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Przykro jest przekazywać złe wiadomości , a szczególnie takie które maja bezpośredni wpływ na bieżącą działalność Związku. Taką wiadomość Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” jest zobowiązana przekazać swoim członkom. Przewodniczący Komisji Zakładowej Andrzej Kamiński od czerwca 2004 przebywa na zwolnieniu lekarskim, które według wiedzy posiadanej przez członków Prezydium Komisji Zakładowej nie pozwoli czynnie włączyć się do prac Komisji. Szczególnie jest to przykre, gdy człowiek, który włożył tyle dobrego w pracę dla ludzi z powodu postępującej choroby jest zmuszony do rezygnacji  z czynnego udziału w życiu Związku i Zakładu Pracy. Pragniemy przekazać słowa otuchy dla rodziny  i przyjaciół Andrzeja w tym bardzo ciężkim dla nich okresie. Cała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekazuje szczere życzenia powrotu do zdrowia naszego przyjaciela  i kolegi.  „Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem”                                      Karl Jaspers  Zwracamy się z prośbą do pracowników, którzy mogą pomóc Andrzejowi Kamińskiemu poprzez oddanie krwi w punkcie krwiodawstwa na ulicy Saskiej w Warszawie. Punkt czynny jest od godziny 8 do 12. Krew należy oddawać na nazwisko Przewodniczącego a stosowne zaświadczenie proszę przekazywać do Dariusza Kamińskiego z magazynu wyrobu gotowych, lub do Komisji Zakładowej. Dziękujemy w imieniu Andrzeja wszystkim, którzy do tej pory odpowiedzieli na ten apel.    

  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” mając na uwadze obronę interesów pracowniczych i członków, postanowiła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 czerwca 1996 r. i Ustawy o związkach zawodowych  z dnia 23 maja 1991 r. zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia członka Prezydium Dariusza Skorka pełniącego funkcję Sekretarza Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność”. Zwolnienie obowiązuje od dnia 15 listopada 2004 do końca kadencji 2002-2006 lub powrotu do pracy Przewodniczącego Andrzeja Kamińskiego.  Dariusz Skorek będzie pełnił dyżur w Komisji Zakładowej  w ramach oddelegowania zajmując się bieżącymi sprawami Związku i działaniami, które wynikają z zadań Organizacji Związkowej. 

  
Po dłuższej przerwie ukazuje się  kolejne wydanie Infosa. Ciężka choroba Przewodniczącego wymusiła na nas wzmożoną pracę nad kontynuowaniem rozmów związanych z Regulaminem Pracy i doprowadzeniem negocjacji rozpoczętych jeszcze przez Andrzeja Kamińskiego do końca. Powstał Regulamin, który już w momencie wejścia w życie wprowadził atmosferę nerwowości i komentarzy do kontrowersyjnych rozstrzygnięć w niektórych zapisach, które Komisja musi rozwiązać. Innym novum jest wprowadzenie w zakładzie pracy zmianowej wykonywanej przez siedem dni w tygodniu. Związki Zawodowe działające w Spółce, jak również wszyscy pracownicy pracujący w tym systemie powinni być świadomi rozstrzygnięć, jakie zostały i jakie powinny być przyjęte w ramach czterozmianowego systemu pracy. Przysporzyło to wiele konfliktów  i niedomówień, na które Pracodawca, oraz Związki Zawodowe będą się starały w pełni rzeczowo odpowiedzieć.  Mam nadzieję, że oddelegowanie mnie do prac w Komisji Zakładowej pozwoli zapoznać się z tym tematem i będę  Miał możliwość wyjaśnić wszystkie niejasności z Zarządem  i pracownikami Spółki. Sprawy, które dotyczą tego wymiaru czasu pracy będą wnikliwie analizowane przez moją osobę, oraz przez Komisję Zakładową. Zdaję sobie sprawę, że pewne konflikty, które zrodziły się z tego powodu dosyć mocno uderzyły w Związki Zawodowe, ale nie było to podyktowane złą wolą działaczy NSZZ „Solidarność”, lecz sytuacją, która wymuszona poprzez zmianę kodeksu pracy dopuściła do tego rodzaju systemu pracy, z czego jak wiadomo skorzystał nasz Pracodawca. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tego rozwiązania i zamieszania, jakie stwarza w życiu rodzinnym pracowników.  Postaram się, aby wszelkie niedociągnięcia i co gorsza niekompetencje wynikłe z tego systemu pracy zostały rozwiązywane w trybie pilnym i natychmiastowym.  dalsza cześć na stronie 2 

  Nikt nie podjąłby się zrobienia najprostszego zegara odmierzającego tylko godziny, a każdy podejmie się tworzenia praw regulujących wszystkie stosunki ludzkie.   
Antoni Słonimski  
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Mam pretensję, szczególnie do członków związku, którzy nie ułatwili działań, aby Komisja Zakładowa zapoznała się  z tym problemem. Wiem, że organizowane były spotkania z Kierownictwem Spółki na poszczególnych działach i nikt z członków naszego związku nie pomyślał, aby uczestnikiem tych spotkań był członek Prezydium Związku, który mógłby zapoznać się z argumentami wyrażanymi przez obie strony.  Bardzo łatwo koleżanki i koledzy przeszli do podsumowania, że skoro nie ma Przewodniczącego to Związek jest bezsilny i bierny w swoich działaniach. Przykrym jest tym bardziej, że Komisja Zakładowa nie zostawiła spraw bieżących na później, mimo problemów  i pracy zawodowej, którą każdy z członków musiał wykonywać w normalnym czasie pracy.  Na rozwiązywanie problemów i pracę związaną z Regulaminem Pracy i bieżącymi działaniami Komisji Zakładowej trzeba było wygospodarować czas ze swojego prywatnego życia. Oczywiście uwaga nie dotyczy wszystkich. Jako Komisja nie straciliśmy kontaktu ze związkowcami, którzy przekazywali nam informacje i starali się uzyskać poradę w wyżej wymienionej sprawie.  W ostatnich dniach dotarło do nas pismo koleżanek  i kolegów z działu linii batonów, w którym występuje system pracy czterozmianowej.  Komisja Zakładowa z zainteresowaniem zapoznała się z tym dokumentem i po analizie przesłała je do prawników związkowych, którzy w oparciu o przepisy prawa pracy przekażą wnioski czy zostało złamane prawo pracy i czy można poczynić kroki związane z przekazaniem stosownych dokumentów do Państwowej Inspekcji Pracy. Ze swojej strony pragnę poinformować, że sam dla swojej wiedzy i nauki poddałem analizie dokument przekazany przez pracowników działu batonów. Pracę nad wspomnianym dokumentem podjąłem w momencie oddelegowania mojej osoby do pracy w związku.  Problem stworzyło to, gdy Komisja pozbawiona była harmonogramu pracy na danych działach i nie do końca mogła zając stanowisko w powyższych kwestiach.  Czekam na pełne informacje na temat przestrzegania przepisów prawa pracy i traktowaniu pracowników.  Jest to o tyle ważne w momencie, kiedy jestem przedstawicielem pracowników w Forum Cadbury Shweppes i nie powinienem mieć problemu z dotarciem do przedstawicieli innych zakładów w Europie jak i do Zarządu Cadbury Shweppes. Łatwym będzie do zinterpretowania, zachowania pracodawcy w stosunku do pracowników w różnych krajach Unii Europejskiej. Związki Zawodowe muszą opierać się na informacji, która wypływa od osób bezpośrednio zainteresowanych lub, których pewne zachowania i interpretacja dotykają na stanowisku pracy.   Przeszedłem do sprawy Forum, w którym miałem możliwość uczestniczyć. Pragnę przypomnieć, że jestem jednym z wybranych przedstawicieli, którzy uczestniczą w przeglądzie forum i negocjują przegląd Umowy Forum. Od ostatniego numeru Infosa dwukrotnie uczestniczyłem w obradach zespołu negocjującego w Londynie. Bardzo ważną zmianą po ustaleniach przedstawicieli z Zarządem Cadbury Schweppes jest ilość delegatów na Europejskie Forum z Polski.  Po przeglądzie umowy Cadbury Wedel Sp. z o.o. reprezentować będzie dwóch przedstawicieli pracowników. Inną zmianą wynikającą ze współpracy przedstawicieli Polski i Francji jest jednoznaczna interpretacja nazwy Forum jako Europejskiej Rady Zakładowej. Miało to kolosalne znaczenie wobec różnych interpretacji przepisów unijnych w poszczególnych państwach UE w tym Polski.  Zmiany w Umowie Forum dotyczą także zagadnień konsultacji i informacji, jakie przedstawiciele powinni otrzymywać z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Dopuszczam możliwość zaangażowania do problemów wewnętrznych w Polsce przedstawicieli Forum Cadbury Schweppes, w szczególności w zagadnieniach prawa pracy  i jego przestrzeganiu, które mogą mieć wpływ na działalność biznesu w naszym kraju , lub mogą wiązać się bezpośrednio  z sytuacją całej Spółki na rynku Europejskim.  Prawo pracy jest jednym z najważniejszych zagwarantowanych praw, z którymi powinni liczyć się zarządzający w imieniu pracodawcy.  Do rozwiązywania takich spraw została zobowiązana Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” i takimi problemami bez żadnych zahamowań i skrupułów będzie zobowiązana się zająć, korzystając ze wszelkich dostępnych instrumentów  i narzędzi prawa.   Kończąc swoją długą wypowiedź mam nadzieję, że mimo osobistego nieszczęścia, jakie dotknęło Przewodniczącego Andrzeja Kamińskiego, praca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” będzie prowadzona w formie i działaniach, które zadowolą członków związku.  Ogrom pracy, jaki nas czeka w szczególności ze zbliżającym się przeglądem płac, nie zwalnia nas od bieżących problemów.  Proszę mi wierzyć, że sprawy nie zostaną zostawione samym sobie, a po szczegółowej analizie i przygotowaniu prawnym będą na bieżąco przekazywane do odpowiednich osób  z kierownictwa Spółki. Czekam z niecierpliwością możliwości spotkania z przedstawicielami Zarządu Spółki, w ramach deklarowanego zobowiązania wobec Komisji Zakładowej.   Będzie to o tyle łatwiejsze, że będąc oddelegowanym do pracy związkowej, swój czas mogę poświęcić tylko i wyłącznie sprawom związanym z prawem pracy i jego przestrzeganiem.   Dariusz Skorek   „Dobroć jest cichym czynieniem tego,  o czym inni głośno mówią”.   
Friedl Beutelrock   

  W dniach 30.09 – 02.10.2004 w Sarnówku pod Iławą odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”.  Z naszej Komisji Zakładowej uczestniczyło w tym ważnym spotkaniu czterech delegatów: Elżbieta Dębska Jolanta Krzemionka Marek Wytrykowski Dariusz Skorek Niestety z wiadomych powodów, w tym ważnym wydarzeniu zabrakło Przewodniczącego Komisji Zakładowej Andrzeja Kamińskiego , który pełni zarazem funkcje Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Delegaci w pierwszym dniu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Sławomira Zagrajka z Frito Lay, dotyczącym komunikacji i problemów, które wiążą się z tym zagadnieniem w pracy związkowej.  Następne dni walnego przeznaczone zostały na podjęcie uchwał, stanowisk i bieżącej pracy Sekcji. Po wysłuchaniu raportów i omówieniu sytuacji w poszczególnych zakładach pracy i organizacjach związkowych, delegaci zajęli się problemem nowego 
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hhhh Statutu NSZZ „Solidarność”, oraz uczestnictwem polskich przedstawicieli pracowników w Europejskich Radach Zakładowych. Na spotkanie w celu przekazania wiedzy na temat działalności ERZ zaproszony został Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Kol. Mirosław Nowicki. Przekazał on spostrzeżenia i raport z działań NSZZ „Solidarność”, które zmierzają i mają być pomocne  w uczestnictwie polskich pracowników w ERZ.  Delegaci z poszczególnych organizacji, których przedstawiciele są już uczestnikami w ERZ podzielili się swoimi spostrzeżeniami z działań w tych spotkaniach.   Z pośród najczęściej pojawiających się pytań na temat ERZ powtarzała się kwestia oddziaływania ERZ na lokalny menegment, i wpływ na działania przedsiębiorstw  w poszczególnych rynkach krajowych. Delegaci zajęli się także sprawą problemów, jakie występują w poszczególnych organizacjach skupionych  w Sekcji i jakie działania można podjąć, aby rozwiązać bieżące problemy w poszczególnych Komisjach Związkowych. W szczególności jakie kroki może poczynić Sekcja przez działania prawne, które rozwiążą zatarg pomiędzy NSZZ „Solidarność”i Pracodawcami.  Ważne jest to w zakładach gdzie prawa pracownicze  i związkowe są w sposób drastyczny omijane lub łamane. Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność” podjęło uchwałę  o podjęciu działań w celu rozszerzenia działalności Sekcji poza strukturę branży cukierniczej i dopuszczeniu do zrzeszaniu się w gronie Sekcji organizacje, które działają w podobnych sektorach, bądź takie które nie mogąc zdefiniować przynależności do innej branży mogą okazać się pomocne w dalszym rozwoju struktur branżowych.  Po zakończeniu obrad WZD, odbyły się robocze spotkania Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji, które zajęły się bieżącymi działaniami. Decyzją Rady Sekcji na czas nieobecności Przewodniczącego Andrzeja Kamińskiego, wszelkie sprawy związane z bieżącą działalnością, przejmie Vice Przewodniczący Jerzy Dziobek     Dariusz Skorek      

 

 

"Solidarność" jednoczy 

Na Plac św. Piotra w Rzymie przybyło ponad 2,5 tys. 
Polaków, w tym pielgrzymi z "Solidarności". 
Organizatorem pielgrzymki do Watykanu był Zarząd 
Regionu Mazowsze.  
Ojciec św. pozdrowił pielgrzymów z Polski. W sposób 
szczególny zwrócił się do związkowców z "Solidarności".  

"Ruch ten zrodzony na ziemi polskiej, otworzył bramy 
wolności w wielu krajach Europy. Cieszę się, że etos 
Solidarności nadal jednoczy tak wielu ludzi w naszej 
Ojczyźnie. Życzę, aby ten zdrowy duch przenikał do 
zjednoczonej Europy" - mówił Jan Paweł II.  

Region Mazowsze 

Odszkodowania za wypadki przy pracy 
 W okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: - 374 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ; - 374 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 proc.; - 7.705 zł. z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; - 7.705 zł. z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; - 39.626 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; - 19.813 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; - 39.626 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz - 7.705 zł. z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;  - 39.626 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 7.705 zł. z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; - 7.705 zł. gdy oprócz małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; - 19.813 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz - 7.705 zł. z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.  Ograniczyć handel w święta 
 
 Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” 
wystosowała list otwarty do parlamentarzystów, w którym 
apeluje o wprowadzenie ograniczenia w handlu w dniach 
świąt narodowych i religijnych. Chodzi m.in. o Nowy Rok, 
pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy 
dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia - Święto 
Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, 11 listopada oraz 
pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Wprowadzenie 
tego ograniczenia ma zapewnić prawo do godnego 
odpoczynku pracowników handlu a także podkreśli 
wyjątkowy charakter i znaczenie tych świąt. Związkowcy 
podkreślili w liście, że w krajach Unii Europejskiej handel  
w święta państwowe i religijne został także ograniczony. 
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   Postanowiłem wprowadzić na stałe po raz pierwszy nową rubrykę w naszej gazecie, która pozwoli pracownikom  zapoznać się z pewnymi przepisami prawa, które maja bezpośredni wpływ na pracę w naszym zakładzie.  W poprzednich numerach Infosa próbowałem przekazać wiadomości poprzez luźne artykuły, związane w szczególności z problemem Zarządzania przez Stres, Mobbingu  i dyskryminacji w miejscu pracy. Dotychczas umiejscowione były w różnych punktach naszej gazetki. Postanowiłem to uporządkować i wprowadzić nową kolumnę, która na stałe znajdzie miejsce na ostatniej stronie. Mam nadzieję że pozwoli to rozwiązać pewne pytania i niejasności. Nie będą to suche przepisy które w pewnych przypadkach są niezrozumiałe dla pracowników, ale zostaną opatrzone odpowiednim komentarzem i wykładnią. Dariusz Skorek  JAKIE ŹRÓDŁA PRAWA PRACY 
 

O prócz przepisów prawa pracy wydawanych przez organy i instytucje państwowe, czyli kodeksu pracy, ustaw, rozporządzeń, pracowników i pracodawców mogą obowiązywać także inne przepisy.  Art. 9 Kodeksu Pracy definiuje pojęcie prawa pracy, określając tzw. źródła prawa pracy.  Do nich - poza wymienionymi - mogą należeć:  -  postanowienia układów zbiorowych pracy ,  - inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe,  - regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku         pracy,  -  statuty, w tym statuty spółek,  - obwieszczenia i informacje.  UKŁADY ZBIOROWE  Układ zbiorowy pracy może być prawem obowiązującym u jednego pracodawcy czyli Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, lub Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy tworzony w momencie porozumienia wielu pracodawców.  Przepisy Układów Zbiorowych Pracy są najbardziej stabilnym źródłem prawa, ponieważ podlegają ustaleniu i porozumieniu między uprawnionymi partnerami. Odbywa się to najczęściej poprzez negocjacje stron układu oraz rejestracje przez resort gospodarki i pracy, lub przez okręgowego Inspektora Pracy. Każda zmiana musi być zmieniana i zatwierdzana przy zachowaniu takich samych procedur jakie istniały przy zatwierdzaniu całego układu.   Zgodnie z art. 150 Kodeksu Pracy układy zbiorowe mogą ustalać wewnętrzną organizację czasu pracy, czyli systemy i rozkłady oraz przyjęte okresy rozliczeniowe - zarówno dla wszystkich pracowników, jak i dla poszczególnych ich grup. Układ zbiorowy określa też warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.   POROZUMIENIA ZBIOROWE  Do porozumień zbiorowych - opartych na ustawie - należą m.in. te dotyczące zwolnień grupowych czy kończące spór zbiorowy. Te regulacje mają charakter czasowy, określony wprost w porozumieniu między pracodawcą a związkami 

zawodowymi. Jeżeli takiego terminu nie podano, to obowiązują jedynie przez czas redukcji załogi w firmie  i mogą się odnosić tylko do określonej, wypertraktowanej liczby pracowników.  REGULAMINY  Jeśli pracodawcy i pracowników w pewnych punktach, lub w całości nie wiąże układ zbiorowy, to organizacja  w firmie może być określona w regulaminie pracy  Jest to swoiste źródło prawa pracy, które może się odnosić jedynie do obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie organizacji i porządku pracy w firmie. Obowiązek wydawania regulaminu spoczywa na pracodawcach zatrudniających, co najmniej 20 pracowników. Ustalany jest w porozumieniu z organizacją związkową. W razie braku uzgodnień lub braku organizacji związkowej, pracodawca sam ustala regulamin pracy.  Regulamin wchodzi w życie po 2 tygodniach od podania go do wiadomości pracownikom,  w sposób przyjęty u pracodawcy, a każdy przyjmowany do firmy musi być zapoznany z jego treścią przed rozpoczęciem pracy (art. 1043 § 1 k.p.).  Innym źródłem prawa jest Regulamin Wynagradzania Dotyczy on systemu wynagradzania i musi być wprowadzony dla pracowników nie objętych Układem Zbiorowym Pracy.  STATUTY  Podobnie jak dla innych wewnętrznych aktów prawa pracy dla statutu potrzebne jest nie tylko upoważnienie wynikające z ustawy, ale także wyraźna norma nakazująca lub zezwalająca, że w ten sposób można uregulować prawa i obowiązki pracowników. Sąd Najwyższy uznał, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym zakresie, w jakim reguluje prawa i obowiązki zatrudnionych w niej pracowników będących wspólnikami, a nadto czyni to w sposób korzystniejszy niż powszechnie obowiązujące przepisy, jest źródłem prawa pracy.  OBWIESZCZENIA I NFORMACJE  Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie musi wydawać regulaminu pracy (wynagradzania), wówczas systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala w obwieszczeniu. Reguły w nim zawarte wchodzą w życie - podobnie jak regulamin pracy - po 2 tygodniach od podania go do wiadomości pracowników (art. 150 § 4 k.p.). Pracodawca musi zapoznać z jego treścią pracownika przed rozpoczęciem pracy, co ten ostatni kwituje odpowiednim oświadczeniem.  Jak łatwo zauważyć Kodeks Pracy to nie jedyne reguły, które odnoszą się do zatrudnienia, praw i obowiązków stron stosunku pracy. Mogą one być także zawarte w wewnętrznych regulacjach i obowiązywać u pracodawcy pod warunkiem, że nie będą mniej korzystne niż Kodeks Pracy.   Ustanawiając zakładowe przepisy prawa pracy, kodeks określa nie tylko hierarchię ważności tych źródeł prawa. Dodaje także generalną zasadę - akty niższego rzędu nie mogą być mniej korzystne niż rozwiązania zawarte w kodeksie pracy, a także w innych ustawach i aktach wykonawczych do nich (art. 9 § 2 i 3 k.p.).   Dariusz Skorek 


