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Informacja dla pracowników Eletropoli Galwanotechnika  Sp. z o.o 
  
W dniu wczorajszym tj. 10 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji 
Związkowych działających w EGT z Dyrekcją Spółki, które było odpowiedzią ze strony Dyrekcji na nasze pismo z 
dnia 8 i 14 stycznia 2015.  
 Głównym tematem rozmów była informacja o wprowadzeniu na liniach, KTL-1 i KTL-2 systemu czasu 
pracy obejmującego 7 dni w tygodniu, czyli popularna4 brygadówka. Na linii KTV-1 jej wprowadzenie przewiduje 
się z dniem 1 marca a dla linii KTV-2 z dniem 1 kwietnia tego roku. Na nasze pytanie, jakie argumenty 
przemawiają za zastosowaniem tego rozwiązania, które nie jest przychylnie akceptowane przez zatrudnionych 
dyrekcja odpowiedziała następująco:  

• Aby zrealizować zwiększone tegoroczne plany produkcyjne linie KTV muszą pracować przez 7 dni w 
tygodniu z wyłączeniem 2 zmiany w niedziele (jest ona potrzebna na niezbędne przeglądy i bieżące 
remonty) 

• Należy liczyć się również ze zdrowiem zatrudnionych osób, ponieważ od dłuższego czasu pracują 48 

godzin tygodniowo (6 dni) a czasami zachodzi potrzeba, że również przychodzą w niedzielę,  

• Praca w tym systemie jest przewidziana do końca roku, kiedy to ma zostać oddany 2 zakład EGT w 
Nowej Soli ( woj. lubuskie), który ma obsługiwać rynek niemiecki oraz zdobyć zamówienia budowanego 
zakładu VW we Wrześni,  

• System ten obejmujący 7 dni w tygodniu wyklucza oczywiście pracę w największe święta takie jak – 
Wielkanoc czy gdyby jeszcze funkcjonował także Boże Narodzenie,  

• Powrót do normalnej pracy przez 5 dni w tygodniu nie powinien mieć wpływu na stan zatrudnienia, 
ponieważ firma obecnie negocjuje nowe kontrakty,  

 
Mając świadomość, że w tym systemie czasu pracy będzie pracować ok. 200 osób z grona 441 zatrudnionych w 
EGT pracowników skierowaliśmy pytanie dotyczące tegorocznych podwyżek płac. Odpowiadając na to pytanie 
Dyrektor powiedział, że w tym roku chciałby realizować wzrost wynagrodzeń poprzez podwyżki indywidualne 

dla ponad 50 % zatrudnionych. My ze swej strony reagując na tą informację odpowiedzieliśmy, że biorąc pod 
uwagę uciążliwość 7 dniowego tygodnia pracy oraz dalszy wzrost płac dla wszystkich zatrudnionych uważamy, że 
tegoroczne podwyżki powinny uwzględnić następujące elementy płacowe:  

• Zbiorową podwyżkę płac  

• Wzrost dodatku do sytemu 4 brygadowego,  

• Podwyżki indywidualne  

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przyszły tydzień, przed którym sformujemy nasze żądania po 
dokonaniu analizy otrzymanych materiałów dotyczących sytuacji płacowej pracowników. Oczekujemy również 
na opinie i uwagi naszych członków Związku.  
 

Wynagrodzenia pracownicze – dane statystyczne   

• Średnia stawka godzinowa na produkcji to 14,20 zł.  

• podwyżki indywidualne w roku 2014 otrzymało 135 osoby, ( w tym 52 osoby po okresie próbnym)   

• Spółka zatrudnia 441 osób, ( w tym 358 osób zatrudnionych jest na produkcji) 

• Średnia premia miesięczna za rok 2014 wyniosła 12, 6 %, najlepszy wynik osiągnęła linia PDM1 – 18% , a 
najgorszy NAT1 – 7%, KTL 2 – 8% i NAT 2 – 8%.   
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