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Solidarność w Licheniu 
 

W dniach 20-21 kwietnia odbyła się XIV 
Pielgrzymka „Solidarności” do Lichenia.  
W imieniu organizatorów, czyli Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, przybyłych 
na pielgrzymkę powitała Ewa Zydorek, 
sekretarz Komisji. 
W imieniu przewodniczącego Piotra Dudy, 
który nie mógł przybyć do Lichenia, 
odczytała list wystosowany do uczestników 
pielgrzymki: „Pielgrzymujemy do naszej 
ukochanej Matki, aby za jej pośrednictwem 
dziękować Bogu za to, co się udało i prosić 
o pomoc w tym, co przed nami. Aby 
zaświadczyć, ze Statut naszego Związku 
oparty na społecznej nauce Kościoła, to nie 
tylko zapisany na papierze system wartości, 
ale to co na co dzień staramy się realizować 
w swojej związkowej działalności”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradycyjnie już także uczestniczyła 
Pielgrzymka z ANWILU z pocztem sztanda-
rowym na czele. 
W Pielgrzymce uczestniczył również prze-
wodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-
Włocławskiego kol. J. Żurawski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 20 
kwietnia Drogą Krzyżową, natomiast w 
niedzielę o godz. 12 uroczystej mszy św. 
przewodniczył marianin, abp Jan Paweł 
Lenga MIC. 
 

Zawody wędkarskie 
 

W dniu 25 maja 2013 roku odbyły się II 
związkowe spławikowe zawody wędkarskie 
o puchar Komisji Zakładowej NSZZ  
Solidarność” tym razem w Lubrańcu. W 
zawodach wzięło udział 20 zawodników.  
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Pogoda była niesprzyjająca (padał deszcz), 
ale wędkarze to ludzie wytrwali, więc 
pogoda im nie straszna, dali radę i zacięcie 
walczyli o każdą rybę aby zająć jak 
najlepsze miejsce w zawodach.  
 

 
 
 

 
 

Pierwszy z prawej – absolutny zwycięzca 

 
I  miejsce zajął: Lewandowski Adam z P-41 
- 3,41kg ryb 

II  miejsce: Och Bartłomiej z P-1- 2,00kg  
III  miejsce: Szczepański Marian z A-11         
– 1,70kg 
IV  miejsce: Tomalak Robert z P-22– 1,49kg 
V miejsce: Wawrzonkowski Piotr z A-21    
– 1,17kg. 
 

I miejsce - za największą złowioną rybę 
(płoć) – 0,46 kg zdobył Lewandowski Adam 
 

Na zakończenie zawodów był poczęstunek 
w postaci gorącego żurku i bigosu z 
wkładką. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki. 
 

Referendum sondażowe 
 

Zgodnie z uchwała KK nr 2/2013 ws. 
działań Związku wobec polityki rządu, 
„Solidarność” postawiła ultimatum koalicji 
rządzącej domagając się wycofania szko-
dliwych dla pracowników projektów 
nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących 
uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji 
następujących 6-ciupostulatów: 
1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emery-
talnych przysługujących pracownikom za-
trudnionym w warunkach szczególnych lub 
o szczególnym charakterze, 
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych, 
3. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprze-
stanie przerzucania finansowania szkolni-
ctwa publicznego na samorządy, 
4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji 
finansowych oraz ulg podatkowych dla 
przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie 
w okresie niezawinionego przestoju produ-
kcyjnego, 
5. Podwyższenie wysokości płacy minima-
lnej zgodnie z projektem złożonym przez 
NSZZ „Solidarność” 
6. Stworzenie ustawy o systemie rekompen-
sat dla przedsiębiorstw energochłonnych. 
 

Daliśmy rządowi czas do 17 kwietnia 2013 
r. grożąc, że w przypadku braku pozyty-
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wnych reakcji Sztab Akcji Protestacyjnej 
zorganizuje do końca września br. ogólno-
polską, narodową manifestację protestu. 
Ponadto Komisja Krajowa zobowiązała 
wszystkie struktury Związku do przepro-
wadzenia referendum w sprawie udziału w 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do 
strajku włącznie. 
Niestety – co było do przewidzenia - rząd 
nie zamierza realizować naszych postula-
tów. Dlatego realizując postanowienie KK 
uruchamiamy sondaż w zakładach pracy. 
W preambule do ankiety referendalnej 
zawarliśmy tylko dwie najważniejsze 
kwestie: elastyczne zmiany w czasie pracy i 
umowy śmieciowe.  
To pozwoli uprościć przeprowadzenie 
głosowania. Jednak protest organizowany 
jest we wszystkich wymienionych powyżej 
postulatach. 
Na stronie związku można zapoznać się 
także z pytaniami dot. referendum 
sondażowego dla członków związku 
przeciwko zmianom w prawie pracy. 

 

Musimy zewrzeć szyki 
 

Przedstawiciele różnych branż i zakładów 
pracy z Regionu Dolny Śląsk w Miasteczku 
Dialogu przez siedem dni protestowali pod 
Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu i 
biurami poselskimi Platformy Obywatel-
skiej. Miasteczko było otwarte na dialog. 
Przybywali goście z różnych stron Polski. Z 
pełnym poparciem przyjechał  Przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i 
lider Platformy Oburzonych Paweł Kukiz.   
 

Piotr Duda, przewodniczący KK w swoim 
wystąpieniu wsparł protestujących, zapo-
wiadając, że Związek przygotowuje się do 
strajku generalnego i demonstracji w 
Warszawie. W tej sprawie trwa ogólnopol-
skie referendum.  
W dobitnych, nie pozostawiających wątpli-
wości słowach przewodniczący zaznaczył, 
że nie ma złudzeń, co do tego, że rząd Tuska 

zmieni swoją politykę. Duda mówił o 
ratowaniu miejsc pracy, o wielkim ubóstwie 
społeczeństwa, o pensjach, za które nie 
można utrzymać rodziny.  
 

Przewodniczący mówił o bardzo wielu 
spotkaniach w różnych miejscach kraju, 
gdzie ludzie są oburzeni polityką rządu. 
Mówił o spotkaniach z młodzieżą, której 
trudno zrozumieć, że albo są zatrudniani na 
umowy śmieciowe albo nie mogą w ogóle 
znaleźć pracy. Rząd idzie do konfrontacji, 
forsując zdecydowanie antypracownicze 
rozwiązania. My już nie mamy się gdzie 
cofnąć, nawet na milimetr.  
Upadają kolejne zakłady pracy, a polski rząd 
nie myśli nikomu pomagać. To moment 
kiedy musimy zewrzeć szyki – powiedział 
Duda.  
Zasiłki społeczne stoją w miejscu, a bez 
prawa do zasiłku jest coraz więcej ludzi. Ja 
chcę zmienić partnera w negocjacjach! 
 

Marcin Tyrna – szef regionu 
Podbeskidzkiego, który odwiedził 
miasteczko namiotowe powiedział, ze marsz 
ku wolności i solidarności nigdy się nie 
zakończył. - Stoimy pod biurami poselskimi 
PO - dobrze, że „Solidarność” przychodzi 
do źródła całego zła, do ludzi którzy 
deklarowali, że się wywodzą z matecznika 
„Solidarności”. O tej idei już dawno 
zapomnieli. Ta pogarszająca się sytuacja w 
kraju to nie tylko wina kryzysu, to Polacy 
szykują nam taki los. Przewodniczący Volvo 
Bogusław Jurgielewicz powiedział, że nie 
ma zgody na zmiany w Kodeksie Pracy, na 
12-miesięczny okres rozliczeniowy, na 
obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, a przede wszystkim 
nie ma zgody na umowy śmieciowe. – 
Polskiemu robotnikowi należy się szacunek. 
To on wypracowuje narodowy dochód z 
którego wypłacane są pensje poselskie – 
zaznaczył Bogusław Jurgielewicz.  

Źródło: Aktualności z KK 
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ZFŚS na 2013 
 

Wysokość odpisu środków na indywidualne 
konta socjalne w 2013r. 

 
Dochód brutto za 
2012 rok w przeli-

czeniu na jedną oso-
bę w rodzinie (w zł) 
 

Wysokość odpisu 
środków na 

Indywidualne konta 
socjalne (w zł) 

do  1800 1650 
1801÷2300 1320 
2301÷3300 1100 
3301÷5000 770 

powyżej  5000 440 
 
Rozdział środków na 2013 
 
1. Odpis na indywidualne konta socjalne – 
1 568 000,00 zł 
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe (remont 
i modernizacja mieszkań, domów – 
   3895 000,00 zł 
3. Zapomogi – 135 000,00 zł 
4. Świadczenia na rzecz emerytów i 
rencistów – 262 000,00 zł 
5.Imprezy sportowe, integracyjne, wycieczki 
dla pracowników i ich rodzin –100000,00zł 
6. Wyprawka ucznia – 140 000,00 zł 
7. Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem 

(wyprawka dla przedszkolaka) – 80 000,00zł 
 

Wysokość dofinansowania zakupu 
wyprawki ucznia 

wyprawki dla przedszkolaka 
 

Dochód brutto za 
2012 rok w przeli-

czeniu na jedną oso-
bę w rodzinie (w zł) 

 

Kwota 
dofinansowania  
w przedziałach 

(w zł) 

do  1000 450 
1001÷2000 350 
2001÷3000 250 

 
 

Ustalenia szczegółowe korzystania z ZFŚS 
 

1. Osoby, które nie złożą oświadczenia o 
wysokości dochodu brutto na jedną osobę w 
rodzinie mogą otrzymać najniższe dofinan-
sowanie przewidziane w tabeli na dany rok. 
2. Wysokość pożyczki na remont i moder-
nizację mieszkania, domu wynosi 25000 zł 
 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS 
pracownicy ANWILU S.A. składają w 
Dziale Zasobów Ludzkich – PKZP i 
Sprawy Socjalne w biurowcu CA pok. nr 1 
na parterze. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w 
intranecie zakładowym na stronie: Zasoby 
Ludzkie/Aktualności/Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. 
 

Negocjacje płacowe  
 

W dniu 27 maja 2013 roku odbyło się 
kolejne już spotkanie z udziałem mediatora 
ws. podwyżek płac w ANWILU na 2013 
rok. Rozmowy trwają, z najnowszych 
doniesień wynika, że będą kontynuowane 
także w dniu następnym.  
 

Humor 
 

Mąż wchodzi na wagę łazienkową i z całej 
siły wciąga brzuch. Żona patrzy na to z 
politowaniem i pyta: 
- Myślisz, że ci to pomoże? 
- Pomoże. Tylko w ten sposób mogę  
zobaczyć, ile ważę. 
 

*** 
Jaś wita ciocię, która przyjechała w 
odwiedziny 
- Dzień dobry, ciociu! Ale się tata ucieszy 
- A to dlaczego, kochanie? 
- Bo przed chwilą powiedział, że tylko 
ciebie brakuje nam do szczęścia. 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

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


