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Wiadomo, że nienależenie do związku zawodowego jest
dla pracownika bardzo korzystne, bo po pierwsze nie trzeba płacić składki związkowej, a przecież te 20 czy 30 zł. to
duże pieniądze. Można za to kupić dwie paczki papierosów
albo dziesięć butelek piwa. To jest konkretny zysk! Kolejny
pozytyw nienależenia to podwyżka płacy. Czy ktoś jest zadowolony, z tego co związek wynegocjuje? Oczywiście, że
nie! Wynegocjowali dajmy na to 150 zł. podwyżki, a tobie
potrzeba, aby twoja płaca wzrosła dajmy na to o 700 zł.
Tyle potrzebujesz i już! Te 150 zł. to niech sobie w buty
wsadzą. Ty załatwisz to o wiele lepiej! Więc przystępujesz
do działania. Idziesz do prezesa firmy i przedstawiasz swoje żądania. Prezes wywala cię z hukiem z gabinetu i krzyczy żebyś się wziął za robotę, a jeżeli ci płaca nie odpowiada to radzi poszukać lepszej, ale w innej firmie. Bierzesz
się więc do roboty, ale z tego co załatwiłeś nie jesteś zadowolony, bo prawdę mówiąc nic nie załatwiłeś, zostałeś
przez szefa zmieszany z błotem, a co najgorsze on już cię
będzie miał na oku. Zaczynasz się więc zastanawiać czy
nie lepiej by jednak było, aby te sprawy załatwiał związkowiec. Ale dochodzisz do wniosku, że jednak nie, bo przecież nie załatwił ci to czego oczekujesz czyli tych 700 zł.
Inną sprawą jest, że nawet jak do związku nie należysz to
przecież i tak dostaniesz te nędzne 150 zł. Ci którzy do
związku należą mówią ci, że nie powinieneś dostać żadnej
podwyżki bo to przecież oni negocjowali, ale dlaczego
masz nie wziąć skoro dają. Dobre i te ochłapy. Związkowcy
mówią, że jesteś pasożyt i że żerujesz na tym co oni wynegocjują, ale niech sobie mówią. Ty i tak jesteś do przodu
tym co musiał byś zapłacić jako składkę związkową.
W zakładzie w którym jest związek zawodowy cały czas
są jakieś problemy. Związkowcy negocjują jakieś regulaminy, pracodawca konsultuje z nimi jakieś przepisy wewnątrzzakładowe co sprawia, że w firmie nie ma spokoju,
bo każdy z pracowników ma jakieś swoje pomysły. Jednemu pasuje to drugiemu tamto, a innemu nie pasuje nic.
Ludzie dyskutują, krytykują, kłócą się i w końcu z tego co ci
związkowcy podpiszą z pracodawcą nikt nie jest zadowolony. Najlepiej jest pracować w firmie gdzie nie ma związków
zawodowych. Tam wszystko jest jasne i proste. Pracodawca z nikim się nie konsultuje i z nikim nie negocjuje, ale
wydaje zarządzenia i wszyscy czy chcą czy nie chcą muszą je wykonywać. Oczywiście nie wszystkim się te zarządzenia podobają, ale nikt głośno tego nie mówi bo mogłoby
się to dla niego marnie skończyć. Ale co by nie mówić to w
firmie jest spokój, każdy zajmuje się swoją robotą, bo prze-

cież po to tu przychodzi. Nie musi myśleć co mu się należy, co nie należy, co by tu w regulaminach zmienić i co
poprawić bo myślą za niego inni to znaczy myśli pracodawca. Przecież on wie najlepiej czego pracownikowi potrzeba.
Tak więc to, że w zakładzie nie ma związków to sam pozytyw.
Kolejną sprawą, która potwierdza to, że lepiej jest w zakładzie w którym nie ma związków to sprawa różnego rodzaju akcji protestacyjnych. No bo związki takie akcje robią! A to jakaś manifestacja, a to jakaś pikieta, a wszystko
to po godzinach pracy! Komu by się chciało zostawać po
ośmiu godzinach pracy i pikietować czy manifestować godzinę albo i ze dwie. I co najgorsze w tym wszystkim, że za
darmo! Nikt ci za to nie zapłaci nadliczbówek, a na dodatek
to możesz się za to pikietowanie narazić swojemu przełożonemu. Żaden w tym dla ciebie interes. Lepiej spokojnie
iść do domu. No i co z tego, że pikietują o podwyżkę płacy.
Przecież wiadomo, że nawet jeżeli coś im się uda wypikietować i wynegocjować to nie będzie to, to o co tobie by
chodziło. Zamiast więc marnować czas na pikiety i manifestacje lepiej iść do domu i zrobić coś pożytecznego. A już
zupełnie nie do przyjęcia jest to, że związek może ogłosić
strajk. Przecież strajk jest niepłatny, naraża na stratę pracodawcę i z punktu widzenia pracodawcy zawsze jest nielegalny. Chyba trzeba być nienormalnym, aby siedzieć w
zakładzie za darmo i narażać się na konsekwencje za nielegalne przerywanie pracy. Rozsądny człowiek – a ty przecież takim jesteś – wie że należy omijać szerokim łukiem
wszelkie pikiety, manifestacje i strajki bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Jak z tego wynika należy też omijać
związki zawodowe bo to one są przyczyną fermentu w zakładzie. Lepiej spokojnie pracować i wykonywać polecenia
pracodawcy.
Czasem tylko możesz mieć wątpliwości czy jest to dobra postawa, bo prawdę mówiąc sam niczego nie możesz
załatwić, pracodawca płaci ci tyle ile uważa za stosowne, a
na dodatek jeździ na tobie jak na łysej kobyle. Wątpliwości
te jednak szybko znikają, bo dochodzisz do wniosku, że w
ogólnym rozrachunku to ci się jednak opłaci, bo masz spokój i co najważniejsze to nie musisz myśleć. A gdy jeszcze
uświadomisz sobie, że zaoszczędzisz na tym, że nie płacisz składki to już nie masz żadnej wątpliwości, że twoja
postawa jest właściwa. I tej postawy trzeba ci pogratulować. A pierwszym, który ci takie gratulacje złoży będzie…
twój pracodawca.
Jan Seweryn

Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej słuchać.
Seneka Starszy
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Komisja Socjalna w PKC
W dniu 19 września odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Przyznano 6 zapomóg losowych, 33
pożyczki remontowe i dofinansowano zajęcia sportowo rekreacyjne dla 401 osób. Odrzucono 1 wniosek o pożyczkę remontową i 1 wniosek o wypłatę
dofinansowania do wypoczynku. Następne posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się pod koniec
listopada. Składanie wniosków o pożyczki i zapomogi do końca października.
Okres rozliczeniowy w PKC
Nowy okres rozliczeniowy w PKC będzie miał
cztery miesiące. Rozpocznie się z dniem 1 października, a zakończy 31 stycznia. Jak pamiętamy
Zarząd PKC odszedł od elastycznego czasu pracy
i wykorzystuje tylko kodeksowe okresy rozliczeniowe.
Bałagan w toaletach
Pracownicy PKC skarżą się, że w toaletach panuje
bałagan, który bierze się nie stąd, że nie są one
sprzątane, ale stąd, że część urządzeń sanitarnych jest uszkodzona, a służby obsługi firmy nie
są zainteresowane ich naprawą. Inną sprawą jest,
że przy tak dużym zatrudnieniu ilość toalet jest
niewystarczająca. Nie bez winy są też sami pracownicy, którzy dewastują pojemniki z płynnym
mydłem i zapychają papierem odpływy. Co by jednak nie mówić to obowiązkiem pracodawcy jest
zapewnić pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
W MAN czekają na wypadek
O to, aby na przełomie zmian wstrzymać w firmie
ruch samochodowy apelujemy do Zarządu już od
kilku, a może i kilkunastu miesięcy, ale niestety nie
znajduje to żadnego zrozumienia. Uważamy, że
problem jest poważny, bo chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Dotyczy to głównie ulicy pomiędzy halami montażu (hala nr 55 i hala nr, 9) bo
tam jest główne natężenie ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego. W czasie przychodzenia i wychodzenia z pracy ludzie lawirują pomiędzy
autobusami i samochodami z firm zewnętrznych.
Kwestią czasu jest, gdy ktoś zostanie potrącony
lub przejechany. Zwiększy to i tak zatrważającą
statystykę wypadkową.
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Stan zatrudnienia w MAN i PKC
Na chwilę obecną w MAN zatrudnionych jest 2435 osób
plus 729 osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej (APT). W najbliższym czasie zatrudnienie w MAN jeszcze się zwiększy, bo planuje się przyjąć
w październiku jeszcze 276 osób. W PKC zatrudnionych
jest 1981 osób plus 331 osób zatrudnionych za pośrednictwem APT.
W dalszym ciągu Milenia
Po kilku miesiącach niepewności, kto będzie dostarczał
pracownikom MAN posiłki regeneracyjne sprawa się wyjaśniła. Tak jak to było do przewidzenia przetarg wygrał właściciel Milenii, który obsługuje MAN-a w tym zakresie od
samego początku. Milenia ma w tej dziedzinie wieloletnie
doświadczenie i odpowiedni sprzęt i warunki. Miejmy nadzieję, że wygrana nie spowoduje pogorszenia się oferowanych przez Milenię posiłków, co się niestety w przeszłości co jakiś czas się zdarzało.
Z APT do MAN-a
Z dniem 1 października 117 pracowników zatrudnionych w MAN za pośrednictwem APT otrzyma umowy
MAN-owskie. Jest to wymóg prawny, bo jak wiadomo
przez agencję można pracować tylko 18 miesięcy
(liczone od 1 czerwca 2017 roku). W następnych miesiącach kolejne osoby zatrudnione za pośrednictwem
APT będą musiały otrzymać umowy MAN-owskie. W
najbliższym czasie zmieni się także forma zatrudnienia
pracowników zatrudnionych w MAN na umowach terminowych. Osoby, które pracują na takich umowach
przez 33 miesiące (liczone od 22 lutego 2016) otrzymają stałe umowy o pracę. Zarówno w przypadku zatrudnienia z pośrednictwem APT jak i zatrudnienia na umowy terminowe stanie się to z mocy prawa pracy automatycznie. Nawet, gdy pracownik nie otrzyma aneksu
do umowy umowa dłuższa przekształci się w taką, jaką
określa prawo pracy. Oczywiście prawo pracy dotyczące umów o pracę dotyczy wszystkich firm, tak więc na
tych samych zasadach traktowani będą pracownicy
PKC i APLEONA.
Elastyczny czas pracy w MAN

Na chwilę obecną w sprawie porozumienia o elastycznym czasie pracy nastąpił dziwny zastój. Pracodawca nie proponuje jakichś dalszych rozmów,
a związki zawodowe też się nie kwapią do sfinalizowania tematu. NSZZ „Solidarność” przeprowadził wśród pracowników szerokie konsultacje i w
Dożywotnio w magazynie?
Od pewnego czasu pracownicy magazynu skarżą zasadzie wiemy jakie są ich opinie. Ożywiona dyssię, że utrudnia im się – a właściwie nie zezwala – kusja trwa na Forum na naszej stronie internetona przejście z magazynu na inne wydziały. Powo- wej. Niestety w części jest to pyskówka pomiędzy
dem ma być brak pracowników, którzy zastąpiliby pracownikami umysłowymi i fizycznymi, którzy matych, którzy zmieniliby miejsce pracy. Pewnie jest
ją odmienne poglądy na temat elastycznego czasu
to prawda, bo coraz mniej jest chętnych bycia magazynierami. Zarząd firmy powinien zastanowić pracy. Uważamy, że nie można dzielić pracownisię, jakie są tego powody. Według nas jednym z ków na fizycznych i umysłowych, bo przecież jetych powodów są niskie płace. Spora część pra- steśmy jedną załogą i powinniśmy ze zrozumiecowników magazynu pracuje na 3 grupie i jak na niem podchodzić do opinii i poglądów wyrażanych
razie nie zanosi się, aby to się miało zmienić. W przez jednych i drugich.
związku z tym należy się spodziewać, że problemy Z ostatniej chwili: Niespodziewanie spotkanie na
kadrowe w magazynie będą się powiększać. Co
temat elastycznego czasu pracy odbyło się w dniu
by jednak nie mówić to firma nie może zabraniać
pracownikom zmiany miejsca pracy, bo jest to blo- wczorajszym. Informacje o przebiegu spotkania
kowanie rozwoju pracownika i zmuszanie go do przedstawimy w następnym wydaniu „Wiadomości
Związkowych”.
wykonywania pracy, która mu nie odpowiada.
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URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE
Obiady pod kontrolą
W MAN planuje się wprowadzenie innego
MAN BUS
sposobu wydawania posiłków regeneracyj1.
Pracodawca
jest
obowiązany
zwolnić od pracy pracownika w przynych. W miejscach wydawania posiłków
padkach
określonych
rozporządzeniem,
wydanym na podstawie
zainstalowane zostaną specjalne czytniki
2
art. 298 Kodeksu pracy, a w szczególności na czas urlopu okoliczdo których trzeba będzie przystawić swoją
nościowego, obejmujący:
legitymację, aby posiłek otrzymać. Pracownik będzie mógł pobrać tylko jeden posiłek,
a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka
a nie jak jest to obecnie kilka.
albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka,
ojca, matki, ojczyma, macochy, teściowej, teścia, pasierba
Składka związkowa w APT
b) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzeCzłonków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w MAN za pośrednictwem agencji
bu jego siostry, brata, babki, dziadka, a także innej osoby pozopracy tymczasowej (APT) informujemy, że
stającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią
od listopada nie będą już musieli płacić
opieką.
składki związkowej w naszym biurze, bo
2.
Urlop
okolicznościowy może być udzielony pracownikowi w okresie
będzie ona potrącana przez APT. Wysodo
1
miesiąca
od zdarzenia.
kość składki nie ulega zmianie i wynosi 15
zł. Osoby, które przechodzą z APT na 3. Urlop okolicznościowy nie przerywa urlopu wypoczynkowego, ale
pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego po urlopie wypoumowy z MAN prosimy o poinformowanie
nas o tym fakcie, bo w takim przypadku
czynkowym, jeżeli od zdarzenia nie minął 1 miesiąc.
musimy zwrócić się do Działu Personalne- 4. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi będącemu w
go MAN, aby to MAN składkę potrącał.
okresie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, dni na
We wszystkich kierunkach
poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
W lakierni w MAN zrobił się ostatnio spory
a) 2 dni roboczych – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięczbałagan. Jest on spowodowany tym, że w
nego wypowiedzenia,
hali znajduje się wyjątkowo dużo autobub) 3 dni roboczych – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
sów. Ustawiane są one wbrew wszelkim
zasadom, co sprawia, że aby wypchnąć
PKC GROUP
jakiś autobus na linię obróbczą trzeba Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w razie:
przepchnąć kilka innych w inne miejsce.
1. Ślubu pracownika - w wymiarze 2 dni.
Jest to uciążliwe dla pracowników, a także
stwarza zagrożenie wypadkowe. Coś z tym 2. Urodzenia się dziecka pracownika - w wymiarze 2 dni.
3. Zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka - w wytrzeba zrobić!
miarze 2 dni.
Elektroniczne legitymacje związkowe
4. Zgonu i pogrzebu dziecka, ojca lub matki pracownika, ojczyma lub
Ten kto wstępuje do jakiejś organizacji pomacoch, teścia i teściowej – w wymiarze 2 dni
winien posiadać legitymację organizacyjną.
NSZZ „Solidarność” oczywiście legitymacje 5. Ślubu dziecka pracownika - w wymiarze 1 dnia.
takie wydaje, ale jak na obecną chwilę ma- 6. Zgonu i pogrzebu siostry, brata, babki lub dziadka pracownika - w
wymiarze 1 dnia.
ło kto je posiada. Dotychczasowe legitymacje były w formie książeczki, ale obecnie 7. Zgonu osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego
są to legitymacje elektroniczne. Każdy
bezpośrednią opieką - w wymiarze 1 dnia.
członek taką legitymacje może sobie 8. Wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zwolnienie na
„wyrobić”. Wystarczy wypełnić stosowny
poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w
wniosek. Wnioski te posiadają nasi przedwymiarze:
stawiciele wydziałowi – można je także
a) 2 dni roboczych – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięczotrzymać w biurze związkowym. Na podnego wypowiedzenia,
stawie legitymacji można wnioskować o
b)
3 dni roboczych – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
„wyrobienie” karty rabatowej na zniżki na
paliwa oraz na wybrane produkty i usługi
APLEONA
na stacjach Lotos i Lotos Optima.
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze:
Rabaty na stacjach Lotos i Lotos Optima  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo
zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki,
Paliwa
Rabat
Towary i
Rabat
usługi
ojczyma lub macochy;
Olej napę15 gr/l
Myjnia
 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu
dowy Dyna15%
jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej
mic
Benzyna
Oleje i
osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpoPB98 Dyna15 gr/l
płyny do
10%
średnią opieką.
mic
spryskiwaPracodawca
jest zobowiązany udzielić pracownikowi będącemu w okreczy
sie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, dni na poszuBenzyna
10 gr/l
PB95
kiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
Benzyna
PB98
Olej napędowy ON

10 gr/l
10 gr/l

 2 dni roboczych – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego
wypowiedzenia,

 3 dni roboczych – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
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Żabka otwarta w niedziele. Legalnie.

Sądy stają po stronie sklepów. Są już pierwsze prawomocne
decyzje umożliwiające placówkom prowadzenie sprzedaży w dni
wolne od handlu. Za złamanie zakazu handlu grozi grzywna do
100 tysięcy złoty.
Do tej pory sądy zbadały merytorycznie osiem spraw franczyzobiorców Żabki, którym Państwowa Inspekcja Pracy zarzuciła
złamanie zakazu handlu w niedziele. Wszystkie wygrali przedstawiciele sieci. Powoływali się oni na wyjątek przewidziany w ustawie zakazującej handlu, który umożliwia otwieranie w niedziele
placówek pocztowych (ich sklepy miały podpisane umowy z operatorami pocztowymi).
We wszystkich ośmiu przypadkach sąd zdecydował o uniewinnieniu franczyzobiorcy albo umorzył postępowanie bądź odmówił
jego wszczęcia. Z danych sieci wynika, że w jednej sprawie oddalono już zażalenie inspektora, w związku z czym decyzja sądu
jest prawomocna. Kolejne dwa postanowienia o umorzeniu uprawomocniły się, bo PIP ich nie zaskarżyła.
Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kilkudziesięciu innych franczyzobiorców, którym zarzucono złamanie zakazu. Ale trudno
spodziewać się innych decyzji skoro zgodnie z prawem ( i jeszcze przed wejściem w życie ograniczeń ) nie tylko prowadzili
sprzedaż towarów, ale też świadczyli usługi związane z dostarczaniem korespondencji.
- Nie znaleziono żadnych podstaw, aby kwestionować prawo
franczyzobiorcy do korzystania ze statusu placówki pocztowej –
podkreśla Żabka w odpowiedzi na pytanie DGP dotyczące omawianych spraw.
- Może ta asertywność sieci wszystkim wyjdzie na dobre. Ustawodawca zrozumie wreszcie, że przedsiębiorca potrafi walczyć o
swoje interesy. Nie można uchwalać ustawy tak niedopracowanej
i pełnej luk jak ta dotycząca zakazu handlu – komentuje Grzegorz
Orłowski, radca prawny z kancelarii Orłowski Patulski Walczak.
Decyzje sądów w sprawie Żabki mogą zachęcić inne sieci do
podpisania umów Z operatorami pocztowymi. Nie wiadomo jednak czy zdążą to zrobić, bo rząd zapowiada już nowelizację ustawy o zakazie handlu. Ma ona m.in. ograniczyć możliwość prowadzenia sprzedaży w niedzielę także w sklepach ze statusem placówki pocztowej.
Źródło: Łukasz Guza Gazeta Prawna

Zwiększa się liczba obcokrajowców w Starachowicach

Coraz częściej na ulicach Starachowic możemy się natknąć na
obcokrajowców. Zdarza się nawet, że wchodzą w konflikt z prawem, jak to miało miejsce w głośnym niedawno przypadku napaści na kobietę. Cudzoziemcy, przede wszystkim Ukraińcy, przybywają do nas przeważnie w celach zarobkowych. Znajdują zatrudnienie głównie w branży budowlanej oraz w zakładach mięsnych Animex. Na temat przyczyn takiego stanu rzeczy rozmawialiśmy z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
Wzrasta liczba osób z zagranicy pracujących w naszym mieście i
powiecie. Prym wiodą tu obywatele Ukrainy, których coraz powszechniej widuje się i słyszy w dużych centrach handlowych,
czy na ulicach Starachowic. Udział obcokrajowców w lokalnym
runku zatrudnienia monitoruje Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Z jego najnowszych statystyk wynika, że lokalni pracodawcy zatrudniają coraz więcej obywateli innych państw, bo po
prostu nie mają innego wyjścia. Mieszkańcy powiatu starachowickiego nie są zainteresowani propozycjami, które mają dla nich
firmy.
PUP w Starachowicach realizuje dwie formy zatrudnienia cudzoziemców. Pierwsza z nich dotyczy tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy niesezonowej. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się prace sezonowe, a także zatrudnienie trwające
do 3 lat. Jak podkreśla dyrektor PUP w Starachowicach Jarosław
Nowak zatrudnianie cudzoziemców odbywa się z poszanowaniem prawa. Nie ma danych na temat tego, czy cudzoziemcy
wiążą się na dłużej ze starachowickim rynkiem zatrudnienia, ale
jak szacuje dyrektor PUP można tu mówić o więcej niż tysiącu
osób.
Telewizja Starachowice www.tv.starachowice.pl
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Marek Lewandowski: Twaróg - naczelny Dziennika Zachodniego kłamie, jątrzy i manipuluje. Tylko po co?
Dziennik Zachodni, którego naczelnym jest Marek Twaróg,
po raz kolejny informuje, że jeszcze w tym roku dojdzie do
nowelizacji kodeksu pracy wprowadzającego m.in. specjalne
konta do rozliczania nadgodzin. Po raz kolejny powtarzam –
to bzdura.
W tekście „Nowy kodeks pracy: 26.09.2018. Te zmiany wejdą
w życie?”, który Dziennik Zachodni opublikował 25 września
na swojej stronie w „Strefie Biznesu” informuje, że wbrew
temu co mówi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowelizacja kodeksu pracy będąca wynikiem prac komisji kodyfikacyjnej jeszcze we wrześniu wejdzie do sejmu. A
cały tekst kończy się stwierdzeniem, że tak czy inaczej zmiany do końca roku wejdą w życie. Ponadto w tekście w wielu
miejscach przywołuje się stwierdzenie „w nowym kodeksie
pracy”.
Więc powiem to głośno i jednoznacznie: to bzdura. Nie ma
żadnego „nowego kodeksu pracy”. Nie są prowadzone żadne
prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy. Była
swojego czasu informacja po zakończeniu prac komisji kodyfikacyjnej, że dokument jako całość nie nadaje się do dalszych prac, ale jest tam kilka pomysłów wartych dyskusji.
Zmiany w rozliczaniu nadgodzin do nich nie należą. Koniec.
Kropka.
Stąd pytanie: jaki interes ma Dziennik Zachodni w rozsiewaniu tych informacji? Nie wiem. Wiem, jedno – kłamie! Myślę,
że bardziej jednoznacznie nie da się tego powiedzieć.
Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Skąd my to znamy?

Para zakochanych siedzi w parku. Nagle dziewczyna
mówi:
– Kochanie, boli mnie rączka.
Chłopak całuje ją w rękę:
– A teraz?
– Teraz już nie, ale zaczął mnie boleć policzek!
Chłopak całuje ją w policzek:
– A teraz?
– Hi, hi! Teraz już nie, ale zaczęły mnie usta boleć.
Chłopak całuje ją w usta:
– A teraz?
– Już nie.
Na to facet siedzący na sąsiedniej ławce:
– Przepraszam, a czy hemoroidy też pan leczy?
***

Kto ci podbił oko?
- Wyciągałem dziewczynę z wody.
- I ona cię tak urządziła?
- Nie, akurat wtedy żona weszła do łazienki...
***

Dwaj panowie rozmawiają przy kieliszku:
- Ech, życie jest ciężkie... - wzdycha jeden z nich. Miałem wszystko, o czym człowiek może marzyć: cichy dom, pieniądze, dziewczynę...
- I co się stało?
- Żona wróciła z wczasów tydzień wcześniej

...

