Občasník ZO OS KOVO při TPCA

Úvodem

|

únor 2017 | ročník 3, číslo 1 | kovo_odbory@tpca.cz | www.kovo-tpca.cz

zvykáte na změny, které přišly.

důležitý a berte to jako jednu
z dalších aktivit komunikace.
Svůj názor také můžete říct na
členské schůzi, která se bude
konat začátkem dubna, ale o
tom všem se dozvíte v našem
Pohodovém odboráři.

Vážení přátelé

Tím nemyslím mé vousy :-),
které se dají rychle vrátit do
původního stavu, ale například osmičky. Věřím, že je to
správná cesta a že si už celý
systém takzvaně sedá.

Dovolte mi, abych vám tady
popřál dodatečně vše nej do
nového roku. Právě nám
končí druhý měsíc a vy si

Nejen k tomuto se můžete, a
budu rád, když to uděláte, vyjádřit ve vloženém anketním
lístku. Váš názor je pro nás

Agentury pod
dohledem odborů
Peníze, peníze a zase
peníze
Projekt Ukrajina
reakce firmy
Příprava kolektivního
vyjednávání

Tak si udělejte pohodlí a pusťte se do čtení našeho (Vašeho)
časopisu.
Ivo Navalaný

„Projekt Ukrajina“
V minulém čísle jsme vydali
článek s tématem náboru pracovníků z Ukrajiny na pozice
operátorů ve výrobě. Netrvalo
dlouho a přišla reakce firmy
(cca 3dny). Byl jsem přizván
na schůzku odborů se společností, které se obyčejně účastní pouze předsedové odborových organizací, abychom si
vysvětlili některá nedorozumění v článku, který vedení
firmy označilo za lživý a uměle vykonstruovaný k pobouření vás, zaměstnanců.
Stále si stojíme za názorem, že
zaměstnání Ukrajinců rovnou
pod firmu není stejné jako zaměstnávání lidí z EU přes
agentury, přestože debata na
toto téma zabrala značnou
část schůzky.
Všechny tyto otázky a vysvětlení, které nám byly na schůzce prezentovány byly distribuovány mezi vás v následujícím týdnu po této schůzce.
Navrhli jsme firmě řešení,
protože jak se říká, kritizovat
umí každý.
Jsme si vědomi snížení administrativní zátěže při náboru
zaměstnanců agenturami,
hlavně při fluktuaci s jakou se
poslední dobou setkáváme
všichni na linkách. Ale agentury by měly zastávat funkci
náborářů a ne zaměstnavatelů!

Požadujeme aby se zkrátila
doba pro zaměstnání operátora do kmene místo šesti měsíců na měsíce tři. Tedy ihned
po zkušební době by měl být
nový operátor zaměstnán jako
kmenový a to se všemi výhodami. Tím by se prakticky
srovnaly podmínky pro zaměstnávání všem zaměstnancům, včetně těch co k nám
přichází ze států mimo EU.
Nyní čekáme jak se k tomu
postaví nová exekutiva, která
má na mnoho věcí odlišný názor než jejich předchůdci.
Ze strany firmy přišla připomínka co s lidmi, kteří nesplňují kritéria pro přijetí operátora do kmene, tedy docházka
nebo hodnocení. Na to jsme
měli jednoduchou a přímou
odpověď.
Pokud je operátor tak špatný
ve zkušební době, že ho nechceme zaměstnat do kmene,
proč ho tedy zaměstnávat dál
a to i přes agenturu??? Hodnocení jako kritérium je velice
špatný ukazatel, protože i
přes snahy a různá vylepšení
typu karet operátora, je výsledná známka značně subjektivní hodnotou. U docházky je
to ovšem jiné. Tam to lze spočítat přesně a spravedlivě.

Další dotaz byl, zda existují
nějaké kvóty pro přijímání do
kmene. Toto přicházelo přímo
od lidí z linek. Ne neexistují!
Vaše přijetí do kmene je roz-

hodnutí vašeho nadřízeného.
Firma slíbila prošetření všech
případů nepřijetí zaměstnanců do kmene po uplynutí šesti
měsíců a to případ od případu. Slíbila, že se bude zabývat
možností dřívějšího zaměstnávání.
Při následné schůzce se zástupcem HR oddělení jsme
probrali seznam agenturních
operátorů, kteří byli a nebyli
přijati pod firmu po uplynutí
šesti měsíců a z jakých důvodů.
Musíme říci, že až na výjimky, které si firma vyřešila sama, nebylo na důvodech nepřijetí nic špatného. Vytýkací
dopisy, špatná docházka, ale i
nechuť samotného operátora
o přijetí.
Má-li ovšem někdo pocit, že
mu bylo ukřivděno, nechť se
ozve našim odborům a prošetříme to důkladně a individuálně s každým zvlášť.

Situace ve výrobě se v poslední době změnila a zatím je pozastaven nábor nových zaměstnanců. Je to pouze dočasné a je třeba na návrhu zkrácení doby pro přijetí pod
kmen dále pracovat.
Pokud se nám podaří nastavit
spravedlivé podmínky pro
všechny zaměstnance, vyřešíme veliký problém i v časech
budoucích a to by mělo být
zájmem firmy i nás odborů.
Jaroslav Pacák

KV 2018, 2019 ?
Nezdá se to, venku taje poslední sníh, ale zahájení příprav na kolektivní vyjednávání je již za dveřmi.
Zásadní otázkou, kterou se
budeme zaobírat jako první,
je na jak dlouhou dobu KS
uzavřít. Na jeden rok jako
v minulosti? Nebo na dva?

V posledním vyjednávání se
ukázalo moudré uzavřít
smlouvu na 17 měsíců, když
nám počátkem roku 2017 poklesl razantně výrobní plán a
my měli dohodnutý mzdový
nárůst do tarifů 1000kč a zároveň zafixovaný 13 plat i pro
rok 2017. V době kdy jsme podepisovali KS tohle ale nemohl nikdo tušit. Je to někdy
jako věštit z křišťálové koule,
samozřejmě nějaké indicie
vždy jsou.
Proto se zamyslete a pokud
máte nějaké nápady a návrhy
do KV tak nám je sdělujte jakoukoliv cestou. Přes předsedy shopu, přímo mě nebo nás
kontaktujte přes web, facebook.
My už dnes všechny vaše
podněty co se k nám dostanou pečlivě shromažďujeme a
určitě se budeme všemi vaši-

mi nápady při tvorbě návrhu
na KV zabývat.

Tipy na výlet

Zhruba v květnu se setkají
všechny 3 odborové organizace a budeme již připravovat
body do společného návrhu.
Možná se vám to zdá brzo, ale
věřte mi, není.
Nějakou dobu bude trvat diskuze kolem jednotlivých bodů, pak budeme ladit samotný společný návrh, který musí podpořit a odsouhlasit
všechny odborové organizace
působící ve firmě.
Také sběr podpůrných argumentů k jednotlivým bodům
zabere nějaký čas.
Je to ještě předčasné psát, ale
v nadcházejícím vyjednávání
KS, se budeme snažit vyjednat více spolurozhodovacích
pravomocí (alespoň takový je
záměr za KOVO). Dnes jsme
s některými rozhodnutími
společnosti jen seznámeni, a
to je obrovský rozdíl.

Jak jsem psal výše, dodávejte
nám nápady, návrhy. Přestože se vám může vaše myšlenka zdát jako hloupá nebo nepodstatná, neváhejte nám jí
sdělit. Použít k tomu nyní
můžete i přiložený anketní
lístek, který je součástí tohoto
čísla bulletinu.
KS je přece Vaše a pro Vás.
Ivo Navalaný

4. - 5.3.2017
Festival historických řemeslníků
a řemesel na zámku v Brandýse
nad Labem. Přivítá vás téměř
stovka řemeslníků a umělců
předvádějících skoro 60 řemesel
a řemeslných technik.

18.3.2017
V Kostelci nad Černými lesy se
bude konat Den otevřených
dveří v rámci 16. výročí místního
pivováru. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili prohlídky a
živou hudbu.

15. -16.4.2017
Velikonoční jízdy Kolínské řepařské drážky. Jízda vláčkem taženým parní lokomotivou po úzkorozchodné trati a návštěva muzeální expozice.

14. -17.4.2017
Sedlecká pouť je jedna z vůbec
největších a nejoblíbenějších
poutí v republice. Pouť se tradičně koná v Kutné Hoře - Sedleci a
je doprovázená desítkami zábavných atrakcí a stovkami stánků, dobrého jídla a pití.
www.kudyznudy.cz

Peníze, peníze a zase peníze

firmy „Provident“.

i dnes. Ale to jsem odbočil.

V posledních dnech jsem měl
tři zážitky, situace, které mě
donutily napsat tento článek.

Vždy se mi vaří krev v žilách,
když vidím reklamy těchto
nebankovních firem a jejich
výhodných služeb „dovezeme
peníze až domů atd“. Často si
pak pro ně také přijedou a ne
jednou….ale to je jiný a smutnější příběh.

Jak říkám, obraťte se na předsedy shopu, či na mě a vždy
se Vám pokusíme pomoct. Takové maličkosti jako p.a, p.m,
to je velký rozdíl, RPSN trochu pomáhá, ale znáte to. Malým písmem až někde dole,
dejte si pozor na sankce při
nedodržení čehokoliv atd.

Jak jistě víte, už několikrát
jsme v minulosti nabízeli školení finanční gramotnosti, které by zastřešila centrála OS
KOVO, zdarma! Lektor by
přijel do Kolína atd. Zájem
rovnající se nule. Řekl jsme si
OK, nebudeme přeci lidi prosit, aby se trochu vzdělali.
Pak náhodou potkám odboráře, od kterého jsem se dozvěděl, že si koupil auto. Nevím
ani proč jsem se zeptal blíže.
Automobil si koupil samozřejmě na splátky, na čemž nevidím nic špatného.
Pak ale přišla informace, že
přeplatí skoro jednou tolik
(nebankovní sektor půjčky)!
To mi vždy vyrazí dech, ale
život je takový.
Další zážitek. Přišel mi vystoupit odborář. Vždy se zeptám nezávazně na důvod,
zda jsme něco neudělali dle
jeho představ nebo co mám
zlepšit na své práci. Klasika.
Důvod zněl finance. Nemám
na to platit 1% čisté mzdy, potřebuji ty peníze někde jinde.
V lednu bylo domluvené navýšení mezd o 1000kč do tarifů.
Poslední kapkou bylo, že jsem
na osobní vrátnici na stolech
našel propagační materiály

Víte, zdá se mi práce vyjednávacích týmů při KV zbytečná,
když se tam hádáme o každou korunu a pak ty peníze
skončí v kapsách „těchto firem, šmejdů“. Mám pocit, že
kdyby byla průměrná mzda
v TPCA 50 tisíc, stejně někteří
nevyjdou.
Není cílem, abych tady někoho poučoval, a nechci, aby to
tak vyznělo. Předsedové shopu a já jsme postupně vzdělávání ve finanční gramotnosti,
proto když budete mít nějaký
problém, dotaz tak se na ně
neváhejte obrátit.
Odbory tady nejsou jen pro
běžnou činnost, ale taky pro
prevenci a osvětu. Já jsem
v bývalém zaměstnání byl
také činný v odborech. Měli
jsme program, kdy jsme chodili do maturitních ročníků a
bavili jsme se v určené hodině
se studenty o reálném životě a
o financích. Jaký si představují plat, jaké jsou ceny energii,
bytu atd.
Moc o tom samozřejmě nevěděli, na školách tohle neučí a
„mama hotel“ funguje skvěle

Dnes běžně pomáháme našim
členům s exekucemi, insolvencemi, ale toto je až konečné řešení, které ne vždy musí
takhle skončit. Je lepší tomu
předejít a pokud se to povede
alespoň v jednom případě, tak
tento článek nebyl zbytečný.
Na závěr ještě jednou zdůrazňuji, že nikoho nepoučuji. Tak
to prosím také takto berte. Co
si každý z vás dělá s výplatou
je jen vaše osobní věc. Peníze
máte těžce vydřené a zasloužíte si je. Pouze by možná
chtělo někdy více přemýšlet,
než se pustíte do kroků, které
mohou ovlivnit celý váš další
život a život i vaší rodiny.
Pokud cítíte , že by jste se do
nějaké složité situace mohli
dostat, řešte to včas a nevyhýbejte se tomu. I tady platí, že
prevence a plánování jsou
velmi důležité.

Tenhle článek je jen úvaha a
povzdech předsedy, kterému
není lhostejný osud lidí které
řeší a kterým se snaží pomoci.
Děkuji že jste dočetli až sem.
Ivo Navalaný

I agenturní mohou být
v odborech a vyplatí se to

Již nějakou dobu tady s námi
žijí svůj pracovní život zaměstnanci agentur. I oni se
mohou a stávají se členy odborů.
Proč být členem odborů jako
agenturní zaměstnanec? Právě proto, že nejsou ještě kmenoví, jsou tady často chvíli a
ještě se neorientují dokonale
ve specifikách TPCA.
Chtějí se samozřejmě co
nejdříve stát kmenovými zaměstnanci a tak si doslova
mohou nechat na svých zádech dříví štípat. Nechtějí se
ohrazovat vůči svým agenturám, případně vůči TPCA a
mají strach na sebe upozornit.
A tady je úloha odborů, zastupovat je. Prostředí TPCA
znají, znají vaše práva a odbory jsou schopny tyto zaměstnance chránit a poradit
jim.

Pokud vy, odboráři, nebo
dlouholetí zaměstnanci, budete něco pozorovat, tak jim také můžete poradit nebo na to
upozorněte nás, odbory.
Příklad starý cca 2 týdny - dostal jsem upozornění, že se
během směny distribuuje dodatek k pracovním smlouvám. Konkrétně u agentury
Express people. To bylo cca 12
hodin.
Získal jsem jeden výtisk tohoto dodatku a po přečtení se mi

zdál jeden článek velmi nejasně napsán. Mohl by být případně zneužit proti agenturnímu zaměstnanci při přechodu pod kmen, či při odchodu
z agentury z jiných příčin.
Samozřejmě dotyční zaměstnanci tento dodatek podepsali
a další vlna se měla podepisovat ten den ve 14:30 hodin.

Okamžitě jsem se spojil
s MNG Pavlem Benešem, který má na starosti nábor
v TPCA. Byl velmi ochotný a
proběhla mezi námi operativní schůzka.
Shodli jsme se na názoru, že
tento článek v dodatku může
mít více výkladů a není konkrétní. Z titulu své funkce zavolal během naší schůzky do
agentury a dohodli jsme se na
okamžitém zastavení distribuce (podepisování) tohoto
dokumentu.
Následně byla domluvena
schůzka s agenturou, na které
se bude daná situace řešit.
Osobně jsem šel zkontrolovat,
zda je distribuce zastavena.
Byla a je zastavena do dnešního dne. Nové znění dodatku
bude nejdříve zasláno do
TPCA k posouzení. Jsme domluveni se společností, že odbory budou seznámeny se
zněním tohoto dodatku a povedeme o něm diskuzi.
Toto je jeden z mnoha příkladů z praxe, kdy odbory díky svému postavení

v TPCA a díky „otevřeným
dveřím“ u nejvyšších zástupců společnosti mohou rychle
zareagovat. Dovolím si tvrdit,
že agenturní zaměstnanec,
který je v TPCA krátkou dobu, by nevěděl, kam se obrátit
a jak celou situaci řešit.
Chci tady poděkovat lidem
(záměrně nebudu konkrétní),
kteří mi neváhali tuto skutečnost, kterou jsem popsal výše,
oznámit. Také chci poděkovat
panu MNG Pavlu Benešovi za
aktivní přístup v celé záležitosti. Tento příklad je další
ukázkou, že spolupráce mezi
odbory a TPCA v běžných záležitostech je prospěšná pro
všechny zúčastněné strany.
Takto fungující spolupráce je
v okolních firmách v ČR a Evropě naprosto normální a
jsem rád že to mohu říci i o
TPCA.
Závěrem bych ještě dodal a
připomínám to neustále, pokud vám kdokoli ve firmě nebo i v soukromém životě dává
něco podepisovat, tak si to
pořádně přečtěte. Dejte si čas
na seznámení s dokumenty a
pokud něčemu nerozumíte
nebo vám to není zcela jasné,
obraťte se na nás.
Jsme schopni ( a děláme to tak
neustále), konzultovat nejasnosti s naším právním oddělením.
Ivo Navalaný

Benefity pro členy OS KOVO při TPCA pro rok 2017


Zastupování, řešení stížností (hodnocení, povyšování, vytýkací dopisy)



Dohled nad odboráři, kteří podali stížnost vůči společnosti, zamezení následné možné perzekuce.



Konto živelných pohrom (každý odborář je finančně kryt proti těmto pohromám, při
splnění podmínek).



Pomoc při exekucích a insolvencích (komunikace s věřiteli)



Příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy 500Kč na dítě odboráře
do 15ti let včetně



Příspěvek dárcům krve a tělním derivátům 200Kč za odběr, (max. 4x ročně)



Příspěvek 1000Kč při narození dítěte odboráře a při svatbě



Příspěvek na zájezdy konané ZO



Mikulášský balíček dětem odboráře do 15 let.



Vánoční dárek pro odboráře.



Využívání technického zařízení kanceláře odborů zdarma (tisk, laminování, internet)



Sleva na telefonní tarify T-mobile



Sleva 10% pro odboráře v restauraci Vodní svět na konzumaci



Sleva na práci a produkty Foto Vidrna (Kolín)



Příspěvek na vstupenky na sportovní, kulturní či společenské akce (kina, zápasy, divadla, plesy) Příspěvek na sportovní či relaxační činnosti 500 Kč ročně (bazény, posilovny, masáže, startovné - oproti dokladu o zaplacení



Stánek, ceny a soutěže na dětském a sportovním dnu



Pivo zdarma na Beat festu pro odboráře



Každý odborář může mít zástupce odborů při jakémkoli jednání s firmou. Další výhody na stránkách OS KOVO (odborové rekreace) a v rámci programu Odbory plus
(ČMKOS)



Zapůjčení výčepního zařízení na vaše akce a oslavy za 100kč proti záloze.



Vstupenky do multikina Cinestar za 70kč (2D)



V případě stávky částečná kompenzace ušlé mzdy ze „Stávkového fondu“



Sleva na zájezdy CK Globtour 35—40% jen pro odboráře KOVO

Více informací a benefitů naleznete na našich webových stránkách
www.kovo-tpca.cz nebo u svých předsedů.

Anketní lístek
V rámci tohoto čísla jsme se
rozhodli připravit anketní lístek, který by nám pomohl získat informace od co největšího počtu lidí.
Přestože se snažíme neustále
zlepšovat komunikaci s vámi
(webovky, facebook, osobní
jednání…), nedaří se nám dostatečně sbírat informace a
podněty, které by nás posunovaly dál k vaší spokojenosti.
Předsedové shopů jsou vesměs lidé z linek jako vy a je
nemožné aby o přestávkách
obíhali rest zóny nebo kuřárny po celém shopu a jeden
uvolněný člověk na dva tisíce
lidí toho nezvládne o moc víc.
Proto děkujeme, že anketní
lístek vyplníte a vhodíte ho
do připraveného boxu na bráně. Lístky budou připraveny i
přímo tam.
Členská schůze
Dne 2.4.2017 od 18hod, se
uskuteční členská schůze ZO
OS KOV O př i TPCA
v prostorách restaurace Vodní
svět (Plavečák v Kolíně)
v horním salonku (ostatně jako vždy).
Přesný program je ve fázi přípravy, ale můžu tady nastínit
určité body, které budou na
programu dne.
Určitě se budeme zabývat KV
2018, možná 2019. Dále budete seznámeni s přehledem náboru nových členů v roce
2016. Bude vyhodnocen sta-

novený cíl odborů a bude
představena vize do budoucna.
Odbory se musí vyvíjet a reagovat na situaci ve firmě ale i
mimo ní. Budete seznámeni
s benefity a aktuálními informacemi
OS
KOVO
(navrhovanými změnami ve
svazu vzhledem k blížícími se
sjezdu OS KOVO). Také vám
bude představena centrální
evidence členů OS KOVO,
která se bude zavádět v tomto
roce.
Věřím, že tato malá pozvánka
Vás zaujme a přijdete na tuto
členskou schůzi našich odborů.
Volby na shopech

Jak jsem psal již v minulosti,
vize zlepšení komunikačních
kanálů je také založena na
myšlence „odborový předseda na každém shopu a směně“.
Dalším krokem je cesta
k úsekovým důvěrníkům na
jednotlivých linkách a vzniku
dílenských výborů, které bude řídit předseda shopu. Tato
myšlenka nejde ale uskutečnit
bez aktivního přístupu lidí.
V lednu proběhla volba předsedkyně na lisovně za směnu
B, tímto máme předsedy na
směnách A i B na shopech Lisovna, Svařovna a Lakovna.

V tomto týdnu co čtete tento
časopis probíhají volby na
shopu QC. Potřebujeme ještě
předsedy na montáži (ideálně
do celkového počtu 4) a na
logistice. Tady nás tlačí bota.
Pokud máte zájem nahlaste se
nám. Je to zajímavá zkušenost. Předseda shopu má
možnost se školit ve vzdělávacím systému OS KOVO. Také setkávání s MNG jednotlivých shopů a současně možnost se setkat před KV s členy
exekutivy je cenná zkušenost.
Bez kvalitní sítě to ale nepůjde.
Tajné členství
Někdy se setkáváme s názory,
že by ten či onen vstoupil do
naší odborové organizace, ale
má strach, že se to někdo
dozví (firma, kolegové atd).
Pro tento případ je možno využít programu „Tajné členství.“
O tom, komu tajný člen řekne,
že je v odborech si určuje sám
a je to jen na jeho uvážení.
Zároveň je plnohodnotným
členem naší organizace.
Pokud by vás tato nabídka zaujala, zastavte se v naší kanceláři, kde si podmínky tajného
členství vysvětlíme.
Ivo Navalaný

T-Mobile Program pro OS KOVO vám nabízí zlevněné ceny volání a další výhody dle Rámcové smlouvy
uzavřené mezi Odborovým svazem KOVO a společností T-Mobile. Tyto výhody můžete využívat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a zároveň vašeho členství v OS KOVO. Výhody z T-Mobile Programu
automaticky využívají všechny Účastnické smlouvy, které jsou vedeny pod RČ (max. 5 členů), které bylo
zařazeno do T-Mobile Programu, to znamená i vaše rodina :-) Podmínkou pro zařazení do programu je
členství v odborech min. 6 měsíců.
*ceny jsou uvedeny bez DPH
**Podmínky pro získání výhod T-Mobile programu a další informace již nyní na našem webu www.kovo-tpca.cz.

