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Petnomocnik Zarz^du ds. wspoipracy
z organizacjami zwi^zkowymi dziaiajqcymi w TVP S.A.
i Rad^ Pracownikow TVP S.A.
, ...

w nawicizaniu do pism L.dz.THK-0750-17/2020/646 z dnia
12.03.2020r.
oraz L.dz.THK-0750-36/2021/3100 z dnia 18.05.202Ir. ponownie zwracamy si§ o
uporz^dkowanie systemu wynagradzania w Spolce. Uwazamy, ze pracodawca nie prowadzi
zadnej polityki placowej czego przykladem sa chaotyczne regulacje plac oraz zatrudnianie
nowo przyjetych pracownikow na wynagrodzenia duzo wyzsze od wynagrodzen dlugoletnich.
doswiadczonych, cz^sto wysoko wykwalifikowanych pracownikow.
Jednoczesnie wnosimy o:
1. podniesienie wynagrodzenia zasadniczego minimum o 1.500 zl. wszystkim pracownikom
z premi^ motywacyjn^, ktore powinno bye zrealizowane w pierwszej kolejnosci,
Podniesienie wynagrodzen zasadniczych wszystkim pracownikom z premi^ zadaniow^ i
honorariami do minimalnego wynagrodzenia zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrow.
2. przywrocenie miesi^cznej premii motywacyjnej w wysokosci co najmniej 20%. dla
pracownikow czasowo-premiowych oraz podniesienia premii zadaniowej i honorariow,
3. przywrocenie dodatku za staz pracy w TVP S.A. (dodatek stazowy),
4. waloryzacj^ wynagrodzen zasadniczych.
Wobec powyzszego uwazamy, ze:
Ad.l. Wynagrodzenie zasadnicze pracownikow z premi^ motywacyjn^, powinno bye
dostosowane do poziomu porownywalnego z innymi grupami pracownikow
zatrudnionych na podobnych stanowiskach i wykonuj^cych jednakow^ prac^ lub prac?
0 jednakowej wartosci.
Ad.2. Nalezy przywrocic miesi^czn^ premi^ motywacyjn^ w wysokosci co najmniej 20%.
Premia ta jest cz^sci^ skladow^ wynagrodzenia pracownikow.
Analogiczna sytuacja odnosi si? do pracownikow z premi^ zadaniow^ i honorariami,
ktore s^ permanentnie obnizane.
Ad.3. Dodatek za staz pracy przyslugiwalby pracownikom po 5 latach pracy w TVP S.A.
1 wynosiiby 2% wynagrodzenia zasadniczego za kazdy 1 rok pracy w TVP S.A.
Dodatek ten wyplacaloby si? co miesi^c.
Ad.4. Waloryzacja ta rekompensowataby pracownikom post^puj^cq z roku na rok inflacj?.
Wzrost wynagrodzen zasadniczych pracownikow powinien bye naliczany o wskaznik
inflacji ogloszony przez GUS na dany rok kalendarzowy.

Mamy nadal nadziej?, ze w dalszym ci^gu dobr^ wol^ Zarz^du jest sukcesywny
wzrost wynagrodzen pracownikow Spolki, szczegolnie tych z duzym stazem pracy i najnizej
uposazonych. Uwazamy tez, ze przyznane Spolce srodki z rekompensaty wystarcz^ tez na ten
eel, gdyz to dzi?ki wszystkim pracownikom Spolki mozna realizowac konkretne zadania misji
publicznej.
Pracownik osi^ga satysfakcj? i zadowolenie ze swiadczonej pracy, starajqc si?
wykonywac powierzone mu zadania efektywnie, jezeli dochody, ktore uzyskuje pozwalaj^
mu na realizacj? jego potrzeb. Relacje pomi?dzy pracodawc^ a pracownikiem s^ wlasciwe,
jezeli pracodawca docenia i dba o potrzeby pracownikow.
Reasumuj^c, uprzejmie prosimy o przychylne ustosunkowanie si? do naszej prosby w
powyzszych sprawach.
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