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PISMO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — APLEONA w STARACHOWICACH
To już drugie Święta Wielkanocne odmienne od tych do których
byliśmy przyzwyczajeni. Pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Czy tego chcieliśmy czy nie musieliśmy zmienić nasze zachowania, przyzwyczajenia i dostosować nasze życie do zaistniałej rzeczywistości. Zburzyło to świat w którym dotychczas funkcjonowaliśmy.
Chociaż obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich to jednak nie
wszyscy doświadczają jej w jednakowy sposób. Najmniejszym problemem jest, gdy musimy chodzić w maseczce, dezynfekować dłonie czy
utrzymywać tak zwany dystans społeczny. Niestety wiele osób ma
znacznie większe problemy. A są to kwarantanny lub pobyty w szpitalach, a nawet zgony. Innym dotkliwym skutkiem pandemii jest
utrata pracy i związana z tym utrata dochodów.
To, co się obecnie dzieje przypomina kataklizm i w rzeczywistości
nim jest. To jest coś takiego jak wojna. Wiele osób zadaje sobie pytanie skąd się ta pandemia wzięła. Są podejrzenia, że została celowo
wywołana, aby zniszczyć małe firmy, aby sterować społeczeństwami
poszczególnych krajów, a w konsekwencji całą ludzkością. Za tymi
działaniami miały by stać potężne koncerny i korporacje, które mają
ambicje sterować rządami krajów całego świata. Czy tak rzeczywiście jest? Kto to wie? Trzeba mieć jednak świadomość, że są koncerny, które dysponują o wiele większymi pieniędzmi niż budżet niejednego kraju, dlatego ich ambicje mogą być o wiele większe niż to się
oficjalnie przyznaje.
Dzisiejszy świat owładnięty został jakąś szaleńczą żądzą posiadania. Wprawdzie żądza ta była zawsze, ale chyba nigdy nie przybierała ona tak skrajnych postaci jak obecnie. Do tego dochodzi całkowite przewartościowanie, a często odrzucenie wartości, które na
przestrzeni dziejów wypracowała ludzkość. Inną sprawą jest to, że
dzisiejsza technika pozwala na łatwe sterowanie ludźmi poprzez
radio, telewizję, a szczególnie przez Internet. Najgorsze w tym
wszystkim jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że są manipulowani, a wprost przeciwnie uważają, że są wolni, że o czymś decydują, że dokonują wyborów. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.
Wszystko to razem wzięte sprawia, że zadajemy sobie pytanie do
czego to prowadzi. Odpowiedź, która nam się nasunie nie napawa
optymizmem.
Pomimo wszystko życzę Państwu wesołych Świąt Wielkanocnych i nadziei, że jednak będzie lepiej. A może być lepiej bo na szczęście nie wszystko od człowieka zależy.
Jan Seweryn

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszelkiej pomyślności
i Błogosławieństwa Bożego członkom i sympatykom
NSZZ „Solidarność” z MAN BUS, PKC GROUP i APLEONA,
oraz wszystkim pracownikom tych firm
życzy
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
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Najnowsze informacje z MAN-a
W dniu 25 marca odbyło się comiesięczne spotkanie związków zawodowych z Zarządem MAN podczas, którego jak zawsze zadaliśmy wiele pytań
dotyczących sytuacji w firmie. Ze swojej strony Zarząd przekazał nam informacje o planach produkcyjnych i zamierzeniach na najbliższe miesiące.
Ważna informacja to ta, że na trzy tygodnie przyjeżdża z Turcji prezes Yavuz. Mamy się z nim spotkać i rozmawiać na temat naszych postulatów płacowych. Jak stwierdzili przedstawiciele pracodawcy
w dalszym ciągu otwarta jest sprawa przesunięcia
urlopu z grudnia na miesiące wcześniejsze. Poinformowano nas, że planowane są kolejne przestoje. W kwietniu dniami wolnymi będą 6 kwietnia oraz
28, 29 i 30 kwietnia. Mówi się o trzech dniach przestoju w maju, a może będą też jakieś dni przestojowe w czerwcu. Dzień 6 kwietnia pokryty będzie
urlopami zaległymi, dniami do odpracowania, dniami, które pracodawca ma oddać lub urlopami bieżącymi. Ci, którzy nie będą mieli czym tego dnia
pokryć przyjdą do pracy i będą wykonywać prace
porządkowe. W lipcu i sierpniu planowana jest praca w soboty w ramach odpracowywania 10 dni
przestojowych. Jak wiadomo zgodnie z porozumieniem odpracowywanie odbywać się będzie tylko na
pierwszej zmianie. Niestety padła propozycja, aby
dwie soboty przepracować również na drugiej
zmianie, bo zaplanowano pracę w sobotę tuż przed
przerwą urlopową i tuż po przerwie urlopowej. Gdybyśmy się zgodzili na odpracowanie tych dwóch
sobót na drugiej zmianie to soboty 24 lipca i 7
sierpnia były by wolne. Mamy się ustosunkować do
tej propozycji. Poruszyliśmy sprawę problemów
parkingowych, bo jak wiadomo po likwidacji
„dzikiego” parkingu problemy z zaparkowaniem,
które i tak były są jeszcze większe. Przedstawiciele
pracodawcy stwierdzili, że pracują nad rozwiązaniem tego problemu i w najbliższych dniach przedstawią nam swoje pomysły.
Parking zlikwidowany

Niestety sprawdziły się zapowiedzi likwidacji
„dzikiego” parkingu, który znajdował się na wprost
bramy głównej MAN-a. W dniu 22 marca plac, który
jest własnością Orlenu został ogrodzony, a dzień
później na ten teren wjechała koparka i rozpoczęła
zrywanie betonowych płyt, którymi miejsce to jest
wyłożone. Z informacji, które się pojawiły wynika,
że będzie tam budowana stacja paliwowa. Likwidacja parkingu na pewno utrudni życie pracowników
MAN-a, bo na przyzakładowym parkingu musi się
zmieścić dodatkowe 100-150 samochodów, które
dotychczas na tym „dzikim” parkingu parkowały.
Czy się zmieszczą? Jest to mało prawdopodobne,
ale niestety pracodawcę nic to nie obchodzi. Tak
jak zresztą wszystkich innych, którzy powinni jednak tym, co się dzieje interesować. NSZZ
„Solidarność” podejmował różnego rodzaju działania, aby sprawę parkowania uregulować, ale jak do
tej pory nic z tego nie wyszło. Warto przypomnieć,
że w 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie z
udziałem prezydenta Starachowic, przedstawicieli
powiatu i Zarządu MAN-a podczas, którego miały
być wypracowane zadawalające załogę MAN-a
rozwiązania. Nic z tego nie wyszło i tak jest do tej
pory.
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Wniosek do interwencję Państwowej Inspekcji Pracy

W związku z co raz częstszymi przypadkami nieuznawania
przez MAN zdarzeń wypadkowych za wypadek przy pracy
skierowaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o interwencję. Uważamy bowiem, że dzieje się coś złego. Nie jest
naturalne, że w ciągu pół roku nie uznano ponad 20 wypadków przy pracy. A co będzie dalej? Należy domniemywać, że
liczba wypadków nieuznanych będzie rosła. Nie uważamy
wcale, że wszystkie zdarzenia wypadkowe powinny być zakwalifikowane jak o wypadek przy pracy, bo nigdy tak nie było,
ale to, co się od pewnego czasu dzieje musi napawać niepokojem. Podejrzewać należy, że pracodawca poprzez nieuznawanie wypadków chce obniżyć statystykę wypadkową, a jak
pamiętamy w ostatnich kilku latach ilość wypadków była
ogromna. Według nas to nie tędy droga. Nie można fałszować
rzeczywistości i to kosztem Bogu ducha winnych pracowników. Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Otóż pracownicy
coraz częściej obawiają się zgłaszać wypadek któremu ulegli,
bo obawiają się, że zostaną posądzeni o poświadczenie nieprawdy przez co mogą być dyscyplinarnie zwolnieni z pracy
lub ponieść za to inne dotkliwe konsekwencje. A przypadki
zwolnienia dyscyplinarnego poszkodowanego już były. Ponadto jest coraz mniej chętnych do występowania w roli świadków
zdarzenia wypadkowego, bo oni również obawiają się, że mogą być posądzeni o nieprawdziwe zeznania i ponieść konsekwencje z tym związane. W sprawie nieuznawania wypadków
przy pracy wielokrotnie zwracaliśmy uwagę pracodawcy, ale
niestety bez odzewu. Nie pozostaje nam więc nic innego jak
szukanie pomocy w instytucji powołanej do przestrzegania
prawa pracy, a więc do Państwowej Inspekcji Pracy. Miejmy
nadzieję, że instytucja ta poważnie potraktuje nasz wniosek.
Chociaż prawdę mówiąc, co raz mniejsze mamy do niej zaufanie. Pismo do PiP poniżej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
W ostatnim czasie w MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach obserwujemy zjawisko nieuznawania wypadków przy
pracy. Według nas nie ma żadnych podstaw merytorycznych,
aby zdarzenie wypadkowe, które zaistniało w czasie pracy na
terenie zakładu nie było uznane za wypadek przy pracy. Przeczą temu fakty i wyjaśnienia poszkodowanych oraz świadków
zdarzenia. Uważamy, że nie uznając zdarzenia za wypadek
przy pracy pracodawca chce zaniżyć statystykę wypadkową.
W ostatnich kilku miesiącach nie uznano za wypadek przy
pracy zdarzeń, którym ulegli min: (…..). W sumie w ciągu około pół roku nie uznano za wypadek przy pracy ponad dwadzieścia zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce w firmie.
Nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy skutkowało w
kliku przypadkach dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika,
który uległ wypadkowi, pod zarzutem, że poświadcza on nieprawdę, przez co chce wyłudzić od pracodawcy nienależne
świadczenie. Zaistniała sytuacja skutkuje tym, że pracownicy
obawiają się zgłaszania wypadków, bo obawiają się pozbawienia pracy lub innych konsekwencji.
Prosimy o pilną interwencję w opisanej powyżej sprawie.
Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.

Główny Inspektor Pracy – Warszawa ul. Barska 28/30
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” – ul. Planty 16A
Zarząd MAN BUS
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MAN BUS
Z poważaniem
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
Jan Seweryn
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Komisja Socjalna w MAN
W dniu 25 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji Socjalnej podczas którego przyznano:






36 pożyczek remontowych
47 zapomóg losowych (niepodatkowanych)
6 zapomóg socjalnych (opodatkowanych)
Odrzucono 1 wniosek o zapomogę losową i 1 wniosek o
zapomogę socjalną.

 Przełożono na następne posiedzenie Komisji 2 wnioski o
zapomogi losowe (uzupełnienie dokumentacji).
Podwyżka płacy w PKC
Chociaż wniosek o podwyżkę płacy złożyliśmy już w połowie
stycznia to niestety do dnia dzisiejszego nie odbyły się poważne
rozmowy na ten temat. Wprawdzie przedstawiciele pracodawcy
poinformowali nas, że przekazali nasze postulaty do Zarządu
głównego firmy, ale jak do tej pory nie mamy odpowiedzi na nasze
propozycje płacowe.
Zapewnienie miejsca do wypoczynku
W PKC kierownicy wielu placówek nie zapewniają pracownikom
miejsc do wypoczynku. Nie chodzi tu o przerwy śniadaniowe, ale o
tak zwany chwilowy wypoczynek. O tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom miejsce siedzące do takiego wypoczynku
pisaliśmy wielokrotnie, ale jakoś to do szanownych panów nie dociera. Sami rozparci w wygodnych fotelach patrzą jak podlegli im pracownicy osiem godzin stoją przy tablicach montażowych. Po raz kolejny przypominamy, że obowiązek zapewnienia miejsc do siedzenia
nakładają na pracodawcę przepisy, które poniżej przytaczamy. Przy
okazji należałoby zapytać co w tej sprawie robi zakładowa służba
BHP i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. A może kierowników i
inne osoby funkcyjne ma uświadomić Państwowa Inspekcja Pracy?
Jeżeli trzeba będzie to nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy instytucję
tę o nieprawidłowościach występujących w firmie powiadomili.
§ 49. (Praca stojąca, siedząca)
1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej
lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Na forum napisano (MAN)
 W ostatniej gazetce związkowej jest artykuł o kontroli PIP w zakładzie.
Wyniki kontroli są miażdżące dla działu BHP. Panie Janku jak to jest,
że kierownik nadal pozostaje na stanowisku skoro ta kontrola pokazała jego głęboką niekompetencję.

 To, co się dzieje teraz z wypadkami to woła o pomstę do nieba. Nie
uznają wypadków i z tego tytułu nawet dają wypowiedzenia. To jawna
i bezprawna nasza robotnicza krzywda. W tym dziale nie ma
„kumatych” ludzi, są bez wiedzy i tylko dbają o słupki. Panie Janku
zrób pan coś z tym, bo w gazetce było o PIP, który chyba udaje, że
coś robi, ale załatwia może tylko własne sprawy.

 Dział BHP tworzy sobie swoje prawo. Kierownicy się boją i oferują
premię za nie zgłoszenie wypadku, a kierownik BHP i jego podwładna
to jakieś nieporozumienie – chamscy i bezczelni. Zarząd wszystko
robi, aby nie uznawać wypadków w pracy. Ma na to odgórne pozwolenie. To bardzo źle świadczy o zakładzie. Zamiast szkolić i poprawiać
to majstrują przy słupkach, aby Turki były zadowolone. Żenada.
(ciąg dalszy na str. 4)
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Nagroda frekwencyjna
Niektórzy działacze związkowi szczycą się tym, że
udało im się wprowadzić w firmie dodatkową premię, czy nagrodę (jak zwał, tak zwał) frekwencyjną.
Nagroda ta jest przyznawana pracownikom, którzy
w określonym czasie (przeważnie jest to miesiąc)
nie przebywali na zwolnieniu lekarskim. Jest to,
więc nagroda za niechorowanie. Dla niejednego
działacza związkowego jest to powód do dumy, ale
czy rzeczywiście jest się, czym szczycić? Uważam,
że nie. A dlaczego? Ano, dlatego, że jest to wbrew
pozorom działanie na niekorzyść pracowników, bo
pracownik mający w perspektywie dodatkową premię będzie robił wszystko, aby tę premię osiągnąć.
A co może zrobić? Nie będzie po prostu chorował.
Ale czy to od niego zależ to czy jest chory czy nie?
Na to czy ktoś jest chory czy nie ma wpływ wiele
najróżniejszych czynników na które pracownik przeważnie nie ma żadnego wpływu. Co więc pracownik, który chce otrzymywać premię frekwencyjną
może zrobić, aby tę premię otrzymywać nawet w
przypadku, gdy jest chory? Może zrobić tylko jedno,
czyli przychodzić do pracy i pracować tak jakby był
zdrowy. I tak właśnie często się dzieje. Pracownik
przychodzi do pracy, łyka jakieś tabletki – najczęściej kupione bez recepty – i stara się jakoś przetrwać te osiem czy dwanaście godzin. Stan taki trwa
nawet kilka dni. Po tym czasie części pracowników
rzeczywiście udaje się „przetrzymać” chorobę i wrócić do zdrowia, ale części z nich się to nie udaje, a
stan ich zdrowia tak się pogarsza, że wizyta u lekarza jest niezbędna. Wtedy chory otrzymuje właściwe
leki i zwolnienie, ale niejednokrotnie bywało, że
zwolnienie nie było zdawane, bo pracownik znów
kombinował, że może mu się uda wyzdrowieć nie
będąc na zwolnieniu, czyli pracując. Dzisiaj chyba
nie jest możliwe niezdanie zwolnienia, bo jest ono
internetowo wysyłane do pracodawcy. Oczywistym
jest, że choroba chorobie nie jest równa, dlatego nie
wszystkie choroby można „przechodzić”. Trudno
„przetrzymać” na przykład zawał serca czy kamicę
nerkową. W takich przypadkach pracownik czy chce
czy nie musi iść na zwolnienie. Ale i na to, co niektórzy desperaci mają sposób. Niejednokrotnie zdarza się, że biorą urlopy wypoczynkowe, ale jest to
metoda na krótką metę, bo cięższe choroby trwają
zazwyczaj długie miesiące, a jak wiadomo ilość dniu
urlopowych jest ograniczona. W takich przypadkach
nagroda frekwencyjna jest stracona. Sprawa niechorowania ma jeszcze inny aspekt. Są choroby
takie jak na przykład grypa, które przenoszą się na
inne osoby. Pracownik przychodząc do pracy z taką
chorobą zaraża innych pracowników. A czy chory
nie stanowi zagrożenia wypadkowego? Oczywiście
że stanowi i to duże, bo mając na przykład wysoką
temperaturę nie jest on w stanie w pełni kontrolować
swojego zachowania. Jeszcze inną sprawa jest to,
że niewyleczona choroba może zostawiać w organizmie ślady, a także może być przyczyną innych
znacznie groźniejszych chorób. Tak, więc zysk z
tego, że się otrzymało nagrodę frekwencyjną może
być iluzoryczny, a w praktyce może to być strata i to
ogromna. Dlatego związkowcy nie powinni się
wpuszczać w taki kanał, bo to jest droga donikąd.
Pracodawcy też nie powinni iść w tym kierunku, bo
zmuszanie pracowników do pracy nawet wtedy, gdy
są chorzy, a przecież nagroda frekwencyjna jest
właśnie takim zmuszaniem, nie służy nie tylko pracownikom, ale także i firmie.
Jan Seweryn
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Na forum napisano (MAN)
(ciąg dalszy ze str. 3)

 Zastanawiam się czy za wszystko należy w tym zakresie obwiniać Turków. Z pewnością chcą pokazać, że dobrze rządzą i mają coraz lepsze
wskaźniki. Wywierają oni naciski, aby wypadków było mniej. Problem
jednak jest taki, że nic się nie robi dla poprawy bezpieczeństwa – poprawa przecież kosztuje – a tylko w sposób chamski bije się nas robotników
po kieszeni i nie otrzymujemy odszkodowania po wypadku ani pełnego
chorobowego. Robią to przecież bezpośrednio Polacy w sposób żenujący
i bezprawny, aby się wykazać czy utrzymać na stołku. Wyłazi małość i
miałkość takich ludzi.

 To jest już szczyt hipokryzji. Będą robić różne imprezy, aby pokazać, jaki
to MAN jest dobry. A to „równouprawnienie” i „dzień mężczyzny”, a to
znowu „głaskanie pieska i kotka”, a to „niedeptanie trawy", a pracownik –
człowiek, który miał wypadek jest traktowany jak najgorszy przestępca,
idiota i wróg i trzeba mu dopie...yć. Ci, którzy w tym uczestniczą zasługują na pogardę.

 Masz rację, że nie możemy za wszystko winić Turków czy Niemców, raczej za całą sytuację winne jest nasze pseudo kierownictwo, Polacy.
Przytakują wszystkim szefom, mówią, że wszystko ok. Żaden kierownik
się nie przeciwstawi. Wie, że jak straci pracę w MAN to gdzie za takie
pieniądze pójdzie. Kto mu kredyty pospłaca? Liże dupska, a potem wyciera się o nas.

 Jak pewnie wszyscy wiemy od dłuższego czasu w naszym zakładzie
wprowadzono kartę dla ludzi palących, która dumnie nazywa się
„CHWILA DLA CIEBIE”. Z początku było ok. Niech sobie wyjdzie palacz
raz na to 8h posiedzieć 15min się potruć. Ale zaraz, zaraz... Jak to jest z
tą kartą, że niektórzy pracownicy potrafią co godzinę ją sobie brać i przesiadywać po 15 min na palarni. Żeby tylko 15 min... Licząc 8h pracy taki
palacz chodzący sobie, co godzinkę na papieroska przesiaduje 2 godziny
na palarni. Czy to nie jest chore? Oczywiście 2 godziny na palarni plus
doliczmy ustawową przerwę 20 minutową, której takiemu delikwentowi
szkoda, bo po co skoro może w trakcie pracy sobie skoczyć przykurzyć...
Czemu grupa ludzi, która opuszcza swoje stanowisko pracy jest nagradzana dodatkowymi przerwami? W tym czasie, kiedy jaśnie Pan sobie
pali to za niego musi robić kilka innych pracowników, bo jemu się NALEŻY. Totalna samowolka... Karty przekazywane między sobą, albo do
użytku ogólnego. Proponuję, aby całkowicie zlikwidować kartę palacza,
albo na naszym pięknym zakładzie wydzielić konkretne miejsca do palenia zamykane kratą i otwierane po odbiciu przepustki pracownika chcącego zapalić. Ciekawe czy wtedy opłacałoby się im siedzieć co trochę na
papierosku? Chcemy zapalić - odbijamy przepustkę i wchodzimy - wychodząc odbijamy przepustkę i sczytuje nam czas podczas, którego najuczciwiej w świecie nie jest płacone. Takie praktyki stosuje bardzo wiele firm i
są same zalety takiego rozwiązania jak np. wydajność pracownika, oszczędność czasu, zdrowia i pieniędzy. Zakład też by zyskał nie płacąc
kilku takim delikwentom.

 Jestem za. Nie palę i nigdy nie korzystałem z tej karty. Nawet jak raz się
słabo czułem to zapytałem kierownika czy mogę się przewietrzyć i to było
dosłownie 2 minuty przed bramą wjazdową na hali 55, na widoku z towarzystwem kolegi, który miał mnie pilnować na polecenie kierownika w
razie gdybym zasłabł.

 Palacze chodzą na dodatkowe przerwy i mają płacone tak jak inni. A co z
tymi, którzy nie chodzą na świeże powietrze zapalić, tylko dymają za
dwóch w tym czasie? Nie mają płacone nic dodatkowo. Wyjście na palarnie po uprzednim odbiciu się i za ten czas nie mieć płacone to uczciwa
propozycja. I niech wtedy palacze palą do woli.

 Proponuje problem zgłosić do prokuratury. Za robotę się weź, a nie będziesz liczył kto ile razy kartę dostał. A tak na poważnie to za takie wydawanie karty tej samej osobie powinien odpowiedzieć koordynator, to nie
jest sprawa Solidarności. Jeśli lubisz zgłaszać takie problemy to zgłoś to
swojemu kierownikowi.
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Kary porządkowe

Art. 108. [Kary porządkowe]

§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika
ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w
pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak
i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do
wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa
w art. 87 § 1 pkt 1-3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się
na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Art. 112. [Sprzeciw; wniosek o uchylenie kary]

§ 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w
ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu
wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem
sprzeciwu.
§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w
ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
§ 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec
zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej
kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej
kary.
Art. 113. [Zatarcie kary]
§ 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może,
z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej,
uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia
o uchyleniu kary)
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