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 Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia OZZKiM OM w Łodzi Ŝyczy 
wszystkim swoim członkom aby przy Ŝywicznym zapachu ustrojonej choinki  i wspólnie 
śpiewanej kolędzie upłynęły piękne chwile polskiej Wigilii oraz Świąt BoŜego Narodzenia 

spędzone w rodzinnym, pełnym radości gronie . 

 

 

Wspólnie, razem 

 Z inicjatywy naszego Związku przedstawiciele Związków 
Zawodowych działających w zakładach dla których miasto Łódź 
jest organem prowadzącym, pracodawcą lub właścicielem zaczęli 
spotykać się i rozmawiać na temat problemów występujących w 
poszczególnych tych podmiotach. Okazało się, Ŝe wiele problemów 
jest wspólnych dlatego postanowiono  zjednoczyć się w walce o 
prawa pracownicze. Wiele Związków działających w dwóch centra-
lach reprezentatywnych, tj. Forum Związków Zawodowych, do 
których naleŜy równieŜ nasz Związek poprzez Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Kierowców i Motorniczych oraz Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) jak i równieŜ nie-
które Związki niezrzeszone wspólnie wypracowały petycję, którą  
złoŜono w dniu 06.12.2011 na ręce Pani Hanny Zdanowskiej Prezy-
dent Łodzi. Chcemy rozmów merytorycznych na tematy wymienio-
ne w petycji. Miejmy nadzieję, iŜ jest to początek współpracy poza 
podziałami Związków Zawodowych działających w zakładach 
wymienionych na początku artykułu. Musimy się zjednoczyć w 
walce o dobro zarówno zakładów pracy jak i pracowników w prze-
ciwnym wypadku walka ta będzie coraz trudniejsza. 

*************************************************  

 

Śmiechu warte!!!!! 

••• 

Jasiu ile waŜysz?  
- Z okularami 35 kg, a bez okularów to nie 
wiem bo nie mogę odczytać wyników. 

                                             ••• 

Dlaczego św. Mikołaj nosi brodę? 
- Bo w 1917 roku Ruscy ukradli mu brzytwę. 
A dlaczego jest ubrany w czerwony strój? 
- Bo jak się dowiedział, Ŝe Ruscy ukradli mu brzytwę, to on w od-
wecie ukradł im 10 sztandarów z placu czerwonego. 
A dlaczego Mikołaj nosi czerwoną czapkę? 
- Bo początkowo Ruscy mylili go z Leninem 
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 ZW IĄZKOW A OSA *********************
*********************

Idzie ku „lepszemu” 

 Wielokrotnie sygnalizowaliśmy naszym przełoŜonym braki i 
nieprawidłowości, które na linii i nie tylko spotykają naszych prowadzą-
cych pojazdy komunikacji miejskiej. Wielokrotnie prosiliśmy o pomoc 
naszych przełoŜonych. Niestety, śmieszne tłumaczenie, znieczulica, okła-
mywanie nas zaczyna być w tym przedsiębiorstwie wizytówką. Wygląda 
na to, iŜ grupa prowadzących nie dość, Ŝe jest grupą wiodącą i najbardziej 
zdyscyplinowaną, niedocenioną to jeszcze i na którą ciągle szuka się tzw. 
„haków”. Wniosek  z tego taki, iŜ najlepiej byłoby, gdyby tej grupy zawo-
dowej nie było w tym przedsiębiorstwie wcale, bo ona niektórym ludziom 
tylko przeszkadza, domaga się w miarę normalnym warunków pracy i 
płacy, socjalnych i sanitarnych. PrzełoŜeni wychodzą z pewnością z zało-
Ŝenia takiego: „po co prowadzący mają mieć w miarę moŜliwości  stwo-
rzone dobre warunki sanitarne i socjalne na krańcówkach. Wystarczy, Ŝe w 
biurach są dobre, to kierowca i motorniczy mieć nie musi”. Kiedy domaga-
liśmy się, Ŝeby były zabezpieczone warunki socjalne na liniach m.in.. 3,13 
kierownik Działu Przewozów odpisał, Ŝe motorniczy „3” moŜe wysiąść na 
Placu Reymonta i dojść na punkt socjalny do Placu Niepodległości. Pro-
blemy tylko taki, Ŝe punkt socjalny  na Placu Niepodległości (do momentu 
pisania tego artykułu) był zamknięty, więc  posiłek naleŜałoby spoŜyć 
chyba na pobliskiej plebani. A tak nawiasem mówiąc czemu na Placu Nie-
podległości, „bliŜej” byłoby na Rondo Lotników Lwowskich, tam teŜ nie 
ma punktu socjalnego. Po burzliwych wyjaśnieniach okazało się, Ŝe jednak 
na Placu Niepodległości punkt socjalny jest czynny, ale jest zamknięty od 
wewnątrz przez panią obsługującą ten punkt. Trzeba „tylko” zapukać o  
czym zapomniano powiadomić prowadzących i wielu z nich z tego powo-
du odeszło z „kwitkiem”, gdyŜ nikt w środku nie dawał Ŝadnych oznak 
Ŝycia. Dla kierownika Działu Nadzoru Ruchu to sztuczny problem wywo-
łany przeze mnie. No cóŜ nadepnąłem nie na ten odcisk co potrzeba. Inna 
sprawą jest sprawa wody gazowanej dla prowadzących, którą od wielu lat 
nie moŜna załatwić. Obietnice ze strony pracodawcy, a później pustka. 
Następną sprawą jest sprawa potrąceń części premii od prowadzących za 
przestoje i rezerwy. Związek nasz nie zgadza się z taką interpretacją praco-
dawcy, o czym wcześniej pisaliśmy. Jesteśmy jedyną grupą zawodową w 
tej firmie, która ma tak  mocne obostrzenia w regulaminie i na domiar 
złego potrąca się nam za rezerwy i przestoje, chociaŜ wina nie leŜy po 
naszej stronie. Zwróciliśmy się o interpretacje do PIP, gdyŜ to ona rejestro-
wała ZUZP wraz z nowym regulaminem, lecz ta nie spieszy się z odpowie-
dzią. No cóŜ, „jak kogoś nie boli to powoli”. Jeszcze inny problem to nasze 
dojazdy do pracy i z pracy w godzinach nocnych . Jak wszyscy wiemy 
miasto oszczędzając ograniczyło kursy nocnych autobusów o 50%. Jest to 
sporo i odczuwamy to na własnej skórze. Wystąpiliśmy na piśmie do Pani 
Prezydent Zdanowskiej ( artykuł „Wspólnie, razem”) o przywrócenie tej 
samej ilości kursów nocnych, gdyŜ jest to niezwykle uciąŜliwe nie tylko 
dla naszej grupy zawodowej. Zwróciliśmy się równieŜ do pracodawcy o 
zwiększenie kursów , lecz na to wygląda, Ŝe nie ma woli, aby pomóc tej 
grupie zawodowej. Niech się męczy sama. W „nagrodę” Dział Nadzoru 
Ruchu zwiększył kontrolę przy zjazdach pojazdów do zajezdni. Brawo 
panowie, róbcie tak dalej, aŜ doczekacie się podziękowania. Jak powie-
dział jeden z członków naszego Zarządu kierownikowi podczas spotkania 
29.11.2011 „Kierownictwo firmy ma pracowników głęboko w 4 literach.” 
Niestety, wygląda na to, Ŝe jest to prawda. Jest jeszcze wiele mankamen-
tów, w których kierownictwo firmy nie chce nam pomóc. RównieŜ jeden 
Związek jak zwykle nie pomaga nam, a jedynie rzuca kłody pod nogi two-
rząc problemy. Ale to inny temat. Czeka nas w kaŜdym bądź razie bardzo 
trudny 2012 rok. I niestety, nie będzie to jak przewrotnie w tytule napisa-
łem droga ku lepszemu. Tym bardziej, Ŝe na pomoc pracodawcy nie mamy 
co liczyć. Na koniec: Bo takiej dezinformacji i bałaganu w tej firmie jesz-
cze nie było. Być moŜe o to chodzi. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 RównieŜ w tym samym dniu Związek nasz, poparty przez 
ZZPKM w Łodzi wystąpił z pismem do Pani Prezydent Zdanowskiej 
o przywrócenie połączeń nocnych dla mieszkańców naszego miasta. 
Miejmy nadzieję, iŜ argumenty przedstawione w w/w piśmie przeko-
nają władze naszego miasta. 


