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Wydawać by się mogło, że sprawa czasu pracy jest dla wszystkich jasna, a przynajmniej dla tych, którzy pracują w MAN i PKC
już czasu jakiś. Niestety jak wynika z moich rozmów na halach
produkcyjnych, wpisach na Forum na naszej stronie internetowej i
pytań zadawanych telefonicznie niewiedza jest ogromna. Na nic
wyjaśnienia na nic tłumaczenia wciąż większość pracowników nie
rozumie przepisów prawa pracy dotyczących tej kwestii. A wyjaśniane to było przeze mnie wielokrotnie w „Wiadomościach Związkowych” i na stronie internetowej. Część pracowników żyje w jakichś swoich wyobrażeniach, które niestety z prawdą mają niewiele
wspólnego. A przecież wystarczy wziąć Kodeks Pracy czy wejść
do Internetu. Niestety to, co tam się przeczyta może – i najczęściej
jest – dla niejednego niezadawalające, bo mija się z jego zapatrywaniami. Jednak jest to obowiązujące i czy ktoś chce czy nie musi
to przyjąć do wiadomości.
Postaram się jeszcze raz wyjaśnić sprawę czasu pracy, choć jak
powiedziałem wyjaśniane to było już wielokrotnie. Bezdyskusyjne
jest, że pracownik ma przepracować nominalny czas pracy. Jest to
średnio 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym. Tu trzeba zwrócić uwagę na wyraz średnio. Pojęcie
średnio oznacza, że w jednym tygodniu można pracować 48 godzin a w drugim 32 godziny, ale średnio wyjdzie, że pracowaliśmy
8 godzin. Ważną sprawą jest okres rozliczeniowy. Kodeksowo
okres rozliczeniowy może trwać do 4 miesięcy. Nie ma to nic
wspólnego z elastycznym czasem pracy! Pracodawca ma prawo
planować pracę tak jak mu to jest potrzebne w okresie tych 4 miesięcy. Może być tak, że pracownik przez 3 miesiące pracuje po 10
lub 12 godzin a w czwartym miesiącu nie pracuje w ogóle. Jednak
po przeliczeniu na średnią wyjdzie, że przez te 4 miesiące pracował po 8 godzin dziennie. Może też być odwrotnie. Najpierw przez
miesiąc nie pracujemy a później odrabiamy czas nieświadczenia
pracy w ciągu pozostałych trzech miesięcy.
Nieco inaczej jest w przypadku elastycznego czasu pracy, –
chociaż wspomniany wyżej 4 miesięczny okres rozliczeniowy – to
też jest elastyczność. Kodeks Pracy dopuszcza w ramach elastycznego czasu pracy 12 miesięczny okres rozliczeniowy. W MAN mamy 8 miesięczny a w PKC 6 miesięczny okres rozliczeniowy. W
MAN sprawa pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym została
szczegółowo uregulowana, w PKC trochę mniej. W zasadzie można by niczego nie regulować, bo dość precyzyjnie reguluje to Kodeks Pracy, ale nasze uregulowania są od kodeksowych korzystniejsze. Na przykład określony został limit godzin na tak zwany
bank godzin. W MAN jest to 140 godzin. Tak, więc czy w danej
firmie jest elastyczny czas pracy czy go nie ma to elastyczność, –
czyli różne obciążenie pracą w poszczególnych dniach, tygodniach
i miesiącach – jest zawsze. Są tylko dłuższe lub krótsze okresy
rozliczeniowe. Z punktu widzenia pracownika najlepszy byłby jednomiesięczny okres rozliczeniowy, ale niestety mało gdzie on występuje.
Kolejna sprawa to praca w godzinach nadliczbowych. I w tej sprawie też jest ogromna niewiedza. A jest tak, że każdy pracownik po
za obowiązkiem wypracowania miesięcznego, nominalnego czasu
pracy (rozliczanego w okresie rozliczeniowym) ma obowiązek pra-

cy w godzinach nadliczbowych. Limit ten określony został w Kodeksie Pracy i wynosi 150 godzin. Kodeks Pracy dopuszcza zwiększenie tego limitu do 384 godzin (nie jest prawdą, że może to być
nawet 416 godzin). Zwiększenie limitu godzin nadliczbowych jest
możliwe jedynie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W
MAN i w PKC limit ten został zwiększony i wynosi 260 godzin w
roku. Praca w godzinach nadliczbowych – jak powiedziałem – jest
obowiązkiem pracownika. Nie jest prawdą, czego wiele osób nie
rozumie, że pracownik ma w tej sprawie głos decydujący i że od
jego woli zależy czy pracuje w godzinach nadliczbowych czy nie. O
tym decyduje pracodawca a nie pracownik. Pracownik jest wręcz
zobowiązany do wykonania polecenia przełożonego pracy w godzinach nadliczbowych. Prawo pracy przewiduje nawet sankcje dyscyplinarne za niewykonanie takiego polecenia. Może to być upomnienie, nagana a w skrajnych przypadkach karne zwolnienie z
pracy. Tak więc ustalając taki a nie inny limit godzin nadliczbowych zobowiązujemy pracownika do przepracowania tej ilości godzin. Dla pracodawcy nie jest ważne czy ktoś chce czy nie chce
pracować, czy ma z kim zostawić dziecko, czy ma do załatwienia
jakieś swoje prywatne sprawy. Nie jest też ważne, że ktoś jest
zmęczony. Ma pracować nadliczbowo jeżeli tego od niego zażąda
pracodawca. Na szczęście Kodeks Pracy określa czas odpoczynku
pracownika. Według kodeksowych zapisów pracownik powinien
mieć zapewniony 11 godzin dobowego czas odpoczynku i 35 godzin tygodniowego odpoczynku.
Następna sprawa to praca w soboty. Mitem jest, że soboty są
ustawowo dniami wolnymi od pracy. Kodeks Pracy stwierdza jedynie, że pracownik powinien mieć zapewniony 5-dniowy tydzień
pracy. Nigdzie w Kodeksie nie jest zapisane, że te 5 dni mają być
od poniedziałku do piątku. Pracodawca może ustalić, że pracownicy pracują od wtorku do soboty a wolne mają w poniedziałek lub w
każdy inny dzień tygodnia. W MAN i w PKC mamy na szczęście
zapisane, że soboty są dniami wolnymi od pracy. Ale jak to w naszym polskim prawie bywa nie oznacza to, że są to dni wolne stuprocentowo. Przepisy prawa pracy mówią, że jeżeli pracodawca
ma taką potrzebę to może wydać pracownikowi polecenie pracy w
tym dniu i to wcale nie w ramach godzin nadliczbowych. Kodeks
Pracy wręcz zakazuje płacenia za pracę w dniu wolnym (w naszym
przypadku w sobotę) i zobowiązuje pracodawcę do oddania w zamian za tę pracę dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
Dopiero, gdy nie jest on w stanie tego dnia oddać musi zapłacić za
godziny nadliczbowe.
Podsumowując. Czy nam się to podoba czy nie mamy w stosunku do pracodawcy różnego rodzaju obowiązki wynikające z
prawa pracy. Jednym z tych obowiązków jest praca według harmonogramów, drugim praca w godzinach nadliczbowych. Tu nie ma
żadnej dobrowolności jest to obowiązek. Podpisując umowę o pracę godzimy się na to, że z tych obowiązków będziemy się właściwie wywiązywać. Nie zawsze się to nam będzie podobać i nie zawsze będzie to nam pasować, ale dopóki będzie to zgodne z obowiązującym prawem pracy musimy się z tym zgodzić. Taka jest
prawda i dobrze by było, aby pracownik to wiedział.
Jan Seweryn

Żyjemy w czasach, w których tylko rzeczy zbędne są nam koniecznie potrzebne
Oskar Wilde
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Vorstand der MAN Truck & Bus AG
Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
NSZZ
„Solidarność” w MAN BUS w Starachowicach zwraca się z
wnioskiem o dokonanie zmian zasad podziału tak zwanej
premii z zysku koncernu.
Uważamy, że obecne zasady podziału tej premii są
krzywdzące dla części pracowników koncernu. Jak wiadomo
część pracowników koncernu jest tej premii w ogóle pozbawiona co w naszej ocenie jest ich dyskryminacją. Nie do przyjęcia dla nas jest sposób naliczania tej premii gdyż jej wysokość dla danego pracownika uzależniona jest od pobieranego
przez niego wynagrodzenia oraz miejsca jego zatrudnienia.
Naszym zdaniem najbardziej właściwe było by aby w
premii partycypowali wszyscy pracownicy koncernu a jej wysokość była by dla wszystkich jednakowa bez względu na
zajmowane stanowisko, wykonywany zawód, zakład zatrudnienia i kraj umiejscowienia zakładu. Uważamy, że na zysk
koncernu pracują wszyscy w koncernie zatrudnieni dlatego
wszyscy powinni w jednakowym stopniu uczestniczyć w podziale tego zysku.
Z poważaniem
Jan Seweryn
Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
W MAN BUS
Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Zakładowej MAN SE Athanasios
Stimoniaris
2. Michal Kobriger prezes MAN BUS
3. Mark Gouws kierownik MAN BUS Starachowice

Komisja Socjalna w PKC
W dniu 25 września odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej podczas którego przyznano:

8 zapomóg losowych (nieopodatkowanych)

17 pożyczek remontowych

Dofinansowano zajęcia rekreacyjno-sportowe dla
136 osób.
Pracowniczy Program Emerytalny
W MAN i PKC funkcjonują tak zwane Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Do programów tych mogą należeć
wszyscy pracownicy zatrudnieni w tych firmach bez względu na rodzaj umowy o pracę. Składka na PPE finansowana jest przez pracodawców i wynosi 25 zł. miesięcznie.
Pieniądze te są przez pracodawców przekazywane na
indywidualne konta pracowników. Zgromadzone na tych
kontach pieniądze wypłacone będą pracownikowi po osiągnięciu wieku emerytalnego jednorazowo lub jako comiesięczny dodatek do emerytury. Aby wstąpić do PPE należy udać się do Działu Personalnego i wypełnić stosowny
wniosek. Zachęcamy do zapisywania się do PPE bo jak
było powiedziane pracownika nic to nie kosztuje. Niestety
do PPE nie mogą przystąpić pracownicy APT.
Dewastacja trwa w najlepsze
Pomimo apeli o poszanowanie wyposażenia pomieszczeń
socjalnych w MAN wciąż niewiele się zmienia. Ostatnio w
łazience damskiej w „łączniku” C przy hali 60 urwana został umywalka. Czyli panie też dewastują.
Regulamin ocen w PKC
W dniu dzisiejszym ma się odbyć spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy, którego tematem będzie regulamin ocen. Jak informowaliśmy wcześniej
do przedstawionego przez pracodawcę regulaminu NSZZ
„Solidarność” wniósł wiele swoich uwag. Mamy nadzieję,
że na dzisiejszym spotkaniu dowiemy się czy zostały one
zaakceptowane.
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Co z premią w PKC na „Ramie”?
Pomimo naszych kilkukrotnych interwencji w sprawie znacznie zaniżonej premii na „Ramie” na tak zwanym
„kostkowaniu” nic się nie zmienia. Panie tam pracujące biorą
premie w symbolicznej wysokości. Trwa to już kilka miesięcy. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego tak się dzieje.
Wprost przeciwnie trwa mataczenie, ale konkretnej odpowiedzi jak nie było tak nie ma. Panie pracujące na
„kostkowaniu” są tą sytuacją zbulwersowane i rozgoryczone,
bo pracują uczciwie przez bite osiem godzin a premii jak nie
było tak nie ma. Jak nam wyjaśniano nie osiągają one założonej produktywności. Czy jednak określenie tej produktywności jest właściwe? Chyba nie, bo skoro nie można jej osiągnąć pracując uczciwie osiem godzin to coś tu jednak nie
jest tak.
Procedura niepełnosprawnościowa

Podczas ostatniego spotkania Komisji BHP w MAN przedstawicielki Działu Personalnego przedstawiły projekt procedury postępowania z pracownikami, którzy w związku z pogorszeniem stanu zdrowia otrzymali orzeczenia o niepełnosprawności. Procedura ta jest dosyć skomplikowana i tak prawdę mówiąc nie wiadomo po co ona ma być wprowadzona skoro sprawę osób niepełnosprawnych regulują stosowane przepisy. To, że pracodawca (jak twierdzi) może mieć problemy ze znalezieniem miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych chyba nie do końca jest
prawdą, bo w tak dużej firmie jaką jest MAN nie powinno być z
tym żadnego problemu. Niepokojące jest, że planuje się, aby
wszyscy pracownicy niepełnosprawni pracowali nie siedem godzin, ale pełne osiem godzin. Miałoby to być na wniosek zainteresowanego pracownika. Wydaje się, że jest to ograniczanie
praw pracowników niepełnosprawnych, ale o zgrozo (!) mieści
się to w granicach prawa.

Nie chcą podpisywać umów

W MAN rozeszła się informacja, że kilkunastu pracowników
agencyjnych nie podpisało kolejnych umów o pracę. Powodem
miało być to, że nowe umowy były na 1 lub dwa miesiące. Również z PKC dochodzą informacje, że nie wszyscy nowo zatrudniani zostają na dłużej. Podobno po dwóch trzech dniach odchodzą z pracy. Być może jest to pierwszy objaw zmian na rynku
pracy. Miejmy nadzieję, że pracodawcy zauważą to, że pracownicy już nie każdą pracę i nie za każde pieniądze wezmą.

Przetarg w Gegenbauer
Wciąż nierozstrzygnięty został przetarg na utrzymanie ruchu
i sprzątanie w MAN. Sprawą tą są zainteresowane trzy firmy
w tym Gegenbauer, który ma umowę z MAN do końca września.
Mikro szafki
W jadalni w MAN na hali nr.8 zainstalowano mini szafki. Pracownicy zachodzą w głowę do czego owe szafki mają służyć,
bo ich rozmiar jest naprawdę mini. Zmieści się w takiej szafce kanapka, no może dwie i chyba nic więcej. Niektórzy kombinują, że może są to szafki na listy. Być może.
Nowa jadalnia i pomieszczenia socjalne
Od kilku tygodni w MAN w hali nr. 9 tam (gdzie dawniej były
pomieszczenia socjalne PKC) utworzono jadalnię i pomieszczenia socjalne dla zatrudnionych na tej hali pracowników.
Pomieszczenia zostały wybudowane od podstawa a zainstalowana w nich armatura łazienkowa jest wysokiej klasy.
Miejmy nadzieję, że nikt tego, co tam jest nie zdewastuje.
Przekazaliśmy zakrętki
W poniedziałek przekazaliśmy dziesięć worków plastikowych
zakrętek zbieranych przez nas w MAN, PKC i Gegenbauer.
Za zakrętki będzie kupiony wózek inwalidzki i tlenowy aparat
do oddychania dla dziecka z terenu Starachowic. Zakrętki są
zbierane nadal. Można je wrzucać do specjalnie oznakowanych koszy, które są rozstawione we wszystkich wydziałach.
Niestety nie wszyscy pracownicy włączają się w zbieranie a
są i tacy, którzy z głupoty, a może ze złośliwości, do koszy
tych wrzucają śmieci. Do tych, którzy nie dosyć że nie pomagają, ale wręcz przeszkadzają, apelujemy o opamiętanie.
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Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Pracownikowi za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki pracownicze.
Podstawą do naliczania wynagrodzenia za urlop jest
płaca zasadnicza pracownika. W MAN i PKC jest to stała płaca miesięczna niezależna od ilości godzin przepracowanych w miesiącu. Pozostałymi składnikami,
wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia
za urlop, są m.in.:

dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny,

premie regulaminowe,

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

dodatki za pracę w nocy,

wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy.
Są to składniki zmienne, bo ich wysokość w poszczególnych miesiącach może być różna. Przy składnikach
zmiennych należy zsumować te składniki z okresu
trzech miesięcy poprzedzających urlop i podzielić przez
liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym
okresie. W ten sposób ustalimy stawkę za jedną godzinę wynagrodzenia za urlop wynikającą ze składników
ruchomych. Następnie stawkę tę mnożymy przez liczbę
godzin urlopu. Jest to nieco skomplikowane, ale tak to
regulują stosowne przepisy.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
w powiecie starachowickim
Od 1 października weszła w życie ustawa o tak zwanej
sieci szpitali. Duże zmiany nastąpiły w nocnej i świątecznej pomocy medycznej, którą od tego dnia świadczą
szpitale a nie jak dotychczas pogotowie ratunkowe.
Osoby zamieszkujące na terenie powiatu starachowickiego, a także czasowo tu przebywające znajdą pomoc
w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 70. W dni robocze pomoc będzie udzielana w godzinach 18.00 – 8.00 natomiast w dni wolne oraz świąteczne całodobowo. Z przychodni korzystać będą mogli pacjenci w przypadkach
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, do którego dochodzi w nocy, bądź w święta. Pacjenci, którzy będą potrzebowali porady telefonicznej mogą dzwonić pod numer
telefonu 41 273 91 00. Z pogotowia ratunkowego należy
korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach takich jak
zagrożenie życia, wypadek itp. Wyjazdowa opieka medyczna będzie świadczona na zasadach podwykonawstwa przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Pacjenci mogą
dzwonić pod numer: 41 344 65 03, 41 344 26 47.

Skąd my to znamy?
Stoi facet na brzegu jeziora, w którym tonie kobieta. Ponieważ nie umiał pływać, zawołał na
pomoc wędkarza:
– Ratuj moją żonę. Ja nie umiem pływać! Dam ci stówę.
Wędkarz wskoczył do wody, uratował babę i powiedział do faceta:
– Dawaj stówę, którą mi obiecałeś.
Facet na to:
– Jest pewien problem. Kiedy była pod wodą, myślałem, że to moja żona, ale teraz widzę, że to teściowa.
– Rozumiem – mówi wędkarz, sięgając do kieszeni. –
Ile jestem winien?
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Trzeba mieć dystans do samego siebie, do pracy i naszego życia codziennego. Nie można wszystkich uwag
czy żartów odbierać śmiertelnie poważnie, a ludzi, którzy je wypowiadają, jako największych wrogów. Trzeba
mieć świadomość tego, że każdy widzi nas inaczej.
Każdy indywidualnie ocenia nasze zachowanie czy poczucie humoru. Jednym nasza postawa odpowiada, a
innych drażni. Dlatego czasami lepiej się uśmiechnąć
lub wręcz podziękować za słowa krytyki niż niepotrzebnie się obrażać. Zamknie to usta niejednemu, a może
nawet wzbudzi szacunek. W miejscu pracy, które skupia
osoby w różnym wieku i o różnych poglądach, łatwo jest
o konflikt np. na tle politycznym czy religijnym. Nie musimy się ze wszystkimi zgadzać ani nie musimy bronić
swoich racji do upadłego. Wystarczy stwierdzić: szanuję
twoje poglądy, ale w tej sprawie mam inne zdanie, bo
mam do tego prawo. W naszym codziennym życiu
bądźmy dla siebie pobłażliwi. Pozwalajmy sobie na błędy, bo nikt nie jest doskonały. I przede wszystkim cieszmy się z małych sukcesów i drobnych osiągnięć, które
pozwalają nam rozwijać to, co w nas najlepsze.
Małgorzata Żłobecka

Emerytury

Emerytury po nowemu
Od 1 października br. weszły nowe przepisy emerytalne.
Według tych przepisów na emeryturę będą mogły przejść:
 kobiety, które po 30 września 2017 r. ukończyły 60 lat
i mężczyźni, którzy po tej dacie ukończyli 65 lat,
 osoby, które do 30 września 2017 r. ukończyły 60 lub
65 lat, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego
wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązywał
dotychczas i zależał od roku oraz kwartału urodzenia
(szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),
 osoby, które do 30 września 2017 r. osiągnęły również
podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze
przyznanej powszechnej emerytury.
Osoby, które odpowiedni wiek – 60 lub 65 lat – ukończyły
przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, nabędą
prawo do emerytury od miesiąca zgłoszenia wniosku o to
świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Niższe emerytury
Tzw. ustawa dezubekizacyjna obniża emerytury i renty funkcjonariuszom za służbę „na rzecz totalitarnego państwa” w
okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Na mocy
wprowadzonej ustawy, od 1 października 2017 r., emerytury
i renty b. funkcjonariuszy nie będą mogły być wyższe od
przeciętnego świadczenia wypłacanego przez ZUS
(emerytura ok. 2 tys. zł brutto, renta – ok. 1,5 tys. zł, renta
rodzinna – ok. 1,7 tys. zł).
Zmiana ustawy emerytalnej jest niczym innym jak powrotem
do zmienionych pięć lat temu przez ówcześnie rządzącą
koalicję PO-PSL zasad przechodzenia na emeryturę. Domagała się tego NSZZ „Solidarność”. W sprawie powrotu do
poprzedniego wieku emerytalnego podpisana była umowa z
kandydującym na urząd prezydenta Andrzejem Dudą. Niestety jak do tej chwili kandydat na prezydenta nie wywiązał
się z kolejnego punktu umowy, którym jest możliwość przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat.

Nr 17 (395)

Wiadomości Związkowe



Nikt nie zwraca uwagi na to, że jeden niezamontowany
detal, nieprzyspawany, źle wspawany, niepołożona
wiązka, złe podłączenie, pchanie takich autobusów
dalej, a najważniejsze brak detali, wiąże się z naszym
wcześniejszym wstawaniem i pracą po 10,12 godzin.
Nie wiem, czy nikt tego nie widzi, albo nie chce zobaczyć, bo to wiąże się z problemem, a po co mieć problem, który może rozwiązać pracownik, albo ktoś inny.



Ale czy wy i kierownicy nie widzicie, że przez taki jeden
brak czy jak się komuś zapomni coś źle „zasterować” to
potem autobus jest od nowa rozbierany? Nie raz, po
kilka razy. Czy to jest dobre? Ty się przykładasz do
swojej pracy, robisz to dokładnie, a potem ktoś niszczy
to i potem zakłada po swojemu, a jeżeli źle to założy to
i tak błędy będą na twój dział, albo cię będą odrywać od
twojej roboty żebyś poszedł to jeszcze raz zamontować, a twoja robota jedzie dalej. Błędne koło, albo inaczej to nazwać robota głupiego.



A co ma się dziać? Jak rodzinka przyjęta do biura nie
radzi sobie z podstawowymi zadaniami? Jak to możliwe, że brakuje części do autobusów? Jak to możliwe,
że technolog, konstruktor mówią żeby coś zabudować
jak nam pasuje a oni to zatwierdzą? Jak może być odpowiedź na pm żeby czegoś nie podłączyć, bo w biurze
nie wiedzą jak?



Tak, tu masz całkowitą rację, jeżeli ich przyjmują, powinni najpierw sprawdzić ich kompetencje, dałbym ich
najpierw na produkcję, niech pochodzą, popatrzą, rozwiążą jakiś problem, a nie od razu bez praktyki siada
taki do komputera i myśli, że wszystko jest ok. To samo
dotyczy nowoprzyjętych pracowników, po kilku dniach
rzucają takiego od razu samego do pracy, zamiast dać
mu kogoś, kto to robi długo i go nauczy wszystkiego,
ale to jest wina zakładu, bo mają wykfalifikowanych
pracowników, ale przyjętych przez agencję, gdyby im
dali dłuższe umowy, to taki człowiek będzie się przykładał do pracy, nauczy się nowych rzeczy, a gdy ma
umowę na kilka miesięcy, to co go motywuje żeby wiązać przyszłość z tym zakładem? Niektórzy wracają, a
reszta szuka sobie innej pracy, a tak to zakład nie musiałby szukać nowych niewykfalifikowanych pracowników, tylko miałby kadrę weteranów zaprawionych w
bojach, a nie ludzi, którzy się martwią co będzie, gdy
umowa się kończy. Komfort psychiczny też dużo robi
dla pracownika, ale nie widzą tego ci, którzy go mają...



W tym problem, że ludzie boją się zgłaszać problem
jaki mają i pchają dalej autobus, aby sztuka zeszła. Czy
tego nie widzisz, że każdy w tej firmie odpycha problem
jak najdalej od siebie, zaczynając od kierowników, brygadzistach, a kończąc na robotnikach. Konstruktorowi
się zgadza na papierze, więc tak ma być, tylko nie
uwzględnia błędu ludzkiego i tego, że autobus autobusowi nierówny. Myślą, że wszystko pasuje i tylko podchodzimy, montujemy i jedzie dalej. (…). W tym zakładzie nie szuka się winnych na górze, tylko szarych pracowników, jakby poszukali, kto jest za to winny i odpowiedzialny wtedy zaczęliby ci z góry trochę się bać i
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dbać o pracę, a tak to mają wy....bane jak to się często
słyszy w pracy, bo jak tamci mają to my będziemy dupy
za nich nadstawiać? A koszty tego wszystkiego pokryje
pracownik, bo mu się z premii za jakość zabierze. Cały
zakład jest jak tryby w zegarku, jeden napędza drugi,
ale jeżeli coś się wytrze, nie pasuje to i następny mniejszy też już nie będzie pasował i co wtedy z nimi zrobić?
Iść do zegarmistrza żeby go podszlifował, a jak się nie
da, to go wymienić...
No to zgłoś się na technologa czy tam konstruktora w
czym problem?
Takim zachowaniem pokazujesz brak obycia oraz
wszelkich norm społecznych. To, że ciebie wcisnęła
rodzinka na ciepłą posadkę i nie jesteś robolem to nie
oznacza, ze jesteś lepszy. Chociaż ty, na pewno uważasz siebie za człowieka sukcesu, patrząc na ciężko
pracujących przemęczonych ludzi z góry. (…)
Panie Janku, podobno zarząd naszej firmy wystąpił do
związków zawodowych z propozycją akceptowania
zwiększenia limitu godzin nadliczbowych dla pracowników, którzy już przekroczyli limit 260 godzin, i że miałoby to być za zgodą pracownika, tzn. że jeśli pracownik
już przekroczył w/w limit będzie pracował nadal, ale za
zgodą pracownika. Czy dobrze rozumiem? (…) Chcę
zwrócić uwagę Pana na zapis w porozumieniu o elastycznym w którym jest zapisany limit godzin 140, są to
godziny, które sumując z limitem godzin nadliczbowych
z układu zbiorowego który wynosi 260 godzin nadliczbowych, daje nam w sumie 400 godzin do wykorzystania przez pracodawcę. Mam odczucie, że ten wynik
godzin do wykorzystania jest i tak duży i proszę o rozsądek, co do wchodzenie w dziwne zapisy i akceptowanie propozycji zarządu.
Komentarz do wpisu pracownik produkcji. Kolego ten
zapis dotyczy tego ze jeśli przekroczysz 260 godzin
płatnych to za zgoda zarządu i związków i Twoją możesz pracować dalej w płatnych nadgodzinach do limitu
416. Jeśli związki się nie zgodzą to i tak kierownik może Ci kazać pracować w nadgodzinach, ale na bank.
Według mnie ten zapis jest korzystny dla zarządu a
niekorzystny dla pracownika! Na samym początku tego
postu była wypowiedz Pana Janka i tam napisał, że
mogą Ci kazać na bank pracować po przekroczeniu
260godzin. A chyba oczywiste jest ze lepiej w płatnych
pracować niż na bank...
Ludzie walczyli żeby nie pracować w soboty, a wy na to
pozwoliliście. Jak byśmy zarabiali to nie trzeba by nadgodzin. Lepiej pokazać, że można zrobić w pocie 11
jednostek w 8 godzin niż pozwolić na nadgodziny? Bardzo mądrze.
To pokaż jełopie jeden, że się da, to ci tak normę wyśrubują, że nie będziesz miał czasu iść do łazienki i ci
dadzą pampersa, a spał będziesz w szatni w szafce, a
w połowie nocy wstaniesz i pójdziesz dalej produkować. K....pieniądze was zaślepiają, zastanówcie się, co
jest ważniejsze, pieniądze, czy rodzina? Rozumiem,
każdy chce godnie żyć, ale nie kosztem swojego zdrowia i rodziny. Pamiętajcie, jesteśmy tylko numerami w
ewidencji i jak nam zdrowia zabraknie, to znajdzie się
ktoś na nasze miejsce, więc sam sobie odpowiedz czy
warto...

