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Świąteczne spotkanie
Tradycją stało się już, że w dniu Święta
Kobiet, Komisja Zakładowa organizuje dla
swoich członkiń spotkania przy kawie i
słodkościach. Tak było też i w tym roku,
spotkanie odbyło się w dniu 8 marca tym
razem w Restauracji „Gościniec”.
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w ANWILU S.
S.A.
gdzie licznie zaproszone panie, przybyły aby
spędzić kilka miłych chwil w towarzystwie
członków KZ. W trakcie spotkania odbywały się także rozmowy na nurtujące nasze
panie sprawy i problemy.

Wybory 2014-2018
W ANWILU S.A. zakończyły się wybory w
poszczególnych okręgach wyborczych(12tu). ZKW podjęła decyzję, że w dniu
31.03.2014 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów, na którym zostaną wybrane
władze na nową kadencję 2014÷2018.
Poniżej przedstawiamy listę wybranych
członków w poszczególnych okręgach
wyborczych.
Komisja Wydziałowa nr 1
( A-1; A-11; A-12; A-13)
Przewodniczący - Pasiński Andrzej
Z-ca przewod.
- Szymański Robert
Członek
- Nowacki Tomasz
Rezerwowy
- Zdrada Mariusz
Komisja Wydziałowa nr 2
( A-2; A-21; A-22; A-23)
Przewodniczący
Z-ca przewod,
Członek

- Tokarski Mariusz
- Bitkowski Waldemar
- Domasik Jerzy
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Komisja Wydziałowa nr 3
( P-1; P-11; P-12)
Przewodniczący
Z-ca przewod.
Członek

- Frankowski Antoni
- Chabel Tomasz
- Czarnecki Robert

Komisja Wydziałowa nr 4
( P-21; P-22; P-23)
Przewodniczący - Tomalak Robert
Z-ca przewod.
- Wiśniewski Jarosław
Członek
- Wydrzyński Michał
Rezerwowy
- Lewandowski Wojciech
Komisja Wydziałowa nr 5
( P-3; P-31)
Przewodniczący
Z-ca przewod.
Członek

- Chałasiński Leszek
- Fus Stanisław
- Pasterczak Marcin

Komisja Wydziałowa nr 6
( P-32)
Przewodniczący - Wichrowski Robert
Z-ca przewod.
- Pawłowski Jarosław
Komisja Wydziałowa nr 7
(P-41; P-42)
Przewodniczący
Z-ca przewod.
Członek

- Wróblewski Krzysztof
- Koperski Wojciech
- Ważny Andrzej

Komisja Wydziałowa nr 8
( SW)
Przewodniczący
Z-ca przewod.

- Butlewski Tomasz
- Ośmiałowski Krzysztof

Komisja Wydziałowa nr 9
(EG; GC)
Przewodniczący
Z-ca przewod.
Członek

- Jasiński Henryk
- Okonowski Zbigniew
- Biesiadziński Ireneusz

Komisja Wydziałowa nr 10
(SP)
Przewodniczący

- Kraskowski Jacek

Komisja Wydziałowa nr 11
(LS; LG; AJ; DH; DJ; DN; FA; FF; FP; ID;
LO; LT; NA; PF; PJ; PZ; RR; RT; SL; ZS;
ZZ)
Przewodniczący - Kącki Piotr
Z-ca przewod.
- Drabkowska
Gerstenstein Sławomira
Członek
- Och Krzysztof
Członek
- Szymański Józef
Komisja Wydziałowa nr 12
(Emeryci)
Przewodniczący - Słoboda Władysław
Z-ca przewod.
- Gruszczyński Stanisław
Członek
- Hinc Kazimierz
Członek
- Rogiewicz Mirosław
Członek
- Plapis Lubomira
Członek
- Szopa Stanisław
Rezerwowy
- Kryska Tadeusz

ZFŚS na 2014
Aneks nr 4 do Regulaminu….
W Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych wprowadzono kilka
zmian:
1. W rozdziale VI – Pomoc rzeczowa i
Finansowa, dodano punkt 4 „Realizacja
wypłaty pomocy finansowej następuje w
ciągu 14 dni od chwili dostarczenia
podpisanego protokołu przez komisję do
Generalnego Dyrektora.
2. W rozdziale VI – Pomoc Rzeczowa i
Finansowa, dodano punkt 9 „kwota
przyznanej pożyczki mieszkaniowej
przekazywana jest na konto osobiste
pracownika
w
terminie
wypłaty
wynagrodzenia”.
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3. W części Załączniki – dodano załącznik
nr 17 – Oświadczenie Poręczycieli.

ków, to już inna sprawa, pozostawiamy
państwu ten temat do własnej oceny).

Wysokość odpisu środków na indywidualne
konta socjalne w 2014r.

Zmiany w OFE dla Kowalskiego.
Pytania i odpowiedzi

Dochód brutto za
Wysokość odpisu
2013 rok w przeliśrodków na
czeniu na jedną oso- Indywidualne konta
bę w rodzinie (w zł)
socjalne (w zł)
do 1800
1801÷2300
2301÷3300
3301÷5000
powyżej 5000

1650
1320
1100
770
440

Rozdział środków na 2014
1. Odpis na indywidualne konta socjalne –
1 600 000,00 zł
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe (remont
i modernizacja mieszkań, domów –
4 070 000,00 zł
3. Zapomogi – 150 000,00 zł
4. Świadczenia na rzecz emerytów i
rencistów – 164 000,00 zł
5.Imprezy sportowe, integracyjne, wycieczki
dla pracowników i ich rodzin –100 000,00zł

Aktualności
Negocjacje płacowe w fazie rokowań na
2014 rok są na dzień 10.03.2014 zakończone. Powstał protokół rozbieżności,
następnie czekają nas rozmowy z udziałem
mediatora. Z przykrością należy stwierdzić,
że po raz kolejny nasi „pseudo” rządzący w
ANWILU nie mają najmniejszej chęci i
odwagi usiąść do stołu i tak po ludzku
zadośćuczynić tej załodze, która w pocie
czoła wypracowała kolejny rekordowy zysk
za 2013 rok. No cóż ci panowie myślą tylko
i wyłącznie o sobie i swoich apanażach (czy
adekwatnych do wykonywanych obowiąz-

Zmiany w systemie emerytalnym wkrótce
przybiorą ostateczny kształt. Otwarte Fundusze Emerytalne przeżyją rewolucję, a ich
klienci będą mogli wybrać, czy życzą sobie,
by dalej inwestować za ich pośrednictwem.
Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które stawiają sobie dzisiaj
przyszli emeryci.
1. Jakie są najważniejsze planowane
zmiany?
Po pierwsze, udział w OFE będzie dobrowolny. Jeśli nie zdecydujemy się na korzystanie z usług funduszu, nasze składki trafią
w całości do ZUS.
Po drugie, obligacje skarbowe posiadane
dziś przez OFE (kupione za nasze składki)
zostaną przekazane do ZUS, a następnie
umorzone. Każdy fundusz 3 lutego 2014
roku odda 51,5 proc. swoich aktywów netto.
2. Czy w związku ze zmianami muszę
załatwiać jakieś formalności?
Jeśli wybierzemy ZUS i zrezygnujemy z
oszczędzania w OFE, to nie trzeba będzie
podejmować żadnych kroków. Przyjęto, co
wzbudza kontrowersje wśród ekspertów, że
wybór ZUS jest wyborem domyślnym.
Jeśli zamierzamy pozostać w OFE, to
będziemy musieli złożyć deklarację.
Dokument będzie składać się w ZUS osobiście pisemnie, listownie lub drogą
elektroniczną za pomocą zaufanego profilu
ePUAP. Taką deklarację będzie można złożyć od początku kwietnia do 30 czerwca
2014 r.
3. Czy będzie można później zmienić
zdanie i przenieść się do ZUS lub OFE?
Tak. Wybór pomiędzy OFE a ZUS nie będzie jednorazowy. W 2016 roku będzie można ponownie zmienić decyzję. Później taka
możliwość będzie dostępna co cztery lata.
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4. Jaka jest główna różnica pomiędzy
gromadzeniem pieniędzy w ZUS a inwestowaniem w OFE?
Główna część naszej składki emerytalnej i
tak trafia do ZUS - to obowiązkowy pierwszy filar systemu emerytalnego. Pozostała
część będzie mogła zostać skierowana na
subkonto w ZUS lub do OFE. Pieniądze na
subkoncie ZUS będą waloryzowane ("pomnażane") w oparciu o specjalny wskaźnik.
Jest on zależny od wzrostu nominalnego
PKB, czyli tempa rozwoju gospodarki oraz
inflacji. Jeśli wskaźnik okaże się ujemny,
saldo subkonta pozostanie niezmienione.
Pieniądze w OFE są inwestowane m.in. w
akcje i obligacje. Stan konta w OFE jest
zależny od koniunktury na rynku finansowym i umiejętności zarządzających.
5. Skąd mam wiedzieć, która opcja
bardziej się opłaca?
Przyszli emeryci otrzymają informację o
aktualnej wysokości waloryzacji konta w
ZUS oraz wynikach wszystkich OFE.
Należy pamiętać, że są to informacje historyczne, dotyczące przeszłości. Trudno jest
przewidzieć jak kształtować się będą w
najbliższych dziesięcioleciach wskaźniki
takie jak tempo wzrostu PKB czy indeksy
giełdowe. Decyzję każdy będzie musiał
podjąć samodzielnie.
6. Jaka część z mojej składki trafi do
OFE, jeśli wybiorę oszczędzanie w
funduszu?
Do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,92 proc. wynagrodzenia brutto.
Fundusze pobierają opłaty od otrzymanych
składek, które wkrótce spadną z 3,5 proc. do
1,75 proc, oraz opłaty za zarządzanie. Od 1
listopada 2014 roku OFE będą mogły
różnicować opłaty za zarządzanie w zależności od stażu swoich członków. Zapewne
wykorzystają tę okazję, aby premiować
lojalnych klientów.

7. Czy zmieni się sposób, w jaki OFE
będą zarządzać zgromadzonymi środkami?
Tak. OFE mają narzucone limity typów
aktywów, w które mogą inwestować. Do tej
pory musiały sporą część środków przechowywać w bezpiecznych inwestycjach, a
mniejszą mogły inwestować agresywnie,
czyli np. w akcje krajowych spółek, które
mogą przynieść nie tylko zyski, ale również
straty. Po zmianach OFE nie będą mogły
inwestować w obligacje skarbowe, a początkowo co najmniej 75 proc. środków będą
musiały przeznaczać na zakup akcji. Będą
mogły również więcej inwestować za
granicą.
Upraszczając - do tej pory OFE przypominały fundusze inwestycyjne zrównoważone.
Wkrótce będą przypominać raczej fundusze
akcji. Oznacza to, że ryzyko (zmienność
wyników inwestowania) wzrośnie, czyli
klienci będą mogli liczyć na wyższe zyski,
ale powinni także mieć na uwadze
możliwość poniesienia większych strat.
8. Czy mogę stracić pieniądze w OFE,
jeśli w momencie przejścia na emeryturę
będzie krach na giełdzie?
Środki zgromadzone w OFE będą stopniowo
przenoszone do ZUS na 10 lat przed emeryturą. Tzw. suwak ma zapobiec gwałtownym
wahaniom zgromadzonego przez nas
kapitału. Co miesiąc 1/120 pieniędzy trafiać
będzie do ZUS. W momencie przejścia na
emeryturę w OFE będzie już tylko ułamek
naszych oszczędności.
Źródło: Bankier.pl

Humor
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!
***
Redaguje zespół.
Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w ANWILU S.A. tel. 32-32

