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1. Wracamy do Was. Zarząd 

Związku postanowił 
reaktywować wydawanie 
gazetki związkowej o nazwie 
„Zmianowiec”. Taką gazetkę 
wydawaliśmy już wcześniej. 
Został powołany zespół 
informacyjny, który będzie 
redagował pismo dla Naszych 
członków oraz sympatyków. 
Dziś oddajemy w Państwa ręce 
pierwszy numer naszego 
miesięcznika. Co miesiąc 
chcemy Wam przedstawić 
aktualne informacje związkowe  
dotyczące pracy wszystkich 
statutowych organów związku, 
publikować treść najnowszego 
orzecznictwa Sądu 
Najwyższego w aspektach 
prawa pracy, sprawy socjalne i 
prawne aspekty działalności 
związkowej. Bardzo gorąco 
namawiam do uważnego 
zapoznania się z egzemplarzem 
„Zmianowca”, życząc wiele 
satysfakcji z czytania jego 
treści. Ambicją zespołu 
informacyjnego jest ciągłem 
udoskonalanie treści by 
spełniała, a także nieraz 
wyprzedzać potrzeby i 
oczekiwania Naszych 
Związkowców. Prosimy o ciągła 
współpracę z nami tj. zespołem 
informacyjnym wszystkich 
tych, którzy chcą nam pomóc. 
Jesteśmy otwarci na wszystkie 
tematy i problemy Was 
nurtujące. 

 
Ze Związkowym 
pozdrowieniem 
Andrzej Musialik 

 
 
 

 
 

2. Dnia 10.05.2019 r. 

odbyło się  VIII Walne Zebranie 
Sprawozdawczo- Wyborczego 

Związku.  Na początku zebrania 
Zarząd Związku podsumował 

VII Kadencję Związku w swoim 
sprawozdaniu.  Później 

delegaci przyjęli nowy statut 
Związku po zmianach 

(dokładne zmiany w pkt 4 
naszego pisma).  Następnie 

odbyły się wybory władz 
Związku. 

 
 

 
 

 

3. Przedstawiamy skład 

Zarządu Związku oraz Komisji 
Rewizyjnej wybrany w dniu 
10.05.2019 r. na VIII kadencję 
tj. 10.05.2019- 10.05.2023 r. 

 
Wydawca: 

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK 
ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 

SYSTEMU ZMIANOWEGO 
ANWILU S. A. I SPÓŁEK 

 
NALEŻYMY DO 

OGÓLNOKRAJOWEGO 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW RUCHU 
CIĄGŁEGO 

 
CZASOPISMO DLA CZŁONKÓW I 

SYMPATYKÓW 
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO ANWILU S.A. I 
SPÓŁEK 

 
ul. Toruńska 222, 87-805 

Włocławek 
TEL: 54-237-32-18, 

www: WWW.EZMIANY.PL, 
@: info@ezmiany.pl 

 
Maj 2019 

 

W numerze m. in: 
 

1. ZMIANOWIEC WRACA !!!  
 
2.  Sprawozdanie z obrad 
Walnego   Zebrania 
Sprawozdawczo 
Wyborczego Związku 
 
3. Nowy skład Zarządu 
Związku i Komisji Rewizyjnej 
 
4. Zmiany w Statucie 
Związku 
 
 

BIEŻĄCE WYDARZENIA W  
NASZYM ZWIĄZKU I FIRMIE: 

 
PRZYPOMINAMY O 
MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA 
WYCIECZKĘ DO SZCZYRKU, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ               
13-19.09.2019 r. 

 

http://www.ezmiany.pl/
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Zarząd Związku 
 

 Andrzej Musialik - ZZ 

 Tomasz Ciołkowski- 
Orlen Serwis 

 Michał Górecki- P-23 

 Tomasz Kaczmarek-  
A-11 

 Arkadiusz 
Kaczorowski- P-22 

 Piotr Lewandowski-  
P-11 

 Daniel Lewandowski- 
P-11 

 Zbigniew Nawrocki- 
EG 

 Michał Płoszaj- P-22 

 Radosław 
Szarwarkowski-   
Orlen Laboratorium 

 Adam Strzelecki- A-1 

 Przemysław 
Wietrzyński-         
Orlen Serwis 

 
 
Komisja Rewizyjna 
 

 Iwona Piotrowska- 
Orlen Laboratorium 

 Ewa Lewicka- HG 

 Zbigniew Pawłowski- 
PH 

 Andrzej Nowakowski- 
A-23 

 

4. Zmiany do Statutu 

Związku §4; §6; §7 
§4 Zmiana z: 

1.Członkiem związku może 
zostać każdy pracowni 
zatrudniony w ANWILU SA i 
spółkach w czterobrygadowym 
systemie pracy i systemie 
zmianowym bez względu na 
wiek, płeć, przekonania 
polityczne, wyznanie, 

stanowisko i narodowość- 
posiadający obywatelstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Członkiem związku może 
zostać również osoba, która 
była zatrudniona w Zakładzie  i 
Spółkach w systemie 
czterobrygadowym i 
zmianowym lub przeszła na 
rentę lub emeryturę. 

3.Nie traci członkostwa były 
pracownik zatrudniony w 
systemie czterobrygadowym i 
zmianowym, który przeszedł 
na rentę lub czasowo 
pozostaje bez pracy w związku 
z jej utratą. 

4.Przepisy statutu dotyczące 
pracowników stosuje się 
odpowiednio również do osób  
wymienionych w ust. 2 i 3. 

Zmiana na: 

1.Związek zrzesza osoby 
wykonujące pracę zarobkową, 
tj. pracowników lub osoby 
świadczące pracę za 
wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, 
jeżeli nie zatrudniają do tego 
rodzaju pracy innych osób, 
niezależnie od postawy 
zatrudnienia , oraz mają takie 
prawa i interesy związane z 
wykonywaniem pracy, które 
mogą być reprezentowane i 
bronione przez Związek. 

2.Przejście na emeryturę lub 
rentę nie pozbawia osób, o 
których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, prawa 
przynależności lub 
wstępowania do Związku. 

3.Osoby bezrobotne 
zachowują prawo do 
przynależności do Związku, a 

 
Dodatkowe korzyści dla członków: 

 

 
 

 
 

 
 

 
Konsultacje w sprawie odszkodowań 

Michał Maj , Tel : 503197053 

mail: michal.maj@votum-sa.pl 
 
 

§ 
ZWIĄZEK OBSŁUGIWANY JEST W 
ZAKRESIE PRAWA PRACY PRZEZ 

JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH KANCELARII 
W POLSCE 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 
"JURAŁOWICZ, HERMANN I 

WSPÓLNICY"  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Z 

SIEDZIBĄ W POZNANIU 
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jeśli nie są członkami Związku- 
mają prawo wstępowania do 
Związku na następujących 
warunkach: 

a) Jeśli nigdy wcześniej nie były 
członkami Związku- warunkiem 
wstąpienia do Związku jest 
posiadanie wcześniejszego 
stażu pracy zarobkowej u 
pracodawcy, wynoszącego co 
najmniej 6 miesięcy, albo 

b) Jeśli wcześniej były 
członkami Związku- warunkiem 
wstąpienia do Związku jest 
posiadanie wcześniejszego 
statusu członka Związku przez 
okres co najmniej 6 miesięcy. 

4.Wolontariuszom, stażystom i 
innym osobom, które świadczą 
osobiście pracę bez 
wynagrodzenia, przysługuje 
prawo wstępowania do 
Związku w przypadku 
świadczenia osobiście pracy 
bez wynagrodzenia przez okres 
co najmniej 6 miesięcy u 
pracodawcy. 

5.Przepisy Statutu dotyczące 
pracowników stosuje się 
odpowiednio do osób, o 
których mowa w ust. 2- 4 
niniejszego paragrafu. 

6.Ilekroć postanowienia 
niniejszego Statutu posługują 
się pojęciem pracownika 
należy przez to rozumieć 
również inne niż pracownicy 
osoby wykonujące pracę 
zarobkową, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7.Ilekroć postanowienia 
niniejszego Statutu posługują 
się pojęciem pracodawcy, 
zakładu pracy, 
przedsiębiorstwa czy spółki 
należy przez to rozumieć 

podmioty, o których mowa w § 
6 ust. 3. 

§6 Zmiana z: 

Terenem działania Związku jest 

cały kraj- Rzeczypospolita 

Polska. 

Zmiana na: 

1.Siedzibą Związku jest 
Włocławek. 

2.Terenem działania Związku 
jest cały kraj- Rzeczypospolita 

Polska. 

3.Podmiotowo zakresem 
działania Związku objęte są 

podmioty, które zatrudniają- 
na podstawie dowolnego 

tytułu prawnego- co najmniej 
jednego członka Związku. 

§7 Zmiana z: 

Celem związku jest obrona 

praw, godności i interesów 

członków w tym: 

1.Obrona interesów 

zawodowych materialnych, 

socjalnych i kulturalnych 

członków związku i ich rodzin. 

2.Obrona praw pracowników w 

zakresie wykonywanej pracy 

zawodowej, wynagradzania, 

warunków socjalno- bytowych, 

warunków pracy oraz 

sprawowanie kontroli w 

dziedzinie przestrzegania 

przepisów o bezpieczeństwie i 

higienie pracy, wszystkich 

pracowników zatrudnionych w 

systemie pracy 

czterobrygadowym i 

zmianowym. 

3.Współudział w kształtowaniu 

i realizacji zadań 

gospodarczych i polityki 

socjalnej zakładu i spółek. 

Zmiana na: 

Celem Związku jest: 
 
1.Ochrona praw, godności  i 
interesów członków Związku 
oraz osób niezrzeszonych- w  
zakresie praw i interesów 
zbiorowych, lub w sprawach 
indywidualnych - na ich 
wniosek, w szczególności w 
zakresie warunków pracy, 
wynagradzania, warunków 
socjalno- bytowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2.Ochrona interesów 
materialnych, socjalnych i 
kulturalnych członków Związku 
i ich rodzin. 
 
3.Inicjowanie i popieranie 
działań na rzecz stwarzania 
osobom wykonującym pracę 
zarobkową warunków 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 
 
 
4.Inicjowanie i popieranie 
działań na rzecz ochrony 
zdrowia osób wykonujących 
pracę zarobkową. 
 
5.Przeciwdziałanie bezrobociu. 
 
6.Prowadzenie szkoleń 
związkowych. 

 
 
 


