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Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracownikow

K', Ko m isj a Międzyzakła dowa NSZZ,,Sol d a rn ość",,GLl N lK" i Zarząd
Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA-GLlNlK zwracają się do
Zarządu Spółki o podjęcie rozmów w temacie podwyższenia wynagrodzeń
zasadniczych i stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników Spółki.
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Wystąpienie to jest wynikiem przeprowadzanych rozmów z
pracownikami, którzy zwracają uwagę na tendencję zmniejszającego się ich
wynagradzania od kilku lat a co powoduje między innymi brak motywacji do
pracy a to powoduje między innymi odchodzenie ze Spółki fachowców.

Pracownicy w okresie od lutego 2al4r przy braku pracy pokazali ogromną
troskę o losy Spółki korzystając z urlopów wypoczynkowych jak również z

urlopów bezpłatnych które skutkowały znacznym obniżeniem wynagrodzenia i
miało bezpośredni wpływ na zycie ich rodzin / zaległaściw płaceniu czynszów
mieszkaniowych, kłopoty z obsługą kredytów brak środków na leczenie i inne/.
W związku z redukcją zatrudnienia pracowników pośrednioi
bezpośrednio produkcyjnych pozostali pracownicy Spółki przejęli ich
obowiązki co naszym zdaniem skutkuje znacznym obniżeniem kosztów.
Faktem jest duże zaangażowanie środków na przeprowadzane remonĘ
w Spółce, jednakze Spółka to przede wszystkim pracownicy w niej pracujący
którzy cierpliwie od kilku lat oczekują na podwyżki wynagrodzeń przy stale
rosnących kosztach utrzymania.

W związku z powyzszym zwracamy się do Zarządu Spółki o przedstawienie
Organizacjom Związkowym przed podjęciem rozmów:

1.

Minimalne i maksymalne stawki osobistego zaszeregowania i płacy
zasadniczej z podaniem ilościpracowników w poszczególnych komórkach
organizacyjnych i grupach zawodowych na dzień 30.09.2014r.

Średnie wynagrodzenie pracowników umysłowych i fizycznych w Spółce
3. Jeżeli w Spółce były przeszeregowania pracowników w 20].4r. to
2.

zwracamy się o podanie ilu pracowników dotycly! ijaka to była kwota.
Ze względu na ważnośćporuszanego tematu zwracamy się o zorganizowanie

spotkania do dnia 15.10.201r.

Z poważaniem:
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