
 
Szanowni Państwo, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 
 
W dniu 3.07.2018 roku odbyło się comiesięczne spotkanie Pracodawcy i Zakładowych Organizacji 
Związkowych. 
 
Poruszone zostały następujące tematy: 
 

Wartościowanie: 
a) Poruszono kwestie sporną tj. § 21 aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który 

daje możliwość wglądu w opisy stanowisk pracy obecnie ustalanych. Po szczegółowej analizie  
Pracodawca  zgodził się na argumentację Zw. Zawodowych i wyraził zgodę na zapisy ww. 
paragrafu. 

2) Komisja Socjalna: 
a) Poruszono kwestię podważania przez Pracodawcę decyzji podjętych przez Komisję Socjalną, co 

do przyznawanych zapomóg 
b) Różne traktowanie pracownika przy rozpatrzeniu wniosków o gruszę w ilości dni urlopu 

niezbędnej do otrzymania „gruszy” – Pracodawca przekazał informację o wystąpieniu w tej 
sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie opinii, jednocześnie zapewniając o 
przekazaniu tej opinii Partnerowi Społecznemu. 

3) Fundusz emerytalny: 
a) Nowa funkcjonalność podglądu elektronicznego indywidualnych funduszy emerytalnych 

pracowników spółki dostosowywana jest do nowych przepisów RODO i zostanie uruchomiona 
po usunięciu luki w zabezpieczeniach informatycznych wykrytych u ubezpieczyciela  przez 
nasze służby bezpieczeństwa teleinformatycznego - Nadal brak decyzji Pionu Bezpieczeństwa. 

4) Nowa umowa ubezpieczeniowa pojazdów: 
a) Brak odpowiedzi na pytanie czy nowa polisa ubezpieczeniowa pojazdów służbowych w spółce 

zabezpiecza pracownika przed utratą zniżek w użytkowaniu prywatnym pojazdów, 
b) Brak informacji czy szyby pojazdów są dodatkowo ubezpieczone w polisie ubezpieczeniowej, 
c) Dysponowanie samochodami służbowymi dla osób będących w trakcie wypowiedzenia umowy 

o pracę bez konieczności świadczenia pracy – Pracodawca nie odpowiedział dlaczego taka 
osoba ma zgodę na użytkowanie takiego pojazdu, 

d) Poruszona została kwestia  zwrotu kosztów przejazdów za autostrady oraz parkowanie płatne 
samochodów prywatnych przez pracownika posiadającego umowę na użytkowanie pojazdu 
prywatnego do celów służbowych – Pracodawca zapewnił o zwracaniu kosztów dodatkowych 
ponoszonych przez pracowników w zgłoszonym temacie. 

5) Rekrutacja pracowników: 
a) Poruszono kwestię braku informacji zwrotnej dla pracowników zgłaszających się do rekrutacji, 

którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacyjnego, 
b) Zgłoszono potrzebę zatrudniania ludzi na tzw. „zakładkę”, gdy pracownik nabywa prawa 

emerytalne i aby nie dochodziło do sytuacji, że brakuje pracownika gdy zasłużony pracownik 
odchodzi na emeryturę, 

6) Szkolenia: 
a) Pracodawca poinformował o planie stworzenia nowego systemu mającego przejąć zadania 

obecnego systemy TETA Galactica, 
7) BHP: 

a) Zgłoszono, kolejny już raz problem z odzieżą ochronną dla pracownika, 
b) Zgłoszono zapotrzebowanie na spotkanie z dyrekcją BHP i PPOŻ, z Partnerem Społecznym 19 

lipca w Oddziale we Wrocławiu, 
8) Czasochłonność: 



a) Zgłoszono informację, że dane przekazywane przez Oddziały  do centrali spółki są przekłamane 
(manipulacja przy wielkościach procentowych)- Pracodawca zapewnił o zbadaniu zgłoszonego 
problemu, 

 
Po zakończeniu spotkania przedstawiciele zw. zawodowych udali się do miejscowości Gniezno w celu 
dalszego prowadzenia prac nad opisami stanowisk oraz doprowadzenia do jak najszybszego podpisania 
protokołu dodatkowego niezbędnego do złożenia  przez Pracodawcę w PIP . 
Ze swej strony dokładamy wszelkich starań aby wprowadzane wartościowanie było przygotowane w 
sposób najkorzystniejszy dla pracowników.  
 

 


