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Informacja dla pracowników Electropoli Galwanotechn ika  Sp. z o.o. 

 
Tradycyjnie, jak co roku po otrzymaniu wynagrodzenia za miesiąc październik, głównym 

tematem będącym przedmiotem dyskusji wśród pracowników zatrudnionych w Grupie Fiata i 
Spółkach ściśle kooperujących z Fiat Auto Poland, jest wysokość premii świątecznej wypłacanej 
przez firmy z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.  

 
W dniu 8 listopada 2013 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze wniosek z dnia 25.10.2013 

zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków 
finansowych pochodzących z ZFŚS.  

 
Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku 

indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. 
– środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 250 zł. i 230 zł. w trakcie 
negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie o 40 tyś złotych  co przyniosło 
efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do :  

• 380 zł. – dla pracownika o zadeklarowanych dochodach do 1500 zł.  
• 350 zł. – dla pracownika o zadeklarowanych dochodach powyżej 1500 zł.  

 
Ustalono również wysokość bonów świątecznych dla dzieci pracowników z okazji dnia Św. 

Mikołaja urodzonych w latach 1998 – 2013  i tak :    
• 120 zł. – dla pracownika o zadeklarowanych dochodach do 1500 zł.  
• 100 zł. – dla pracownika o zadeklarowanych dochodach powyżej 1500 zł.  

 
Wypłata w/w środków finansowych nastąpi w formie przelewów na karty elektroniczne w 

terminie do 4 grudnia. W stosunku do roku ubiegłego jest to znaczne zwiększenie kwot, ponieważ 
dla przypomnienia obowiązywały następujące wartości – 200 i 70 zł. dla osób poniżej – 1500 zł. i 
190 i 50 zł. dla osób powyżej 1500 zł.    

 
W dalszej części spotkania omówiono temat wysokości premii rocznej oraz bieżących tematów 
pracowniczych:   

• Premia roczna  – mając na uwadze tegoroczne wyniki Spółki premia roczna powinna być 
osiągalna, jednak problemem pozostaje aktualnie określenie jej wysokości, ponieważ jak 
zaznaczył Dyrektor, Spółka osiąga minimalne zyski dopiero w drugiej połowie roku. Analizę 
jej wysokości zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania zostanie zaprezentowana w 
styczniu przyszłego roku.  

• W przyszłym roku planowana jest modernizacja pomieszczeń socjalnych w tym 
zwiększenie ilości natrysków w szatni męskiej,  

• Firma – obecnie zatrudnia 320 pracowników oraz 60 osób przez agencję pracy 
tymczasowej, część tych pracowników ma być przejęta przez Electropoli,  

• Perspektywy – na rok 2014 są stabilne pod względem zatrudnienia i zadań produkcyjnych,  
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