Občasník ZO OS KOVO při TPCA

Úvodem

Vážení přátelé
Právě držíte v ruce již páté
pokračování „Pohodového
odboráře“ v roce 2016. Spolu
s webovými stránkami, toto
beru jako naplňování slibu
zlepšené oboustranné komunikace. Nezapomínejte se ptát
na diskuzním fóru a také se
podívejte na zápisy z jednání
v sekci dokumenty.

Blíží se konec roku a tak se
sluší ohlédnout za rokem
2016. Ten se nesl hlavně v duchu kolektivního vyjednávání. Osm měsíců dlouhé obdo-
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bí, za které jsem Vám již sice
děkoval, ale myslím si, že Vaše podpora byla tak významným faktorem, že se sluší poděkování zopakovat. Děkuji
Vám všem za podporu,
opravdu byla velmi podstatná. To že se podařilo uzavřít
navýšení mezd pro rok 2017 o
1000kč je v dnešních klesajících objemech výroby, inflaci
za rok 2016 0,5% a výhledu
inflace na rok 2017 1-1,5%
dobrý tah a jsem za něj opravdu rád. Co se týká „osmiček“
tak jak říkám, suďte nás tak
cca v dubnu, věřím, že tento
systém „nezabijí“ přesčasy a
že časem to, že v noci budete
spát ve vlastní posteli oceníte.
O dalších akcích, které byly v
roce 2016 se zmiňujeme dále
v časopise tak to nebudu tady
rozebírat. Chci tady ale zmínit to, že naše odborová organizace je živý organizmus a

mění se podle vašich potřeb,
tak nám neváhejte sdělovat
své názory a podněty. Jsou
pro nás velmi důležité a žádný podnět neskončí někde v
šuplíku, každým se zaobíráme a diskutujeme o něm.
Blíží se čas vánoční a všichni
budeme myslet na své blízké,
ale taky budeme pohlceni
každoročním shonem a masírováním všudypřítomnou reklamou. Snažte se být imunní
a zpomalte. Vím, že to není
lehké, ale nemusí být vše perfektní, no tom přeci nezáleží.
Záleží hlavně na tom, aby
každý s Vás našel vnitřní
klid, pohodu a pokud to trochu jde tak příjemnou rodinnou atmosféru se svými blízkými. To vám přeji nejen do
roku 2017.
Děkuji za Vaší přízeň, moc si
ji vážím.
Ivo Navalaný

Nové vstupy za listopad a
doplňující volby do VZO

Chtěl bych poděkovat všem
předsedům za dobrou práci
pro odborovou organizaci a
hlavně pro naše zaměstnance.
Jen v měsíci listopad naše řady rozšířilo 28 nových kováků. Děkuji a vítám tímto nové
členy v naší organizaci.
Aby byl přenos informací
v obou směrech mezi námi
ještě efektivnější, tak vyhlásíme v období leden – březen
doplňující volby do výboru
základní organizace. Pokud
máte chuť se aktivně zapojit
do práce v odborovém hnutí,
pokud nejste spokojeni
s informovanosti na vašem
úseku či shopu, tak se nám
přihlaste jakýmkoli způsobem. Zejména jde o shopy, Lisovna směna „B“, QC směna
„B“, montáž a logistika.
K budování stále lepších odborů potřebujeme aktivní lidi.
V jiné části tohoto časopisu
píšeme o problémech, které
jsme řešili za poslední dobu.
Všimněte si, že se jedná převážně o shopy, kde předsedy
již máme. Pokud není problém opravdu veliký a závažný, tak se někdy stane, že se o
něm nedozvíme, a to je škoda.
Jsme tady od toho, abychom
pomáhali druhým. Proto potřebujeme mít zástupce po celé firmě.
Předsedové to nikdy nedělají
pro sebe, ale hlavně pro ty
druhé. Odměnou je jim dobrý
pocit, když se podaří záleži-

tost vyřešit zdárně. Tak jednou za rok jim možná někdo
poděkuje. Jak jim říkám já,
pomáhat ostatním není práce,
ale poslání. Proto ještě jednou
děkuji Vám předsedové za
práci v roce 2016.
Měření na svařovně a budoucí měření na lakovně.
Na základě požadavku odborů, který vznikl při KV, proběhlo hygienické měření na
svařovně a to konkrétně na
předních a zadních podlahách.
Měřila se celková i lokální zátěž. Měření probíhalo několik
dní, výsledky zatím nejsou
známy. Další měření proběhne na lakovně po dokončení
úprav na lince sealer a na svařovně, na finální lince. Časový
předpoklad je jaro 2017.
Zapojení odborů do ergo
změn v TPCA
Minuly měsíc, bylo dokončeno první kolo vzdělávání
předsedů na metodiku JT/
SJT. Požádali jsme o pokračování praktickými příklady této metody. Hlavním smyslem
této aktivity je, aby předsedové shopu mohli připomínkovat připravované ergo změny
na daných shopech.
Pokud budeme řádně proškoleni, tak budeme lépe vyhodnocovat vaše stížnosti
v oblasti ergonomie. Beru toto
jako důležitou součást vzdělávání předsedů shopu. Současně jsem postupně seznamo-

ván já s procesy, které již byly
změněny napříč firmou.

Tímto dohlížíme na naplňování dohod v oblasti ergonomie,
kde se firma zavázala, že bude trvale zlepšovat pracovní
prostředí.
Práce předsedů shopů a s čím
za nimi chodit?
Na většině úsecích v TPCA
má naše odborová organizace
zastoupení v podobě shopových předsedů.
Každý člen by měl znát jméno
a kontakt na svého předsedu
(kontakty jsou uvedeny na nástěnkách a v tomto čísle bulletinu) pro případ, že se vyskytne jakýkoliv problém, který
nelze vyřešit standardní cestou se svými nadřízenými.
Pravidelně řešíme problémy
jak výrobního, tak osobního
charakteru. Dá se říci, že většinou ke spokojenosti oznamovatelů, i když bohužel to
někdy trvá trochu déle, protože například komunikace s
některými GL a SV vázne. Ale
i to se snažíme změnit.
Předsedové shopu jsou obyčejní zaměstnanci jako vy
ostatní, se všemi povinnostmi.
Veškerou práci pro odbory
dělají ve svém volném čase.
Pokud si nevědí rady sami,
předávají podněty k řešení
přímo předsedovi ZO nebo na
pravidelných měsíčních
schůzkách manažerům shopu
či zástupcům z oddělení HR.
Poznejte svého předsedu a nezůstávejte na vše sami.

Projekt Ukrajina
Jak už jste jistě všichni slyšeli,
tak po Novém roce začíná nábor ukrajinských pracovníků
na pozice operátorů. Naše firma se zapojila do projektu
„Ukrajina“ podporovaným
naší vládou, jako pomoc českým podnikatelům a firmám
v době, kdy je na pracovním
trhu nedostatek lidí potřebných pro rozvoj a udržitelný
stav při plnění domluvených
zakázek.
Po zkušenostech s vysokou
fluktuací pracovníků přicházejících z EU se to může jevit
jako nezbytný krok. Nicméně
nelze tolerovat, aby zaměstnanec z Ukrajiny byl zvýhodňován oproti agenturním zaměstnancům v ČR. Dá se pochopit, že podmínky programu jsou přísně nastaveny a
firmy se musí zavázat k jejich
dodržování, ale na druhou
stranu je nemorální, aby se
firmy nesnažily narovnat tyto
podmínky i pro naše lidi. Proč
je neustále potřeba na něco
upozorňovat? Samy firmy by
se měly snažit, když neustále
oplakávají nedostatek práceschopných zaměstnanců.
Pro stabilní týmy je potřeba

vytvořit odpovídající prostředí, kde se budou lidé cítit
platní a ne diskriminovaní
vůči nějaké skupině. V dnešní
době je velmi snadné změnit
barvu dresu a je nehezké sledovat, jak je to těm našim mocipánům úplně jedno. Tak co?
Dovezeme si další ne??
Blíží se dny, kdy se mezi námi
tito zaměstnanci budou pohybovat a firma jim podmínky
pro hladké začlenění vůbec
nepřipravuje. Již v dnešních
dnech jsou naši zaměstnanci
naštvaní a pochybuji, že pokud se firma nevzpamatuje,
tak tu Ukrajinci vydrží. Jak
kvalitně asi bude zaučovat
agenturní zaměstnanec svého
nového ukrajinského kolegu,
když už nyní je mají za protěžované cizáky? Jak se tu budou cítit s tímto vědomím? To
ale není chyba zaměstnanců
jedněch či druhých. To je chyba firmy, která opět vrazila
mezi lidi klín nedostatečnou
komunikací o tomto projektu.
Bohužel jako odbory s tímto
nic dělat nemůžeme. To co
nám ale nikdo zakázat nemůže, je upozorňovat na nespravedlivé jednání a doufat, že si
to naše firma brzy uvědomí.
Apelujeme na Vás abyste
podmínky pro zaměstnávání
v TPCA spravedlivě srovnali
pro všechny zaměstnance
včetně agenturních bez ohledu na národnost, rasu nebo

pohlaví.
Proč toto vlastně píšeme???
Ukrajinští dělníci budou rovnou zaměstnáváni do kmenového stavu i se všemi výhodami, které z toho plynou ( 13.
plat, Z-Konto, nárok na městský byt, atd. ).
Zaměstnanci z EU firma nabírá pouze jako agenturní zaměstnance. Nemají Z-Konto
(mají dotaci na bydlení), nemají nárok na byt. Nemají pocit jistoty ( i když je možnost
převodu do kmene cca po 6
měsících ). Nehledě o morálním postavení ve společnosti, kdy se na agenturního zaměstnance ostatní dívají skrze prsty. O možnostech u finančních ústavů ani nemluvě,
kdy banky požadují stabilní
zaměstnání. Naopak tyto důvody nahrávají situacím, kdy
agenturní zaměstnanci žádající nějaký finanční produkt,
často končí u pochybných
společností, kde se RPSN pohybuje ve znatelné výši.
Ukončeme agenturní zaměstnávání v TPCA a tímto budou
nastaveny rovné podmínky
pro všechny nové zaměstnance. A možná se zvýší zájem o
naši firmu. Když ostatní společnosti okolo nabírají jen přes
agentury, udělejme ze zaměstnávání do kmene výhodu TPCA před konkurencí.
Jaroslav Pacák

Salcburk a čerti
Poslední víkend v listopadu
proběhl zájezd do Salcburku a
na průvod čertů do Rakouska.
Zájezd hodnotíme jako velmi
vydařený, s dostatkem času
na prohlídku města a pevnosti.
Čerti nezklamali a pro všechny zúčastněné to byl jistě zážitek na celý život.

v podobě stanu 15x6m a sady
stolů a lavic, kde si můžete
odpočinout, pokecat s kolegy
a vychutnat si pěnivý mok.
Dejte nám podněty co byste
chtěli na této, ale i dalších akcích pořádaných pro vás naší
organizací upravit či změnit,
v rámci hesla: „Víme, co
chceme a potřebujeme vědět,
co chcete vy“. Pokud se máme posouvat dál, k vaší plné
spokojenosti, jsou vaše názory
a připomínky nesmírně důležité.
Je povinnost zvedat svému
nadřízenému telefon mimo
pracovní dobu? Je nutné dávat nadřízenému své telefonní číslo?

Již v průběhu zájezdu jsme
diskutovali a dostali jsme několik tipů na zájezd pro příští
rok.
Pokud máte někdo nějaký zajímavý návrh kam bychom
mohli vypravit autobus a kam
se podívat, tak nás nezapomeňte informovat, rádi to pro
vás zorganizujeme.
Beat fest, jak dál ?
Po každém ročníku Beat festu
se zaobírám otázkou jak dál,
jakým směrem akci „pivo pro
odboráře zdarma směřovat“.
Zpočátku jsme začínali se
stánkem mimo areál ostrova,
dnes máme k dispozici profesionální tým, který nám čepuje pivo, zázemí pro vás

Soukromé číslo zaměstnance
firma rozhodně znát nemusí –
a pokud ho tedy někdo nechce poskytnout, rozhodně
nemusí. Telefonní číslo zaměstnance je jeho osobním
údajem a je zcela na zaměstnanci, komu tento svůj osobní
údaj sdělí, stejně tak si může
zaměstnanec pro sebe nechat i
soukromou e-mailovou adresu. Služební telefon je zaměstnanec povinen zvedat pouze
v pracovní době.
„Zaměstnavatel je oprávněn
od zaměstnance požadovat
pouze takové údaje, k jejichž
zpracování je povinen, tzn.
například údaj o zdravotní
pojišťovně zaměstnance, či
rodné číslo,“ dodává právník.

Tipy na výlet

10.12.2016
Adventní prohlídky na zámku
Žleby. Součástí vánočních prohlídek tu tradičně bývá zprovozněná a oživená zámecká kuchyně, v níž čarovné ruce pilných
kuchařinek a pekařinek budou
opět vytvářet samé vánoční
dobroty podle starých a tradičních receptur. Doporučuje se
rezervace.

17.12.2016
Polabské vánoční trhy v Lysé
nad Labem. Za dobu své existence (v roce 2016 se uskuteční již
22. ročník) si vybudovaly pověst
jedněch z nejlepších předvánočních prodejních akcí v republice.

25.12.2016
Živý betlém je již tradiční akcí,
která kolínským občanům zpříjemňuje sváteční den. I letos vás
T. K. Arnika zve od 14:00 do parku Komenského, kde budete
moci na úvod zhlédnout krátkou
divadelní scénku s vánoční tématikou, zazpívat si koledy, prohlédnout si betlémskou stáj s
Ježíškem, Marií a Josefem a také
živá zvířata.
www.kudyznudy.cz

Co jsme řešili poslední
dobou…..

Váženi kolegové, zde vám
v náhodném pořadí nastíním
pár problému, které jsme řešili. Budu se snažit problémy
krátce popsat, ale nemůžu zacházet do detailů, narazil
bych na zákon o ochraně
osobních údajů.
Připomíná mi to slavnou větu
J. Cimrmana „….my nemůžeme ani naznačovat..“ Takhle
asi krátce co si myslím o tomto zákonu.
Nejprve se zmíním o našem
požadavku na rotaci GL/TL.
Prozatím mezi směnami na
stejných pozicích. Původní
návrh byl o rotaci všeobecně,
jak rotují například naší MNG
cca co 1-2 roky. Ale chápu, že
by to byl asi problém, když
momentálně máme málo lidí.
Zaučování po dané rotaci by
byl prozatím velký problém.
Proto ten ústupek. Rotace na
stejné pozice na jiné směně.
Zaučování by odpadlo a myslím, že by to nenarušilo chod
jednotlivých linek. Cílem tohoto návrhu je přerušit někdy
mnoholeté vazby na jedné
směně, které mohou být přínosem, ale také často mají
opačný, až „mafianský efekt“.
Česky „já na bráchu, brácha
na mě.“ Tvoří tak neprůstřelné bloky, které mají u některých za důsledek pocit nedotknutelnosti (nechci psát až
pocitu polobohů na zemi).

Tento požadavek jsem předložil oficiálně na jednání s HR
a je součástí zápisu. Po cca
14dnech jsem se z úst GM
dozvěděl, že toto není
v rozhodovací pravomoci
společnosti, že je to shopová
záležitost. Dal jsem požadavek, že chci znát názor tedy
jednotlivých shopů, případně
při zamítnuti této žádosti, požaduji reálné zdůvodnění.
Zatím čekám na výsledek, odpovědi jednotlivých oddělení
zveřejním, buď v časopise,
nebo se ho budete moct dočíst
v zápisech z jednání, které dáváme na náš web.
Když jsem u webu, v sekci
dokumenty jsou umísťovány
všechny zápisy včetně MNG
jednání na shopech.
Základní právo odborů, je zastupovat lidi. Jak jsem zjistil
na dalším příkladu, tak jeden
nejmenovaný vedoucí pracovník na logistice (montáž né
svařovna) toto zřejmě nepochopil, nebo spíše záměrně
pochopit nechtěl.
Trošku konkrétně. Zastupoval
jsem odboráře v jisté jeho záležitosti a součástí toho bylo
jednání se společností. Samozřejmě jsem měl být přítomen
a vše bylo také takto domluveno i se zástupci společnosti,
kteří řídí lidské zdroje
v TPCA.
Byl jsem velice rozčarován,

když jsem zjistil, že dané jednání proběhlo a zástupce odborů tam byl účelově na přání
jednoho vyššího nadřízeného
logistiky nepřizván. Okamžitě
jsem na druhý den na jednání
s oddělení HR předal písemnou stížnost na toto jednání.
Zástupci HR celou stížnost na
porušení KS vyšetřili a předali mi písemnou odpověď, kde
uznávají chybu společnosti.
Daný nadřízený byl poučen o
právech odborů a věřím, že si
najde čas na prostudování základního dokumentu jakým je
KS.
Tento dokument platí pro
všechny zaměstnance bez rozdílu barvy proužku na přilbě,
či jiném označení.
Další případ, který jsem řešil,
byl ze svařovny. Jednalo se o
pracovní úraz.
Po každém úrazu následuje
odškodňovací komise, kde se
řeší zda to byl úraz, a jaké náleží odškodnění, případně jaké je krácení při jeho zavinění
zaměstnancem.
Odbory i když jsou celkově
zastoupeny třemi organizacemi, mají pouze jeden hlas. Komise rozhodla, přehlasovala
nás (což je demokratický proces) a případ byl ukončen.
Všiml jsem si, po ukončení nesrovnalosti, kdy poškozený-ná, se vyjádřil-la k celé
události až po rozhodnutí ko-

mise (bráno datumem podpisu). Navrhl jsem společnosti
na jednání s HR, aby výsledek
komise anulovala, pokud tak
neučiní, tak že předám celou
záležitost na inspektorát práce.

tak je to oficiální údaj, který já
považuji za veřejný slib. Alespoň z morálního hlediska.

Tady odbočím, pokud na inspektorát práce předá návrh
odborová organizace, tak se
začne tento orgán stížností
okamžitě zaobírat. Je obecně
bráno, že odborová organizace zná danou problematiku a
že její stížnosti mají reálný základ.

Tato odpověď na mě působí,
že se firma takto rozhodla
(nevím proč, jestli chtěli naštvat opět lidi navíc v čase
před Vánoci) a teď kličkuje
s odpovědí odkazující se na
finanční politiku společnosti.

Oddělení HS zrušilo výsledek
odškodňovací komise a tato
komise zasedla znovu.
13. plat, co víc psát? V KS
jsme dohodli, že garantovaná
část bude 21 500Kč, toto firma
dodrží doplatkem v únoru.
Podle právníků OS KOVO
společnost neporušila zákon
snížením výplaty druhé zálohy.
Já se na to dívám poněkud jinak. V červnu na MNG minutách svítil na plátně jasně slide, kde se píše, že garantovaná část bude vyplacena
10.12.2016 ve výši 10 213Kč.
Nic víc nic míň, nikde není
napsáno, modelový příklad
nebo pravděpodobně bude
vyplaceno. NE, jen je tady napsáno garantovaná část, částka a datum. Když toto zveřejní firma na MNG minutách,

Když jsem se ptal na to proč,
bude vypláceno méně, dostal
jsem odpověď stejnou jaká je
na nástěnkách.

Jak jsem psal, právo ČR neporušili, ale …..mají to zapotřebí? Celý rok se snažíme stabilizovat firmu, její pověst, abychom se vrátili k normální
práci, kde lidé můžou dýchat
a kde se nemusí stydět, že
pracují v TPCA. Pořád se bojuje o návrat k důvěře ve společnost TPCA. Teď si budou
zase lidé mimo firmu vyprávět, že něco slíbili a nevyplatili. Já vím. Dostaneme to
v únoru, ale to už nikdo většinou neposlouchá. Škoda.
Také jsem dostal informaci o
údajně neodborně provedené
práci jednoho kolegy na údržbě svařovny, kdy se po víkendových aktivitách nerozjela
ráno linka na cca 30min. Pak
byl nařízen přesčas, protože
ještě došlo k dalším problémům na svařovně, na jiném
úseku.
Dotazoval jsem celou situaci a

dostal jsem odpověď písemnou (elektronicky). Celá situace byla probrána s dotyčným
zaměstnancem a byl kázeňsky
řešen.
Víme, že po víkendových aktivitách nejsou rozjezdy vždy
ideální, teď přecházíme na režim 8-ček, kdy bude možno
provádět údržbu zařízení několik hodin v noci denně. A
tak se ptám, je společnost
TPCA schopna zajistit údržbářům, technické zázemí na
jejich opravy a údržbu zařízení ? Tak, aby nedělali ve shonu (věřím tomu, že ten dotyčný určitě už myslel na další
úkoly,
proto
došlo
k pochybení), aby měli kvalitní náhradní díly a ne repasované součástky, které vymontují se zařízení, které už má
své za sebou. Připadá mi to
někdy, že v rámci mánie ušetřit náklady za každou cenu,
opravují údržbáři zařízení,
které je na hranici životnosti
málem dřevěnou palicí a
majzlíkem. Pokud nechceme
přesčasy, a ty nikdo nechce,
tak zařízení a nářadí na jejich
opravu musí být špičkové.
Chceme špičkovou kvalitu
vozů, tak ji chtějme po zařízení na kterém je vyrábíme, samozřejmě i po nářadí a
k tomu odpovídajících školeních.
Pokud budou mít údržbáři
prostor dělat svou práci pořá-

dně včetně preventivní údržby, tak výroba nebude mít
přesčasy. A bude mezi lidmi
klid a potáhnou za jeden provaz.
To byl malý výčet řešených
problému za poslední dobu,
chtěl bych tady pochválit spolupráci s oddělením HR. Snaží se řešit naše podněty a stížnosti nestranně a nebojí se
přiznat, když společnost udělá v něčem chybu. Často se
zjistí, že problémy se snaží
jednotlivé shopy ututlat u sebe v rámci hesla „co se doma
uvaří, to se také doma sní“.
Jednu věc jsem, ale nejen já
vypozoroval. Jsme v TPCA tři

odborové organizace. Všichni
vytěžujeme oddělení HR svými podněty. HR partneři mají
také další práci a my narážíme i přes jejich snahu na kapacitní možnosti.
Pak se některé podněty můžou táhnout dlouho i přes
snahu všech zúčastněných. A
to je škoda, možná důvod
k zamyšlení.
Pokud budete mít vážení odboráři nějakou připomínku
nebo stížnost, neváhejte se na
mě nebo na shopové předsedy obrátit. Jsme tady pro vás
a žádný dotaz není hloupý,
jen ten nevyřčený.

Chtěli bychom Vám
všem popřát, aby jste
prožili nadcházející
svátky v poklidné pohodě, plné radosti a
lásky.
Do nového roku 2017
přejeme hlavně zdraví, mnoho úspěchů v
rodinném i pracovním životě.
Odpočiňte si, naberte
síly a ať se v lednu
opět všichni ve zdraví
shledáme.
Vám přeje výbor ZO

Ivo Navalaný

VÁMI ZVOLENÍ ZÁSTUPCI ZO OS KOVO při TPCA
Ivo Navalaný
Předseda ZO
tel: 603 144 689
Martina Klausová

Pacák Jaroslav

Hanuš Kamil

Hohenberger Petr

Místopředsedkyně ZO

Svařovna „A“

Lakovna „B“

Montáž—údržba „D“

Lisovna „A“

tel: 603 171 575

tel: 723 298 893

tel: 739 246 594

Lisovna „B“

Podstránský Miroslav

Machatý Milan

Lackovič Petr

?

Svařovna „B“

Lakovna „TSG“

QC „A“

tel: 739 246 596

tel: 736 646 196

tel: 732 798 899

Montáž „A+B“

Logistika „A+B“

Samek Jiří

QC „B“

?

?

Lakovna „OFF LINE“

?

tel: 774 452 598

tel: 739 247 365

Konference ve Škoda Auto
24.11.2016 proběhla konference v odborové organizaci Škoda Auto, které jsem měl možnost se zúčastnit včetně její
pracovní části. Bylo to pro mě
zajímavé srovnání. Odbory ve
„škodovce“, se zaobírají úplně
stejnými problémy jako my,
jen někdy ve větším měřítku.
Stále řeší ergonomii na výrobních procesech, přesčasovou
práci, plusové směny (v den
konference byla průměrná
hodnota v jejich kontu pracovní doby +23směn za rok
2016), většinou nočních směn.
Jako výrazný problém vnímali odboráři počet parkovacích
ploch, kdy krouží i 30 minut

než najdou nějaké volné místo
a nedostatek zaměstnanců.
V tomhle bodě to není jako u
nás, že se společnost snaží stabilizovat současný stav. Ve
Škodě auto mají problém
s tím, že jen v závodě
v Kvasinkách navýšili téměř o
100% počet pracovních míst.
Rostou i jiné závody Škodovky. Oni dokážou udržet stávající zaměstnance, mají problémy s obsazováním nových
míst. Jen pro porovnání, konference se zúčastnilo cca 200
delegátů a na jednání od 1017hod byli všichni uvolnění
ze zaměstnání. Já mám problém uvolnit na jednání VZO
8 lidí pro výrobní problémy.

(něco je asi špatně ….) v řízení
výroby na jednotlivých úsecích v TPCA. O tom , že mají
několik desítek uvolněných
předsedů ani nemluvě. Vidím
jasný cíl pro další vyjednávání
KS, zavést uvolnění výboru
VZO na jednání 1x měsíčně na
3 hod bez ohledu na stav ve
výrobě. Takhle to mají
v mnoha odborových organizací. Ideál mít plně uvolněné
zástupce na shopech, to je zatím v nedohlednu, ale postupnými krůčky určitě reálný cíl.
Stále se je kde učit, a taková
pozvání na konferenci jsou
k tomuto dobrou příležitostí.
Ivo Navalaný

Vážení odboráři dovolujeme si vám nabídnout
zapůjčení výčepního zařízení pro vaše akce, oslavy,
narozeniny ….

Podmínky pro půjčení: člen odborové organizace OS KOVO, složení vratné
kauce 3000Kč, jednorázový poplatek za půjčení zařízení je 100Kč.

Jak objednat: formou SMS ve tvaru: JMENO_PRIJMENI_DATUM na telefonní
číslo 603 171 575
Do 24hod vás budeme zpětně telefonicky kontaktovat zda je objednávka
akceptována a jakým způsobem dojde k předání.

