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                 Podwyżki ? 

Trwają negocjacje płacowe z Zarządem 

MPK-Łódź Sp. z o.o. ws. tegorocznych   

podwyżek dla pracowników Informujemy, 

że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze     

żadnych przyjętych ustaleń z MPK-Łódź 

Sp. z o.o. 

 

Komisja ds. Rozkładów 

Z pewnością do wszystkich już dotarła    

informacja, że trwają prace nad nowym 

systemem siatki połączeń. W tym celu    

została powołana Komisja ds. Rozkładów. 

Z każdej zajezdni został wytypowany    

prowadzący , który wszedł w skład takiej 

Komisji. Obecnie trwają trudne   rozmowy 

(szczególnie ze ZDiT-em, do którego nie 

docierają żadne argumenty) 

 

Sprawy ZUS 

W dalszym ciągu trwają   rozprawy sądowe 

związane z niezapłaconymi składkami 

ZUS. Przez MPK-Łódź Sp. z o.o. 

Kiedy zakończą się powyższe sprawy?    

Nie wiadomo. 

 

Nowe PESY 

Informujemy , że przetarg na zakup 12  

nowych tramwajów został rozstrzygnięty. 

Nowe tramwaje dostarczy do MPK-Łódź 

Sp. z o.o. firma PESA. MPK-Łódź Sp. z o.o. 

wybrało ofertę bydgoskiej Pesy jako       

najkorzystniejszą w przetargu na zakup 12 

tramwajów wraz z podstawowym pakietem 

eksploatacyjno-naprawczym 

 

Oddawajmy krew 

Zwracamy się z apelem do naszych        

prowadzących o uczestniczenie w akcjach 

oddawania krwi.  

Oddawajmy krew pamiętajcie , że możemy 

ocalić czyjeś życie 

Terminy akcji krwiodawstwa w 2017 roku 

24 luty 

21 kwiecień 

16 czerwiec           

11 sierpień 

6 październik 

1 grudzień 

  

 

Dewastacja punktów socjalnych 

Cieszymy się z tego, że udało nam się załatwić 

na większości krańcówek punkty socjalne. 

Obecnie trwa montaż kolejnych nowych      

punktów socjalnych.  

Za pośrednictwem gazetki zwracamy się do 

wszystkich kolegów i koleżanek, o dbałość ,  

szanowanie  i  p i lnowanie naszego            

WSPÓLNEGO DOBRA, gdyż wszyscy go    

użytkujemy. Jeśli zauważycie , ze ktoś niszczy 

punkt socjalny nie ignorujcie tego tylko       

zgłaszajcie to. Należy dać nauczkę 

„dewastatorom” naszych punktów socjalnych. 

Przez „nielicznych” Cierpimy My Wszyscy. 

Ta nieliczna grupa utrudnia Nam, a wręcz 

uniemożliwia dalsze negocjacje w walce o nowe 

punkty socjalne. 

 

 

 



STR. 2 ZW IĄZKOW A OSA  

 

Zdrowie to najcenniejsza z wartości.  
 

Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi   

prowadzi rozmowy  na temat wprowadzenia ubezpieczenia zdrowotnego dla    

członków Związku i ich rodzin. 
 

Ubezpieczenie zdrowotne: 

 obejmuje ochroną wszystkie elementy związane z ochroną zdrowia: od profilaktyki przez          

diagnostykę po podstawową opiekę medyczną. 

 zapewnia szeroki zakres profesjonalnych usług medycznych dostępnych na terenie całej    Polski. 

Dzięki temu pracownik i jego najbliżsi mogą mieć pewność, że ich zdrowie przez cały czas jest pod 

właściwą opieką. 

 daje gwarancję dostępu do lekarzy specjalistów bez limitów i skierowań. Dostęp do lekarzy      

specjalistów jest bezpłatny, nielimitowany, bez konieczności posiadania          skierowania od   

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

 zapewnia wizytę u internisty, lekarza rodzinnego i pediatry w maksymalnie 2 dni, a  lekarza  

specjalisty w ciągu maksymalnie 5 dni 

Ochroną mogą być objęci członkowie rodziny: małżonek, partner życiowy oraz dziecko 

 
Osoby, korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych,  nie tracą 

czasu w kolejkach, telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla siebie terminach oraz mają 

pewność, że ich zdrowie jest pod najlepszą opieką.  

Obecnie są negocjowane najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla Naszych członków Związku 

 

UWAGA WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 

Józef Groniecki jest kandydatem i osobą 

popieraną przez Związek Zawodowy Kierowców i 

Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi jako 

członek Rady Nadzorczej. 

Kolega Józef Groniecki to były kierowca autobusu, 

który z powodu stanu zdrowia został przeniesiony na 

stanowisko dyspozytora okienkowego.  

 Od 2014r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej,   

którą wykonuje w sposób należyty i rzetelny, dlatego 

27.04.2017r. popieramy Tego kandydata:  

POPRZYJ GO I TY!!! 

Bądźmy jednomyślni w tych wyborach 

oddając  tylko 1 głos na Naszego kandydata 
                                                               

ZZKiM KM w Łodzi 

 


