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Odrobinę odwagi Panie przewodniczący 

Z  utęsknieniem czekaliśmy na ukazanie się kolejnego (26) nume-
ru biuletynu KM NSZZ „Solidarność” MPK Łódź sp z o.o. 
„Mi ędzy Przystankami”. Czekaliśmy nie z tego powodu, iŜ jest 
tam pisane przez anonimowego autora coś ciekawego. Pisząc to 
przypominam sobie stwierdzenie przewodniczącego KM NSZZ 
„Solidarność” MPK sp z o.o. z dnia 9.11.2010 na spotkaniu  dy-
rektora ds. eksploatacji ze związkiem zawodowym: „jeŜeli coś nie 
jest podpisane to warto to tylko wrzucić do kosza na śmieci”. 
Bardzo ciekawe stwierdzenie. Wracamy jednak do biuletynów 
wyŜej omawianych. W dniu 01.09.2010 roku przed Sądem Rejo-
nowym w Łodzi Pan przewodniczący  KM NSZZ „Solidarność” 
MPK Łódź  sp  z  o .o .  zobowiąza ł  s ię  do:  
1.OskarŜony Krzysztof Frątczak zobowiązuje się w najbliŜ-
szym wydaniu biuletynu „Między przystankami" zamieścić 
oświadczenie o treści następującej: „Jako autor publikacji, 
pozostawiając na uboczu kwestię własnej merytorycznej oceny 
działalności Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Kierow-
ców  i  Motorniczych  Organizacji Międzyzakładowej w Łodzi 
w zakresie zatrudniania po godzinach pracy na umowy -
zlecenia pracowników MPK w Łodzi, przepraszam pana Hen-
ryka Naglewicza jako przewodniczącego     Ogólnopolskiego     
Związku     Zawodowego     Kierowców     i Motorniczych  Or-
ganizacji     Międzyzakładowej      w     Łodzi      oraz      działa-
czy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  Kierowców i 
Motorniczych Organizacji Międzyzakładowej   w   Łodzi   za   
sformułowania,   jakie   pojawiły   się   w   moich publikacjach 
zamieszczonych w biuletynie „Między przystankami" w marcu 
2009 r. oraz lutym 2010 r., uŜytych pod adresem pana 
Henryka Naglewicza i działaczy Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego  Kierowców i  Motorniczych Organizacji Mię-
dzyzakładowej w Łodzi, uznając je za niewłaściwe, mogą-
ce naruszyć dobra osobiste tych osób, co nie było moim zamia-
rem";    2.OskarŜony  Krzysztof Frątczak  zobowiązuje  się  
podpisać  w  biuletynie  „Między przystankami" zawierającym 
owo oświadczenie-jako autor tego oświadczenia; 3. Strony 
oświadczają, Ŝe koszty postępowania ponoszą we własnym 
zakresie. Pod oświadczeniem widniały podpisy: 

- OskarŜony Krzysztof Frątczak   

- OskarŜyciel prywatny Henryk Naglewicz 

- OskarŜyciel prywatny  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kie-
rowców i Motorniczych Organizacji Międzyzakładowej w Łodzi 

- Obrońca oskarŜonego 

- Pełnomocnik oskarŜycieli prywatnych 

W oświadczeniu pominięty jest fakt własnej oceny działalności Związku i 
dobrze, gdyŜ Pan przewodniczący ma zawsze wiele uwag do kogoś, 
natomiast  ocenę własnej działalności jakoś dziwnie pomija. Rzecz z 
przeprosinami dotyczy biuletynów „Między przystankami” z 
omawianych powyŜej okresów, gdzie Pan  Krzysztof Frątczak 
uŜył sformułowań wobec Henryka Naglewicza i działaczy Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych 
Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi za które to sformułowa-
nia zobowiązał się wyŜej wymienione osoby przeprosić. Niestety, 

mimo tego, iŜ zawsze biuletynów Między przystankami” jest pod dostat-
kiem tym razem nie mogliśmy zdobyć interesującego nas numeru biule-
tynu. Numer 26 powinien być następnym po dniu, w którym odbyła się 
omawiana rozprawa sądowa, dlatego jak wynika z treści zobowiązania 
Pana Frątczaka powinno być zamieszczone oświadczenie. Nie wiemy 
dlaczego nie byliśmy w stanie zdobyć tego numeru biuletynu. Zastana-
wialiśmy się czy zostały one w ogóle wydrukowane. Nie dopuszczamy 
myśli, Ŝe przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” MPK Łódź sp. z o.o. 
jako główny piewca praworządności ( nie mylić z samą praworządno-
ścią) mógłby oszukać Sąd , oskarŜycieli prywatnych, oskarŜycieli pry-
watnych jak i oskarŜonego oraz świadków i wszystkich swoich czytelni-
ków nie drukując i nie wydając kolejnego numeru biuletynu   
 ( numer 27 ukazał się w okazałej ilości). Po analizie doszliśmy do wnio-
sku, iŜ na te właśnie numery zabrakło po prostu papieru, dlatego wysłali-
śmy kilka sztuk czystego papieru do kserokopii, aby Pan Przewodniczą-
cy wydrukował nam interesujący nas numer biuletynu. Miejmy nadzieję, 
iŜ posiada na tyle honoru i godności, Ŝe zrobi to dla nas  jak i dla siebie 
przede wszystkim . Chyba, Ŝe brakuje mu po prostu odwagi, aby prze-
prosić. Bo gdy obraŜał nie brakowało mu odwagi. A więc odrobinę od-
wagi Panie przewodniczący. I jeszcze jedno Panie przewodniczący KM 
NSZZ „S” MPK sp z o.o.  Proszę sobie  kodeksie pracy kto to jest pra-
cownik (numer 24 biuletynu).  

PS: Niestety. Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” MPK  Łódź sp. 
z o.o. nie przysłał nam interesującego nas numeru biuletynu. Jednak brak 
honoru i odwagi. 

Jest nagroda!!! 

W dniu 19.11.2010 roku Związki Zawodowe działające w MPK Łódź 
sp. z o.o. wynegocjowały z Zarządem Spółki nagrodę, czy jak to  inaczej 
nazwać w wysokości 719 zł brutto (500 zł netto) na kaŜdego pracownika. 

Przydzielenie pieniędzy nastąpi na następujących zasadach: 
§1 

1.Pracodawca wypłaci w grudniu 2010 roku pracownikom Spółki kwotę 

719 zł brutto przeciętnie na jednego pracownika zatrudnionego w 

pełnym wymiarze czasu 

pracy, z zastrzeŜeniem ust. 2, 3, 4. 

2.Do  otrzymania  kwot,  o  których  mowa  w ust.   1   niniejszego po-

rozumienia, uprawnieni są pracownicy spełniający łącznie poniŜsze 

warunki  

           1)    pracownik   jest   zatrudniony    w   Spółce   w   ostatnim 

dniu  miesiąca, poprzedzającego miesiąc wypłaty oraz do końca 

miesiąca jej dokonania, 

            2)  w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłaty pracownik nie 
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materiałowych w koszulach. Do tej pory było to w proporcjach 55% baweł-
na, 45% poliester. W tej   chwili zamówienie jest robione na składniki 80% 
bawełna i 20% poliester. A więc koszule mają być duŜo lepszej jakości, na 
wyraźne sugestie prowadzących. Miejmy nadzieję, Ŝe w praktyce się spraw-
dzą. 

 

TALONY  

           Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodze-

nia;  OZZKiM OM w Łodzi informuje, Ŝe zgodnie z Uchwałą 

Zarządu nr 71/05/10 z dnia 26.10.2010r. przygotował dla swoich 

członków Bony  świąteczne  w kwocie 75zł brutto, bo podatek 

kaŜdy członek Związku będzie musiał zapłacić sam. 

Bony prosimy odbierać osobiście za okazaniem legi-

tymacji Zwi ązkowej lub dla innego uprawnionego członka 

Związku z upowaŜnieniem tego członka Związku i jego  legity-

macją członkowską lub pracowniczą w siedzibie Związku, 

(Łódź ul. Kraszewskiego 7/9). 

Bony moŜna odbierać w terminie 08.11.2010 – 28.02.2011. 

(poniedziałek - piątek w godzinach 7,15-15,00 ) 

 Serdecznie zapraszamy!!! 

 

 

SYLWESTER 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych  
Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi zaprasza na Bal Sylwe-
strowy. Cena zaproszenia dwuosobowego 400pln. BliŜszych infor-
macji moŜna uzyskać pod numerem telefonu 667-960-005, 
(042)643-40-16, (042)643-40-22 Ilość miejsc ograniczona. 

SZCZEPIONKI  

 Przypominamy, Ŝe Związek zakupił dla swoich człon-
ków szczepionki  przeciwko grypie. Szczepionki moŜna odbierać 
za okazaniem legitymacji związkowej lub dowodu osobistego od  
do piątku w godzinach 7:15-15:15 

 

UWAGA!!!  

 Wszyscy członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawo-

dowego Kierowców i Motorniczych Organizacja Międzyzakłado-

wa w Łodzi korzystający z TAXI PLUS   - bezpłatne zamówienie 

pod numerami telefonów:  800-500-500 lub 42 650-05-00.  Po 

okazaniu legitymacji związkowej otrzymają 10% zniŜki. 

 

••• 
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przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie bezpłatnym powyŜej 
30 dni lub urlopie wychowawczym. 
3. Pracownicy zatrudnieni po dniu 1 stycznia 2010 r. uprawnieni są 
do otrzymania kwot w wysokości proporcjonalnej do  ilości prze-
pracowanych w roku 2010pełnych miesięcy kalendarzowych do 
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. 
4. Pracownicy, z którymi w 2010 roku została bądź zostanie rozwią-
zana umowa o pracę w związku z przejściem na emeryturę, świadcze-
nie przedemerytalne lub rentę  z  tytułu   niezdolności  do   pracy,   
uprawnieni   są do   otrzymania   kwot w wysokości   proporcjonalnej   
do   ilości   przepracowanych   pełnych   miesięcy kalendarzowych w 
roku 2010. 
5.Dysponentami środków na wypłaty są: 
   1) Dyrektor Generalny w porozumieniu z Dyrektorami pionów - w od-
niesieniu do kierowników wszystkich szczebli, 
    2) Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych– w odniesieniu 
do podległych pracowników, z wyłączeniem kierowników. 
6. Wysokość kwoty przyznanej dla pracownika będzie uzaleŜniona od 
indywidualnej oceny wyników jego pracy, przydatności, zaangaŜowania i 
dyscypliny, dokonanej przez bezpośredniego przełoŜonego na zasadach 
określonych przez kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych 
uzgodnionych z organizacjami związkowymi działającymi w danej komór-
ce organizacyjnej. 
7. Przyznane dla Pracowników kwoty nie ulegają zmniejszeniu za okres 
nieobecności w pracy spowodowany chorobą. 
8. Wypłacane kwoty nie wchodzą do podstawy obliczania wynagrodzenia 
za czas urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  
wypoczynkowy oraz innych naleŜności, których sposób obliczania oparty 
jest na tych zasadach. 
                                                   §2 
Działające w przedsiębiorstwie organizacje związkowe przyjmują, Ŝe 
Pracodawca poprzez realizację wypłat, o których mowa w § 1 niniejszego  
porozumienia wypełni w roku 2010 zobowiązanie wynikające z .36 Zakła-
dowego układu zbiorowego pracy dla pracowników MPK- Łódź Spółka z 
o.o. 
Wygląda z tego, iŜ pieniądze są naliczane dla kaŜdego pracownika bez 
względu na to, ile przebywał na zwolnieniu lekarskim, proporcjonalnie do 
przepracowanych pełnych miesięcy w 2010 roku. Pieniądze mają zostać 
przelane na poszczególne konta do Świąt BoŜego Narodzenia br. 

Sprawy mundurowe 

 Od wielu lat próbowaliśmy na róŜne sposoby załatwić na lato koszulki 

polowe, które w upały bardziej by się sprawdziły od koszul. Ciągle robiono nam 

jakieś problemy i rzucano kłody pod nogi, aŜ wreszcie  w  tym roku  zapadła decyzja 

o zakupieniu takich koszulek. Jest juŜ szykowana specyfikacja na zakup w formie 

przetargu tego sortu mundurowego i miejmy nadzieję, iŜ po wielu perturbacjach i 

odwlekaniu w czasie w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać z tego dobro-

dziejstwa zamawiając sobie owe koszulki polowe i odbierając je za punkty w maga-

zynie odzieŜowym. Tym bardziej nie zrozumiała jest dla nas sytuacja, iŜ po takich 

trudach w  załatwieniu tego problemu, gdy istnieje realna szansa na to, aby omawia-

ne koszulki polowe moŜna było uŜytkować reakcja prowadzących pojazdy jest 

delikatnie mówiąc pasywna. Na zakłady zostały rozdane koszulki próbne dla niektó-

rych prowadzących, aby przetestowali je, jak sprawują się w uŜytkowaniu, w praniu 

itd., itp. a  następnie na papier przelać swoje uwagi. Niestety, mimo tego, Ŝe sekcja 

odzieŜowa czekała na takie uwagi to ich nie otrzymała.  Dopiero po naszej interwen-

cji ZEA-2 i dwie zajezdnie tramwajowe przekazały jakieś uwagi. To co było przeka-

zane wzięte zostało pod uwagę przy specyfikacji zamówieniowej. Jednak jeśli inne 

uwagi nie dotarły we właściwe miejsce, miejmy pretensje tylko do siebie. Następne 

uwagi będą realizowane przy następnych zamówieniach. MoŜe warto było jednak 

włoŜyć trochę wysiłku, aby zrobić to od razu. Nauczka na przyszłość.  A moŜe 

dawać do testowania róŜne elementy osobom, które będą chciały napisać parę uwag. 

Warto przemyśleć ten problem. Innym tematem  jest równieŜ  zmiana składników 
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