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

W dniach 25 i 26 października w Częstochowie odbył się XXIX
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W pierwszym
dniu w Zjeździe uczestniczyło wielu polityków z opcji bliskiej
„Solidarności”. Głównym gościem Zjazdu był prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent wygłosił do uczestników Zjazdu przemówienie w którym podkreślił rolę Związku w przemianach ustrojowych w Polsce. W dalszej części przemówienia prezydent podziękował „Solidarności” o dbanie i ochronę praw pracowniczych.
Następnie głos zabrała premier Beata Szydło. Była premier powiedziała, że rząd PiS-u dotrzymuje obietnic wyborczych oraz
stwierdziła, że liczy na wsparcie „Solidarności” w przeprowadzaniu dalszych przemian w Polsce. Beata Szydło powiedziała także, że są dla niej ważne nawet krytyczne uwagi. Przemawiała
także minister Elżbieta Rafalska, która skupiła się głównie na
przedstawieniu działań rządu na polu socjalnym. Minister pochwaliła się wprowadzeniem 500 plus, podniesieniem płacy minimalnej i ograniczeniem pracy w niedzielę. Ona również podziękowała „Solidarności” za wspieranie rządu, ale stwierdziła również, że „Solidarność” jest dla rządu trudnym i wymagającym
partnerem. Gośćmi KZD byli także minister Stanisław Szwed i
były przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski, a także
wiele innych osób związanych z „Solidarnością”. Przemawiali
również Prezes IPN Jarosław Szarek i prezes TVP Jarosław
Kurski. Prezes Jarosław Szarek tak jak poprzedni mówcy podkreślił rolę „Solidarności” w najnowszej historii Polski. Z kolei
prezes TVP poinformował, że trwają pracę nad serialem o działalności podziemnej „Solidarności”. Opuszczając Zjazd prezydent
Andrzej Duda uścisnął dłonie wszystkim delegatom. Była też
okazja do zrobienia sobie zdjęcia z prezydentem z czego wielu
delegatów skorzystało.
W dalszej części Zjazdu dokonano wyboru min. komisji skrutacyjnej, komisji statutowej i komisji do spraw wniosków i uchwał.
Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych, w tym stwierdzeniu
ważności KZD, wyświetlono film w którym przedstawiono i podsumowano działania „Solidarności” w ciągu kadencji 2014 –
2018. Kolejnym punktem obrad KZD było wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej Piotr Dudy. Przewodniczący omówił
działalność Związku w ciągu kadencji. Duda stwierdzi, że Związek odniósł wiele sukcesów między innym to, że udało się przywrócić poprzedni wiek emerytalny i ograniczyć handel w niedzielę. Niestety nie udało się zrealizować postulatu o możliwości
przechodzenia na emeryturę po 35 latach składkowych kobiet i
40 latach składkowych mężczyzn, ale jak powiedział szef Związku pamięta się o tym. W dalszym ciągu swej wypowiedzi przewodniczący stwierdził, że są poważne problemy z realizacją niektórych postulatów związkowych, ponieważ jest opór ze strony
partii rządzącej czyli PiS. Duda krytycznie odniósł się do faktu,
że z efektów działalności „Solidarności” korzystają także ci, którzy do Związku nie należą. Według niego należy doprowadzić do
tego, aby związkowcy mogli odliczać składkę związkową od podatku. Po wystąpieniu Piotra Dudy głos zabrała przewodnicząca

Krajowej Komisji Rewizyjnej i przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2014 – 2018. Nad obydwoma sprawozdaniami nie było żadnej dyskusji. Po przerwie obiadowej
nastąpiło zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji
Krajowej. Jedynym kandydatem był Piotr Duda. Do kandydata na
szefa Związku nie było żadnych pytań. Jedynie przewodniczący
MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS Jan Seweryn zapytał co
przewodniczący ma zamiar zrobić w sprawie elastycznego czasu
pracy. Piotr Duda odpowiedział, że przecież po to w zakładach
są związki zawodowe, aby negocjowały z pracodawcą tę sprawę,
a tam gdzie związków nie ma to powinny być założone. Jan Seweryn nie był tą odpowiedzią usatysfakcjonowany. Po tej wymianie zdań nastąpiło głosowanie. Za wyborem Piotra Dudy głosowało 248 delegatów, a przeciw było 24 delegatów. Następnym
punktem KZD był wybór członków Komisji Krajowej. Do obsadzenia było 56 miejsc i tylu kandydatów zgłoszono.
W drugim dniu obrad ogłoszono wyniki wyborów do KK. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani. Następnie przystąpiono
do wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Niestety nie
udało się wybrać pełnego składu KKR gdyż trzech kandydatów
nie osiągnęło wymaganej ilości głosów. Tak więc trzy miejsca w
tej Komisji pozostały nieobsadzone. Wybory uzupełniające mają
się odbyć podczas następnego KZD. Pod koniec obrad dokonano szeregu zmian w Statucie Związku w tym wydłużono obecną
kadencję z czterech do pięciu lat. Nie zgłoszono pod obrady i
głosowanie zmiany dotyczącej ograniczenia kadencyjności do
dwóch kadencji o czym przed Zjazdem się mówiło. W związku z
tą zmianą obecna kadencja będzie trwać nie cztery, ale pięć lat.
Na szczęście nie udało się wprowadzić do Statutu zmiany polegającej na powołanie tak zwanych sądów koleżeńskich. Dobrze,
że tak się stało, bo pozbawiłoby to komisje zakładowe i zarządy
regionów decydowania w sprawach konfliktów występujących w
miejscach ich działalności. Ponadto podjęto szereg uchwał i stanowisk dotyczących głównie spraw pracowniczych. Stanowiska i
uchwały dotyczyły między innymi wieku emerytalnego, zatrudniania cudzoziemców, szykanowania działaczy związkowych, pracy
zmianowej. Przyjęto uchwałę programową, która określa działanie i cele Związku na nową kadencję. W przerwie obrad odbyło
się posiedzenie nowo wybranej Komisji Krajowej na którym
ukonstytuowało się Prezydium KK. Zjazd Zakończyło zaprzysiężenie nowych władz Związku. W Zjeździe uczestniczyło 281 delegatów. Naszą Międzyzakładową Organizację Związkową na
KZD reprezentował przewodniczący Jan Seweryn.
Zjazdem bardzo interesowały się media. Niestety niektóre z
nich przedstawiały Zjazd jedynie w kontekście strajku w LOT i
wizyty prezydenta Andrzeja Dudy nie informując czym faktycznie
delegaci na KZD się zajmowali. Na Zjazd nie otrzymała akredytacji „Gazeta Wyborcza”. Powodem były złe doświadczenia z tą
gazetą, gdyż jak stwierdził rzecznik prasowy „Solidarności” nierzetelnie przedstawia ona działalność Związku.
Jan Seweryn

Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.
Mark Twain
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Konferencja: „Jak rozwiązać problemy parkingowe
pracowników MAN?”
W dniu 16 października w biurze Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN
BUS odbyła się zorganizowana przez Związek konferencja „Jak rozwiązać problemy parkingowe pracowników
MAN?”. W Konferencji udział wziął prezydent Starachowic
Marek Materek, wiceprezydent Starachowic Ewa Skiba,
przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
członek Zarządu powiatu Andrzej Sendecki, kierownik
zakładu MAN Mark Gouws, Artur Szewernoha członek
Zarządu MAN do spraw finansowych, a także Michał Walendzik radny z osiedla Orłowo. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: przewodniczący Jan Seweryn oraz Andrzej Kępiński
i
Małgorzata
Żłobecka.
Przewodniczący
„Solidarności” naświetlił problemy z jakimi borykają się
pracownicy MAN związane z niedostateczną ilością
miejsc parkingowych. Jan Seweryn stwierdził, że zarówno
władzom miasta jak i władzom powiatu nie powinno być
obojętne to gdzie ponad trzy tysiące pracowników firmy
parkuje swoje samochody, którymi dojeżdża do pracy.
Zdaniem przewodniczącego zarówno MAN jak i władze
lokalne wspólnie powinny się zastanowić jak rozwiązać
problem. W trakcie dyskusji ze strony władz lokalnych i ze
strony przedstawicieli MAN padały różne propozycje, ale
w praktyce niewiele z nich wynikało. Mówiono o dojazdach środkami komunikacji miejskiej, dopłatach do biletów, dojeżdżaniu samochodami prywatnymi w kilka osób.
W zasadzie wszyscy odżegnywali się od budowy dodatkowego parkingu, o co od kilku lat wnioskuje „Solidarność”
argumentując to tym, że może to spowodować, że samochodami prywatnymi będzie dojeżdżać jeszcze więcej
osób niż obecnie, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta. Na zakończenie konferencji prezydent Materek złożył pewne deklaracje, które dla przedstawicieli MAN wydały się interesujące. Kierownik zakładu
Mark Gouws zobowiązał się do ich przeanalizowania i
ustosunkowania się do nich w ciągu dwóch tygodni. W
spotkaniu nie uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec, chociaż
również był zaproszony. Według oceny „Solidarności”
wszystkie propozycje rozwiązania problemu, które padły
podczas konferencji to jedynie półśrodki. Związek w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że problem może rozwiązać jedynie budowa parkingu na 300 – 400 miejsc parkingowych.
34 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
W dniu 19 października w kościele Świętej Trójcy tak jak
co roku odbyły się uroczystości rocznicy śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki. Jest to już 34 rocznica jego męczeńskiej śmierci. Mszę zamówioną przez naszą organizację związkową celebrował i podniosłą homilię wygłosił
ksiądz Henryk Czyż. Po Mszy uczestnicy uroczystości
udali się pod tablicę i popiersie księdza Popiełuszki gdzie
złożono wiązanki i zapalono znicze. W uroczystości
udział wzięły poczty sztandarowe Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Urzędu Miasta Starachowice
oraz dwa poczty, którymi były: historyczny sztandar Komisji Fabrycznej Fabryki Samochodów Ciężarowych i
nowy sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Wiązankę złożył przewodniczący Komisji MOZ Jan Seweryn a znicze zapalili
kombatanci „Solidarności” Edward Dudek i Jerzy Wierzbiński a także Krzysztof Wójtowicz. W uroczystości udział
wzięła starosta powiatu starachowickiego Danuta Krępa.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu. Poczty
sztandarowe organizacji NSZZ „Solidarność” stanowili:
Waldemar Maciąg, Andrzej Kępiński i Jan Radecki oraz
Mirosław Chorab, Maciej Maciąg i Krzysztof Fereniec.
Uroczystości rocznicowe odbywają się w kościele Świętej
Trójcy od roku 1985.
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BOCO odchodzi

W MAN następuje kolejna zmiana firmy obsługującej zakład. Jak pamiętamy od kwietnia bieżącego roku odeszła
firma Gegenbauer, która obsługiwała MAN-a w zakresie
utrzymania ruchu, a także zajmowała się sprzątaniem zakładu. Teraz to co robił Gegenbauer robi firma Apleona.
Tym razem chodzi o firmę BOCO, która od kilku lat zajmuje się praniem odzieży pracowników. Jak się dowiadujemy
od 1 stycznia BOCO nie będzie już obsługiwać MAN-a w
tym zakresie, bo w jej miejsce wejdzie firma Bardusch. O
firmie Bardusch piszemy na trzecie stronie gazetki.
City Security

Być może dojdzie do zmiany firmy ochroniarskiej, która
ochrania MAN-a. Jak się dowiadujemy MAN nie jest zadowolony z pracy City Security. W najbliższym czasie ma się
w tej sprawie odbyć spotkanie na którym podjęta będzie
decyzja co do dalszej współpracy z tą firmą. Czyżby szykowała się kolejna zmiana?
Nowa szatnia, czyli kolejny bałagan

W MAN w tak zwanym łączniku na piętrze na którym znajdowała się stołówka utworzono szatnię dla pracowników
montażu. Dobrą informacją jest to, że zostanie zlikwidowana szatnia na hali numer, 9 o co od kilku lat zabiegała
„Solidarność”. Pracownicy, którzy z tej szatni korzystali
dostali polecenie, aby przenieść się do tej nowej szatni. I
w tym momencie nastał horror. No bo przenosiny jeszcze
się na dobre nie rozpoczęły, a już odłączono kontenery w
których znajdują się umywalnie i toalety pozbawiając w
ten sposób kilkaset osób możliwości skorzystania z ubikacji i umywalni. Dopiero po interwencji NSZZ „Solidarność” i
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy kontenery
ponownie zostały podłączone. Inną sprawą było to, że
pracownicy na własnych plecach musieli przenosić szafki
do nowej szatni, a znajduje się ona na pierwszym piętrze
tzw. łącznika. Szafki zamiast być wciągnięte na linie klatką
schodową były noszone po schodach, co spowodowało
poobijanie nowo pomalowanych ścian. Wniosek z tego
zdarzenia może być tylko jeden, że nie wszyscy, którzy w
tej firmie pracują potrafią myśleć i działać zdroworozsądkowo.
Premia roczna w PKC

W dalszym ciągu nic nie wiadomo o premii świątecznej w
PKC. W sprawie tej zwróciliśmy się do prezesa, ale jak na
tę chwilę nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Wciąż jednak mamy nadzieję, że tradycji stanie się za dość i pracownicy jak co roku pieniądze na święta dostaną.
Rozwiązali problem

W PKC w umywalni znajdującej się na antresoli w szatni w
hali maszynowni znajdują się prysznice, co jest normalne,
bo w takie urządzenia każda szatnia musi być wyposażona. Do jakiegoś czasu wszystko działało właściwie, ale
niedawno okazało się, że woda lecąca podczas używania
prysznicy przecieka do pomieszczeń znajdujących się na
dole. Wydziałowi spece wzięli się więc do roboty i problem
rozwiązali w ten sposób, że…zlikwidowali prysznice! I woda nie leci! No cóż można i tak.
Zagrożone biurka brygadzistów?
Blady strach padł na brygadzistów w PKC, gdy poszła informacja – nie wiadomo czy prawdziwa – że brygadzistom mają
być zabrane biurka, a w to miejsce mają być wstawione pulpity na których będą oni wykonywać to co dotychczas. Praca
ta miałaby się odbywać na stojąco, co tych co mają wrażliwe
nogi przyprawia o ich drżenie. Czy obawy te są uzasadnione
okaże się wkrótce, ale gdyby się to okazało prawdą to było
by to niewłaściwe, bo pracownikowi należy ułatwiać życie a
nie utrudniać.

Nr 17 (417)

Wiadomości Związkowe

Urlop ojcowski a dodatek frekwencyjny
W PKC funkcjonuje tak zwany dodatek frekwencyjny,
który otrzymują ci, którzy w danym miesiącu nie chorowali nawet jednego dnia. Ci, którzy chorowali frekwencyjnego nie otrzymują. Niestety do tych, którym dodatek
frekwencyjny nie przysługuje zaliczono także osoby
przebywające na urlopach ojcowskich, bo według interpretacji Zarządu PKC oni też byli w pracy nieobecni.
„Solidarność” uważa, że jest to niewłaściwe, bo to nie
jest zwolnienie lekarskie, ale urlop. Interweniowaliśmy w
tej sprawie i osiągnęliśmy sukces. Urlop ojcowski nie
będzie powodował niewypłacenia frekwencyjnego. Stosowne zmiany w tej sprawie zostaną wpisane do Regulaminie Premiowania.
Premia z chorobowego
Zarówno w MAN jak i w PKC premia pomniejszana jest
w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Za każdy dzień zwolnienia zabierane jest 5%
premii. To, co pracownikom nie zostanie wypłacone pozostaje do dyspozycji kierownika danej placówki. Kierownik dzieli te pieniądze według własnego uznania i
powinien je dać tym, którzy się wybitnie zasłużą. W
praktyce nikt nie wie, kto tę dodatkową premię otrzymał,
bo kierownik nie ma obowiązku informowania o tym
podległych mu pracowników. Ta sytuacja rodzi podejrzenia, że premia dzielona jest pomiędzy tych, których
kierownik darzy jakimiś specjalnymi względami. Na temat dzielenia krążą po zakładach różnego rodzaju legendy. Mówi się, że premię biorą koledzy kierownika,
albo ich sympatie lub kompani od kieliszka. Ile jest w
tym prawdy nie wiadomo, jednak faktem jest, że jest to
niezdrowa sytuacja. NSZZ „Solidarność” zwrócił się do
zarządów MAN i PKC o inny sposób rozdysponowywania tych pieniędzy i zaproponował swoje rozwiązania.
Uważamy, że sprawa pieniędzy jest sprawą drażliwą,
dlatego przydzielanie tej dodatkowej premii powinno
odbywać się w sposób transparentny, co wyeliminuje
wszelkie podejrzenia. Będzie to korzystnie dla wszystkich w tym dla samych kierowników, którym być może
niesłusznie przypisuje się to, czego nie czynią. Niestety
jak do tej pory sprawa nie została załatwiona, chociaż
parę razy na ten temat odbyła się wymiana opinii pomiędzy związkami a pracodawcami.
Remanent w MAN
W dniach 2 i 3 listopada w MAN odbędzie się coroczny
spis części i materiałów. W spisie udział będzie brało
około 750 pracowników. Pozostali w dniu 2 listopada
będą mieli wolne, które należy pokryć urlopem lub godzinami nadpracowanymi. Ci, którzy nie będą chcieli
wziąć urlopów będą musieli przyjść do pracy i wezmą
udział w spisie.
12 listopada dniem wolnym
Aby szczególnie uczcić 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości rząd podjął decyzję, że dzień 12
listopada jest dniem wolnym od pracy. Firmy czy chcą
czy nie chcą muszą się do tej decyzji dostosować i dać
pracownikom wolne.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

składa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność”
w MAN BUS
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Bardusch Polska Sp. z o.o.

W Polsce rozpoczęliśmy działalność w 1998 roku, a naszym
pierwszym klientem był i jest nim do dzisiaj zakład General
Motors Opel Polska. Do chwili obecnej pozyskaliśmy na rynku polskim grupę kilkudziesięciu nowych klientów, miedzy
innymi: Zakłady z grupy Saint-Gobain, Kraft foods, Nestle,
Nutricia, Prymat, PKN Orlen, Arcelor (Huta Warszawa).
Aktualnie nasze zakłady zlokalizowane są w:
 Prudniku (zasięg obsługi od Polski Centralnej do Południowej)
Toruniu (zasięg obsługi od Polski Północnej do Centralnej)
 Nasz cały koncern obsługuje dziś ponad 90.000 Klientów i
zaopatruje ponad 1 milion ludzi w ubrania robocze i artykuły ochrony osobistej. bardusch przerabia dziennie we
wszystkich filiach ponad 275 ton prania.
Z pomocą naszych pracowników oferujemy klientom wieloletnie do świadczenie, kompleksowy system serwisowania oraz
naszą logistykę, która gwarantuje skuteczne zaopatrzenie aż
do miejsca pracy każdego z pracowników naszego klienta.
Działalność przedsiębiorstwa rodzinnego
Na początku regionalna pralnia, dziś globalny gracz na rynku
– dzięki niezawodnej jakości i dużemu zaangażowaniu przedsiębiorstwo rodzinne bardusch zapewniło sobie pewne miejsce wśród wiodących oferentów usług wypożyczania tekstyliów.
Dzisiaj zaopatrujemy w odzież roboczą ponad milion ludzi na
całym świecie i organizujemy kompletny serwis pralniczy dla
tysięcy hoteli, szpitali i ośrodków opiekuńczych. Codziennie
przerabiamy ponad 420 ton prania. Odpowiada to około
100.000 załadowań pralki.
Mimo
tych
imponujących
ilości
firma
bardusch
jest przedsiębiorstwem rodzinnym, otwartym na życzenia i
oczekiwania klientów i w każdej chwili gotowym na poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
Podstawą jest tutaj profesjonalne zarządzanie tekstyliami i
higieną. Realizuje je 4.000 pracowników w licznych oddziałach firmy w Niemczech, Francji, Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech, na Słowacji i w Szwajcarii.
W samych Niemczech prowadzimy dostawy do naszych
klientów z ponad 20 lokalizacji: kompleksowo, szybko i punktualnie.
Niezależnie od tego, czy klientem jest piekarnia, duża kuchnia, kiosk czy szpital, nasze idealnie dostosowane usługi są
wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.
Materiał ze strony oficjalnej firmy

Wskaźniki i stawki

 Minimalne wynagrodzenie za pracę (od stycznia
2018r.) – 2100zł

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
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przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w III
kwartale 2018r.) – 4821,80zł
Najniższa emerytura (od marca 2018r.) – 1029zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy i renta rodzinna (od marca 2018r.) - 1029zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy (od marca 2018r.) – 772,35zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (od marca 2018r.) 1235,76zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (od marca 2018r.) 926,82zł
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Wiadomości Związkowe

Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy
na urlop na żądanie
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik
posiada prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4
dni w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od
liczby pracodawców, z którymi pozostaje w stosunku pracy. Warunkiem udzielenia urlopu jest zgłoszenie pracodawcy takiego żądania najpóźniej w dniu
rozpoczęcia urlopu. W praktyce pracownik chcący
skorzystać z urlopu na żądanie często ogranicza się
jedynie do poinformowania pracodawcy o rozpoczęciu urlopu , nie bacząc na konieczność uzyskania
zgody pracodawcy w tym zakresie. Powszechne
błędne przekonanie wynika z redakcji przepisu
art.1672 Kodeksu pracy, który posługuje się zwrotem: pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu na
żądanie (…). Jednakże, wbrew pozorom pracownik
nie może samowolnie zdecydować o tym, kiedy
wykorzysta urlop na żądanie, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji, w jakiej pracownik sam sobie
udziela takiego urlopu co byłoby sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Rozpoczęcie przez pracownika urlopu na żądanie
przed jego udzieleniem przez pracodawcę, może
zostać odebrane za nieusprawiedliwioną obecność
w pracy, która stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i w konsekwencji może stanowić
przesłankę dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak co zrobić,
kiedy pracodawca nie odpowie na zgłoszone żądanie udzielenia urlopu? Z pomocą przychodzi Sąd
Najwyższy, który w jednym z orzeczeń wskazuje, że
nieobecność pracownika po zgłoszeniu takiego
wniosku nie może stanowić powodu dla rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku ,
gdy pracodawca milczy i nie udziela odpowiedzi
mimo obowiązku.
Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu
na żądanie?
Obowiązek udzielenia „urlopu na żądanie” nie jest
bezwzględny, pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na
ochronę interes wymaga obecności pracownika w
pracy. Będzie to najczęściej sytuacja w której nieobecność mogłaby zaszkodzić interesom pracodawcy np. ze względu na zapewnienie potrzeb produkcyjnych czy sytuacja kiedy duża część pracowników
przebywa na urlopach wypoczynkowych. Należy
pamiętać, że w każdym przypadku pracodawca zobowiązany jest do podania konkretnej przyczyny,
dla której odmówił pracownikowi udzielenia urlopu
na żądanie. Zapewnienie pracodawcy prawa wypowiedzi w zakresie udzielenia urlopu na żądanie,
związane jest bezpośrednio z funkcją organizacyjną
prawa pracy, która w założeniu ustawodawcy ma na
celu zapewnienie pracodawcy kierownictwa zakładem pracy. Zaś jednym z podstawowych obowiązków pracownika wynikających z art. 22 Kp. jest podporządkowanie pracodawcy o czym pracownicy powinni pamiętać, zgłaszając chęć skorzystania z urlopu na żądanie.
Michał Dudek
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
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10 przykazań dobrego kierownika
1. Szanuj podwładnego swego, bo jutro możesz zająć miejsce
obok niego.
2. Nie smaruj się wazeliną dla przełożonego swego, bo on i tak
nie doceni tego.
3. Poskrom pychę swoją i zarozumiałość, dostrzeż wady swoje,
ułomność i małość.
4. Miej pokorę w sobie – świadomość swej roli – tyś jak wszyscy
w firmie najemny pracownik.
5. Powtarzaj wciąż sobie, żeś nie jest geniuszem, są lepsi od ciebie, chociaż plebejusze.
6. Bądź człowiekiem nie wilkiem dla bliźniego twego, bo może się
zdarzyć, że padniesz na swego.
7. Dbaj o godność swoją i swój wizerunek, bo gdy o to nie dbasz
nie licz na szacunek.
8. Wbij sobie do głowy by starszych szanować, by się od nich
uczyć, ich rady stosować. Szanuj robotnika – on cię utrzymuje
– w trudzie, w pocie czoła na ciebie pracuje.
9. Słuchaj ludzi pilnie i wyciągaj wioski, pomagaj w trudnościach i
rozpraszaj troski.
10. Mów pacierz co rano, zanim zaczniesz pracę, proś o mądrość,
rozum, rozwagę i talent. Bij się w piersi mocno jeśliś skrzywdził
kogoś, ludzie ci pomogą byś prostą szedł drogą.
Przykazanie jedenaste – dodatkowe
11.Jeśliś nie zrozumiał przykazań dziesięciu krzycz głośno, lamentuj, ale nie komentuj.
„Przykazania dobrego kierownika” były w naszej gazetce publikowane już kilka razy, ale zamieszczamy je po raz kolejny dla przypomnienia. Każdy kierownik powinien je przeczytać i stosować.



Skąd my to znamy?

Kiedyś do rabina przyszedł młody żyd i powiedział:
- Rabbi ja jestem ateistą.
- No, dobrze rzekł rabin – a Torę ty przeczytałeś?
- A po co czytać Torę, przecież ja jestem ateistą.
- A o Mojżeszu, Dawidzie i prorokach to ty coś wiesz?
- Nie rabbi, przecież ja jestem ateistą.
- A dziesięć przykazań ty znasz?
- Oj rabbi, nie znam tego wszystkiego, przecież ja jestem
ateistą.
- To jak ty nie czytałeś Tory, jak ty nie wiesz nic o Mojżeszu, Dawidzie i prorokach, jak ty nie znasz dziesięciu
przykazań, to ty jesteś nieuk, a nie ateista.
***************

– Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.
– To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech?
– Bo stawiała opór.
****************

Nauczycielka pyta uczniów jakie mają zwierzęta w domu.
Dzieci odpowiadają kolejno:
– Psa!
– Ja mam kota!
– Ja rybki w akwarium!
W końcu nauczycielka pyta Adasia:
– A jakie ty, Adasiu, masz zwierzątko w domu?
– Kurczaka w zamrażarce.

