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Zarząd PGE
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Konwencjonalna
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Dnia 10 stycznia 2012 J: U Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej zatwierdziła Program Poprawy
Efektywności na lata 2012-2016 ez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną. Dlatego w nawiązaniu do spotkania
zorganizowanego w dniach 16-17 stycznia br. w Bydgoszczy przez stronę pracodawców, na które zaproszeni zostali
przedstawiciele naszego Związku Zawodowego wnosimy o udzielenie informacji:
l. Jaki cel przyświeca
przekazaniu
związkom zawodowym
działającym
w naszym Oddziale
powiadomienia o wprowadzeniu w PGE GIEK S.A. Programu Poprawy Efektywności ?
Nie negujemy prawa właścicielskiego PGE do podejmowania działań mających na celu ograniczenia kosztów oraz
wzrostu przychodów w Grupie PGE. Jednakże mając na względzie przysługujące pracownikom naszego Oddziału
prawo do poszanowania godności oraz prawo do uczestniczenia w zarządzaniu zakładem pracy na zasadach
określonych w umowach społecznych i porozumieniach wnosimy o udzielenie informacji:
2. Czy w trakcie realizacji PPE Zarząd PGE GIEK S.A. oraz Dyrekcja naszego Oddziału zamierza
celowo wykorzystywać zatwierdzony Program do czynienia z tytułu jego obowiązywania użytku, który
byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego określonymi w obowiązujących
umowach
i porozumieniach społecznych?
Z otrzymanych przez stronę społeczną informacji wynika, iż głównym celem PPE jest wzrost efektywności struktur
organizacyjnych poprzez redukcję stanu zatrudnienia w poszczególnych Oddziałach Spółki oraz optymalizację kosztów
remontów i utrzymania, zwiększenie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych oraz
centralizację zakupów. W związku z bezsprzecznym faktem planowania znacznej redukcji zatrudnienia w stosunkowo
niedługim okresie czasu (do 2015r.) wnosimy o informację:
3. Czy Zarząd PGE GIEK S.A. oraz Dyrekcja naszego Oddziału będzie uzgadniać z naszym Związkiem
zmiany organizacyjne zachodzące w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, które w
wyniku planowanego zwiększenia wydajności pracownika będą poddane zmniejszeniu zatrudnienia?
Z otrzymanych przez stronę społeczną informacji wynika, iż całkowity oczekiwany powtarzalny efekt wprowadzonego
PPE na skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE wyniesie ok. 1,53 mld zł rocznie,
począwszy od roku 2015, w porównaniu do roku 2010 (będącego bazą dla Programu).
W związku z tym wnosimy o informację:
4. Jaki będzie udział załogi naszego Oddziału
w partycypacji
zysków wynikłych pośrednio
z funkcjonowania PPE i bezpośrednio wynikłych ze zwiększenia wydajności pracowników?
5. Czy w związku ze wzrostem wydajności pracy będzie następował proporcjonalnie wzrost wynagrodzeń
pracowników?
W związku z powyższym oczekujemy pisemnej informacji wraz z podaniem listy mierników PPE oraz
szczegółowych harmonogramów
wdrożenia PPE w możliwie krótkim terminie.
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