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Dzień Kobiet
W dniu 6 marca odbyło się spotkanie z
zaproszonymi
paniami
członkiniami
związku w restauracji „Gościniec” z okazji
Dnia Kobiet. Spotkanie upłynęło tradycyjnie
w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Do zobaczenia za rok.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym członkom, sympatykom i
przyjaciołom
wszystkiego co najlepsze i
najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery,
szczęścia osobistego, pogody ducha,
smacznego święconego jajka i suto
zastawionych stołów.
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność”

Negocjacje płacowe
W dniu 26 marca w ANWILU zostało
podpisane porozumienie pomiędzy Pracodawcą a przedstawicielami organizacji
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związkowych regulujące tegoroczne kwestie
płacowe.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1
kwietnia br. nastąpi wzrost płacy
zasadniczej w wysokości przeciętnie 80 zł
brutto
miesięcznie
dla
pracownika.
Indywidualny wzrost płacy zasadniczej w
ANWIL powiązany będzie z wynikami
oceny rocznej za 2014 rok i linią polityki
płacowej.
Ponadto, uzgodniono wypłatę nagrody z
okazji Dnia Chemika w wysokości 8,5%
Osobowego Funduszu Płac za 2014 r.
Szczegółowe zasady naliczenia nagrody
zostały określone w Regulaminie z dnia
26.03.2015r ustalonym przez strony.
Pracownicy ANWIL otrzymają również
dodatkowe świadczenia w łącznej wysokości rocznej 3000 zł brutto dla uprawnionego
pracownika w następujących ratach:
• 1500 złotych brutto (wypłacone w
pierwszym tygodniu kwietnia 2015 roku);
• 500 złotych brutto płatne z wypłatą za m-c
sierpień 2015r.;
• 1000 złotych brutto płatne w pierwszym
tygodniu grudnia 2015 roku.
Szczegółowe informacje zawarte są na
stronie internetowej związku:
www.solidarnosc.org.pl/anwil

Aktualności

Humor

***

***
Tuż przed świętami dziewczyna zwraca się
do swojego chłopaka:
- Kochanie, niedługo święta wielkanocne.
Może byśmy tak się na święta pobrali?
- Ależ skarbie, nie będziemy sobie psuli
świąt.
***

Pielgrzymka do Lichenia w tym roku
odbędzie się w dniu 26.04.2015r.
Zapisy u przewodniczącego związku.
***
Rajd Górski w 2015 roku odbędzie się w
dniach 3÷8 września. Tym razem obieramy
kierunek na Pieniny.

Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. Lis
oszukuje. Po pewnym czasie niedźwiedź
wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał
palcem, ale jak strzelę w ten rudy pysk...
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