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                           Premie                                                           Prywatyzacja 
 Od 01.08. br. Obowiązuje nowy regulamin premiowa-
nia pracowników naszej Spółki. Regulamin jest ogólnodostępny i 
kaŜdy moŜe się z nim zapoznać. W regulaminie tym są zapisane i 
podpisane przez  dwie strony ( pracodawcę i Związki Zawodowe) 
szczegółowe zasady udzielania, pomniejszania lub nie przyzna-
wania premii regulaminowej naszym pracownikom. Dlatego ze 
zdziwieniem przyjmujemy róŜne informacje, Ŝe kierownicy po-
sługując się starym regulaminem  lub nie wiadomo jakim innym 
dokumentem nie udzielają premii naszym pracownikom za spra-
wy nie ujęte w obowiązującym regulaminie od 01.08.2011 roku. 
Próbujemy  wyjaśnić sprawę z Zarządem Spółki dlatego potrzeb-
ne nam są dane; komu, kiedy, za co i w jakiej wielkości kierow-
nik pomniejszył lub nie udzielił premii za miesiące sierpień i 
wrzesień br. Jeśli nie będzie innej moŜliwości sprawę będą musie-
li rozstrzygnąć prawnicy. My jednak mamy nadzieję, iŜ kierowni-
cy zrozumieją, Ŝe jeŜeli obowiązuje od jakiegoś czasu nowy regu-
lamin, to stary przestaje obowiązywać. NaleŜy pamiętać, Ŝe prze-
strzeganie porozumień leŜy po obu stronach, a nie po jednej. 

Fajne zabawy 
1)Po raz  kolejny Związek nasz zorganizował kapitalną zabawę 
dla swoich członków i ich najbliŜszych w formie pikniku. W 
wydzielonym  miejscu pięknego lasu Łagiewnickiego, w plene-
rze, przy dobrej muzyce i kufla piwa przybyli nasi członkowie 
Związku wraz z rodzinami, aby odpocząć po trudach codziennego 
Ŝycia, od stresować się od cięŜkiej pracy prowadzącego pojazdy 
komunikacji miejskiej i wypić piwko z przyjaciółmi z pracy, gdyŜ 
specyfika naszego zawodu bardzo często nie pozwala widzieć się 
z kolegą zza kółka czy nastawnika całymi tygodniami. Pogoda 
dopisała, było duŜo konkursów, zabaw, kapitalna „wyŜerka”, ale 
chyba najbardziej szczęśliwe to były dzieci, gdyŜ dla nich przygo-
towano wiele atrakcji. Wszystkim którzy byli Zarząd Związku 
serdecznie dziękuje za bardzo miłą zabawę, a innych zaprasza na 
przyszłe, o ile takie będą organizowane. 

2) RównieŜ Związek zorganizował wyjazd plenerowy dla swoich 
członków Związku i ich rodzin na 3 dniowe grzybobranie. Co 
prawda o grzybach moŜna było sobie tylko pomarzyć, ale pogoda 
była kapitalna i wielu skorzystało z pobliskiego jeziora, wykorzy-
stując wypoŜyczalnię sprzętu pływackiego oraz wielu innych 
bardzo fajnych atrakcji. Zapraszamy na inne atrakcje organizowa-
ne przez nasz Związek. Pamiętajmy, Ŝe po  pracy naleŜy skorzy-
stać z odpoczynku, gdyŜ organizm musi się zregenerować, a jeśli 
odpoczynek jest  w gronie bliskich kolegów i przyjaciół to tym 
bardziej warto. 

Ubezpieczenia 
OZZKiM OM w Łodzi przypomina, Ŝe istnieje moŜliwość zapisa-
nia się do nowego ubezpieczenia Compensa  ze składką 31 zł, 
35zł,47 zł i 72 zł. Ubezpieczenie to będzie obejmowało typowe 
ubezpieczenie plus warianty dotyczące niezdolności do pracy. 
Istnieje teŜ  moŜliwość zapisania się do nowego ubezpieczenia 
Generali od utraty zdolności do wykonywania zawodu kierowcy 
lub motorniczego ze składką 25,8 zł. Wszystkie zainteresowane 
osoby, proszone są o zgłoszenie się do siedziby Związku w celu 
wypełnienia deklaracji przystąpienia. 

 

 Jak to los bywa przewrotny. Jeszcze nie tak dawno my, pra-
cownicy  MPK– Łódź Sp. z o.o. obawialiśmy się o swój byt i istnienie 
firmy, dziś ten los spotyka inne firmy z budŜetu lokalnego, które mogą 
zostać sprywatyzowane (czytaj: sprzedane) i jak to z nami było sprawa 
nie dotyczy tylko pracowników naszej firmy, ale znacznej części miesz-
kańców tego miasta i uŜytkowników komunikacji miejskiej. Bo czy pry-
watyzacja oznacza polepszenie usług? śycie w wielu miastach, które 
sprywatyzowały komunikacje miejską pokazuje, Ŝe nie, natomiast za-
miast lepszych usług są one na pewno droŜsze. My w tej chwili czujemy 
się odrobinę spokojniejsi mając z miastem podpisana umowę powierze-
nia usług komunikacyjnych i tylko swoją dobrą pracą moŜemy udowad-
niać, iŜ zasłuŜyliśmy sobie na taką umowę.  Jeśli chodzi o inne przedsię-
biorstwa w naszym mieście podległe (czytaj: będące własnością) miasta 
nie jest juŜ tak róŜowo. Ostatnio duŜo się mówi o prywatyzacji Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji. Ktoś mógłby spytać co  nas to obchodzi. A i 
obchodzi, bo prywatyzacja, tak jak wcześniej pisałem wiąŜe się w zdecy-
dowanej większości z podroŜeniem usług. Tak było w innych miastach w 
Polsce, gdzie woda drastycznie podroŜała (nawet 3-krotnie) po sprywaty-
zowaniu ZWiK. Jako mieszkańcy Łodzi nie gódźmy się na to, tym bar-
dziej, iŜ ZWiK  przynosi zyski i nie ma powodów do prywatyzowania go 
i co za tym idzie wzrostu opłat za te usługi. To nie tylko to, równieŜ trze-
ba brać pod uwagę fakt zwolnień pracowniczych, a więc wzrostu bezro-
bocia w naszym i tak bezrobotnym mieście. Nasze dzieci i tak w wystar-
czająco duŜej ilości migrują w poszukiwaniu zatrudnienia, nie musimy 
dokładać im jeszcze trochę. Dlatego Związek nasz solidaryzuje się z 
załogą ZWiK-u w zbieraniu podpisów pod projektem Uchwały Rady 
Miasta Łodzi dotyczącej sprzeciwienia się prywatyzacji przez Miasto 
Łódź łódzkich Wodociągów i Kanalizacji. Apelujemy równieŜ do 
wszystkich naszych pracowników i ich rodzin o poparcie tej akcji pra-
cowników ZWiK. Listy poparcia moŜna podpisać w siedzibie naszego  
Związku lub u przewodniczących Zakładowych Organizacji Związko-
wych w zakładach komunikacyjnych. Poprzyjmy pracowników ZWiK bo 
być moŜe to my będziemy kiedyś potrzebowali ich poparcia, tym bar-
dziej, Ŝe chodzi tutaj o nas samych, a mianowicie o jakość i cenę naszej 
wody. Pomagając innym pomóŜmy sobie sami. 

PS: W listach poparcia mogą brać udział mieszkańcy Łodzi. 

Andrzejki, Sylwester, Ostatki  
Na Sali naleŜącej do  Związku przy ul. Kraszewskiego 7/9 firma, która 
zorganizowała nam tak świetny piknik zdecydowała się równieŜ zorgani-
zować zabawy Andrzejkową, Sylwestrową i Ostatkową. Ich dotychczaso-
we udane organizowanie róŜnych imprez gwarantuje równieŜ bardzo 
fajne zabawy , o których piszemy powyŜej. Bardzo dobre jedzonko, 
sprawdzona orkiestra oraz dotychczasowa miła atmosfera na podobnych 
imprezach powinna być dodatkowym gwarantem wyśmienitych zabaw. 
Ceny za poszczególne zabawy są zachęcające, tzn. Andrzejkowa– 180 zł 
od pary, Sylwestrowa– 360 zł od pary, Ostatkowa– 180 zł od pary. Dla 
członków naszego Związku wynegocjowaliśmy super upusty. Zaprosze-
nia na Andrzejki i Sylwester sprzedawane będą od dnia 17.10.2011 u 
organizatora  pod numerem telefonu 604-105-495 lub w siedzibie Związ-
ku. Członkowie naszego Związku tylko pod numerami telefonu: 691-680
-096, 667-960-005. Serdecznie zapraszamy. 
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Nowy Sprzęt w firmie  
Wszyscy chwalą więc i my pochwalmy. Mamy nowy sprzęt w firmie. Na 
zajezdnię na Nowych Sadach przyszło 15 nowych, długich „Solarisów”, a 
na zajezdnię przy ulicy Limanowskiego 30 krótkich. Spory ‘zastrzyk” 
nowego sprzętu. Sprzętu nowoczesnego zarówno dla kierowcy jak i dla 
mieszkańców korzystających z usług naszej firmy. Warto się tym po-
chwalić, gdyŜ pod względem sprzętu autobusowego mamy najnowocze-
śniejszy tabor w Polsce, ale naleŜy dąŜyć do jeszcze lepszego wyniku. To 
tyle jeśli chodzi o tabor autobusowy. A co z tramwajami? No cóŜ mamy 
przyobiecane, iŜ w tym roku ruszą jeszcze remonty kilku wagonów. Ma-
my równieŜ obietnicę Zarządu firmy, iŜ w niedługim czasie zacznie się 
budowa nowych wagonów tramwajowych dla naszej firmy.  śywimy 
wielką nadzieję, iŜ obietnice władz Spółki zostaną zrealizowane dla dobra 
zarówno firmy, jej pracowników ( w zdecydowanej większości motorni-
czych), a przede wszystkim dla dobra Miasta i jego mieszkańców, 
zwłaszcza korzystających z usług naszej firmy. 

Będzie gorzej , a czy będzie lepiej? 
Jak wszyscy wiemy w Łodzi zaczyna się bardzo trudny okres dla komuni-
kacji zbiorowej i nie tylko. Nie oznacza to, Ŝe dotychczas był to okres 
łatwy, gdyŜ Łódź jest specyficznym miastem, gdzie komunikacja miejska 
nie ma priorytetu i niemal kaŜdy próbuje udowadniać, Ŝe się na niej zna, 
grzebiąc i mieszając w róŜnego rodzaju zarządzeniach i decyzjach nieko-
niecznie korzystnych dla tego transportu. Niestety, bardzo cięŜko wytłu-
maczyć jest decydentom, a i równieŜ mieszkańcom oraz korzystającym z  
transportu zbiorowego, aby komunikacja miejska funkcjonowała naleŜy-
cie musi mieć do tego stworzone odpowiednie warunki. Tak jest w kaŜdej 
innej dziedzinie Ŝycia i  nic nowego tutaj nie wnosimy. Musi być wydzie-
lone torowisko dla tramwaju, a dla autobusów bus-pasy, aby moŜna było 
mówić o punktualnej jeździe pojazdów. Nie ma mocarza, który byłby 
punktualny za kaŜdym razem w  mieście pełnym korków na ulicach. Ale 
to trzeba zrozumieć. Jest jeszcze wiele mankamentów, które potrzeba jest 
wprowadzić w Ŝycie, ale to juŜ inna sprawa. Wracając do trudnego okresu 
jaki nas czeka, tzn. komunikację miejską i pasaŜerów oraz wszystkich 
mieszkańców miasta. Nie sposób zapomnieć o wielkim placu budowy 
jaki rozpoczyna się w Łodzi. Zamknięty dworzec Fabryczny, cięŜar ko-
munikacji kolejowej, a co za tym idzie równieŜ i komunikacji miejskiej 
przerzucone na Łódź Widzew. Do tego planowane przebudowa trasy 
tramwajowej wschód– zachód po ul. Piłsudskiego itd.. Doprowadzić mo-
Ŝe nie tylko mieszkańców miasta, ale równieŜ i nas prowadzących do 
„białej gorączki”. Ale jak to przysłowie mówi „ musi być gorzej, Ŝeby 
mogło być lepiej”. Dlatego zwłaszcza my, prowadzący pojazdy komuni-
kacji miejskiej musimy uzbroić się w anielską cierpliwość, zwłaszcza w 
początkowych fazach tych zmian, bo z pewnością nie będzie łatwo pod 
kaŜdym względem: kontaktu z pasaŜerami, zmian tras linii komunikacyj-
nych, dojazdu do wyznaczonych miejsc itd. itp.  Wszyscy obiecują, iŜ 
będzie lepiej i kiedy to nastąpi? Podobno za 4lata. Jest to okres długi i 
krótki za razem, ale czy do spełnienia? Miejmy nadzieję, Ŝe wystarczają-
cy, bo niejednokrotnie przekonaliśmy się, Ŝe z planów nic nie wynika. 
Jak to jeden z fraszkopisarzy pisał: „ Na nic takie planowanie jak nie 
stanie jak na planie”. Miejmy nadzieję, Ŝe nie będzie to dotyczyło obec-
nych budów i przebudów, a nam za 4lata będzie pracowało się zdecydo-
wanie lepiej, mieszkańcy będą mieli lepiej skomunikowane miasto, 
zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację miejską. Tego sobie i wszystkim 

mieszkańcom oraz pasaŜerom Ŝyczymy. 

Szczepionki 
OZZKiM OM w Łodzi zakupił dla swoich członków 
szczepionki przeciwko grypie. Odbiór szczepionek w 

przychodni „INTERMEDICUS” za okazaniem legitymacji oraz dowodu 
toŜsamości. Informujemy, Ŝe  nie ma moŜliwości pobrania szczepionek 
do domu. Przychodnia „ INTERMEDICUS” wydając szczepionki od razu 
szczepi. Szczepionki będą wydawane do połowy listopada 2011 roku. 
Jednocześnie informujemy Ŝe w przychodni „INTERMEDICUS” moŜna 
się zaszczepić : poniedziałki w godz. 16-19, wtorki w godz. 17-19, środy 
w godz. 9-11. Szczepionki dla członków rodzin moŜna zakupić w Przy-
chodni w cenie 29 zł za sztukę. 

 

Kalendarze 
OZZKiM OM  w Łodzi zakupił dla swoich członków kalendarze  i 
informatory, które moŜna odbierać w godzinach 7:00-15:00 w 
portierni budynku Związku: Kraszewskiego 7/9 (parter, pierwsze 
drzwi po prawo) za okazaniem legitymacji związkowej. 

 

 Bank Pocztowy 
Związek nasz podjął współpracę z bankiem Pocztowym. Wyni-
kiem tej współpracy jest fakt, iŜ wszyscy nasi pracownicy, którzy 
zgłoszą się po kredyt do wyŜej wymienionego banku  (dowodem 
na to, Ŝe się jest pracownikiem naszej firmy jest zaświadczenie o 
zarobkach) otrzymują ten kredyt na preferencyjnych warunkach. 
Kredyt jest na pewno konkurencyjny w stosunku do innych ban-
ków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z doradcą 
w banku pod numerem telefonu 782-384-084 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, iŜ członkowie naszego Związku mają w tej korpo-
racji 10% zniŜki.  

 

 

 

 

 

Śmiechu warte!!!!!  

Teściowa  przyjeŜdŜa  w odwiedziny do córki i zięcia. Drzwi 
otwiera zięć: 
- O mamusia! A mamusia na długo?? 
- Na tak długo, aŜ Wam się znudzę. 
- To mamusia nawet herbaty się nie napije? 

••• 

Kubuś Puchatek mówi do prosiaczka: 
- Wiem co się z Tobą stanie jak dorośniesz. 
- A co… czytałeś mój horoskop??? 
- Nie, ksiąŜkę kucharską!!! 
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