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Spotkanie Załogi
W dniu 3 lutego w sali konferencyjnej przy
CA odbyło się otwarte zebranie załogi
(głównie pracowników zmianowych).

8 lutego 2015 roku zmarła nasza koleżanka
Alina Roszak długoletni członek naszego
związku, pracująca w Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek
uczynny i niosący pomoc wszystkim
potrzebującym.
Cześć Jej pamięci!!!
P.S. Niestety z przykrością informujemy, że
mimo starań szybkiego i skutecznego poinformowania o nagłej śmierci naszej koleżanki,
Pracodawca odmówił nam skorzystania z sieci
komunikatorów wewnętrznych funkcjonujących
w naszej firmie. Czyżby służyły one tylko
propagandzie sukcesu?

Zorganizowane przez Związki Zawodowe
działające w ANWILU S.A. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 150 osób, którego
tematem było omówienie bieżącej sytuacji
w związku ze zmianą systemu pracy w
ANWILU z pięciobrygadowego na czterobrygadowy,
który
Zarząd
zamierza
wprowadzić od 1 maja 2015 roku wobec
sprzeciwu załogi jak i reprezentującychich
Związków Zawodowych. Sprzeciw wyraziła
również Rada Pracowników, ale pracodawca
robi swoje nie zważając na sugestie w/w
Rady. Mało tego podaje w lokalnym
intranecie, że wszystko odbyło się po
konsultacjach z Radą Pracowników i
Związkami Zawodowymi. Przewodniczący
związków odcinają się od takiego stawiania
sprawy i wprowadzania załogi w błąd, brak
dostępu do radiowęzła zakładowego jak i
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sławnych „telebimów” utrudnia przekazanie załodze wiarygodnych informacji.
Na spotkaniu przewodniczący związków
zaapelowali do załogi aby nie podpisywali
żadnych „papierów” bez konsultacji ze
związkami zawodowymi.

Prezydent RP we Włocławku

Petycja
do Pana Prezydenta
Bronisława Komorowskiego
My niżej podpisani, zwracamy się z
prośbą o interwencję w sprawie narzuconej
jednostronnie zmianie organizacji czasu
pracy z systemu pięciobrygadowego na
system czterobrygadowy.
Narzucony odgórnie system nie ma
żadnego uzasadnienia ekonomicznego, jest
bardzo uciążliwy, cofający ANWIL S.A. o
15 lat.

Podczas wizyty Prezydenta RP pana
Bronisława Komorowskiego we Włocławku
w dniu 11.02.2015r. z okazji obchodów 25lecia Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele Związków Zawodowych w ANWIL
S.A. przekazali Zastępcy Szefa Kancelarii
Prezydenta panu Sławomirowi Rybickiemu,
petycję w sprawie obrony systemu pięciobrygadowego
wraz z podpisami 500
pracowników zmianowych.
Na spotkaniu panu S. Rybickiemu została
nakreślona również sytuacja w Grupie
ANWIL. S.A. ze szczególnym uwzględnieniem przejęcia przez Spółki GK ORLEN
S.A. Spółek RemWil i ProLab.
Związki Zawodowe w ANWIL S.A.

Uważamy, iż system proponowany
Pracownikom ANWILU S.A. spowoduje
pogorszenie warunków pracy, pogarsza
bezpieczeństwo
oraz
jest
systemem
antyrodzinnym. Polityka obecnego Zarządu
jest sprzeczna z ideą społecznej gospodarki
rynkowej oraz z przyjętymi przez Grupę
Kapitałową
ORLEN
zasadami
i
wartościami etycznymi.
W załączeniu przekazujemy listę podpisów
pracowników.
P.S.
Pan
Rybicki
obiecał
niemal
natychmiastową odpowiedź, jednak do
dzisiaj t.j. 24.02.2015 brak reakcji na
petycję.

Aktualności
Negocjacje płacowe na 2015 rok są w
trakcie, chociaż do tej pory nic z nich nie
wynikło. Ostatnie spotkanie odbyło się 17
lutego. Następne zaplanowano na dzień 2
marca 2015r. dalej będąc w sporze
zbiorowym z pracodawcą.

3

***
W dniu 24.02.2015r. mamy spotkanie ZZ z
Prezydentem Miasta Włocławka. Powodem
spotkania jest stawisko p. Prezydenta w
sprawie ANWILU. O efektach powiadomimy na stronie internetowej.
Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej
strony internetowej. Umieszczamy tam
wszystkie bieżące informacje. Jest ona
odzwierciedleniem naszych ciągłych starań
o zatrzymanie godzących w pracowników
działań i decyzji nie tylko pracodawcy ale
przede wszystkim wysokich urzędników
państwowych
w
tym
Ministerstwa
Gospodarki i Kancelarii RP.
Mimo podjęcia wszelkich możliwych
działań w ramach ustawy o Związkach
Zawodowych i tych zdawałoby się mniej
możliwych czyli wciskanie się na siłę do
gabinetów
ministrów
gospodarki
i
przedstawiciela kancelarii Prezydenta RP
nasze bezgranicze starania nie odnoszą
oczekiwanego przez nas skutku. Ten sposób
postępowania przez najwyższe organy
państwowe (w tym PIP, Prokuratura) są
świadectwem lekceważenia ludzi ciężko
pracujących w warunkach produkcyjnych.
Zadziwiający jest brak szacunku dla
robotników - ludzi, którzy w sposób
bezpośredni wypracowują zysk, z którego
tak sowicie czerpią decydenci w postaci
bardzo wysokich wynagrodzeń, luksusowych aut, laptopów z wyższej półki itp.
Wniosek jest taki, że w Państwie Polskim w
wydaniu p. Tuska, p. Kopacz oraz obecnego
Prezydenta RP uczciwy człowiek, szukający
w granicach obowiązującego prawa
wsparcia w powołanych do tego celu
instytucjach Państwowych niewiele znaczy.
Szeregowy ciężko pracujący Obywatel RP
jest marionetką w osiąganiu dla będącej przy
władzy wąskiej grupy osób, bezwzględnie
realizującej własne, często prywatne cele
nie mające nic wspólnego z dobrem
pojedynczego Obywatela tego kraju, a tym
bardziej z dobrem narodowym. Jak widać

dla decydentów liczą się przede wszystkim
krótkoterminowe wąsko zakrojone cele ich
zabezpieczające. W efekcie chcą wycisnąć
z „szeregowca" ile się da lub jeśli nie
podda się naciskom pozbawić go pracy.
„Nie o taką Polskę walczyliśmy”!!!!!!!!!!.
Nasze postulaty i żądania są
przemilczane, blokowane lub odsuwane w
czasie na zasadzie „obiecanki cacanki a
głupiemu radość”. Jesteśmy zwodzeni i
oszukiwani. Na spotkaniu w dniu
21.02.2015r. pan Andrzej Duda kandydat na
Prezydenta RP na pytanie w sprawie sytuacji
w ANWILS.A. powiedział „nie oszukujmy
się decyzje w sprawie ANWILU zapadają na
najwyższym szczeblu państwowym, są to
decyzje o charakterze politycznym”. Jednak
nie zamierzamy się poddać. Będziemy nadal
z Waszą pomocą walczyć o nasze prawa i
godność.
***

Redaguje zespół.
Wydaje: Komisja Zakładowa
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w ANWILU S.A. tel. 32-32
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Ze szczytu schodów
Oczywiście
ci którzy stoją na szczycie schodów
oni wiedzą
oni wiedzą wszystko
co innego my
sprzątacze placów
zakładnicy lepszej przyszłości
którym ci ze szczytu schodów
ukazują się rzadko
zawsze z palcem na ustach
jesteśmy cierpliwi……
nie jesteśmy z tych
co zaciskają pięści
potrząsają łańcuchami
mówią i pytają
namawiają do buntu
rozgorączkowani
wciąż mówią i pytają
oto ich bajka rzucimy się na schody
i zdobędziemy je szturmem
będą się toczyć po schodach
głowy tych którzy stali na szczycie
i wreszcie zobaczymy
co widać z tych wysokości
jaką przyszłość
jaką pustkę
nie pragniemy widoku
toczących się głów
wiemy jak łatwo odrastają głowy
i zawsze na szczycie zostaje
jeden albo trzech
a na dole aż czarno od mioteł i łopat
czasem nam się marzy
że ci ze szczytu schodów
zejdą nisko
to znaczy do nas
gdy nad gazetą żujemy chleb
i rzekną
-a teraz pomówmy
jak człowiek z człowiekiem
to nie jest prawda co wykrzykują afisze
prawdę nosimy w zaciśniętych ustach……

…..to są oczywiście marzenia
mogą się spełnić
albo nie spełnić
więc dalej
będziemy uprawiali
nasz kwadrat ziemi
nasz kwadrat kamienia
z lekką głową
papierosem za uchem
i bez kropli nadziei w sercu
Zbigniew Herbert/Kibuc (fragmenty wiersza)

