich 

myśliwców piątej generacji. 

Dziennik „Fakt” z 11-12 marca br. 

opublikował zestawienie podstawowych 

produktów i porównał jak siła nabywcza 

przeciętnej pensji (1900 zł na rękę) maleje 

od 2007 r. Za przeciętną wypłatę można 

było kupić: 

1. Benzynę Pb95 422 (w 2007 r.) 396 (w           

2010 r.) 333 (w 2012 r.) 

2. Chleb 1151 (w 2007 r.) 808 (w 2010 r.) 

678 (w 2012 r.) 

3. Papierosy 271 (w 2007 r.) 237 (w 2010 

r.) 190 (w 2012 r.) 

4. Masło 593 (w 2007 r.) 542 (w 2010 r.) 

476 (w 2012 r.) 

5. Jogurt 2435 (w 2007 r.) 2261 (w 2010 r.) 

1919 (w 2012 r.) 

6. Ser żółty 550 (w 2007 r.) 520 (w 2010 r.) 

442 (w 2012 r.) 

7. Proszek do prania 95 (w 2007 r.) 86 (w 

2010 r.) 77 (w 2012 r.) 

8. Piwo 703 (w 2007 r.) 633 (w 2010 r.) 

584 (w 2012 r.) 

9. Książka 51 (w 2007 r.) 44 (w 2010 r.) 38 

(w 2012 r.) 

10. Jeansy 12 (w 2007 r.) 10 (w 2010 r.) 9 

(w 2012 r.) 

11. Sportowe buty 9 (w 2007 r.) 8 (w 2010 

r.) 7 (w 2012 r.) 

12. Bilet do kina 95 (w 2007 r.) 82 (w 2010 

r.) 76 (w 2012 r.) 

13. Wizyta u fryzjera 190 (w 2007 r.) 158 

(w 2010 r.) 126 (w 2012 r.) 

14. Szampon 283 (w 2007 r.) 253 (w 2010 

r.) 228 (w 2012 r.) 

- W tym roku ceny wody w wielu 

miejscowościach wzrosły od 7 proc. do 30 

proc. To niewiele w porównaniu z tym, co 

nas czeka w niedalekiej przyszłości. 

Podwyżki cen wody mogą sięgnąć nawet 

400 proc. 

To tylko przykłady z obszernej listy 

podstawowych produktów i usług, z której 

wynika, że drożyzna coraz dotkliwiej 

pustoszy kieszenie Polaków. 

- likwidacja 122 sądów rejonowych z 350. 

- około 1500 placówek oświatowych - 

szkół, przedszkoli, burs, schronisk młodzie-

żowych - chcą zlikwidować samorządowcy. 

Wynika to z uchwał intencyjnych o 

zamiarze zamknięcia placówek. Informacje 

Polska Agencja Prasowa zebrała w 

piętnastu kuratoriach oświaty. 

- podatek od muzyki w klubach 
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- podatek VAT 23, 24 w 2012, 25 w 2013 

- podwyżka opłat za dzierżawę gruntów 

- podwyżka VAT na żywność 

- dług publiczny blisko konstytucyjnego   

progu – wynosi teraz 815 mld złotych. 

- podatek katastralny od 2012 roku 

- podwyżka akcyzy na gaz od 2012 roku 

- podwyżka VAT na ubranka dziecięce 

- podwyżka opłat paliwowych 

- podwyżka cen żywności 

- podwyżka stóp a co za tym idzie 

problemy ze spłatami kredytów 

- brak rewaloryzacji progów podatkowych 

PIT 

- przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS= 

odebranie Polakom 35-40 letnich składek 

na ZUS 

- przedłużenie okresu składkowego do ZUS 

do 67 roku życia dla mężczyzn i 65 roku 

życia dla kobiet. 

Wyobrażacie sobie 67 letniego 

pracownika? Jaki pracodawca da pracę 

staruszkowi? 

- z kont emerytalnych w ZUS wyparowało 

w ubiegłym roku ponad 8 miliardów 

złotych. Zniknęły środki emerytalne 

należące do osób, które pobierały rentę i 

zmarły, nie dożywszy emerytury. 

- zerwanie umowy o budowę elektrowni 

atomowej na spółkę z Litwą 

- sprzedaż gazu łupkowego USA i 

podstawionym firmom rosyjskim za ok 5% 

wartości. 

- wprowadzenie podatku dachowego, 

śniegowego i od deszczówki 

- podatek od basenów 

Ta lista nie uwzględnia afer i przekrętów - 

Począwszy od tzw „afery katarskiej” 

kończąc na publicznym zobowiązaniu 

wyborczym Tuska i PO w którym 

zapewniali o pozyskaniu 300 mld złotych z 

budżetu Unii. „Bo tylko Platforma jest w 

stanie zapewnić ten transfer do Polski” Po 

wyborach – temat przestał istnieć. 

Pamiętacie 100 mln Wałęsy? To taka sama 

historia. 

Manifestacja w Warszawie 

Harmonogram najbliższych akcji 

„Solidarności” 

8 maja: Pikieta kilkuset bezrobotnych w 

wieku 18 plus i 50 plus przed Kancelarią 

Premiera. Planowane spotkanie Piotra 

Dudy z Donaldem Tuskiem i przekazanie 

dwóch projektów ustaw przygotowanych 

przez „S”  

9 maja: Przed sejmem Związek rozbija 

ponownie miasteczko namiotowe. Od 

godziny 9 do 19 jako pierwsi zamieszkują 

w nim związkowcy z Regionu Łódzkiego, 

100 osób zostaje na noc  

10 maja: Od godz. 9 do 19 w miasteczku 

akcję prowadzą związkowcy z Regionu 

Dolny Śląsk i Regionu Śląska Opolskiego a 

od 19 do 9 następnego dnia z Regionu 

Koszalińskiego Pobrzeże  

11 maja: W miasteczku zamieszkają 

związkowcy z Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego oraz Sekretariatu Banków, 

Handlu i Ubezpieczeń; tego dnia do 

Warszawy – na dzień głosowania w sejmie 

rządowego projektu – przyjeżdżają także 

inne grupy związkowców.  

W dniu 11 maja 2012 roku Oddział 

Włocławek organizuje wyjazd do 

Warszawy o godz. 7,00 z pod hotelu 

Kujawy 

Zapisy u przewodniczącego tel. 32-32 
 

Humor 

Na balu milicjantów: 

- Czemu pan tak się szybko kreci? Przecież 

to wolny taniec! 

- Oj nie taki wolny! Na płycie jest wyraźnie 

napisane "33 obroty na minutę"! 
*** 

Policjant w księgarni: 

- Proszę o coś głęboko intelektualnego, 

pobudzającego do myślenia. 

- Może Kafke?  

- Dziękuję, już piłem. 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32 


