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Kolejna wojna o prawa 
pracownicze 

 
Organizacje pracodawców reprezentowane 
w komisji trójstronnej chcą m.in. ograni-
czenia katalogu grup pracowników korzy-
stających ze szczególnej ochrony stosunku 
pracy. Obejmuje ona szefów zakładowych 
organizacji związkowych oraz społecznych 
inspektorów pracy uprawnionych do kon-
troli warunków zatrudnienia. Organizacje 
domagają się ponadto wydłużenia okresu, w 
jakim pracodawca mógłby zatrudniać na 
umowę czasową do czterech lat! Obecnie 
jest to max. 1,5 roku. Opowiadają się także 
za zniesieniem obowiązku podawania przez 
pracodawcę przyczyny wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas nieokre-
ślony w firmach zatrudniających do 50 
pracowników. Ponadto nie chcą informować 
związku zawodowego o zamiarze zwolnie-
nia danego pracownika, lecz dopiero po 
zwolnieniu go – w ramach „kontroli 
następczej”. Oczekują jeszcze skrócenia: 
okresów wypowiedzenia w umowach o 
pracę na czas nieokreślony i czteroletniej 
ochrony przed zwolnieniemdlapracowni-
ków w okresie przedemerytalnym. Te 
propozycje zmian w kodeksie pracy  
 

 
zgłosiły do ministerstwa pracy wspólnie 
Business Centre Club, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła 
Polskiego.  
Ministerstwo pracy na razie jeszcze nie 
zajęło stanowiska, ale szykuje się ostra 
batalia o prawa pracownicze. 

Źródło KK 

 
Polacy chcą sprawdzać polityków 

 

Serwery „Solidarności” nie wytrzymały 
zainteresowania internautów. 
 

Ponad 200 tys. internautów weszło w ciągu 
24 godzin na uruchomioną w poniedziałek 
przez NSZZ „S” stronę, za pomocą, której 
można sprawdzić, jak głosowali w Sejmie 
obecni kandydaci do Parlamentu 
Europejskiego. 
- Rzecznik „Solidarności” Marek 
Lewandowski mówi, że nie spodziewano się 
takiego zainteresowania, co było wielkim 
zaskoczeniem organizatorów tego przedsię-
wzięcia. Serwery nie wytrzymywały i 
przestały działać. Z informacji związku 
wynika, że z powodu awarii nie udało się 
skorzystać ze strony co piątemu użytko-
wnikowi, który chciał na nią wejść.  
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Zaraz po awarii związkowi informatycy 
rozpoczęli przenoszenie strony www.spra-
wdzampolityka.pl na silniejszy serwer.  
Statystyki pokazują, że stale ze strony 
korzysta 9 tys. osób. Każda spędza na niej 
co najmniej pięć minut. To może oznaczać, 
że internauci nie wchodzą na nią wyłącznie 
z ciekawości, ale rzeczywiście sprawdzają, 
jakie decyzje podjęli w glosowaniu parla-
mentarzyści. Najwięcej wejść było z 
Warszawy. Ze stolicy pochodziła co czwarta 
osoba odwiedzająca naszą stronę. Na 
pozostałych miejscach znalazły się Kraków, 
Gdańsk, Wrocław i Katowice. 
Sukces strony sprawił, że związkowcy 
przymierzają się teraz do jej rozbudowy. 
Zamierzają połączyć się ze stroną, na której 
udostępniane są nagrania wideo z posiedzeń 
Sejmu i innych wystąpień publicznych 
najpopularniejszych polityków. 
Zdaniem politologa z Uniwersytetu Warsza-
wskiego Rafała Chwedoruka liczba odwie-
dzin w ciągu pierwszych kilku godzin po 
uruchomieniu pokazuje, że związkowcom 
udało się idealnie trafić w rynkową lukę. I 
że odnieśli sukces. Ludzie z jednej strony 
dostali do ręki narzędzie, za pomocą, 
którego zyskują poczucie, że mogą mieć 
wpływ na politykę. Z drugiej - w ten sposób 
łatwo im wyrazić wobec polityków swoje 
negatywne odczucia. 
Ale sukces akcji świadczy też o tym, że 
związki zawodowe, unowocześniając się, 
rezygnując z wielotysięcznych manifestacji i 
palenia opon na konto walki w przestrzeni 
wirtualnej, stają się coraz większym 
zagrożeniem dla polityków. 
- Myślę, że straty, które poniosą ci, którzy 
stali się negatywnymi bohaterami tej 
kampanii „S”, zmuszą wszystkich polityków 
do większego liczenia się z siłą związków 
zawodowych – przewiduje Chwedoruk. 

Źródło Polityka 
 

 
 

Zawody wędkarskie 
 

W dniu 17 maja br. zgodnie z coroczną 
tradycją przeprowadzone zostały III 
Indywidualne Zawody Spławikowe o Puchar 
KZ NSZZ Solidarność. Podobnie jak w 
latach ubiegłych odbyły się one na łowisku 
„Dunaj” w Lubrańcu.  
 

 
 
Jako że jest to impreza ciesząca się wśród 
naszych związkowców dużą popularnością 
do rywalizacji stanęło w tym roku 30 
wędkarzy wspieranych liczną grupką obser-
watorów i kibiców. Zawodnicy wędkowali 
od godziny 730 do 1130 podczas jednej tury i 
o wyniku decydowała łączna waga 
złowionych ryb, a jako bonus przewidziany 
był dodatkowo puchar za największą rybę 
zawodów.  Rywalizacja jak zwykle przebie-
gała w miłej i przyjacielskiej atmosferze, a 
jedyną rzeczą, do której można się było 
przyczepić była niestety nieprzewidywalna 
tego dnia pogoda, która zgotowała 
uczestnikom małe urozmaicenie w postaci 
rzęsistego deszczu pod koniec zawodów. 
Niemniej wędkarze to ludzie pełni uporu i 
cierpliwości, więc nikt nie rezygnował 
walcząc do końca i wszyscy byli zadowoleni 
z przebiegu imprezy. Na szczęście podczas 
wręczania nagród pogoda się poprawiła i 
wspólny posiłek po zakończeniu zawodów 
mógł spokojnie odbyć się „pod chmurką” 
bez obawy o zmoknięcie. Osiągnięte wyniki 
były mocno zróżnicowane i tylko nieliczni 
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zawodnicy mogli pochwalić się przyzwo-
itym wynikiem, a o ostatecznej kolejności 
decydowały pojedyncze sztuki łowione 
dosłownie w ostatnich minutach zawodów. 
Jak zwykle doskonale przygotowanych było 
kilkunastu zawodników wiodących prym w 
tej dziedzinie w ostatnich latach, których 
nazwiska pojawiają się w czołówce co roku 
i jedynie niuanse decydowały o obsadzie 
tegoroczne-go podium. Tym razem pierwsze 
miejsce przypadło Bartłomiejowi Ochowi z 
P-1, który osiągnął zdecydowanie najlepszy 
wynik łowiąc 3,19kg wyprzedzając dość 
wyraźnie kolegów, kolejno Adama Wiśnie-
wskiego z P-41 i Wojciecha Gnieweckiego z 
SW, którzy złowili dokładnie po 2,84kg 
zajmując tym samym ex-aequo drugą 
pozycję walcząc przy tym do samego końca 
o każdą choćby najmniejszą rybkę dającą 
jakiekolwiek punkty. Trzecie miejsce zajął 
Piotr Wawrzonkowski z A-21 z wynikiem 
2,32kg, który dodatkowo złowił największą 
rybę zawodów w postaci lina o wadze 
0,83kg.   

Po zakończeniu zawodów zgodnie z 
tradycją uczestnicy mogli wymienić spo-
strzeżenia przy piwku, zajadając bigos i 
kiełbaski, które po całym dniu spędzonym 
na powietrzu smakowały wyjątkowo. 
Osoby, które zajęły czołowe lokaty otrzy-
mały okolicznościowe puchary jak również 
wartościowe nagrody rzeczowe. Ponadto 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkową 
koszulkę i zapas zanęty, za które dzięku-
jemy serdecznie przedstawicielom firmy 
Dragon, jak również sklepowi Bulldog z 
Włocławka, który pomagał podczas organi-
zacji tegorocznych zawodów.  

Dziękujemy ponadto kolegom, którzy 
poświęcili swój prywatny czas przy organi-
zacji zawodów, szczególnie Krzysztofowi i 
Bartłomiejowi O, jak również Adamowi W. 
i Władkowi S., którzy zadbali o oprawę 
techniczną zawodów i przygotowanie 
łowiska. 

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco: 
ImiejsceBartłomiejOch 3,19kg 
 

IImiejsce Adam Wiśniewski/Wojciech 
Gniewecki 2,84kg 
 

III miejsce Piotr Wawrzonkowski 2,32kg 
 

Puchar za największą rybę – lin 0,83kg 
Piotr Wawrzonkowski 
 

 
Od lewej stoją: Wojciech Gniewecki, Adam Wiśniewski, 
Bartłomiej Och, Piotr Wawrzonkowski. 
 

Obsada miejsc poza podium wygląda 
następująco: 

4. Robert Tomalak         1,90kg 
5. Mariusz Bigoszewski 1,59kg 
6. Rafał Szczepański      1,22kg 
7. Andrzej Pasiński        0,97kg 
8. Marian Szczepański   0,95kg 
9. Zbigniew Okonowski 0,92kg 
10. Łukasz Kujawski       0,72kg 
11. Wiesław Adriańczyk  0,69kg 
12. Wojciech Koperski     0,35kg 
13. Karol Dolata              0,33kg 
14. Witold Wiśniewski     0,25kg 
15. Pozostali uczestnicy nie zostali 

sklasyfikowani. 
 

Negocjacje płacowe 
 

W dniu 17 maja w ANWIL zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy Praco-
dawcą a przedstawicielami organizacji 
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związkowych regulujące tegoroczne kwestie 
płacowe.  
Zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1 
maja br. nastąpi wzrost płacy zasadniczej w 
wysokości przeciętnie 100 zł brutto 
miesięcznie dla pracownika. Indywidualny 
wzrost płacy zasadniczej w ANWIL 
powiązany będzie z wynikami oceny rocznej 
za 2013 rok. 
W myśl porozumienia, od maja br. 
Pracodawca będzie pokrywał także składki 
obowiązującego w ANWIL grupowego 
ubezpieczenia na życie w wysokości 40 zł 
brutto miesięcznie. 
Ponadto, uzgodniono wypłatę nagrody z 
okazji Dnia Chemika w wysokości 8,5% 
Osobowego Funduszu Płac za 2013 r. 
Szczegółowe zasady naliczenia nagrody 
określone będą w Regulaminie ustalonym 
przez strony.  
Pracownicy ANWIL otrzymają również 
dodatkowe świadczenia  w łącznej 
wysokości rocznej  3 250 zł brutto dla 
uprawnionego pracownika w następujących 
ratach:  
• 600 złotych brutto (wypłacone w kwietniu 
2014 roku); 

• 400 złotych brutto płatne nie później niż 
do 31 maja 2014 roku; 
• 500 złotych brutto płatne w lipcu 2014 
roku; 
• 500 złotych brutto płatne w sierpniu 2014 
roku; 
• 1250 złotych brutto płatne w grudniu 2014 
roku  

 

Rajd Górski 
 

Rajd Górski w 2014 roku odbędzie się w 
Bieszczady w dniach 7÷13 września 2014r. 
Zapisy u przewodniczącego związku od dnia 
15.05.2014. 
Odpłatność dla członka związku 500zł od 
osoby. W przypadku wolnych miejsc dla 
osób nie będących członkami związku 
odpłatność 750zł od osoby. 

Humor 
 
W barze: Kto zamawiał ruskie? 
- Nikt, same przyszły! 

 
*** 

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić 
wiosnę……  
Podchodzi pani do Jasia i mówi:  
- Czemu nic nie narysowałeś.  
- Ale ja naprawdę narysowałem.  
- Ale co?  
- Osła i łąkę  
- A gdzie jest ta łąka?  
- Osioł zjadł  
- A gdzie jest osioł?  
- A najadł się i poszedł. 
 

*** 
Do ZUS-u przychodzi starszy pan: 
- Chciałbym ustalić swoją emeryturę. 
- A co pan robi i jak długo pan pracuje? 
- Zajmowałem się hm... pracą najemną i 
pierwszą robotę miałem pod Grunwaldem w 
1410 roku. 
- W 1410? Ciekawe? A dokumenty jakieś 
pan ma? 
- Nieee, no wie Pani, Wiosna Ludów, trzy 
zabory, dwie wojny. Nie mam nic. 
- No tak. Jak wszyscy u nas, a Krzyżacy jak 
przychodzą to mają.  

 
*** 

 

W jednej firmie dyrektor wzywa do siebie 
pracownika: 
- Słyszałem, że stale modlicie się o 
podwyżkę? 
- Tak, panie dyrektorze. 
- W takim  razie nic z tego! 
- Ale dlaczego? 
- Nie cierpię, jak pracownik zwraca się do 
wyższego szczebla za moimi plecami! 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU S.A. tel. 32-32 


