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

Wydawać by się mogło, że czasy, gdy pracownik zmuszony był do wykonywania jakiejś pracy dawno się skończyły. No, bo przecież mamy demokrację i każdy może wybrać sobie taką pracę jaka mu odpowiada. Może także nigdzie nie pracować. Też mu to wolno. Jeżeli już jednak
zdecyduje się na to, że chce pracować to miejsce pracy i
rodzaj pracy pozostawione zostało jego wyborowi. W minionych czasach było jednak tak, że ludzie byli zmuszani do
wykonywania pracy, której nie chcieli i w miejscach o których nie oni decydowali. Były czasy niewolnictwa, było wywożenie na roboty czy zsyłki w odległe miejsca. Często
zdarzało się, że pracownik pracował za samo wyżywienie
lub za marne pieniądze.
Dzisiaj człowiek ma prawo wyboru, bo jak powiedziałem
może pracować gdzie chce i wykonywać taką pracę jaka
mu najbardziej odpowiada. Oczywiście praca ta musi być
odpowiednia do jego umiejętności i kwalifikacji. Wiadomo,
że nikt nie zatrudni do kierowania samolotem kogoś, kto ma
uprawnienia do poruszania się rowerem. Okazuje się jednak, że nie zawsze pracownik ma wybór o którym była mowa wcześniej. Przykłady mamy w naszej najbliższej okolicy.
Przykład pierwszy z brzegu, czyli MAN BUS. W ostatnim
czasie pracownicy tej firmy mają poważne problemy ze
zmianą stanowiska pracy. W szczególności dotyczy to pracowników magazynu, ale nie tylko. Dlaczego pracownicy
magazynu chętnie zmieniliby pracę? Ano głównie dlatego,
że wbrew pozorom jest ona ciężka i na dodatek mało płatna. Niestety wszelkie starania o zmianę stanowiska pracy
skazane są na porażkę, bo jest zakaz wydawania na to
zgody. Tak, więc pracownik uwiązany jest do tego stanowiska pracy i nie widać nadziei, że to się zmieni. A przecież
każdy powinien wykonywać taką pracę, jaka daje mu satysfakcję i co najważniejsze pozwala na finansowe zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Owszem pracownik może się z
firmy zwolnić lub porzucić pracę, ale przecież nie o to chodzi.
Przykład drugi to PKC. Tu również pracownicy mają poważne problemy ze zmianą stanowiska pracy, bo podobnie
jak w MAN przełożeni nie wyrażają na to zgody. Inną sprawą jest też to, że szczególnie w ostatnim okresie czasu firma utrudnia pracownikom przejście na zasadzie porozumienia stron do MAN-a. Z kolei MAN podobno nie chce zatrudniać pracowników z PKC. Nikt nam tego oficjalnie nie
powiedział, ale mówi się, że PKC dogadał się z MAN, aby
tak było. Tak jak w przypadku MAN-a pracownik może
zwolnić się z pracy, ale nie wtedy kiedy chce tylko wtedy
gdy odpracuje stosowny do zatrudnienia w PKC okres wy-

powiedzenia. Jest to zgodne z prawem pracy, ale z drugiej
strony jest to dla pracownika utrudnienie i właściwie zmuszanie go do wykonywania pracy, której wykonywać już nie
chce. Część pracowników godzi się na to, ale ci którzy mają
gdzieś indziej „nagraną” pracę po prostu nie czeka i z dnia
na dzień pracę porzuca.
Trzeba powiedzieć, że pracodawca zarówno jeden jak i
drugi ma prawo tak sterować personelem, aby móc wykonać plany produkcyjne. Nie może być jednak tak, że pracownik całymi latami będzie trzymany na uwięzi. A gdzie
rozwój pracownika, gdzie jego uniwersalność? Przecież tyle
się o tym mówi. Jak widzimy rzeczywistość jest zupełnie
inna. Dodam jeszcze, że trzymanie pracownika „na siłę”
sprawia, że cofa on się w rozwoju, co jest dla niego minusem, bo w przypadku okresowej jego oceny wychodzi na to,
że jest to mało wartościowy pracownik, bo niewiele umie. A
skąd ma umieć skoro nie pozwolono mu się nauczyć czegoś nowego?
Opisane wyżej działania sprawiają, że praca nie tylko,
że nie jest dla pracowników atrakcyjna, ale wręcz przeciwnie jest dla niego złem konicznym, a często udręką. Niejednokrotnie słyszy się jak pracownicy mówią, że już im się do
pracy nie chce przychodzić, bo praca im nie odpowiada, bo
przełożony jest nie do wytrzymania, że warunki pracy są
nieodpowiednie, że płaca nieadekwatna do wymagań itp.
itd. Oczywiste jest, że w takich przypadkach pracownik powinien sobie pracę zmienić, ale jak powiedziałem rzeczywistość jest inna. Nie każdy decyduje się na porzucenie pracy
i pójście do innego zakładu, bo albo mu nie odpowiada rodzaj pracy w tym zakładzie, albo po prostu przyzwyczaił się
do zakładu w którym pracuje. Duża część pracowników nie
widzi siebie w innym zakładzie, ale właśnie w tym w którym
obecnie pracuje, lecz na innym stanowisku pracy. A przecież w tak dużych firmach, jakimi są MAN i PKC jest wiele
różnych stanowisk pracy, dlatego pracownik powinien mieć
możliwość wyboru. Utrudnianie pracownikowi znalezienia
sobie miejsca w zakładzie do niczego dobrego nie prowadzi. Wprost przeciwnie działa to na szkodę firmy, bo pracownik zdemotywowany do pracy jest mniej wydajny, mniej
uważny, co przekłada się negatywnie na jakość jego pracy i
stwarza zagrożenie wypadkowe. Dlatego pracodawcy nie
powinni utrudniać pracownikom przechodzenia na inne stanowiska pracy, a wręcz przeciwnie powinni im to ułatwiać,
bo jest to w interesie firmy. Nie od dzisiaj wiadomo, że pracownik zadowolony z pracy to skarb dla zakładu. Niestety
jak widzimy nie wszyscy to rozumieją.
Jan Seweryn

Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.
Platon
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Produkcja w MAN na wysokim poziomie
Tak jak zapowiadano, produkcja w MAN od początku roku
jest na bardzo wysokim poziomie. Obecnie produkowanych
jest 14 autobusów dziennie plus 10 podwozi autobusowych.
Taki poziom produkcji przewidywany jest na kolejne miesiące.
W MAN wciąż przyjmują
W ciągu ubiegłego miesiąca do MAN przyjęto około dwustu
osób. Wśród przyjętych jest duża grupa kobiet. Osoby te
przyjmowane są za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W chwili obecnej w MAN jest już prawie 1000 pracowników agencyjnych. Pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez MAN-a jest ponad 2560 tak więc w sumie w MAN
pracuje około 3500 ludzi. Masowe przyjmowanie pracowników jest związane z ogromnym programem produkcyjnym.
Na montaż i na magazyn zatrudnia się na 3 grupie zaszeregowania, a na lakiernię i spawalnię na 5 grupie zaszeregowania.
Wypadkowość w MAN
Wypadkowość w MAN wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu stycznia i lutego wypadkom uległo 12 pracowników MAN i 14 pracowników zatrudnionych w MAN za pośrednictwem APT. W sumie w ciągu dwu miesięcy było 26 wypadków. Na szczęście są to wypadki lekkie, co nie znaczy, że nie
należy się tym przejmować. Wprost przeciwnie należy zrobić
wszystko, aby wypadków było jak najmniej. W większości powodem wypadków jest pośpiech i brak opanowania procesów
produkcyjnych przez nowoprzyjętych pracowników. Niestety
PIP, do której zwróciliśmy się w sprawie zwiększenia w firmie
produktywności o 11% co według nas skutkuje zwiększoną
wypadkowością nie widzi związku ilości wypadków ze zwiększonym tempem pracy.
Zakaz przyjmowania do MAN-a(?)
Pojawiła się informacja, że w MAN jest zakaz przyjmowania
do pracy pracowników PKC. Próbowaliśmy się dowiedzieć
czy to prawda, ale na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jasnej
odpowiedzi. Prawdopodobnie coś w tym jest, bo przecież w
PKC produkowane są wiązki dla MAN-a, a jeżeli pracownicy
PKC przeszli by do MAN-a to PKC może mieć problemy z
wyprodukowaniem zamówionych przez MAN-a wiązek.
Kolejni Turcy w MAN
W poniedziałek pojawiła się w MAN dwunastoosobowa grupa
Turków. Na chwilę obecną nie jest nam wiadome czym będą
się oni zajmować. Warto wspomnieć, że jest to już druga grupa pracowników z zakładu MAN w Ankarze. Pierwsza grupa
przybyła do Starachowic na początku roku bieżącego.
Podwyżki indywidualne w MAN
W ramach 1% funduszu płac przeznaczonego na podwyżki
indywidualne podwyżki otrzymało:
MAN 487 osób.
Pracownicy fizyczni bezpośrednio produkcyjni – 374 osoby
Pracownicy fizyczni pośrednio produkcyjni – 13 osób
Pracownicy umysłowi – 100 osób
APT
Pracownicy fizyczni bezpośrednio produkcyjni – 122 osoby
Pracownicy fizyczni pośrednio produkcyjni – 1 osoba
Pracownicy umysłowi – 2 osoby
Poznaniacy na extra stawkach
MAN obiegła informacja, że do firmy przyjmowani są byli pracownicy MAN w Poznaniu. Osoby te mają o wiele wyższe
stawki godzinowe niż starachowiccy pracownicy. Jak nam
wyjaśniono osoby te są zatrudniane doraźnie, aby wspomóc
produkcję. Co by jednak nie mówić to pracownicy naszego
zakładu są zbulwersowani wysokością stawek tych pracowników i pytają, dlaczego nie można takich samych stawek zaproponować pracownikom starachowickim. No właśnie, dlaczego?
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Zmiana czasu pracy w MAN
Po naszym piśmie do prezesa Yavuza w sprawie katastrofalnej sytuacji na przyzakładowym parkingu podjęto wreszcie działania, aby ulżyć doli pracowników.
Pierwszym co uczyniono to zmiana godziny rozpoczynania pracy przez I zmianę. Zmiana ta od 4 marca
pracę rozpoczyna od godziny 6.00. Zmiana II rozpoczyna pracę tak jak dotychczas, czyli od godziny
14.30. Zmiana czasu pracy I zmiany ma spowodować,
że tłok na parkingu zostanie rozładowany.
„Solidarność” podchodzi do tego pomysłu z dużą
ostrożnością. Bacznie będziemy obserwować czy pomysł przyniesie oczekiwane rezultaty. Obawy co do
trafności owego pomysłu budzi fakt, że do nowej godziny rozpoczynania pracy nie dostosowano kursów
autobusów. Kolejna sprawa to ta, że inne zakłady pracy pracują od 6.30, a jest jakaś grupa pracowników
MAN, którzy dojeżdżają do pracy z pracownikami z
tych zakładów. Tak, więc będzie konflikt czasowy jednych i drugich, co może spowodować, że pracownicy
MAN będą dojeżdżać swoimi samochodami, co oczywiście spowoduje, że chętnych do parkowania na
przyzakładowym parkingu jeszcze przybędzie. Eksperyment z wcześniejszym rozpoczynaniem pracy potrwa miesiąc. Innym pomysłem rozwiązania kryzysu
parkingowego jest budowa dodatkowego parkingu na
terenie Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w okolicy
bramy wjazdowej znajdującej się obok przychodni
MEDSTAR. Brama miałaby być wyburzona, a teren
znajdujący się w Strefie w okolicy owej bramy przebudowany. Prace te i koszty z nimi związane miałaby
pokryć Strefa. Na chwilę obecną nie jest znany termin
rozpoczęcia tych prac. Na pewno nie będzie to szybko. Nauczeni doświadczeniem, co do różnego rodzaju
obietnic możemy domniemywać, że może to być tylko
pusta obietnica.
Po wizycie PIP w MAN
Zakończyła się kontrola PIP o którą wnioskował NSZZ
„Solidarność”. Niestety, co do przebiegu kontroli mamy poważne zastrzeżenia. Głównym z nich jest to, że
panowie inspektorzy nawet w najmniejszym zakresie
nie współpracowali z NSZZ „Solidarność”. Jedynie na
zakończenie (podsumowanie) kontroli zorganizowali
spotkanie na którym przedstawili ocenę swoje działalności. Biorący udział w spotkaniu przewodniczący
NSZZ „Solidarność” Jan Seweryn zgłaszał uwagi i
zastrzeżenia, co do prawidłowości prowadzonej kontroli, ale inspektorzy nie przyjmowali ich do wiadomości. Zbulwersowany postawą inspektorów przewodniczący opuścił spotkanie i zapowiedział poinformowanie o swoich zastrzeżeniach przełożonych panów inspektorów.
Po kontroli PIP w PKC
Z pisma, jakie otrzymaliśmy w dniu 4 marca wynika,
że w PKC przeprowadzona został wnioskowana przez
„Solidarność” kontrola. Podobnie jak w przypadku
kontroli w MAN brak było jakiejkolwiek współpracy
inspektorów PIP z naszym Związkiem.
PIP w Apleona
Z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie
otrzymaliśmy informację, że zgodnie z naszym wnioskiem dokonane zostanie postępowanie wyjaśniające
w sprawie niewypłacania przez pracodawcę premii z
tytułu pracy w niedziele.
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Premia w PKC

Premia za miesiąc styczeń jest wprawdzie wyższa niż
za miesiąc grudzień, ale wciąż nie jest w pełnej wysokości czyli 13%. Co jest powodem nieosiągania przez
pracowników wyznaczonych celów nikt nie jest wstanie
powiedzieć. Jednak coś musi być nie tak skoro pomimo
starań pracowników cele nie są osiągane. Tym problemem powinni się zająć zarządzający firmą, bo cierpią
na tym pracownicy dla których każde pomniejszenie
płacy to dotkliwa strata.

Fundusz Socjalny w PKC

Podpisany został Regulamin ZFŚS na rok 2019. W
Regulaminie nie dokonano żadnych zmian. Świadczenia wypłacane z Funduszu pozostają na tym samym poziomie co w roku 2018.

Fundusz Socjalny w APLEONA

W ubiegłym tygodniu podpisany został przez związki
zawodowe uzgodniony wcześniej Regulamin ZFŚS.
Nowością jest to, że tak zwane „wczasy pod gruszą”
wypłacane będą w jednym terminie, czyli do 15
czerwca danego roku.

Prywatne telefony w PKC

W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy Aneks do Regulaminu Pracy w którym uregulowana została sprawa
używania przez pracowników prywatnych telefonów
komórkowych. Zapis dotyczący tej sprawy brzmi: „W
czasie wykonywania pracy, ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie prywatnych telefonów komórkowych. Prywatne telefony
komórkowe mogą być używane wyłącznie w
przerwach w pracy. W wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi potrzebami życiowymi, pracownik może używać telefonu komórkowego w
innym czasie. Prywatnego telefonu komórkowego można używać w przypadku zagrożenia życia.
Całkowity zakaz używania telefonów komórkowych obowiązuje w trakcie obsługi wózków widłowych”.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca tak jak w całym kraju odbyły się w Starachowicach obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Pierwszą częścią obchodów było złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia antykomunistycznego, która znajduje się na placu przy kościele
Wszystkich Świętych na ulicy Radomskiej. Wiązankę w
imieniu Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS złożył przewodniczący Jan Seweryn. Po złożeniu wiązanek uczestnicy
uroczystości udali się na ulicę Jana Pawła II gdzie w
kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odprawiona
została Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Mszę odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ksiądz
infułat Stanisław Pindera.

Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
życzenia wszelkiej pomyślności składa
Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z tradycją Panie należące do
NSZZ „Solidarność” otrzymają w tym
dniu okolicznościowe upominki. Panie
z PKC będą mogły odebrać upominki w
jadalni znajdującej się obok placówki
MAN BUS-a. Zmiana III odbiera upominki w dniu 8 marca od godziny 6.00. Dla
zmian I i II upominki będą wydawane w
godzinach 12.00 – 15.00.
Panie z MAN i APLEONA upominki mogą odbierać w naszym biurze.
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Potwierdzanie obecności w pracy w MAN

Wydawać by się mogło, że potwierdzanie obecności w pracy zostało dopracowane w szczegółach i że nikt nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości. Okazuje się jednak, że pomysłowość MAN-owskich urzędników nie
zna granic. Pomimo tego, że sprawa potwierdzania obecności jest dokładnie opisana w Regulaminie Pracy to w firmie wprowadzono dodatkowe zasady. Otóż pomimo potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia pracy kartą
magnetyczną pracownik musi podpisywać listę i przybijać na tej liście pieczątkę. Czemu to ma służyć? Podobno temu, aby pracownicy nie odbijali
kart magnetycznych za kolegów. To jest jakaś paranoja, bo po pierwsze jest
to niezgodne z Regulaminem Pracy (który nie przewiduje podpisywania
jakichś list) a po drugie przecież na każdej placówce są osoby odpowiedzialne za daną grupę pracowników. Osoby te – a są ich całe rzesze
(brygadziści, kierownicy mniejsi i kierownicy więksi) – powinni wiedzieć, co
się dzieje z podległymi im pracownikami. W przypadku nie przestrzegania
przez pracownika Regulaminu Pracy przełożony ma środki dyscyplinujące,
które może wobec takich osób stosować. Nie może być tak, że za niesubordynację kilku osób utrudnia się życie wszystkim. Poniżej przedstawiamy
fragmenty Regulaminu Pracy dotyczące sprawy potwierdzania obecności w
pracy.
§ 23.
Pracownicy wchodząc na teren zakładu muszą okazywać kartę magnetyczną pracownikom ochrony zakładu, zarówno przy wejściu jak i przy
wyjściu. W razie zapomnienia lub zagubienia przepustki pracownik
winien zgłosić się do Działu Personalnego, aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia.
§ 24
1. Pracownicy, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy, potwierdzają rozpoczęcie i zakończenie
pracy poprzez rejestrację karty magnetycznej – przepustki w urządzeniach rejestrujących (czytnikach).
2. Pracownik potwierdza rozpoczęcie i zakończenie pracy na czytniku
znajdującym się najbliżej miejsca pracy. Każdy pracownik powinien
stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia
pracy znajdował się na stanowisku pracy gotowy do jej podjęcia.
3. Fakt opuszczenia miejsca pracy, zarówno w celach prywatnych jak
i służbowych powinien być potwierdzony rejestracją na czytniku.

Z czego mogą skorzystać pracownicy
MAN
 Ubezpieczenie grupowe w PZU i AXA
 Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – Pożyczki (do 15 tys. zł).
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Pożyczki (3 tys. zł.),
zapomogi losowe, zapomogi socjalne, świadczenie urlopowe.
 Dodatkowa opieka medyczna (Medicover) pozwalająca na szybki
dostęp do specjalistów.
 Pracowniczy Program Emerytalny (składkę 25 zł. opłaca pracodawca).
PKC
 Ubezpieczenie grupowe w PZU.
 Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – Pożyczki (do 10 tys. zł).
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Pożyczki (3 tys. zł.),
zapomogi losowe, zapomogi socjalne, świadczenie urlopowe, dofinansowanie do zajęć sportowych.
 Pracowniczy Program Emerytalny (składkę 25 zł. opłaca pracodawca).
APLEONA
 Ubezpieczenie grupowe w MED LIFE
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Zapomogi losowe,
zapomogi socjalne, zapomoga świąteczna, świadczenie urlopowe,
dofinansowanie do zajęć sportowych.
 Dodatkowa opieka medyczna (ENEL-MED) pozwalająca na szybki
dostęp do specjalistów

Aby skorzystać z tych świadczeń należy odwiedzić Dział Personalny danej
firmy i wypełnić stosowane w nioski.
Uwaga! Ze świadczeń tych nie mogą korzystać pracownicy zatrudnieni za
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej gdyż nie są oni pracownikami
tych firm. Agencja – w naszym przypadku RANDSTAD – nie ma w swojej
ofercie dodatkowych świadczeń dla pracowników.
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Jak zrobić strajk?
Etap 1 – Spór zbiorowy
Art. 1.
Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami
może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych
oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup,
którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Art. 2.
1. Prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 są
reprezentowane przez związki zawodowe.
Etap 2 – Rokowania
Art. 7.
1. Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w
sprawach wskazanych w art. 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił
wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
Art. 9.
Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia,
a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
Etap 3 – Mediacje
Art. 10.
Jeżeli strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby
dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem.
Art. 12.
Jeżeli przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę,
że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem
terminów przewidzianych w art. 7 ust. 2 i art. 13 ust. 3, organizacja, która wszczęła spór, może zorganizować jednorazowo i na
czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.
Art. 14.
Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony
porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
Czynności tych dokonuje się przy udziale mediatora.
Art. 15.
Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w
postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.
Etap 4 – Strajk
Art. 17.
1. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. 1.
2. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony
bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu
według zasad określonych w art. 7–14. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie
pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.
Art. 20.
1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu
zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu
wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni
przed jego rozpoczęciem.
Art. 23.
1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami
ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem
prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy
wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.
Wybrane fragmenty Ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
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Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność”
Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
NSZZ
„Solidarność” w MAN BUS Sp. z o.o. w Starachowicach jest
największą organizacją związkową nie tylko w Starachowicach, ale również w Regionie Świętokrzyskim. Nasza organizacja związkowa jest kontynuatorką i spadkobierczynią Komisji
Fabrycznej NSZZ „Solidarność”, która działała w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star”.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa swoim działaniem obejmuje firmy: MAN BUS, PKC GROUP, APLEONA i
APT RANDSTAD. W chwili obecnej mamy 1230 członków.
Jesteśmy organizacją prężną i ciągle rosnącą w siłę. Dbamy
o przestrzeganie prawa pracy w firmach, które obejmujemy
swoim działaniem i interweniujemy w indywidualnych sprawach członków Związku, chociaż często zdarza się, że pomagamy także osobom, które jeszcze do „Solidarności” nie należą. Bierzemy aktywny udział w tym, co się w firmach dzieje.
Prowadzimy z Zarządami firm negocjacje dotyczące poprawy
warunków pracy i płacy i interweniujemy w przypadkach, gdy
zagrożone są interesy pracowników. Sprawujemy nadzór nad
Zakładowymi Funduszami Świadczeń Socjalnych i Zakładowymi Kasami Zapomogowo Pożyczkowymi. Sprawujemy nadzór
nad Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy. Przy naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej działa Autonomiczny
Klub Honorowego Dawcy krwi, który liczy prawie 100 osób.
Współpracujemy ze starachowickim oddziałem Polskiego
Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcję charytatywną uczestnicząc w programie „Zakrętka” – zbieranie zakrętek na sfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego. Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych i związkowych. Dbamy o upamiętnianie historii „Solidarności”. Posiadamy nowoczesną stronę internetową.
Jako związek zawodowy sprzeciwiamy się ograniczaniu
praw pracowniczych i sprowadzania pracowników do roli taniej
siły roboczej. Uważamy, że za swoją pracę pracownik powinien być wynagradzany tak, aby pensja pozwoliła mu na utrzymaniu siebie i swojej rodziny na odpowiednim poziomie.
Przeczytałeś? Zrozumiałeś?
Jeżeli tak to wstąp w nasze szeregi!

Okresy odpoczynku
Art. 132.
§ 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
Art. 133.
§ 1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo
do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku,
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
§ 2. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez
pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę,
zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy
nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
§ 3. Odpoczynek, o którym mowa w § 1 i 2, powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny,
poczynając od godziny 600 w tym dniu, chyba że u danego
pracodawcy została ustalona inna godzina.
Wybrane fragmenty Kodeksu Pracy

