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! Co naprawdę krytykujemy !
 W ostatniej gazetce zakładowej NR.11 (129), pracodawca zarzuca organizacjom
związkowym, że krytykują jakoby „wspaniałe” rozwiązania dodatkowych premii.
Delikatnie mówiąc pracodawca w tym względzie mija się z prawdą.
Pragniemy przypomnieć, że część zaproponowanych rozwiązań zostało przez nas
zaakceptowanych.
Po pierwsze: Sprzeciwiamy się wykluczaniu pracowników, których pracodawca wyklucza z
możliwości otrzymania nagrody, bo wprost mówi, że w niektórych wydziałach nie
wprowadzi tych nagród!
Po drugie: Żądamy by pracodawca objął tymi nagrodami całą załogę!
Po trzecie: Żądamy regulaminu by uniemożliwić manipulację wskaźnikami. W sytuacji, kiedy
wychodzą wysokie kwoty, by nie były obcinane lub by KPI nie były podnoszone. Nie
zgadzamy się na manipulację KPI-ami.
Po czwarte: Żądamy, że jeśli wskaźnik został osiągnięty w poszczególnym wydziale i dziale
to należny jest wszystkim pracownikom objętym tym wskaźnikiem, a nie tylko „przyjaciołom
królika”!
Po piąte: Żądamy by pracodawca przedstawił nam regulamin tej premii, którą testuje już
dwa lata!
PO PROSTU:

ŻĄDAMY SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU NAGRÓD I PREMII
A to może zagwarantować tylko regulamin premii i nagród.
---------------------------------------------------------ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DĄŻĄ I ŻĄDAJĄ
UREGULOWANIA TYCH PREMII-NAGRÓD
BY BYŁY OCZYWISTYM I NALEŻNYM
ŚWIADCZENIEM PŁACOWYM DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ŚRUBENY
Należnym a nie ze swobodnego uznania.
Godziwe wynagrodzenie nie może być oparte na „łasce pańskiej”

 Pracodawca pisze w gazetce „Dziwią nas bardzo krytyczne opinie kolegów ze Związków
Zawodowych […]. Zarząd wspólnie z kadrą Kierowniczą wypracował narzędzie, które daje
możliwość dodatkowego finansowego nagradzania pracowników.”
My z kolei dziwimy się, że pracodawca się dziwi, bo według nas NARZĘDZIEM
FINANSOWEGO NAGRADZANIA JEST GODNA PŁACA a nie jakieś pseudo nagrody, które w
każdej chwili można odebrać i nie wypłacić! Tym nas czasem straszy – TO KRYTYKUJEMY!

 Pracodawca pisze w gazetce „Dzięki bardzo dobrym wynikom na produkcji …” Pracodawco –
nie dziel załogi – na te dobre wyniki pracują wszyscy pracownicy, wydziały i działy ŚRUBENY.

 Pracodawca pisze w gazetce „W tej sytuacji zamiast podnieść progi KPI (co jest standardem
w takiej sytuacji), podjęliśmy decyzję aby podzielić się pulą nagrody …”
PRACODAWCO, PODNOSZENIE PROGÓW KPI, CO MIESIĄC NIE JEST STANDARDEM.
Jak podaje Wikipedia a przede wszystkim normy i standardy zarządzania:
Skuteczny program KPI w firmie powinien spełniać następujące warunki:
- KPI powinny być proste oraz przystępnie i precyzyjnie zdefiniowane (muszą je rozumieć
wszyscy pracownicy, należy wykluczyć możliwość manipulowania wynikami).
- Definicje KPI nie powinny być bez ważnej przyczyny zmieniane, gdyż utrudnia to
porównywanie wyników pomiędzy okresami.

 Organizacje związkowe częstokroć nie otrzymują od pracodawcy wyczerpujących
odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania, które do niego kierujemy a są niezbędne do
obrony interesów pracowniczych. Odnosimy wrażenie, że dane są tak podawane by ukryć
niektóre fakty. Oczekujemy pisemnego przedstawienia przez Zarząd Spółki, jak na
poszczególnych działach, wydziałach kształtował się poziom dodatkowych nagród, oraz
sposób ich naliczania.

 Ustalono, że kolejne rozmowy odbędą się 16.11.2021r. Organizacje Związkowe w pierwszej
kolejności mają na uwadze wzrost płacy zasadniczej.

 Organizacje związkowe zachęcają do wstępowania do związków zawodowych. Nasza
działalność jest możliwa dzięki członkom związków. To, że mogliśmy w skuteczny sposób
sprzeciwić się krzywdzącym rozwiązaniom płacowym oraz wzrost wynagrodzeń od lipca
2021 roku było możliwe dzięki Wam drogie Koleżanki i Koledzy ZWIĄZKOWCOM.
Zachęcamy wszystkich niezrzeszonych pracowników do wstępowania do związków.
Pomożecie tym sobie, bo WASZA siła, którą reprezentujemy będzie większa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie staramy się rzetelnie i bez zbędnej zwłoki
przedstawiać najnowsze wydarzenia i naszą działalność w interesie pracowników:

www.zzpsrubena.pl

