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Porozumienie płacowe  
 

W dniu 6czerwca 2013 roku Strona Zarządu 
i Strona Związkowa zawarły porozumienie 
ws. podwyżek płac w ANWILU na 2013 
rok.   
1. Wskaźnik przyrostu wynagrodzeń w 

2013 roku ustala się na poziomie 0%. 
2. Nagroda z okazji Dnia Chemika w 

wysokości 8,5% funduszu wynagrodzeń 
za 2012 rok. 

3. Nagroda dodatkowa w wysokości 2400zł 
brutto – wypłacona w m-cu czerwcu. 

4. Na Boże Narodzenie – nagroda w 
wysokości 600zł brutto. 
 

Zawarte porozumienie kończy spór zbiorowy 
w ANWILU S.A. 

 

PKZP 
 

W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się 
Zwyczajne Walne zebranie członków PKZP. 
Z powodu małej ilości przybyłych członków 
(16 osób) otwarcie zebrania nastąpiło w 
drugim terminie. Po wyborze przewodni-
czącego zebrania, protokolanta i Komisji 
Uchwał i Wniosków nastąpiło odczytanie 
sprawozdań z działalności: Zarządu, 
przedstawienie bilansu oraz Komisji 
Rewizyjnej. Zebrani członkowie PKZP  

 
przyjęli w/w sprawozdania i  jednogłośnie 
udzielili absolutorium Zarządowi jak i 
Komisji Rewizyjnej przy PKZP w 
ANWILU S.A. za 2012 rok.  
Obecnie w PKZP jest 2038 członków. 
W 2012 roku udzielono 1014 pożyczek. 
 

Rajd Górski  
 

Komisja Zakładowa w 2013 roku organizuje 
Rajd Górski tym razem do Zakopanego w 
dniach 09-14 września. Zakwaterowanie w 
znanej już nam bazie Olcza-Stachonie 28a u 
p. Haliny Fedro. 
Poniżej przedstawiamy plan Rajdu oraz 
proponowane trasy. 
 

09.09.2013 
645 zbiórka ul. Toruńska (przy barze 
„Guliwer”) 
700-1400 przejazd na trasie Włocławek – 
Zakopane 
1400-1700 zakwaterowanie  
1800  obiadokolacja 
10.09.2013 
800  śniadanie 
900-1700 wyjście na trasy 
1800  obiadokolacja 
11.09.2013 
800  śniadanie 
900-1700 wyjście na trasy 



 

 

2

1800  obiadokolacja 
12.09.2013 
800  śniadanie 
900-1700 wyjście na trasy 
1800  obiadokolacja 
13.09.2013 
730  śniadanie 
830  wyjazd  
1000-1100 rejs statkiem po zalewie       
Czorsztyńskim 
1110-1300 zwiedzanie zapory i zamku w 
Nidzicy 
1400  zwiedzanie Sanktuarium w 
Ludzimierzu 
1700  obiadokolacja 
2000-100       spotkanie integracyjne 
14.09.2013 
1000  śniadanie 
1200-2000 przejazd na trasie Zakopane– 
Włocławek 

 
Proponowane trasy 

 

10.09.2013 
 

Trasa trudniejsza: 
Dolina Chochołowska – Dolina 
Trzydniowiańska – TrzydniowiańskiWierch 
– Dolina Jarząbcza – Dolina Chochołowska 
(schronisko). 
 

Trasa łatwa: 
Dolina Chochołowska (do schroniska i 
powrót). 
 

11.09.2012 
 

Trasa trudniejsza: 
Kuźnice – Hala Gąsienicowa – Czarny Staw 
- Kuźnice. 
 

Trasa łatwa: 
Kuźnice – Dolina Kondratowa (do 
schroniska i powrót). 
 

12.09.2012 
 

Trasa Trudniejsza: 

Palenica Białczańska – Dolina Pięciu 
Stawów (do schroniska i powrót). 
 

Trasa łatwa: 
Zazadnia – Wiktorówki – Gęsia Szyja – 
Palenica Białczańska). 
 

13.09.2013 
Zwiedzanie zamku w Nidzicy, sanktuarium 
w Ludzimierzu, rejs statkiem po zalewie 
Czorsztyńskim. 
 

Trasy oraz godziny wyjść/powrotów mogą 
ulec zmianom. 
 

OFE  
rewolucja czy kosmetyka 

 
Od likwidacji po korekty mechanizmów 
efektywnościowych funduszy – takie 
warianty dotyczące OFE leżą na stole w 
dniach spodziewanej publikacji przeglądu 
emerytalnego. Prezentujemy argumenty 
zwolenników i przeciwników, analizujemy 
pomysły. 

1. Wypłaty emerytur przez ZUS 

Od 2014 r. zacznie przybywać osób w wieku 
emerytalnym, które w momencie 
wchodzenia w życie reformy wybrały OFE 
do oszczędzania w II filarze. Za wpłaty z I 
filara odpowiada ZUS, ale od czerwca 2014 
r. musi być gotowy system docelowy dla II 
filaru. Jest propozycja, aby zakład wypłacał 
emerytury z obu filarów. Ma to zmniejszyć 
koszty operacji. 

● Zwolennicy: Państwo gwarantuje wypłatę 
emerytur, więc to państwowa instytucja 
musi wziąć za to odpowiedzialność. 

● Przeciwnicy: To krok w stronę likwidacji 
systemu dwufilarowego. 

2. Przekazywanie aktywów w ciągu 10 lat 
przed emeryturą do ZUS 
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Ma to minimalizować skutki ewentualnych 
tąpnięć na rynku finansowym. Z punktu 
widzenia budżetu taki ruch oznacza 
zmniejszenie długu publicznego. 

● Zwolennicy: To rozkłada ryzyko i 
zabezpiecza oszczędności emerytalne. 

● Przeciwnicy: Aktywa są zabierane do 
ZUS w momencie, gdy jest ich najwięcej. 

3. Inne warianty wypłat 

Pierwszy to wypłaty dokonywane przez 
OFE jako opłaty programowane, czyli 
czasowe. Drugi to wypłaty dożywotnie. W 
obu przypadkach oszczędności pozostawa-
łyby w sektorze prywatnym i to PTE by 
nimi zarządzały. Inna propozycja polega na 
utworzeniu specjalnego funduszu w sektorze 
publicznym – powszechnego zakładu 
emerytalnego, oddzielnego od ZUS, który 
wypłacałby świadczenia i zarządzał 
oszczędnościami przeniesionymi z OFE, 
budując bezpieczny portfel oparty głównie 
na obligacjach. 

● Zwolennicy: System będzie bardziej 
zróżnicowany. 

● Przeciwnicy: Rozwiązanie zwiększa 
koszty. 

4. Zmiany efektywności – zmniejszenie 
opłat 

Na przykład obcięcie do zera opłat od 
przekazywanej składki (dziś wynosi 3,5 
proc.) oraz zmniejszenia opłat za 
zarządzanie. Według raportu opłaty dla PTE 
w całym cyklu oszczędzania wynoszą ponad 
14 proc. kapitału emerytalnego. 

● Zwolennicy: Oszczędności emerytalne 
będą wyższe. 

● Przeciwnicy: Przy zmianach należy 
uwzględnić prowizję dla ZUS i opłaty 
ostrożnościowe dla KNF. 

5. Zmiany efektywności – mniejsza 
składka 

Rozważane są różne warianty składki. Jej 
utrzymanie na dotychczasowych zasadach 
(2,8 proc. i docelowy wzrost do 3,5 proc. w 
2017 r.), zamrożenie, ale też jej zmniej-
szenie, np. do 2 proc., i np. wprowadzenie 
pełnej swobody inwestowania. 

● Zwolennicy: Mniejsza składka to 
mniejsze ryzyko dla większej części 
oszczędności. 

● Przeciwnicy: Dalsze obcięcie składki to 
podważenie obecnego systemu. 

● Inne rozwiązania: urynkowienie OFE, 
poluzowanie limitów inwestycyjnych i 
zmiana benchmarku. 

● Najdalej idąca propozycja: pełna 
swoboda inwestowania zarówno w I, jak i w 
II filarze. 

6. Wybór: OFE lub ZUS 

Rząd rozważa wprowadzenie dobrowol-
ności. Oznaczałoby to, że obecni członko-
wie OFE mogliby przenieść się do II filaru 
w ZUS, a w ślad za nimi trafiłyby tam ich 
oszczędności. To zmniejszałoby jednocze-
śnie dług publiczny. Problemem takiego 
rozwiązania jest to, że nie wiadomo, co 
robić z akcjami przenoszonymi do sektora 
publicznego, by uniknąć negatywnego 
wpływu na giełdę. 

● Zwolennicy: Swoboda wyboru jest 
najważniejsza. OFE powinny być miejscem 
dla tych, którzy chcą ryzykować, licząc na 
większy zysk. 
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● Przeciwnicy: Jeśli nie będzie możliwości 
przejścia z ZUS do OFE, nie będziemy mieli 
dobrowolności, tylko krok do likwidacji 
systemu.  

Źródło Gazeta Prawna 

ZUS wysyła listy 

Od poniedziałku ZUS rozpoczyna 
wysyłanie do 16 mln Polaków listów, w 
których poda, jaka będzie nasza emerytura 
za 5, 10 czy 30 lat- stwierdza “Gazeta 
Wyborcza”. 

Dla wielu osób to będzie informacja 
szokująca.  
Listy z ZUS będą zatytułowane: "Informacja 
o stanie konta ubezpieczonego w ZUS 
według stanu na 31 grudnia 2012 r.". 
 

Zakład rozsyła je po dwóch latach przerwy i 
mają być jaśniejsze niż do tej pory. Po co 
nam taka informacja? Byśmy wiedzieli, 
jakich pieniędzy możemy się spodziewać na 
starość. 
Ma być więc jak w Szwecji. Tam każdy 
obywatel co roku dostaje wyciąg z konta 
emerytalnego w pomarańczowej kopercie. 
Zestawienie wartości konta pokazane jest 
prosto i w zrozumiały sposób.  
W liście będzie podana suma naszych 
składek w ZUS oraz wyliczona na ich 
podstawie emerytura. Ostrzegamy - trzeba 
się przygotować, że kwoty nie będą 
wysokie. Rozczarowanie przeżyją ci, którzy 
liczą na to, że na emeryturze będą jeździć na 
wakacje pod palmami.   
Z naszych wyliczeń wynika, że np. 
zarabiająca dzisiaj 10 tys. zł pani Beata, 
zajmująca stanowisko kierownicze w 
jednym z największych polskich banków, 
będzie musiała na emeryturze żyć za 2,1 tys. 
zł na rękę.  
48-letnia dziś lekarka, która obecnie zarabia 
7,1 tys. zł brutto, dostanie z ZUS 1,9 tys. zł 
brutto. 

Dlaczego emerytury będą tak niskie? Od 
2009 r. ZUS wypłaca je z nowego systemu, 
w którym liczą się tylko nasze składki. W 
starym systemie emerytalnym dotowanym 
przez państwo emeryt dostawał średnio 60 
proc. ostatniej pensji. Tymczasem z prognoz 
Ministerstwa Pracy wynika, że emerytury 
dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków - 
oszczędzających już w nowym systemie - 
będą nawet o jedną trzecią niższe od 
obecnych. 

Źródło Gazeta Wyborcza 
 

Humor 
 

Cztery blondynki oglądają samolot:  
- Ale on jest wielki...  
- A jaki ciężki...  
- Jak terroryści mogą porwać taki wielki i 
ciężki samolot?  
- Ale wy głupie jesteście... - mówi czwarta - 
przecież jak wysoko leci to jest bardzo 
malutki... 
 

*** 
 

Mój tato jest strasznie bojaźliwy - opowiada 
Jasiu - zawsze jak mamy nie ma w domu to 
on śpi u sąsiadki. 
 

*** 
 

Siedzi Baca na górce i buja się.  
Podchodzi turysta i pyta się Bacy:  
- Baco, co robisz?  
- Waham się.  
- Jak to się wahasz?  
- Ano panoczku byłem wczoraj ze starą na 
weselu. Dostałem po mordzie, ukradli mi 
portfel i zegarek, a starą zgwałcili a na 
dodatek zaprosili jeszcze na poprawiny.  
- I co? - pyta się turysta. Idziecie?  
- Stara chce iść ale ja się jeszcze waham.  

 
 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

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


