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

No i mamy to, o czym było wiadomo, że wcześniej czy później nastąpi. W MAN powrócił temat elastycznego czasu pracy.
Jak większość pracowników pamięta pięć lat temu podpisaliśmy porozumienie o wprowadzeniu w firmie tego sytemu czasu
pracy. Nie wszyscy z tego byli zadowoleni, ale Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o podpisaniu uzależniając to od kilku spraw. Było to między innymi przekształcenie wszystkich terminowych umów o pracę w umowy stałe, podniesienie najniższych grup zaszeregowania do grupy piątej,
podwyżka płac, wycofanie się ze zwolnień sporej grupy pracowników itp. Tak więc zgodziliśmy się niebezinteresownie, a
wprost przeciwnie wiele dla pracowników udało się ugrać
(dzisiaj mało kto już o tym pamięta, a szkoda). Z perspektywy
czasu możemy powiedzieć, że postąpiliśmy rozsądnie, chociaż
nie było to rozwiązanie najlepsze, ale jak to w życiu bywa trzeba było coś wybrać. Potocznie nazywa się to wybraniem mniejszego zła, ale jak powiedziałem pracownicy na tym podpisaniu
sporo zyskali. Inną sprawą było to, że pracodawca do maximum wykorzystywał zapisy porozumienia, a ponadto posiłkował
się Kodeksem Pracy, który dawał mu możliwości nadmiernego
eksploatowania pracowników. Wszystko to sprawiało, że pracownicy czuli się przemęczeni, co negatywnie nastawiało ich
wobec elastycznego czasu pracy. Jednak nie wszystko to, co
się działo wynikało z tego, że podpisane było porozumienie. O
tym, że pracownicy są niezadowoleni z tego, że muszą pracować prawie ponad siły mówiłem wielokrotnie do przedstawicieli
pracodawcy. Niestety nie spotykało się to ze zrozumieniem.
Mówiłem też, że Zarząd firmy postępując w ten sposób intensywnie pracuje na to, aby kolejne porozumienie o elastycznym
czasie pracy nie było podpisane. No, ale było to rzucanie grochem o ścianę. Efekt tego jest taki, że pracownicy są do elastycznego czasu pracy nastawieni negatywnie i o wszelkie niedogodności związane z czasem pracy obwiniają rozwiązania
zawarte w porozumieniu, co nie jest w wielu przypadkach prawdą.
Skąd się wziął elastyczny czas pracy? Pomysł przyszedł do
Polski z Niemiec, ale jak to zwykle bywa w Polsce został on
porządnie wykoślawiony i jest to zupełnie coś innego niż w
Niemczech. O to, aby do polskiego prawa pracy wprowadzić
elastyczny czas pracy zwracały się do polskiego rządu kilkanaście lat temu władze koncernów MAN i Volkswagen. Wtedy nie
mówiło się o elastycznym czasie pracy, ale o banku godzin czy
kontach czasu pracy. Brałem udział w spotkaniu, które odbyło
się w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego na którym
był obecny ówczesny minister Jacek Męcina, brali też w nim
udział przedstawiciele MAN-a i Volkswagena. Przedstawiciel
MAN-a wręcz domagał się, aby jak najszybciej konta czasu
pracy wprowadzić. Wtedy to się nie udało. Ale udało się później . Nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy wprowadzone zostały w

Volkswagenie i w MAN w Poznaniu jeszcze w czasie, gdy nie
było to zapisane w Kodeksie Pracy. Były to rozwiązania nielegalne, ale nikt z tego tytułu nie poniósł kary, bo pracodawcy
udowodnili, że wprowadzano to po to, aby ratować miejsca pracy, a przecież dobrze wiemy, że wtedy bezrobocie było bardzo
duże. Pod naciskiem pracodawcy porozumienie o kontach czasu pracy wprowadzone zostało i w starachowickim zakładzie
MAN-a. Później przyszedł w Polce kryzys gospodarczy, co
skrzętnie wykorzystali pracodawcy do zapisania w Kodeksie
Pracy elastycznego czasu pracy na czas owego kryzysu. Na
marginesie dodam, że wielkim zwolennikami takich rozwiązań
były związki zawodowe działające w Volkswagenie. Później
mogło być już tylko gorzej. Kryzys się skończył, ale pracodawcy
i rząd robili wszystko, aby zapisy o elastycznym czasie pracy
pozostały na zawsze. „Solidarność” zorganizowała wtedy wielką manifestację w Warszawie, a jednym z haseł tej manifestacji
było odstąpienie od elastycznego czasu pracy. Z naszych firmy
(MAN, PKC i Gegenbauer) pojechało na tę manifestację około
300 osób. Niestety pomimo protestów elastyczny czas pracy
został wprowadzony i moim zdaniem nie ma w tej chwili szansy, aby się go pozbyć.
Jak będzie z podpisaniem czy niepodpisaniem porozumienia
o elastycznym czasie pracy w MAN? Nie wiem. W tej chwili
prowadzimy szerokie konsultacje z pracownikami. Niestety
część pracowników nie ma zielonego pojęcia co to jest elastyczny czas pracy i nie wie także co wynika z podpisana, a co
z niepodpisania. Niektórzy żyją w jakimś urojonym świecie
twierdząc, że gdy nie będzie elastycznego czasu pracy to będą
pracować osiem godzin i będą mieć wolne soboty. Niektórzy
liczą, że pracodawca nie odważy się odebrać premii, które w tej
chwili są ściśle związane z elastycznym czasem pracy. Niektórzy liczą na to, że ewentualne straty nadrobią w godzinach nadliczbowych. Niektórzy twierdzą, że o tym czy chcą pracować
ponad normę będą decydować tylko oni, a nie ich przełożeni.
Niestety duża część tych poglądów wynika z nieznajomości
przepisów prawa pracy. A trzeba powiedzieć, że prawo to daje
pracodawcy ogromne możliwości manipulowania czasem pracy
nawet bez wykorzystywania elastycznego czasu pracy. Niejeden może być zaskoczony do czego może go zmusić pracodawca. Z drugiej strony patrząc to jednak pracodawca nie powinien do maximum wykorzystywać swoich uprawnień, bo może
mu się to odbić czkawką. Może się okazać, że pracownicy nie
będą chcieli pracować w firmie, która nadmiernie ich wykorzystuje. Według mnie zarówno pracownicy jak i zarząd firmy powinni się szanować, bo jedni bez drugich istnieć nie mogą. Niestety z tym szanowaniem się jest różnie. Co przyniesie najbliższa przyszłość? Zobaczymy. Najważniejsze abyśmy wszyscy,
to znaczy pracodawca i pracobiorcy zachowali zdrowy rozsądek.
Jan Seweryn

Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata, to kim ja jestem
Ludwig van Beethoven
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Mariusz Dzwonek w zespole negocjacyjnym!
Tak jak to było do przewidzenia, nasz kandydat Mariusz
Dzwonek został wybrany do zespołu negocjacyjnego, którego zadaniem będzie przekształcenie spółki VW T&B w
Spółkę Europejską. Mariusz Dzwonek będzie reprezentował w tym zespole zlokalizowane w Polsce zakłady MAN-a i
Scanii, a więc: MAN BUS Sp. z o.o. w Starachowicach,
MAN Truck Sp. z o. o. w Niepołomicach, MAN Truck & Bus
Polska Sp. z o.o., MAC Poznań, Scania Produktion Słupsk
S. A. i Scania Polska S. A. Pierwsze inauguracyjne spotkanie zespołu negocjacyjnego się odbyło w dniu 17 lipca br. w
Monachium. Jesteśmy przekonani, że kolega Mariusz będzie godnie reprezentował interesy polskich pracowników
MAN-a i Scanii. Ze swoje strony zapewnimy mu wszelką
pomoc, aby zadaniu, którego się podjął wykonywał właściwie. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 21 – 23 i 27 –
29 sierpnia.
Nowa twarz w biurze NSZZ „Solidarność”
Już od 1 sierpnia tego roku dzwoniąc do naszego biura
usłyszycie drodzy związkowcy kobiecy glos. To nie pomyłka w adresie! Adres jest jak najbardziej właściwy. Głos kobiecy należy do Małgorzaty Żłobeckiej znanej Państwu z
artykułów w „Wiadomościach Związkowych”. Pani Małgorzata od 1 sierpnia prowadzi nasze biuro związkowe. Można się do nie zwracać ze wszystkimi sprawami i ona udzieli
wszelkich informacji. Nie oznacza to, że utrudniony zostanie kontakt z przewodniczącym Związku. Numer telefonu
do naszego biura to: 41 273 47 84 a do przewodniczącego
695055757.
Kolejna rocznica
Zbliża się kolejna – już 38 rocznica – powstania NSZZ
„Solidarność” z tej okazji nasza Międzyzakładowa Organizacja Związkowa rozmieściła w wiatach przystanków autobusowych Starachowic wielkoformatowe plakaty. Plakatów
jest piętnaście i będą one wisieć przez dwa miesiące. Dodatkowy plakat miał być wywieszony w witrynie galerii
„Skałka”, ale trzeba było wypełnić tyle wniosków i dołączyć
tyle załączników, że zrezygnowaliśmy z tego. Jak widać
starachowiccy urzędnicy mają wenę twórczą. Szkoda tylko,
że nic z tego nie wynika, a wprost przeciwnie jest to zagmatwywanie prostych spraw i utrudnianie ludziom życia.
Po kontroli PIP w MAN
Na początku lipca zgłosiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy sprawę sytuacji w szatniach pracowniczych, a konkretnie
odbierania pracownikom jednej z dwu posiadanych przez
nich szafek. We wniosku do PIP prosiliśmy, aby instytucja
ta oceniła czy pracodawca postępuje właściwie. Po kilku
tygodniach w firmie pojawili się inspektorzy PIP, ale zamiast w pierwszej kolejności odwiedzić wnioskodawcę, czyli
biuro „Solidarności” udali się do przedstawicieli pracodawcy
i zakładowej służby BHP. O tym, że w firmie przeprowadzana jest kontrola dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Wyglądało
na to, że panowie inspektorzy nie zamierzają się z
„Solidarnością” spotkać. A jednak pod sam koniec kontroli
spotkali się i stwierdzili, że kontrolowali. Biorący w spotkaniu udział przewodniczący Jan Seweryn wyraził zdecydowany sprzeciw wobec pomijania wnioskodawcy w procedurze kontroli. Inspektorzy stwierdzili, że pojawią się jeszcze
w firmie. Pod koniec lipca otrzymaliśmy oficjalne pismo w
którym PIP odpowiada na nasz wniosek i przedstawia wyniki kontroli. Z pisma wynika, że właściwie to w firmie wszystko jest w porządku. Pracownicy zaopatrzeni są w odpowiednie szafki, których wielkość i ilość uzależniona jest od
stopnia brudzenia się. Pismo jest dosyć mętne i z niektórych jego zapisów nic nie wynika, ale tak pisze PIP.
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Elastyczny czas pracy w MAN
Tak jak to Zarząd MAN-a zapowiadał, przed przerwą
urlopową otrzymaliśmy projekt porozumienia dotyczącego wprowadzenia w firmie na stale elastycznego czasu pracy. W chwili obecnej z porozumieniem
zapoznajemy pracowników zakładu i zbieramy opinie. Decyzja co do podpisania lub niepodpisania zostanie podjęta po konsultacji z pracownikami.
Z ostatniej chwili: Spotkanie związków zawodowych
z przedstawicielami pracodawcy w sprawie porozumienia o elastycznym czasie pracy odbędzie się 17
sierpnia o godzinie 10.30.
Bez elastycznego czasu pracy (w PKC)
Okazuje się, że nie wszyscy pracodawcy zainteresowani są tak zwanym elastycznym czasem pracy. Na
przykład Zarząd PKC nie wystąpił do związków zawodowych o podpisanie porozumienia na następne
lata twierdząc, że ma tak dużo pracy, że żadne przestoje nie są przewidywane, a wprost przeciwnie pracuje się w godzinach nadliczbowych.
Nowa jadalnia
W MAN zlikwidowano jadalnię, która znajdowała się
w jednym z tak zwanych łączników i przeniesioną ją
do nowo wyremontowanego pomieszczenia znajdującego się na hali spawalni obok pomieszczeń administracyjnych. Niestety w jadalni nie przewidziano umywalek do mycia rąk przed jedzeniem. Znowu ktoś
stracił poczucie zdrowego rozsądku?
Festyn – 18 sierpnia
Członków NSZZ „Solidarność” w MAN BUS, PKC i
APLEONA informujemy, że zmianie uległ termin
naszego związkowego festynu. Z przyczyn od nas
niezależnych festyn odbędzie się w dniu 18 sierpnia, a nie jak to było zapowiadane 1 września. Dla
członków NSZZ „Solidarność” i ich dzieci (do lat
15) udział w festynie jest bezpłatny. Od osób towarzyszących pobierana jest symboliczna opłata w
wysokości 10 zł.

Loteria
Aby wziąć w loterii udział należy przyjść do naszego biura, pobrać los, wrzucić go do urny i
czekać na losowanie, które odbędzie się podczas festynu związkowego. Do udziału w loterii
uprawnieni są wszyscy członkowie NSZZ
„Solidarność” zatrudnieni w MAN, PKC i APLEONA, a także ci, którzy zapiszą się do Związku
do 15 sierpnia.
Nagrodą główną tegorocznej loterii jest 50
calowy telewizor SAMSUNG
Inne nagrody to:
Wieża „Panasonic” – 2 szt.
Mikrofalówka – 4 szt.
Radio – 5 szt.
Radioodtwarzacz – 5 szt.
Odkurzacz – 7 szt.
Mikser z misą – 3 szt.
Mikser ręczny – 12 szt.
Kamera – rejestrator jazdy – 3 szt.
Żelazko – 9 szt.
Blender – 12 szt.
Książka „Niepodległa” – 20 szt.

Nr 11 (411)

Wiadomości Związkowe

Parking w MAN
Po naszej interwencji w sprawie fatalnej sytuacji na przyzakładowym
parkingu Zarząd firmy podjął działania, które według pracodawcy
mają poprawić warunki parkowania. W wyniku tych działań powstało
dwudziestosześciostronicowe opracowanie zawierające różnego rodzaju analizy (w tym wyliczenia ile osób przyjeżdża w jednym samochodzie), rozeznanie stanu komunikacji miejskiej, a także symulację
różnych ustawień samochodów. W efekcie tej ogromnej pracy zdecydowano o wyrównaniu terenu i wybudowaniu muru oporowego
(ma to dać 45 nowych miejsc parkingowych), uporządkowaniu terenu przy „Mileni” co ma dać 33 miejsca parkingowe. Postanowiono
zwrócić się do Starachowickiej Strefy Ekonomicznej i Prezydenta
Starachowic z wnioskiem o tworzenie miejsc parkingowych na terenie Strefy. Postanowiono także o promowaniu dojazdów do pracy
autobusami komunikacji miejskiej, ale nie sprecyzowano na czym to
promowanie miałoby polegać. Co by nie mówić to wyniki tych działań nie są rewelacyjne, bo rewelacyjne być nie mogą. Żeby nie wiem
co robić to terenu obecnego parkingu nie da się rozciągnąć no chyba żeby nad obecnym parkingiem wybudować drugi poziom, ale nikt
o tym nawet nie myśli, bo są to ogromne koszty. Innym rozwiązaniem jest znalezienie placu, wykupienie go i wybudowanie parkingu.
Plac taki znajduje się obok parkingu, ale o jego kupnie również się
nie myśli. Kolejne rozwiązanie to wyburzenie hali obok stacji „Vecto”.
Przecież kupiona ona została po to, aby ją wyburzyć i na jej miejscu
zrobić parking. Jeżeli chodzi o dojazdy autobusami to przecież firma
może pracownikom zafundować darmowe bilety. To by niejednego
skłoniło do pozostawienia samochodu w domu. Rozwiązań jest kilka,
ale potrzebne są konkretne decyzje co do kosztów rozwiązania problemu. Firmę na to stać i powinna ona te koszty ponieść. I to w tym
kierunku powinno iść, bo żadne opracowania i analizy nic nie dadzą.
To tylko marnowanie czasu i pieniędzy.
Szelki zamiast kamizelek
Od pewnego czasu pracownicy MAN-a zatrudnieni w magazynie
skarżą się, że noszone przez nich kamizelki odblaskowe utrudniają
im życie bo zaczepiają się o regały, a poza tym nie przepuszczają
powietrza w związku z czym pracownikom jest w nich gorąco. Pomimo, że ten temat zgłaszaliśmy wielokrotnie nikt się nim nie zajmował. Dlatego „Solidarność” zaproponowała swoje rozwiązanie. W
miejsce kamizelek proponujemy odblaskowe szelki, które z powodzeniem stosowane są w magazynie w PKC. Szelki takie pożyczyliśmy w PKC i przekazaliśmy do prezesa Gouwsa, który pozytywnie
odniósł się do naszej propozycji. Szelki mają być kupione i testowane w magazynie. Prawdę mówiąc to nie bardzo wiadomo po co mają
być one testowane skoro w PKC sprawdzają się znakomicie.
Fundusz Socjalny – Apleona
W ubiegłym miesiącu trwały rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielami zajmującej się w MAN utrzymaniem ruchu
firmy Apleona. Były to rozmowy mailowe i telefoniczne, ale także bezpośrednie, bo przedstawiciele Apleon-y pojawili się osobiście w Starachowicach. Byli to Joanna Boguszewska – członek Zarządu w Apleona, Marcin Silski – kierownik ds. Personalnych w Apleona i Monika
Sosnowska – Specjalista ds. Kadr i Płac w Apleona. Podczas negocjacji ustalono, że wypłaty świadczenia urlopowego w roku 2018 będą się
odbywać na podstawie obecnego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Ponadto zdecydowano, że likwiduje się tak zwane świadczenie ołówkowe, a przeznaczone na ten cel pieniądze przekazane zostają na
wzrost świadczenia świątecznego. W ubiegłym tygodniu związki zawodowe zatwierdziły listy osób, którym świadczenie urlopowe zostanie
wypłacone, a także listę osób, którym przyznano dofinasowanie do
zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także listę osób, którym przyznano
zapomogi losowe. W najbliższym czasie rozpoczniemy negocjacje Regulaminu Świadczeń Socjalnych w którym będziemy chcieli między
innymi zmienić zasady przyznawania świadczenia urlopowego.
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Problem z urlopem
Pracownicy zatrudnieni w PKC na tak zwanej Ramie mają duże problemy z uzyskaniem urlopu. I nie chodzi wcale o urlop bieżący, ale o urlop zaległy. Interweniowaliśmy w tej sprawie i otrzymaliśmy odpowiedź, że powodem nieudzielania urlopu
jest nawał pracy, która musi być wykonana.
Co by jednak nie mówić to pracownikom
urlopy się należą i powinny im być udzielane. Przypominamy, że to kierownictwo placówki odpowiada za takie zorganizowanie
pracy, aby wiązki były zmontowane, a pracownicy mogli wykorzystać przysługujący
im urlop.
Główny Inspektor Pracy apeluje

Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar
czasu pracy przekracza 8 godzin.
Komentarz: Apel ten można by krótko
skomentować powiedzeniem: „Pocałujta
w dupę wójta”. Nie wydaje mi się, aby
jakikolwiek pracodawca przychylił się do
takiego apelu. Co innego gdyby było to
zarządzenie, które musi wykonać. Widocznie jednak inspektor nie ma takich
uprawnień skoro nakazów skracania czasu pracy nie wydaje. I tu powstaje pytanie: W takim razie po co się tą sprawą
zajmuje i wydaje apele, które niczego nie
zmieniają? Ano chyba tylko dlatego żeby
pokazać, że coś robi, a że nic z tego nie
wychodzi to już inna sprawa. Chłop chce
dobrze, ale inni go nie rozumieją.

J.S

1000 autobusów dla Deutsche Bahn!

W czerwcu bieżącego roku koncern Deutsche Bahn zamówił 1000 autobusów.
Samochody będą wyprodukowane głównie w starachowickim zakładzie MAN-a w
ciągu czterech lat. Wartość kontraktu to
około 250 milionów euro. Kontrakt obejmuje tak zwaną starą generację autobusów Lion`s City. Wygląda na to, że autobusy te będą produkowane jeszcze przynajmniej przez cztery lata. Produkcja ta
będzie najprawdopodobniej prowadzona
równolegle z nową generacja autobusów
a być może także z autobusami elektrycznym których produkcja ma być uruchomiona.
Koncernu Deutsche Bahn jest największym przewoźnikiem autobusowym w
Niemczech. W skład grupy DB Regio Bus
wchodzi 35 firm autobusowych, które
łącznie posiadają ponad 12 300 autobusów i zatrudniają ponad 8 200 pracowników. Obecny kontrakt jest największym w
historii współpracy Deutsche Bahn z
MAN-em, ale nie jedynym bo koncern ten
jest stałym nabywcą produkowanych
przez MAN autobusów. Ostatni trzyletni
kontrakt (2015 – 2018) to 700 autobusów.
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Na Forum napisano (MAN)


Zdecydowane NIE dla elastycznego czasu pracy. Niech
zabiorą te pseudododatki, zaczną się zwolnienia i walenie
w (…) na maxa.



Jak nie podpiszemy elastycznego to moim zdaniem zarząd
nie zdecyduje się na obcięcie dodatków tj. trzynastka, premia od zysku z jednego prostego powodu. Wielu pracowników trzymają w Manie po prostu te dodatki. Bez dodatków
wypłata wypada raczej przeciętnie na tle zarobków pracowników np. Cerradu. Przy takim zapier..li jaki jest obecnie
nikt, kto ma możliwość przejść do innej firmy tu nie zostanie. Kto zrobi te wszystkie autobus jak znaczna część załogi odejdzie... Zarząd o tym dobrze wie i myślę, że już trzęsie spodniami. Tylko tego nie pokazuje, a nóż załoga zgodzi się na warunki zarządu. Myślę, że upór i zdecydowany
sprzeciw przeciwko elastycznemu może doprowadzić do
poprawy warunków pracy, a może nawet i płacy.



Święte słowa, Betlejemki mówią nie elastycznemu czasu
pracy!



Właśnie po co ta dyskusja żadnego elastycznego czasu
pracy. Pracownicy już wiedzą o co chodzi a zwłaszcza ci,
którzy pracują przez 5 lat. Dyskusja do niczego nie prowadzi jeden dureń będzie pisał żeby podpisać i co pan Janek
go posłucha. Wszyscy są za NIE PODPISYWANIEM JAKICHKOLWIEK GŁUPOT ODNOSNIE ELASTYCZNEGO
CZASU PRACY. Skoro mają roboty od groma na ten rok i
przyszły to, po co im zależy żeby już podpisać elastyczny.
Ludzie nie dajcie się otumanić będziecie jeszcze bardziej
niewolnikami firmy niż do tej pory. Wiecie co oznacza 12
miesięczny okres rozliczeniowy? Że nie dostaniecie ani
złotówki z banku godzin tylko wyjeb... was na wolne pojedynczo nawet jeśli będzie od groma roboty niż setki płacić.



Absolutnie nie podpisywać! Starczy tego szaleństwa, które
powinno być prawnie zdelegalizowane...



Myślę, że powinniśmy zaryzykować i nie podpisywać. Zobaczmy za rok za dwa jak to wszystko będzie wyglądać.



Jeden mądrze napisał. Polać mu! Każdy podnieca się, że
wszystko będą setki...a gówno prawda. Zarząd przestanie
korzystać z porozumienia, a zacznie korzystać z Kodeksu
Pracy. I tak będziemy pracować na odbiór godzin, a stracimy te 1,7 pensji o czym pisał kolega wyżej. Oooo i tyle
ugrany. 96h to raptem 12 sobót. W skali roku, (bo nie ukrywajmy, że przy 2 zmianach to te godziny będą wykorzystywane w soboty a nie po 1 czy 2 codziennie). Ale dostaniecie 1,7 pensji i te 12 dni kiedyś odbierzecie i posiedzicie w
domu. A przy niepodpisaniu elastycznego zabiorą wam te
1.7 pensji i nie wiem czy nawet te 15 sobót wystarczy żeby
wyjść na zero, (ale te soboty nie będą już do odbioru kiedyś tam).



Czemu 1.7 pensji nie pamiętasz ile brałeś wcześniej premii

z zysku? Bo za rok możesz już wziąć 6% co do 13 to masz
pewne tylko 60%. Kolejne 40% jest zależne od innych rzeczy czyli w następnym roku możesz wziąć 66% dodatku
pensji. Tylko to mogę wyrobić w miesiąc. Przez miesiąc
kilka sobót i kilka godzin na tygodniu. Ja jestem za rozwiązaniem, które zadowoli wszystkich, ale znając życie jak
podpiszemy czas elastyczny to oni nas już na swoje przerobią. Myślałem, że na ostatnich rozmowach zarząd naprawdę da coś od siebie i każdy będzie zadowolony. A oni
jeszcze chcąc coś zabrać, a w dalszych negocjacjach to
oddadzą. Za takie kombinowania przewodniczący nie powinien nawet z nimi rozmawiać. Niech zabiorą dodatki to zobaczymy ile osób będzie tu robić. Ile osób nie będzie chodzić na zwolnienia podczas choroby. Tak to każdy nie pójdę na zwolnienie, bo stracę 13 pensję.



Wydaje mi się, że nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, co
oznacza podpisanie lub nie podpisanie tego elastycznego
czasu pracy. Czy Ci wszyscy, co psioczą żeby nie podpisywać policzyli sobie ile tych nadgodzin będą musieli wyrobić
żeby wyjść na "zero"? Mam tu na myśli odrobienie w tych
nadgodzinach około 1,7 miesięcznej wypłaty (dodatek dobrowolny+ premia z zysku, która wychodzi w granicach 0,7
wysokości wypłaty). Ile to będzie sobót? 15? I jeszcze jeden mit o, którym się zapomina. To nie będzie tak, że jak
nie podpiszemy to nagle wszystkie nadgodziny będą płatne
100%... NIE! Kodeks pracy pozwala na pracę w nadgodzinach, jeżeli pracodawca ma te swoje szczególne potrzeby.
Błędem było to, że nie podpisaliśmy w zeszłym roku tego
porozumienia. Byłoby 96 godzin, brak taktowania w sobotę
i max 10 sztuk bodajże. Teraz można by negocjować no te
96 godzin na powiedzmy 72 godziny. A tak to kiszka, jesteśmy w punkcie zero i cholernie ciężko będzie coś ugrać, a
tamto porozumienie było czasowe - na rok. Do niczego na
dłuższą metę nie zobowiązywało, a jak czas pokazał i tak
robiliśmy w nadgodzinach i w soboty i tak. I nie mówię, że
mamy podpisywać ten elastyczny czas pracy, ale warto się
zastanowić, przeliczyć, wysunąć swoje propozycje i żądania i negocjować, tak jak to miało miejsce z podwyżkami.



Pewnie że elastyczny czas zostanie podpisany czy wam
się to podoba czy nie gdyż umysłowi za dużo by stracili
gdyby nie został podpisany. Nie wiem po co to zamieszanie
jak i tak wszystko jest przesadzone z góry.



Dyskusja wydaje się być zbędna z następujących powodów. Po pierwsze już w trakcie negocjacji o podwyżki większość załogi była przeciwna elastycznemu i sam Pan osobiście na świetlicy mówił, że nie podpisze elastycznego a
związki
powinny
szanować
wolę
załogi.
Po drugie propozycje firmy są wcale nie atrakcyjne dla nas,
proponują 96 godzin na bank oraz premię i obietnicę, że
dołożą starań, jeśli chodzi o soboty to nic za co można by
podpisać elastyczny. A co więcej chcą elastycznego na
stałe. Proszę pamiętać jak firma walczyła, aby dać nam jak
najmniejszą podwyżkę, walczyli o każdą dziesiątą część
procenta o każdy miesiąc w opóźnieniu podwyżki, o brak w
tym roku podwyżek indywidualnych

