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PISMO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — APLEONA w STARACHOWICACH

Odpowiedź na to pytanie powinna być tylko jedna: Należę
dlatego bo „Solidarność” dobrze reprezentuje moje interesy
wobec pracodawcy. To, że pracownicy to widzą możemy
się przekonać właśnie w tej chwili. Po podpisaniu porozumienia płacowego w MAN gdzie jednym z punktów było
przekształcenie umów terminowych w umowy na czas nieokreślony i przeniesienie pracowników zatrudnionych w MAN
za pośrednictwem APT na umowy MAN-owskie nastąpił
lawinowy zapis do Związku. Świadczy to o tym, że pracownicy docenili to co dla nich zrobiła „Solidarność”. A pamiętam jak co niektórzy z tych, którzy mają stałe umowy o pracę twierdzili, że te dwa postulaty dotyczące umów o pracę
są mało ważne. Mało ważne? No zależy dla kogo. Dla tego,
który ma stałą umowę to może są mało ważne, ale człowiek
taki powinien się wczuć w sytuację kogoś kto ma umowę
terminową lub tego, który pracuje za pośrednictwem APT.
Nie można patrzeć tylko na siebie. Tak więc pracownicy,
którzy dzięki naszym działaniom otrzymali korzystniejsze
umowy o pracę zapisali się do Związku bo uznali, że dobrze
reprezentujemy ich interesy. To tylko jeden z przykładów,
ale przecież jest ich znacznie więcej. Chociażby podwyżka
płacy. Dotyczy to zarówno MAN-a jak i PKC. Regularnie, co
roku występujemy o podwyżki i co roku udaje się nam coś
wynegocjować. To też jest powód zapisania się do
„Solidarności”. Gdyby Związek o podwyżki nie występował
to przecież żaden pracodawca nawet by nie pomyślał, aby
pracownikom podnieść wynagrodzenia. No, bo niby dlaczego miałby podnosić uszczuplając w ten sposób swoje dochody?
Może się zdarzyć, że ktoś na pytanie zawarte w tytule
odpowie, że należy, dlatego bo Związek organizuje wycieczki, daje paczki czy wypłaca świadczenia pieniężne w
razie śmierci, urodzenia dziecka czy przejścia na emeryturę. Jeżeli ktoś należy z tego powodu to muszę stwierdzić,
że zupełnie nie rozumie co to jest związek zawodowy i czemu służy. Przecież, aby pojechać na wycieczkę nie trzeba
należeć do związku. Można sobie wsiąść w samochód, do
pociągu, autobusu czy do samolotu i pojechać gdzie się
chce. Ewentualnie można skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur podróży. Czy trzeba należeć do związku, aby
otrzymać paczkę ze słodyczami? Ależ skąd! Przecież można iść do dowolnego sklepu i kupić sobie to, co nam się
podoba. Tak więc gdy ktoś odpowiada, że należy do Związku bo Związek go zabiera go na wycieczkę, daje mu paczkę

lub zaprasza na festyn gdzie może zjeść kiełbasę z grilla i
napić się piwa to tak prawdę mówiąc nie ma zielonego pojęcia do czego Związek jest powołany.
Zdarzają się, na szczęście rzadko przypadki, gdy ktoś się
ze Związku wypisuje i argumentuje to tym, że z tego co
Związek robi nie korzysta. No bo nie jeździ na wycieczki,
nie chodzi na festyny, dziecko mu się nie urodzi, no więc
jaka korzyść dla niego z tego, że należy do Związku i płaci
składkę. Taka świadomość pracownicza i związkowa to
szok. No bo czy ktoś taki nie korzysta z tego, że Związek
wynegocjował podwyżkę? Wiadomo, że skorzystał. Czy nie
skorzystał z tego, że Związek wynegocjował dobre zapisy w
Zakładowym Zbiorowym Układzie Pracy czy w Regulaminie
Pracy? Oczywiście, że z tego też skorzystał. Myślę, że o
wiele więcej warte jest to, że Związek negocjuje podwyżkę
płacy, Regulaminy Pracy lub inne przepisy wewnątrz zakładowe niż to, że zorganizuje wycieczkę, festyn czy da paczkę ze słodyczami. To wiele osób rozumie i dlatego do
Związku należy. Niestety jest w naszych firmach wiele osób
które nie kojarzą dajmy na to tego że jego płaca wzrosła z
tym że w firmie jest związek zawodowy. Niejednemu wydaje się, że dostał podwyżkę bo jego pracę docenił pracodawca. Pogratulować dobrego samopoczucia czy raczej użalać
się nad głupotą takiego pracownika.
Co by jednak nie mówić to pracownicy firm które obejmujemy swoim działaniem mają do „Solidarności” zaufanie i
wiedzą, że Związek jest potrzebny. Świadczą o tym codzienne dziesiątki telefonów w najrozmaitszych sprawach.
Świadczy o tym poczytność gazetki „Wiadomości Związkowe” jak również to, że codziennie naszą stronę internetową
odwiedza ponad trzysta osób. Nawet ci którzy do związku
nie należą szukają u nas pomocy w sytuacjach gdy im się
zaczyna palić grunt pod nogami.
Jestem przekonany, że moja praca związkowa jak również praca członków Komisji Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej powoduje to, że świadomość tych którzy już do
Związku należą ciągle wzrasta i że nikt na pytanie
„Dlaczego należysz do Solidarności”? nie odpowie, że należy bo chce jechać na wycieczkę lub pójść na festyn. Jestem
także przekonany, że praca którą wykonujemy sprawi, że ci
którzy jeszcze do „Solidarności” nie należą dojrzeją do tego
by jednak wypełnić deklarację i stać się świadomym związkowcem i pracownikiem.
Jan Seweryn

Jeżeli istnieje jakaś cecha ludzkiej natury, której nie da się zdobyć,
a którą można tylko odziedziczyć – to jest nią na pewno głupota.
Ludwig Börne
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Zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
W dniu 10 maja odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Jan
Seweryn przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 8 maja. Jednym
z tematów obrad Zarządu było opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z czteroletniej działalności Zarządu, które będzie przedstawione na WZD Regionu w dniu 27 czerwca. Niepokojąca jest
sytuacja w kieleckim MPK gdzie trwa wypisywanie się pracowników
z „Solidarności”. Nieoficjalnie mówi się, że wypisało się już ponad
połowa związkowców. Pracownicy ci zapisują się do nowego związku tworzonego przez Bogdana Latosińskiego. Kolejnym punktem
obrad było zapoznanie się z nowymi zasadami ochrony danych
osobowych, które wkrótce zaczną obowiązywać w ramach programu RODO. Z kraju dochodzą informacje o szykanowaniu związkowców między innymi w elektrowni „Turów” i w poznańskiej „ENEI”. W
dalszej części zebrania Jan Seweryn wspomniał o zebraniu w starachowickiej delegaturze, które odbyło się 9 maja. Następnie przyjęto do Związku dużą grupę pracowników. Było to aż 59 osób. Kolejnym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego
sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem.
W MAN plan produkcyjny utrzymuje się na wysokim poziomie co
sprawia, że część pracowników zmuszonych jest do pracy w godzinach nadliczbowych. Na bramach wyjściowych zostaną zamontowane tak zwane kołowrotki, co pozwoli pracodawcy na kontrolę
wyjść i wejść. Szatnie mają być otarte tylko przed rozpoczęciem i
zakończeniem pracy. Od 1 czerwca dodatkową opiekę medyczną
przejmie z powrotem Medicover. Umowa z firmą Luxmed została
wypowiedziana, ponieważ firma ta nie spełniała oczekiwań osób,
które się do dodatkowej opieki medycznej zapisały. Przy pensji za
maj wypłacona zostanie premia koncernowa. Zasady wyliczania tej
premii będą takie same jak w latach poprzednich. Przy pensji za
czerwiec pracownikom wypłacone zostanie tak zwane dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. W
związku z upływem kadencji członków Rady Zakładowej MAN SE
konieczne będzie wybranie nowych osób na tę funkcje.
„Solidarność” będzie popierać swojego kandydata.
W PKC od kwietnia weszła w życie podwyżka płacy. Za miesiąc
kwiecień pracownicy fizyczni otrzymali wynagrodzenia według nowych stawek. Pracownicy umysłowi będą mieli podwyżkę wypłaconą w maju, ale z wyrównaniem od kwietnia. Tak zwany dodatek
frekwencyjny wypłacany na nowych zasadach wprowadzony zostanie od miesiąca maja. Przy wypłacie za czerwiec pracownicy będą
mieli wypłacone świadczenie urlopowe. Zasady naliczania i wypłacania tego świadczenia nie ulegają zmianie. Podpisany został nowy
Regulamin Pracy. W zasadzie jest to ten sam Regulamin, ale został
on poprawiony i ujednolicony, ponieważ poprzedni zawierał wiele
aneksów, co powodowało, że był on mało czytelny. Z inicjatywą
ujednolicenia Regulaminu wystąpił NSZZ „Solidarność”. Pomimo
kilkukrotnych ustaleń, co do oceny pracowników nie na wszystkich
placówkach zostało to zrobione. „Solidarność” kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie. Oceny pracowników wprowadzone zostały
na wniosek „Solidarności”, a ma to na celu poprawę płacy pracowników z długoletnim stażem zawodowych i posiadających duże
umiejętności.
Z dniem 30 kwietnia zakończyła się obecność w MAN firmy Gegenbauer. Firma ta zajmowała się sprzątaniem w MAN i utrzymaniem ruchu (naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń). Od 1 maja
obsługą MAN-a zajęła się firma Apleona. Firma przejęła pracowników na zasadzie Art. 231 Kodeksu Pracy. Jeszcze przed przejęciem
NSZZ „Solidarność” wystosował do Zarządu Apleona pismo z postulatami dotyczącymi spraw pracowniczych. Ponieważ na pismo to
nie było żadnej odpowiedzi Związek interweniował u kierownika
obiektu, co sprawiło, że odezwał się Zarząd Apleona. Tak więc kontakt z Zarządem został nawiązany. Ustalono, że odpowiedź na postulaty nastąpi wkrótce. Ponadto w dniu 25 maja odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcy w jego
siedzibie w Warszawie. Solidarność ma wiele uwag, co do obowiązujących w firmie regulaminów i będzie dążyć do ich zmiany.
Do Zarządów MAN i PKC wystosowane zostały pisma z propozycjami zmiany zasad podziału pieniędzy uzyskanych z premii niewypłacanej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich.
Od dłuższego czasu pracownicy MAN i PKC zgłaszają do Związku
zastrzeżenia, co do uczciwości przydzielania tych pieniędzy.
Komisja zdecydowała o uruchomieniu tak jak w latach poprzednich loterii w której członkowie „Solidarności” będą mogli wygrać
cenne nagrody. Tradycyjny festyn organizowany w rocznicę powstania „Solidarności” odbędzie się w tym roku w dniu 1 września.
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Nowa książka Jana Seweryna
Ukazała się kolejna książka Jana Seweryna poświęcona
starachowickiej „Solidarności”. Książka zawiera wywiady z
działaczami „Solidarności” z lat 1980-1989, opracowania
dokumentów IPN wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, a także protokół z rozprawy jaką komunistyczna władza wytoczyła grupie starachowickich opozycjonistów zaangażowanych w kolportaż ulotek i prasy podziemnej. W
książce zamieszczono dużą ilość zdjęć i skanów dokumentów z okresu stanu wojennego. Janowi Sewerynowi wywiadów udzielili: Waldemar Witkowski, Paweł Perchel, Andrzej
Jedrzejczyk, Michał Krzyżowski, Stanisław Szczygieł, Jerzy
Wierzbiński, Stanisław Kosior, Aleksander Paniec, Wojciech
Zawal i Janusz Kaczor. Książka „Solidarność Starachowicka
2” jest czwartą książką Jana Seweryna poświęconą starachowickiej „Solidarności”. Wcześniej były następujące książki: „Byłem przewodniczącym Solidarności wywiad Jana Seweryna z Edwardem Dajewskim przewodniczącym NSZZ
Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach w roku 1981”, „Solidarność Starachowicka” i
„Jerzy Nobis jeden z dziesięciu milionów”. Książkę można
nabyć w biurze „Solidarności” w MAN BUS.
Porozumienie płacowe w PKC
W dniu 20 kwietnia podpisane zostało w końcu porozumienie w PKC. Tak jak to zostało ustalone płace pracowników
wzrosną od 1 kwietnia o około 5%. Niestety ze względów
organizacyjnych pracownikom umysłowym nie naliczono
pensji za kwiecień według nowych stawek tak jak to było w
przypadku pracowników fizycznych. Pracownicy umysłowi
będą mieć wyrównanie za miesiąc kwiecień przy wypłacie
za maj.
Regulamin Pracy w PKC
Zakończone zostały prace nad ujednoliceniem Regulaminu
Pracy i Płacy w PKC. Obowiązujący do tej pory Regulamin
został podpisany w roku 2009 i na przestrzeni kilku lat obrósł wieloma aneksami co powodowało, że był on mało czytelny. Na wniosek NSZZ „Solidarność” opracowana została
ujednolicona (uaktualniona) wersja Regulaminu. Nowy Regulamin podpisany został przez pracodawcę i związki zawodowe 25 kwietnia.
Brak ręczników jednorazowych
W PKC zlikwidowano ręczniki jednorazowe w toaletach.
Powodem takiej decyzji jest podobno to, że jacyś wandale
wrzucają do muszli klozetowych całe pliki papierowych ręczników, co powoduje zapychanie owych muszli. Warto by
wiedzieć kto takie salomonowe rozwiązanie zaproponował i
co osoba ta może jeszcze wymyślić. To, że rzeczą naganną
jest wrzucanie pęków ręczników tam gdzie się ich wrzucać
nie powinno jest oczywiste, ale nie może być tak, że za nieodpowiedzialne postępowanie jednej czy kilku osób karani
są wszyscy. Zamiast więc likwidować ręczniki w toaletach
lepiej upilnować wandala i wyrzucić z hukiem z firmy. Miejmy nadzieję, że ktoś nie wpadnie na pomysł, że aby w toaletach był porządek to najlepiej je zamknąć.
Więcej dyscypliny w MAN
Od kilku tygodni, aby wyjść z zakładu o innej godzinie niż to
przewiduje Regulamin Pracy trzeba posiadać przepustkę
wystawioną przez bezpośredniego przełożonego. Według
Działu Personalnego w ten sposób ma zostać wzmocniona
kontrola wyjść, ponieważ część pracowników nadużywała
obecnie istniejącego sytemu. Obecne rozwiązanie jest rozwiązaniem przejściowym, gdyż w przeciągu trzech miesięcy
na bramie zostaną zainstalowane trzy tak zwane kołowrotki.
Wejście na zakład i wyjście z zakładu będzie możliwe tylko
po przystawieniu do czytnika przepustki. Aby wzmocnić dyscyplinę planuje się otwieranie szatni tylko w godzinach wyjścia i przyjścia pracowników, bo okazuje się, że część pracowników wpadała do szatni na papieroska lub na dłuższy
lub krótszy relaks.

Nr 7 (407)

Wiadomości Związkowe

Apleona już działa
Z dniem 30 kwietnia firma Gegenbauer zakończyła swoją
działalność w MAN. Gegenbauer zajmowała się sprzątaniem
zakładu i tak zwanym utrzymaniem ruchu (naprawy, remonty
i konserwacja maszyn i urządzeń). Od 1 maja w miejsce
Gegenbauer-a weszła firma Apleona. Wszyscy pracownicy
Gegenbauer-a, z wyjątkiem kierownika obiektu, przejęci
zostali przez Apleona na zasadzie Art. 23 1 Kodeksu Pracy.
Kierownikiem starachowickiego obiektu jest Marcin Wyrwicz.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali się z kierownikiem i ustalili zasady współpracy, a także zgłosili problemy,
którymi należałoby się pilnie zająć.
Wracamy do Medicover-a
Wielkim niewypałem okazała się zmiana firmy zajmującej się
dodatkową opieką medyczną pracowników MAN-a. Z nie
bardzo wiadomych przyczyn rok temu Medicover został zastąpiony firmą Luxmed. Firma ta podobno oferowała lepsze
warunki niż Medicover a nawet zapowiadała wybudowanie w
Starachowicach własnej przychodni. Niestety to, co miało
być lepsze okazało się gorsze. Bardzo wielu pracowników
zgłaszało zastrzeżenia co do terminów wizyt u lekarzy i innych spraw związanych z leczeniem. Skargi te spowodowały, że Zarząd MAN-a podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy Luxmed-owi i ponownym nawiązaniu współpracy z Medicover-em. Dla pracowników będzie się to wiązało z ponownym wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Medicover.
Spotkanie krwiodawców
W dniu 28 kwietnia odbyło się spotkanie członków Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi działającego przy
Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej
NSZZ
„Solidarność” w MAN BUS. W spotkaniu uczestniczyli klubowicze, którzy oddali w roku ubiegłym krew co najmniej trzy
razy. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia nadane
przez Polski Czerwony Krzyż i upominki ufundowane przez
Międzyzakładową
Organizację
Związkową
NSZZ
„Solidarność” w MAN BUS. Niekwestionowanym liderem
Klubu jest Dariusz Ryś, który oddał ponad 80 litrów krwi.
Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi działa od prawie dziesięciu lat i zrzesza około 100 osób pracujących w
MAN BUS, PKC GROUP i Apleona. W większości są to
członkowie NSZZ „Solidarność”, ale są też osoby, które jeszcze do Związku nie należą. Klub ściśle współpracuje z Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
Osoby, które nie odebrały należnych im upominków zapraszamy do naszego biura, a są to:
Bidziński Łukasz, Gut Tomasz, Kiełbasa Andrzej, Klimek
Zbigniew, Loranty Łukasz, Niewczas Michał, Nowak Piotr,
Ostoja Damian, Ryś Dariusz, Tomczak Marcin.
Święto Konstytucji 3 Maja
Tak jak w całej Polsce w Starachowicach odbyły się obchody Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował i okolicznościową
homilię wygłosił ksiądz Marek Janas. Po Mszy poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Krótki okolicznościowy program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej numer 12 w Starachowicach. Następnie głos zabrali oficjele. Jako pierwszy przemówił prezydent Starachowic Marek Materek. Następnie głos
zabrała starosta Danuta Krępa. Kolejnym mówcą był poseł
Krzysztof Lipiec. Podczas jego przemówienia nastąpiła awaria nagłośnienia co spowodowało, że jego wystąpienie było
mało słyszalne. Odczytane zostały listy wojewody kieleckiej
Agaty Wojtyszek i poseł Anny Krupki. Po przemówieniach
delegacje organizacji społecznych, politycznych, kombatanckich, związków zawodowych, a także szkół złożyli pod Pomnikiem wiązanki kwiatów. W imieniu naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej wiązankę złożyli: Jan Seweryn, Jan Radecki i Andrzej Kępiński. Poczet sztandarowy
stanowili: Krzysztof Fereniec, Mirosław Górecki i Marcin
Płatek.
Nowy parking dla rowerów
Na nasz wniosek przy hali nr. 8 utworzony został parking dla
rowerów. Jak nas zapewnił dyrektor Olchowik w najbliższych
dniach nad stojakami na rowery zamontowane zostanie zadaszenie.
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Wycieczka
Członków NSZZ „Solidarność” informujemy, że jest jeszcze kilkanaście
wolnych miejsc na wycieczkę po województwie świętokrzyskim. Wycieczka odbędzie się w dniu 7 lipca. W planie wycieczki jest zwiedzanie
osady średniowiecznej w Hucie Szklanej, wjazd kolejką na Święty
Krzyż i zwiedzanie klasztoru, zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowski w
Kielcach oraz zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Koszt
wycieczki 50 zł. Dla członków „Solidarności” i ich najbliższej rodziny
koszt wycieczki 25 zł. W wycieczce mogą uczestniczyć także osoby
niebędące członkami „Solidarności”(gdy będą wolne miejsca).
Dofinansowanie do wypoczynku
Przy wypłacie za maj pracownicy MAN i PKC otrzymają tak zwane dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest pozostawanie w stosunku
pracy w dniu przyznania dofinansowania tj. 30 czerwca.
MAN
Dochód na osobę

Wysokość dopłaty

do 1 200

1 500

powyżej 1 200

1 300

Dochód na osobę

Wysokość dopłaty

do 1100

1200

powyżej 1100

1100

PKC

Premia z chorobowego
W związku z wątpliwościami pracowników co do właściwego podziału
pieniędzy z części premii niewypłaconej pracownikom przebywającym
na zwolnieniach lekarskich zaproponowaliśmy pracodawcom (MAN i
PKC) inny sposób rozdysponowania tych pieniędzy. Pisma w tej sprawie poszły do Zarządów firm. Jak na tę chwilę pracodawcy nie ustosunkowali się do naszych propozycji. Poniżej treść pisma.
Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie systemu premiowania pracowników zwracam się z wnioskiem o zmianę zasad dysponowania przez kierowników częścią premii pozostałą z niewypłacenia jej pracownikom, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich. Jak wiadomo Regulamin Premiowania określa, że za każdy
dzień nieobecności w pracy z tytułu zwolnienia lekarskiego pracownik potrącane ma 5% premii. Pieniądze, które nie zostały pracownikom wypłacone pozostają do dyspozycji kierownika danego
MPK. Komu i za co kierownik pieniądze te przydziela jest tajemnicą. Taki system podziału pieniędzy uzyskanych z niewypłacenia
ich pracownikom przebywających na zwolnieniach lekarskich
sprawia, że wśród pracowników rodzą się podejrzenia, co do właściwego ich rozdysponowywania. Uważam, że w sprawach płacowych powinny być jasne i proste zasady, co niestety w chwili
obecnej nie ma miejsca. To należy zmienić. Dlatego proponuję:
1. Kumulowanie kwartalne pieniędzy uzyskanych z niewypłacenia
ich pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich.
2. Wypłacanie ich w równej wysokości pracownikom danego
MPK, którzy w danym kwartale nie przebywali na zwolnieniach
lekarskich. Tą dodatkową premią nie byli by objęci pracownicy,
którzy w danym MPK nie przepracowali pełnych trzech miesięcy.
Uważam, że transparentność w sprawie podziału pieniędzy z
premii niewypłaconej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich spowoduje, że znikną podejrzenia i domysły, co
do właściwego ich rozdysponowywania. Spowoduje to także, że
pracownicy danego MPK będą docenieni za zwiększony wysiłek w
sytuacji, gdy ich kolega przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Z poważaniem
Jan Seweryn Przewodniczący KMOZ NSZZ „Solidarność”

Przyjęliśmy do NSZZ „Solidarność”
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POROZUMIENIE
w przedmiocie ustalenia polityki płacowej w PKC roku 2018
(fragmenty)

1. Pracodawca dokona zmian w dotychczasowej polityce płacowej poprzez zmianę zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych oraz wsparcia produkcji
(pracownicy fizyczni):
zgodnie z poniżej przedstawionym
taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowisk, stanowiącym załącznik do Regulaminu wynagradzania i nagradzania pracowników PKC Group Poland sp. z o.o. oraz zgodnie z zasadami
określonymi poniżej:
a) zmiana obecnych dodatków za brak absencji (100 zł) i dodatku 5S (80zł): rezygnacja z dodatku 5S i zastąpienie go
jednym dodatkiem za brak absencji w wysokości 200 zł.
b) zmiana wynagrodzeń średnio o 5%,
2. Pracownicy na stanowiskach administracyjnych: zgodnie z
poniżej przedstawionym taryfikatorem kwalifikacyjnym stanowisk, stanowiącym załącznik do Regulaminu wynagradzania
i nagradzania pracowników PKC Group Poland sp. z o.o. oraz
zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
a) zmiana obecnych dodatków za brak absencji (100 zł) i dodatku 5S (80zł): rezygnacja z dodatku 5S i zastąpienie go
jednym dodatkiem za brak absencji w wysokości 200 zł.
b) zmiana wynagrodzeń średnio o 5%,
c) szczegółowego podziału środków przeznaczonych na
wzrost wynagrodzeń określonych w pkt 2 dokonają pracownicy zarządzającymi poszczególnymi obszarami.
d) Dokonując podziału środków kierownicy poszczególnych
obszarów mogą uwzględnić indywidualny wzrost wynagrodzeń na części stanowisk zrealizowany w trakcie ostatnich
dwunastu miesięcy.
Pozostałe ustalenia:
a) zmiana wynagrodzeń określonych w niniejszym Porozumieniu wchodzi w życie z dniem 01.04.2018r
b) ze względu na wypłatę dodatku frekwencyjnego i dodatku
5S w oparciu o wyniki miesiąca poprzedniego, dodatek
określony w pkt 2 a) zostaje wprowadzony od 1 maja
2018. W kwietniu 2018 roku Pracodawca po raz ostatni
wypłaci dodatek frekwencyjny (120 zł) oraz dodatek 5S
(80 zł) w oparciu o wyniki marca 2018r.
c) ze względu na termin podpisania porozumienia, strony dopuszczają możliwość wypłaty nowych, podwyższonych wynagrodzeń dla pracowników umysłowych w maju, z wyrównaniem za miesiąc kwiecień. Nowe wynagrodzenia dla
pracowników fizycznych zostaną wypłacone w wraz z wypłatą wynagrodzenia za kwiecień 2018.
d) Pracownicy, których stosunki pracy wygasły w kwietniu
2018, nie są objęci niniejszym porozumieniem.
e) W przypadku choroby pracownika usprawiedliwionej jednym zwolnieniem lekarskim (ZUS ZLA), przypadającym na
przełomie dwóch miesięcy, pracownik traci prawo do dodatku frekwencyjnego za okres jednego miesiąca. W przypadku kolejnej nieobecności spowodowanej chorobą, pracownik traci prawo do dodatku frekwencyjnego również w
kolejnym miesiącu.
f) strony zobowiązują się do podjęcia rozmów na temat potencjalnych zmian w zasadach związanych z premiowaniem w obszarze produkcji (wskaźnik produktywności i
jakości). Rozmowy zostaną podjęte w listopadzie 2018r.
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Zachód nie taki idealny

Polskie spojrzenie na Zachód w czasie komunizmu
cechowa swoisty idealizm. Postrzegaliśmy kraje zachodnie jako oazę wolności i sprawiedliwości. Wydawało się nam również, że znajdujemy tam pełne wsparcie dla naszych niepodległościowych dążeń. Tymczasem było to spojrzenie mocno naiwne, podobnie jak
naiwne było nasze przekonanie, że wystarczy wyprzedać majątek narodowy, otworzyć się na zachodnie towary i dobrobyt sam przyjdzie do nas z Zachodu. Dzisiaj spoglądamy na ten Zachód bardziej realistycznie.
Bardzo mocno ludzie o nastawieniu prawicowym urealnili swój pogląd na Unię Europejską podczas osławionego sporu o polska praworządność. Zobaczyliśmy, jak
wykorzystuje się instytucje unijne, by kraje słabsze
sobie podporządkować. Była to bezcenna lekcja realnej polityki. Wydaje się, że z jeszcze większą naiwnością spoglądamy na Stany Zjednoczone. Patrzyliśmy
na ten kraj jako na naszego sojusznika, który na pewno
obroni nas przed rosyjskim zagrożeniem.
Aby zapewnić sobie sympatię Waszyngtonu, nasze
rządy wysyłały wojska do Iraku czy Afganistanu, mimo,
że nie była to „ nasza wojna”. Oczywiście da się dziś
spokojnie zdefiniować przestrzeni wspólnych interesów
z Ameryką. Chodzi tu zarówno o politykę obronną, jak i
wspólne interesy gospodarcze. Widać wyraźnie, że
Amerykanie za czasów prezydentury Donalda Trumpa
chcą wypchnąć Rosjan z Europy Środkowej. Stąd
sprzedaż Polsce nowoczesnego uzbrojenia czy też
rozlokowanie wojsk w centralnej Europie. Nie oznacza
to jednak, że niema przestrzeni konfliktu Warszawy z
Waszyngtonem. Ustawa JUST podjęta przez Kongres
USA, nakazująca rządowi naciskać na kraje takie jak
Polska, by mienie pożydowskie pozostawione bez
spadkobierców oddawać organizacjom żydowskim
roszczącym sobie do niego pretensje, jest wręcz skandaliczna. Podjęta bez zasadniczego sprzeciwu w Kongresie obrazuje nam, jak silny jest wpływ lobby środowisk żydowskich w Ameryce. Mówi nam to również, że
będziemy skazani na długotrwały spór z naszym partnerem zza oceanu, który przymuszany tak fatalną ustawą będzie się starał ogołocić nasz kraj z ciężko zarobionych pieniędzy. Gdyby zapisy wspomnianej ustawy
potraktować śmiertelnie poważnie, kraj taki jak Polska
zostałby obciążony na dziesięciolecia haraczem nie do
uniesienia. Sytuacja ta burzy nam idealny obraz naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze
większe rozczarowanie do Zachodu pojawiło, się po
wyroku brytyjskiego sądu, który skazał - można powiedzieć – 23 miesięczne dziecko, Alfiego Evansa, na
realną śmierć. W imię niepojętych zasad, którymi kieruje się cywilizowany, wydawałoby się, wymiar sprawiedliwości, zabroniono rodzicom zabrania dziecka ze
szpitala, by leczyć je za granicą. Jest to przeraźliwy
obraz postępującej cywilizcji śmierci w krajach Zachodu. Cywilizacji, która w perspektywie lat musi doprowadzić do upadku Stary Kontynent. To również bardzo
poważny wstrząs dla naszego idealistycznego obrazu
świata Zachodu.
Mieczysław Ryba - Nasz Dziennik
Duży kontrakt na autobusy do Warszawy

Pod koniec kwietnia Miejskie Zakłady Autobusowe w
Warszawie rozstrzygnęły przetarg na dostawę 80 autobusów zasilanych CNG z opcją zamówienia kolejnych
30. Koszt dostawy 30 autobusów typu A21 i 50 przegubowców A23 na CNG to 132 311 100 PLN brutto.

