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Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów – kadencja
2014r. – 2018r.
Informujemy, iż wybory na Zakładowe Zebra-nie Delegatów odbędą się w terminie 18.11.2013r. 29.11.2013r. na terenie naszej firmy. Osoby mogące poświęcić swój czas sprawą związkowym, a co
za tym idzie sprawą naszych interesów i te, które chciałyby zaangażować się w działalność naszej
Organizacji proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do przedstawicieli Komisji Zakładowej w
celu pobrania karty zgłoszeniowej. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 30.10.2013r. Chcesz mieć
wpływ na warunki pracy – ZGŁOŚ SIĘ!!!

WITAMY NA POKŁADZIE!!!

Treść listu powitalnego:

W piątek 20 września, w gabinecie Prezesa
Pana Hiroyuki Osaki odbyło się pierwsze
spotkanie po między nowym Dyrektorem
Fabryki i Przewodniczącym naszej Organizacji. W spotkaniu brał udział także kierownik działu personalnego Pan Paweł
Nowaczyk. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej i życzliwej atmosferze. Marcin Steinke
przywitał Pana Osaki w imieniu członków
Organizacji , przekazał list powitalny (treść
poniżej), przybliżył strukturę organizacyjną
Związku oraz wręczył drobny upominek,
angielskojęzyczny album przedstawiający
najciekawsze miejsca miasta Poznania, a
także
wspaniale
zilustrowany album
prezentujący Polskę wschodnią z jej
najpiękniejszymi zakątkami. Dyrektor na
koniec podkreślił, że nie ma zamiaru wprowadzać żadnych rewolucyjnych zmian w
relacjach z Organizacją Zakładową, ale
jednocześnie podkreślił że największy nacisk
położy na komunikację na linii kadra zarządzająca-pracownicy. Przewodniczący naszej
Organizacji zaprosił Pana Osaki na
najbliższe zakładowe zebranie delegatów,
które odbędzie się na przełomie października
i listopada.

„W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ
”Solidarność” w Bridgestone Poznań , członków
Organizacji Związkowej i wszystkich pracowników Naszej firmy w Poznaniu , których
reprezentujemy, chcemy powitać Pana na
stanowisku Dyrektora Naszej fabryki. Pozycja
jaką zajmuje nasz zakład w strukturach
europejskich, wskazuje na pełne zaangażowanie
pracowników w pracę na rzecz osiągniecia
postawionych przed nami celów. W pełni
identyfikujemy się z Wartościami Firmy Bridgestone, a poprzez swoją pracę i styl wykonywanych zadań staramy się przekazywać je nowo
zatrudnionym kolegów. Jednocześnie mamy
nadzieję , że owe wartości, pomogą nam współpracować tak, aby firma mogła się rozwijać i
przynosić zyski, a pracownicy mieli godne
warunki pracy i płacy. Wierzymy i liczymy na
dobrą współpracę, przy pełnej naszej otwartości i
dobrej woli na rzecz budowania porozumienia w
duchu dialogu społecznego. Wiedząc o ogromnej
odpowiedzialności , która na Panu spoczywa oraz
ilości zadań i pracy mamy nadzieję, że znajdzie
Pan również czas na spotkania z nami,
przedstawicielami NSZZ Solidarność. Jesteśmy
przekonani, że wspólnie dołożymy wszelkich
starań , żeby pracownicy byli dumni z tego , że
pracują w Bridgestone.”
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Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw ponadnarodowych a Związki Zawodowe. Polska perspektywa.
Pod takim hasłem, w dniach 11-12 września w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli
organizacji zakładowych działających w korporacja międzynarodowych. Naszą organizację
reprezentowali Zbigniew Adamczak, Sławomir Pawlak oraz Marcin Steinke. Już pierwszy dzień
szkolenia upewnił naszą załogę o niezwykłości tematu. Co to jest OECD? W wolnym tłumaczeniu to
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju powstała na mocy konwencji podpisanej przez
Rządy dwudziestu państw w roku 1960. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w
osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Polska
dołączyła do grupy i jest jej pełnoprawnym członkiem 22 listopada 1996r. Jak najprościej
wytłumaczyć działanie OECD i jakie korzyści może to przynieść naszej Organizacji? Spróbujemy w
kilku zdaniach to Wam przybliżyć. Wytyczne zawierające zasady i standardy zgodna z prawem
stosowanym i uznanymi na szczeblu międzynarodowym standardami. Mają one zastosowanie wobec
przedsiębiorstw ponadnarodowych we wszystkich sektorach i ch działań. Przedsiębiorstwa powinny
przestrzegać praw krajowych. A w krajach gdzie prawo krajowe jest sprzeczne z wytycznymi
przedsiębiorstwa powinny szukać sposobu na jak najszersze respektowanie wytycznych w taki sposób,
by nie łamać prawa krajowego. Tak jak Państwowa Inspekcja Pracy, Czy Sąd Pracy OECD rozpatruje
wnioski i skargi składane przez przedstawicieli różnych instytucji pozarządowych kierowane do niej
za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych OECD. Lecz jej największą siłą jest to, że
działa globalnie i zgłoszone do niej np. skargi na przedsiębiorstwa są rozpatrywane często w
porozumieniu z centralami ponadnarodowych firm- czyli np. w naszym przypadku z Bridgestone
Europe. May nadzieję, że w trakcie naszej pracy związkowej nie będziemy mieli zbyt wielu powodów
do korzystania z pomocy polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego. Szczegółowe informacje na
temat OECD pojawią się na naszej stronie już w krótce.

XIX MARATON SOLIDARNOŚCI- GDAŃSK
15 sierpnia w Gdańsku odbył się XIX
Maraton Solidarności, którego celem
jest
uczczenie
ofiar
wydarzeń
grudniowych z 1970 roku. O godzinie
10 spod Urzędu Miasta Gdyni w trasę
mierzącą 42,195 km wystartowało 800
zawodników z całego świata w śród
których był także nasz kolega Adam
Miczyński (konf). Niestety z powodu
kontuzji podczas biegu Adam musiał
wycofać się z dalszej rywalizacji. Jest
jednak pewne, że już w przyszłym
jubileuszowym
XX
Maratonie
wystartuje ponownie reprezentując
naszą
Organizację
Zakładową.
Zachęcamy wszystkich chętny, którzy
chcą towarzyszyć Adamowi w
przyszłorocznym maratonie o kontakt z
Marcinem Steinke pod nr 516-104-427.

MANIFESTACJA W WARSZAWIE 14.09.2013r.
Sobota 14 września to data dość mocno rozpropagowana w mediach jako totalna bezsensowna
blokada ulic Warszawy przez największe centrale Związków Zawodowych w Polsce. Pisząc
bezsensowna chcę zwrócić uwagę na to w jaki sposób największe programy informacyjne oraz
tytuły prasowe zaniżają wartość jaką jest solidarność ludzi pracy, jaką jest zagwarantowana w
prawie możliwość zrzeszania się ludzi w różnego rodzaju Organizacje. Niestety moje rozgoryczenia
jest tym większe że owi przedstawiciele mediów niejednokrotnie są członkami organizacji
działających w ich redakcjach bądź wydawnictwach.

Oczywiście trzeba oddać, iż w śród tych nieprzychylnych są też tacy, którzy nie patrząc na
przynależność rzetelnie wykonują swoją pracę. Wracając jednak do głównego tematu tego artykułu,
to z zadowoleniem muszę powiedzieć że naszą organizację reprezentowało w Warszawie 26 naszych
pracowników, którzy nie zgadzają się z obecną polityką Rządu i nie mogą biernie przyglądać się z
dnia na dzień ograniczane są ich podstawowe prawa obywatelskie. Szczytem hipokryzji jest aby
ludzie (Rząd), którzy sami niejednokrotnie walczyli z niedogodnościami minionego systemu, teraz
sami ograniczali między innymi prawo do zgromadzeń czy prawo do referendów obywatelskich, a
stronę związkową traktowali jak zło konieczne. Przykre jest to, że Koalicja rządząca przypomina
sobie o swoich korzeniach w momencie jubileuszy, ważnych rocznic itp. skąd sami zaczynali drogę
na …szczyt (demagogii). Chciałbym bardzo podziękować kolegom, którzy wsparli manifestację i
poświęcili swój wolny czas. Jestem przekonany, że ich poświęcenie, jak i blisko 120 tys. Innych
pracowników z całej Polski zaprocentuje a chociażby zwróci uwagę Polityków-Celebrytów na
sprawy ważniejsze od między partyjnych przepychanek lub tworzenia nowych bezsensownych
ugrupowań finansowany ch z naszych podatków.

PIKNIK – SOLIDARNYCH 2013
Po raz drugi tuż na początku tzw. postoju
letniego fabryki odbył się Piknik organizowany przez
zespół Komisji Zakładowej naszej „S”. Tym razem
miejscem biesiady były mury zabytkowego i niestety
dośd zaniedbanego Fotu VIII. Ale nie „okoliczności
przyrody” a atmosfera i dobra zabawa jak w
poprzednim roku sprawiły, że żal było około godziny
21 kooczyd pięciogodzinną imprezę.
Tegoroczny Piknik, oprócz jak zwykle tradycyjnych,
wyśmienitych specjałów grillowych, nielimitowanym dużym jasnym, przyniósł atrakcje jaką była z
pewnością wizyta na Stadionie Miejskim na którym na co dzieo trenują piłkarze Kolejorza, a także
konkurencje zręcznościowe a nawet siłowe. Oczywiście na najlepszych startujących czekały atrakcyjne
nagrody. A trzeba nadmienid, że aby stanąd na podium trzeba było się wykazad nie lada sprytem, taktyką i
oczywiście sprawnością. Nasi zakładowi gladiatorzy mieli okazję sprawdzid się w trzech arcytrudnych
konkurencjach: dojenie krowy, rodeo(ujeżdżanie byka) a dla tych którzy mają młotek w rękach idealną
konkurencją była tzw. gruszka. Z dziennikarskiego obowiązku dodam że w tej ostatniej najlepszy wynik
padł w kwalifikacjach, a uzyskał go kol. Eryk Aleksandrowicz (przygotowanie bryg. A). niestety rekord
okupiony został poważną kontuzją i w konsekwencji opatrunkiem z…gipsu. Najbardziej widowiskowe
okazało się jednak rodeo! Do tej konkurencji zgłosiło się najwięcej chętnych, aby dostad się do ścisłej
piątki walczącej o „medale” trzeba było okiełznad byka co najmniej półtora minuty. I uwierzcie, że to
półtorej minuty to, na grzbiecie bestii z przekrwionymi ślepiami, to lata świetlne. Walka była zacięta a
miano Cowboya Roku zdobył kolega, mimo że nie wygrał tej konkurencji zdobył kolega Waldek Grobelny
z kontroli koocowej, który brawurowo radził sobie z rozwścieczonym buhajem. Jak ktoś pomyśli że po
tych wyczerpujących zawodach uczestnicy padli pod stoły to jest w wielkim błędzie! DJ dbający o
nagłośnienie imprezy przekazał dwa mikrofony w tłum, a co za tym idzie wywołał karaoke!!! Jak wiadomo
śpiew to po byciu selekcjonerami naszej reprezentacji piłkarskiej, nasza domena narodowa. Po blisko
godzinie śpiewów chóralnych, niesamowitych solówek doszedłem do wniosku, że tylko dzięki wrodzonej
naszej skromności nasi koledzy nie występują na największych europejskich festiwalach. Było naprawdę
wspaniale!!! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku…

